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Əliyeva, Kamilə. Heydər Əliyev: Azərbaycan dili bizim milli sərvətimizdir // Xalq qəzeti. 2022.- 24 aprel. - № 85. - S. 5.
Kamalqızı, Rəfiqə. Azərbaycan dilinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu: Ümummilli Lider
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Zirvələrdən zəfərə
Misir Mərdanov,
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun direktoru,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Azərbaycan tarixinin son 30 ili mühüm hadisələrlə zəngindir. Həmin illərin hər biri, bəlkə də hər ayı, hər
günü dəyərli olsa da, bu dövrün 3 ili xüsusi qeyd edilməlidir: 1993-cü il - xalqın tələbi ilə Ulu öndərin hakimiyyətə
qayıdışı, 2003-cü il - cənab İlham Əliyevin həmin yolu davam etdirmək əzmi ilə Prezident seçildiyi il və 2020-ci
- Zəfər ili. Zənnimcə, bu üç hadisənin bir-biri ilə məntiqi bağlılığı da vardır: əgər Ümummilli lider həmin həlledici
ildə hakimiyyətə gəlməsəydi, 2003-cü ildə ölkəmizi nəinki yeni bir inkişaf mərhələsi gözləyərdi, Azərbaycanın
bir dövlət kimi mövcudluğu da böyük sual altında olardı.
1993-cü ildə ölkədə hərc-mərclik baş alıb gedir, torpaqlarımızın işğalı isə davam edirdi. Düşmənlərimiz
Azərbaycanı parçalayıb bir dövlət kimi tarix səhifəsindən silmək məqsədi güdürdülər. Bəzi xarici qüvvələr xalqın
arzusunun əksinə olaraq Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinə mane olmaq üçün Ermənistana və daxildəki
separatçı qüvvələrə dəstək verirdilər. Onlar yaxşı bilirdilər ki, dünyada böyük nüfuza malik və güclü siyasətçi
olan Heydər Əliyev hakimiyyətə gələrsə, qurulmuş planlar iflasa uğrayacaqdır. Belə bir mürəkkəb, bəlkə də
çıxılmaz siyasi şəraitdə Ulu öndər rəhbərliyə gəldikdən sonra xalqın dəstəyi ilə ölkədə süni yaradılmış separatçı
meyillərin qarşısını aldı, Ermənistanla atəşkəsə nail oldu, 1994-cü ilin oktyabrında, 1995-ci ilin martında baş
verən dövlət çevrilişlərinə cəhdlər də daxil olmaqla bir neçə qiyamı neytrallaşdırdı, "Əsrin kontraktı"nı imzaladı,
ölkədə ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar etdi, qısası, Azərbaycanı tarixin bu sınaqlarından üzüağ çıxarmağı bacardı.
Bu gün təxminən 30 illik məsafədən həmin tarixi mərhələni nəzərdən keçirərkən bir daha əmin oluruq ki,
xalqımız ölkəmizin bugünkü uğurlarının bünövrəsini qoymuş və Azərbaycanın dinamik inkişaf konsepsiyasının
ideoloji təməlini yaratmış Heydər Əliyevi o zaman hakimiyyətə dəvət etməklə böyük müdriklik nümayiş
etdirmişdir.
2003 -cü il oktyabrın 15-də isə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı İlham Əliyev
xalqımızın etimadını qazanaraq Azərbaycan Prezidenti seçildi və bununla da ölkəmizin inkişafında yeni bir
mərhələ başlandı. Azərbaycan dəqiq siyasi məharətlə qurulmuş təməllər üzərində sabit, dinamik inkişaf edən,
qüdrətli, böyük beynəlxalq nüfuza malik ölkəyə çevrildi, nəticədə, 2020-ci ildə möhtəşəm Qələbə qazandı. Ulu
öndərin böyük siyasi uzaqgörənliklə dediyi sözlər bir müddət sonra həqiqətə çevrildi: "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 İlham Əliyev başa
çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm".
Prezident İlham Əliyevin ali dövlət vəzifəsində ilk günlərdən başlayaraq nümayiş etdirdiyi yüksək
idarəçilik məharəti, qətiyyətli və milli maraqlara söykənən daxili və xarici siyasəti çox keçmədən öz müsbət
nəticələrini verdi. O, Ümummilli liderin əsasını qoyduğu neft siyasətini uğurla hədəf mərhələsinə çatdırdı, daxil
olan neft gəlirlərini nəzərdə tutulan məqsədlərə - böyük quruculuq işlərinə, əhalinin sosial rifahının
yüksəldilməsinə yönəltdi.
Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılmasına, regionların inkişafına dair Dövlət proqramları qəbul olundu,
böyük sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi irəliləyiş əldə edildi, ictimai həyatın bütün sahələrində: beynəlxalq
münasibətlərdə, sosial-mədəni sahələrdə, iqtisadiyyatda və s. ciddi nailiyyətlər qazanıldı.
Ötən illər ərzində iqtisadiyyata 250 milyard dollar xarici investisiya qoyuldu, ölkənin iqtisadi potensialı bir
neçə dəfə böyüdü, valyuta ehtiyatları 50 milyard dollara çatdırıldı, yoxsulluq və işsizlik minimum səviyyəyə
endirildi, 2 milyona yaxın yeni iş yeri açıldı, əməkhaqqı və pensiyalar dəfələrlə artırıldı, biznes mühitinin
yaxşılaşdırılması üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirildi.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan bu gün dünyada bir çox transmilli layihələrin
təşəbbüskarı və icraçısı, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri, Azərbaycan
qazını Avropaya çatdıran Cənub Qaz Dəhlizi, TAP və TANAP layihəsi, Avropanı Asiya ilə birləşdirən BakıTbilisi-Qars dəmir yolu, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri ölkəmizi bölgənin energetika
və nəqliyyat mərkəzinə çevirmişdir.
Bu mərhələdə əsas məqsədlərdən biri də milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəldilməsinə və
dünya təsərrüfat sisteminə səmərəli inteqrasiyasına nail olmaqla, ölkədə dinamik sosial-iqtisadi inkişafın
davamlılığını təmin etmək olmuşdur.
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Son illər dövlət başçısının imzaladığı fərmanlarda, təsdiq etdiyi Dövlət proqramlarında bu hədəflərin
reallaşması üçün yerinə yetirilməsi zəruri olan vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. O, böyük hədəfləri uğurla fəth
edərək müstəqil dövlətimizi uca zirvələrə çatdırmışdır. Azərbaycanda cəmiyyət həyatının bütün sahələri üzrə
qazanılmış böyük nailiyyətlər ölkəmizin müstəqillik dövrü inkişafının İlham Əliyev zirvəsi olaraq xalqımızı daim
yüksəlişə doğru istiqamətləndirir. Ulu öndər Heydər Əliyevin strateji kursunu davam etdirərək və yaradılmış
sosial-iqtisadi bazaya əsaslanaraq Prezident İlham Əliyev zamanın yeni çağırışlarına cavab verir, bu isə
postsənaye cəmiyyəti problemlərini sürətlə həll etmək və postsənaye (innovasion) cəmiyyəti quruculuğuna
keçilməsi deməkdir.
Ötən müddət ərzində ölkənin sosial-iqtisadi infrastrukturu bütövlükdə yenidən qurulmuş, çadır şəhərcikləri
ləğv edilmiş, 15 min kilometrdən çox yol çəkilmiş, 450 körpü inşa olunmuş, Bakıda 4 yeni metro stansiyası
açılmış, Füzuli aeroportu da daxil olmaqla 7 hava limanı, Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanı inşa edilmiş, Azərbaycan böyük enerji və nəqliyyat qovşağına çevrilmişdir. Son 18 ildə ölkədə 3700-dək
yeni məktəb, 750-dən çox xəstəxana binası tikilib və ya əsaslı təmir edilib, regionlarda 40-dan çox olimpiya idman
kompleksi inşa olunmuşdur. Yüzlərlə tarixi bina, teatr, muzey, idman sarayı, sosial reabilitasiya mərkəzi və s.
obyektlər əsaslı təmir və ya inşa edilmişdir. Bu illər ərzində ümumi daxili məhsul 3,2 dəfə, dövlət büdcəsi 6 dəfə
artmışdır. Əhalinin nominal gəlirləri 9,7 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 9,1 dəfə, pensiyaların orta aylıq məbləği 12,7
dəfə artmışdır. İşsizliyin səviyyəsi 7,2 faizədək, yoxsulluğun səviyyəsi 44,7 faizdən 6,2 faizədək enmişdir. Ötən
illərdə respublika iqtisadiyyatında islahatlar kursu inamla davam etdirilmiş, xüsusən də regional inkişafa, qeyrineft sektorunun yüksəlişinə, infrastrukturun müasirləşdirilməsinə, neft amilindən asılılığın minimuma
endirilməsinə, sahibkarlığın inkişafına və güclü insan kapitalının formalaşdırılmasına xidmət edən mühüm
addımlar atılmışdır.
Azərbaycan dünyada mühüm beynəlxalq tədbirlərin, yarışların keçirildiyi ölkə kimi tanınmış, Bakı
"Eurovision" mahnı müsabiqəsinə, ilk Avropa Oyunlarına, IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarına, "Formula 1"
yarışlarına, futbol üzrə Avropa çempionatının final mərhələsinin bir neçə oyununa və digər beynəlxalq yarışlara
ev sahibliyi etmiş və bu gün də edir. Dövlət strukturlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın
artırılması, vətəndaşlara yüksək səviyyəli xidmətlərin göstərilməsi istiqamətində ASAN xidmət və DOST
mərkəzləri kimi bir çox layihələr, inqilabi islahatlar həyata keçirilmişdir.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafının həyata keçirilməsi ilə bərabər, Şərq ilə Qərbin mədəni müxtəlifliyini
özündə birləşdirən Bakı şəhəri son illərdə daha da gözəlləşmişdir. Prezident İlham Əliyevin vətənpərvərlik
hissindən yaranan yaradıcılıq palitrasının rəngləri ilə dəyişən Bakı müasir şəhərsalma mədəniyyətini yaşadaraq
və qədimliklə müasirliyin vəhdətində bir az da inkişaf edərək Avropanın ən gözəl meqapolislərindən birinə
çevrilmişdir.
Ölkəmizdə yeniləşmə, davamlı inkişaf, sosial-iqtisadi tarazlıq, modern reformalar və digər sistemli
hədəflərin reallaşması təmin edilmişdir. Azərbaycan bu gün dünyanın məhdud saylı kosmik ölkələri sırasında yer
alır. "Azerspace-1", "Azersky" və "Azerspace-2" peykləri orbitdə uğurla fəaliyyət göstərir.
Həyata keçirilən müdrik siyasət nəticəsində Azərbaycanın dünyada mövqeləri güclənmiş, müttəfiqlərimizin
və dostlarımızın sayı artmışdır. Ölkəmiz BMT, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, NATO, Türk Dövlətləri Təşkilatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı,
UNESCO, ICESCO və digər beynəlxalq qurumlarla intensiv əməkdaşlıq edir. Respublikamız BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmiş, özündə 120 ölkəni birləşdirən və BMT-dən sonra dünyada ən böyük siyasi
təsisat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etmişdir. Prezident İlham Əliyevin qlobal liderlik səylərinə yüksək
qiymət verilərək təşkilata sədrlik müddəti daha bir il artırılmışdır. Bəşəriyyətin ümumi problemi olan pandemiya
ilə mübarizə sahəsində Azərbaycan 2020-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən nümunəvi ölkə
adlandırılmışdır. Azərbaycan, həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon ABŞ dolları həcmində
könüllü maliyyə töhfəsi, 30-dan artıq ölkəyə koronavirusla mübarizənin dəstəklənməsi üçün humanitar və
maliyyə yardımı etmiş, bundan əlavə, dörd ölkəyə təmənnasız olaraq 150 min doza vaksin göndərmişdir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinə təkcə Ümummilli liderin siyasi varisi, onun
məktəbinin davamçısı kimi yox, həm də yenilikçi - yeni zamanın yeni lideri olaraq gəlmişdir. O, idarəçiliyin elə
demokratik və optimal yolunu seçmişdir ki, hər bir sağlamdüşüncəli ölkə vətəndaşının dövlətçiliyin inkişafında
öz yeri vardır. Dövlət quruculuğunda bu yer hər kəsin məhz vətənpərvərliyinə, biliyinə, sağlam zəkasına,
qabiliyyətinə görə müəyyənləşmişdir.
Son 18 ildə biz möhtərəm Prezidentimizin bir çox beynəlxalq tribunalarda cəsarətli, dərin məntiqə söykənən
çıxışlarının şahidi olmuşuq. İlham Əliyev ikili standartları çəkinmədən tənqid edir, milli maraqları qətiyyətlə
qoruyur. Liderin qətiyyətinin, iradəsinin nəticəsidir ki, ən ağır vəziyyətlərdə belə Azərbaycan heç kimin qarşısında
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baş əymir, sözünü cəsarətlə və açıq deyir. Yerində və vaxtında deyilən söz, əlbəttə, daha kəsərli, daha təsirli olur.
Çox da uzağa getmədən son vaxtlar baş vermiş iki hadisəni xatırlamaq kifayət edər. Ermənistanın baş naziri
Paşinyan Dağlıq Qarabağın mənsubiyyəti ilə bağlı sərsəm fikirlər səsləndirmişdi. Azərbaycan Prezidenti ona
cavab verməyə tələsmədi, bunun üçün münasib məqam gözlədi. Nəhayət, belə bir məqam yetişdi. İlham Əliyev
sözünü Rusiyada, "Valday" Diskussiya Klubunun tribunasından dedi: "Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi".
Mötəbər tribunada, canlı efirdə deyilən bu sözü bütün dünya eşitdi. Hamıya bir daha agah oldu ki, Qarabağ
Azərbaycanındır! Azərbaycanın lideri münaqişə ilə bağlı haqlı mövqeyindən bir addım da geri çəkilən deyil.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinə təkcə Ümummilli liderin siyasi varisi, onun
məktəbinin davamçısı kimi yox, həm də yenilikçi - yeni zamanın yeni lideri olaraq gəlmişdir. O, idarəçiliyin elə
demokratik və optimal yolunu seçmişdir ki, hər bir sağlamdüşüncəli ölkə vətəndaşının dövlətçiliyin inkişafında
öz yeri vardır. Dövlət quruculuğunda bu yer hər kəsin məhz vətənpərvərliyinə, biliyinə, sağlam zəkasına,
qabiliyyətinə görə müəyyənləşmişdir.
Ermənistan rəhbərliyinin əsl mahiyyətini açıb göstərən, ifşa edən növbəti bəyanat bir neçə gün sonra
Aşqabadda, MDB dövlət başçılarının Zirvə görüşündə səsləndi. Azərbaycan Prezidenti diqqəti Ermənistanda
nasist Qaregin Njdeyə ucaldılmış abidəyə yönəltdi. Dedi ki, MDB məkanında faşistlərə abidələr ucaldılması
yolverilməzdir və Yerevandakı abidə sökülməlidir. İlham Əliyevin səsləndirdiyi bu fikir ətrafında hələ də
müzakirələr gedir, Ermənistan rəhbərliyinin mövqeyi pislənilir.
Dünyada artmaqda olan islamofobiyanı kəskin tənqid edən İlham Əliyev müsəlman və İslam həmrəyliyinə
inadlı çağırışları ilə də yadda qalıb. Bununla bağlı çıxışlarının birində səsləndirdiyi fikir hamımızın ürəyindən
xəbər verdi: "Mən müsəlman ölkələrinə dəfələrlə müraciət etmişəm. Açıq müraciət etmişəm ki, siz Ermənistanla
necə qucaqlaşırsınız? Siz bunların liderlərini necə dəvət edirsiniz? Görmürsünüzmü ki, bunlar bizim
məscidlərimizi yerlə bir etdilər? Görmürsünüz ki, bizim məscidləri təhqir etdilər? Gedin, baxın, o şəkillər var,
onlar Ağdam məscidini, Şuşa məscidlərini, işğal edilmiş digər torpaqlardakı məscidləri nə günə qoydular? Bu axı
təkcə bizim məscidlərimiz deyil, bütün müsəlman aləminin məscidləridir. Buna necə göz yummaq olar?"
Ulu öndərin siyasi kursunu böyük müdrikliklə davam etdirən Prezident İlham Əliyev onu yeni dövrün
tələblərinə uyğun zənginləşdirmiş, sosial-iqtisadi islahatlarla demokratikləşmə proseslərinin paralel şəkildə
aparılmasına, birinin digərini tamamlamasına nail olmuşdur. Cənab İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə məhz
bu postulat əsas götürülmüş, iqtisadiyyat həyata keçirilən çoxşaxəli islahatların əsas ağırlıq mərkəzini, nüvəsini
təşkil etmişdir. Başqa sözlə, praqmatik liderlik keyfiyyətlərinə malik olan möhtərəm İlham Əliyev keyfiyyətcə
yeni mərhələdə Azərbaycanın müasir dövlətə çevrilməsini və tam müstəqil siyasət yürütməsini milli ideyanın
başlıca hədəfi kimi müəyyənləşdirmişdir.
Ulu öndərin Azərbaycançılıq ideoloji xəttini davam etdirərək Prezident İlham Əliyev keçmişə ehtiramla
yanaşmaq, onu dərindən bilmək və onun ən müsbət nümunələrini gənclərin mənəvi və vətənpərvərlik ruhunda
tərbiyə işində istifadə etməyi günümüzün ən vacib vəzifələrindən sayır. Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni landşaftını dəyişib. O, müasir şəraitdə dövlət başçısı üçün zəruri olan
bütün keyfiyyətlərə malikdir. İlham Əliyevə Azərbaycan xalqını öz arxasınca aparmaq missiyasını tarix, yeni dövr
özü həvalə edib. Dövrün artıq başlıca məqsədi biliklər iqtisadiyyatı, sosial kapitala əsaslanan dövlət-cəmiyyət
sisteminin təkmilləşdirilməsidir. Bu isə ictimai sərvət və dəyərlərə, prioritet və meyarlara keyfiyyətcə yeni
münasibət bəsləməyi nəzərdə tutur. Müasir şəraitdə isə buna seçilmiş addımlarla, prioritet və dəyərlərin köməyi
ilə, başqa sözlə, müasirliyi texniki və informasiya imkanlarını milli ənənələrlə birləşdirərək, elmin inkişafına
impuls verməklə nail olmaq olar. Cənab İlham Əliyev vətəndaşların mənafeyini düşünərək dövlət idarəetməsində
struktur islahatları həyata keçirir.
Prezident İlham Əliyev dövlət idarəetmə siyasətində yeni təfəkkürü təmsil edən novator bir lider kimi
hakimiyyətə başladığı andan həm də paralel olaraq ən müasir istiqamətlərdə islahatlara start vermişdir. Dövlət
rəhbərinin müəyyən etdiyi yeni istiqamətlər həyatın daxili təbii məntiqinin, ölkə reallıqlarının və mövcud dünya
təcrübəsinin nəzərə alınması əsasında formalaşdırıldığı üçün bütün sahələrdə gerçək davamlı inkişafa geniş yol
açmışdır. İlham Əliyev Azərbaycan siyasi sisteminə məntiqi mühakimələrə və analitik təhlilə əsaslanan,
mütərəqqi, pozitiv, milli məqsədlərə xidmət edən realizmə söykənən siyasi fəaliyyət nümunəsi gətirərək
radikalizmi, siyasi şantaj və ekstremizmi siyasi sistemimizdən çıxardı. O, pozitiv enerji doğurmaq bacarığı olan,
sosial fəaliyyətə üstünlük verən, natiqlik və ünsiyyətçillik məharəti ilə, eyni zamanda, ekstraordinar keyfiyyəti ilə
fərqlənən, fərdi xüsusiyyətlərinə görə xarizmatik bir rəhbərdir.
Azərbaycan Prezidentinin yeritdiyi uğurlu diplomatiya sayəsində dünya siyasətinə təsir imkanları getdikcə
artan Azərbaycanın bütövlükdə Avratlantika coğrafi arealında sülh, tərəqqi və əməkdaşlıq mərkəzinə, habelə
beynəlxalq miqyaslı enerji-kommunikasiya layihələrinin lokomotivinə çevrildiyi getdikcə daha qabarıq sezilir.
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Bu xarici siyasət strategiyası müstəqil dövlətimizin milli mənafelərinə hörmətlə yanaşan bütün beynəlxalq
təşkilatlar və xarici dövlətlərlə əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi müstəvisi üzərində
qurulmuşdur. Azərbaycan hazırda sülh və əməkdaşlıq paytaxtı kimi tanınır və belə bir müsbət imicin
formalaşmasında cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə respublikamızda keçirilən beynəlxalq toplantıların
əhəmiyyətini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Avropa ailəsinə inteqrasiya edən Azərbaycan cəmiyyəti bütün liberal
dəyərləri mənimsəmiş, insan hüquq və azadlıqlarının təminatı, demokratikləşmə sahəsində mühüm uğurlara imza
atmışdır.
Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti müstəqillik və suverenlik prinsiplərinə əsaslanır. Xarici siyasi
əlaqələrini respublikamız siyasi, iqtisadi, hərbi, humanitar və digər sahələrdə müttəfiqlərini, əməkdaşlıq etdiyi
ölkə və beynəlxalq təşkilatları özü seçir. Azərbaycan öz təbii sərvətlərinin sahibi kimi enerji sahəsində əməkdaşlıq
əlaqələrini dövlət maraqları və qarşılıqlı faydalılıq prinsipləri əsasında reallaşdırır. Eyni zamanda, ölkəmizin
iqtisadi gücü elə bir səviyyəyə çatıb ki, dünya bazarlarında baş verən kəskin dəyişikliklərin, böhranların təsir gücü
ən aşağı həddədir. İlham Əliyev demokratiyanın istismarçı siyasi vasitə deyil, milli mədəniyyətimiz və
mentalitetimizlə, eyni zamanda müsəlman sosial-psixoloji yanaşma ilə uzlaşan bir dəyər və yaşam tərzi olduğunu
sübut etməklə islamofobiyanı dövlət siyasətinə çevirən ölkələrə və bütün dünyaya göstərir ki, bu gün müsəlman
aləmində dinamik, müasir, öz milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq, güclü, intellektual əsaslarda yeni demokratik
modernist cəmiyyət formalaşdıra bilən bir dövlət vardır. Cənab İlham Əliyevin çevik, çoxtərəfli fəaliyyəti,
Azərbaycanın təşəbbüskarlığı və ev sahibliyi ilə Bakıda keçirilən çoxsaylı mötəbər beynəlxalq tədbirlərin
nəticəsidir ki, Bakı artıq regionun "diplomatik paytaxtı"na çevrilmişdir. Azərbaycan son illər bəşəriyyətin gələcək
inkişafı naminə mədəniyyətlərarası, konfessiyalararası və sivilizasiyalararası dialoq üçün real imkan və
mexanizmlərin müəyyən edilməsinə xidmət göstərən bu cür müzakirələrin təşəbbüskarı və təşkilatçısı missiyasını
yerinə yetirir.
Cənab İlham Əliyevin çevik, çoxtərəfli fəaliyyəti, Azərbaycanın təşəbbüskarlığı və ev sahibliyi ilə Bakıda
keçirilən çoxsaylı mötəbər beynəlxalq tədbirlərin nəticəsidir ki, Bakı artıq regionun "diplomatik paytaxtı"na
çevrilmişdir. Azərbaycan son illər bəşəriyyətin gələcək inkişafı naminə mədəniyyətlərarası, konfessiyalararası və
sivilizasiyalararası dialoq üçün real imkan və mexanizmlərin müəyyən edilməsinə xidmət göstərən bu cür
müzakirələrin təşəbbüskarı və təşkilatçısı missiyasını yerinə yetirir.
Son illərdə paytaxtımızda keçirilən müxtəlif səviyyəli forumlar dünya ölkələrinin dövlət siyasətində
multikulturalizmin mövqe və imkanlarının bir daha təhlilinə, etnik və mədəni özünüdərk arasında azad seçimin
təmin olunmasına, azadlıq, bərabərlik və dözümlülük kimi təməl dəyərlərin cəmiyyətdə bərqərar olmasına
yönələn qlobal miqyaslı tədbirlər olaraq, dünyanın ən yeni tarixinə əhəmiyyətli hadisələr kimi daxil olmuşdur.
Demokratik dəyərlərin universallaşması prosesinin tərs üzü "demokratiyanı müdafiə etmək" bayrağı altında
müstəqil ölkələrin daxili işlərinə kobudcasına qarışmaq, onlara siyasi təzyiq göstərmək, dövlətin öz vətəndaşının
hüquq və azadlıqlarına riayət etməsinin səviyyəsini qiymətləndirərkən ikili standartlar qəbul etdirmək cəhdləridir.
Əsrlər boyu yaranmış milli ənənələri bir anda məhv etmək mümkün deyil. Demokratiyanın kənardan zorla qəbul
etdirilməsi cəhdləri isə bəzi şərq ölkələrində müşahidə etdiyimiz acınacaqlı vəziyyətlərə gətirib çıxarmışdır.
Cəmiyyətin demokratikləşməsi sosial, siyasi və iqtisadi prosesdir və hər bir konkret sosium üçün onun
özünəməxsus fərqləndirici cəhətləri vardır. Demokratiya iqtisadi inkişaf, azadlıq və konsensusla bağlıdır. Sivil
dünyanın qəbul etdiyi meyarlara cavab verən və balanslı xarici siyasət həyata keçirən ölkəmiz özünün Cənubi
Qafqaz regionundakı əhəmiyyətli ərazi, geostrateji və geoiqtisadi üstünlüklərindən maksimum faydalı şəkildə
yararlanmağa, habelə beynəlxalq təşkilatlarda layiqli təmsilçiliyə çalışmışdır.
Əlverişli nəqliyyat-kommunikasiya və tranzit imkanlarına, iqtisadi inkişaf dinamikasına, etnik-dini
tolerantlığına görə Avrasiya qitəsinin ən cəlbedici məkanlarından birinə çevrilən Azərbaycan ayrı-ayrı dövlətlərin
bölgədə toqquşan maraqlarının optimal balansına da uğurla nail olmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, ölkə başçısı
müdrik, qətiyyətli və cəsarətli siyasəti ilə xalqını tarixi qələbəyə qovuşdurdu: doğma torpaqlarımız düşmən
işğalından azad edildi, ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan Vətən müharibəsi çoxdan gözlənilən böyük bir zəfərlə
başa çatdı! Prezident İlham Əliyev ötən 18 il ərzində millətimiz üçün ən ağrılı bəla olan erməni işğalının aradan
qaldırılması üçün yorulmadan çalışırdı. Dövlət başçısı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı prinsipial
mövqeyini hər zaman belə ifadə edib: "Azərbaycan heç vaxt öz ərazi bütövlüyünün pozulması ilə barışmayacaq,
torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin yaranmasına yol verməyəcəkdir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü tam bərpa
edilməli, azərbaycanlılar əzəli yurdlarına qayıtmalıdırlar. Qarabağ Azərbaycandır və nida". Dünyanın güc
mərkəzləri arasında sərt və mürəkkəb mübarizənin getdiyi bir dövrdə Prezident İlham Əliyevin apardığı xarici
siyasət əksər dövlətlər üçün örnək rolunu oynaya bilər. Son zamanlar yaşadığımız region ətrafında baş verən
hadisələr bir daha göstərir ki, rəsmi Bakının həyata keçirdiyi müstəqil daxili və xarici siyasət kursu xalqımızın
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milli maraqlarının reallaşdırılması və dövlətçiliyimizin inkişafını təmin edən ən optimal yoldur. Azərbaycan
Ordusunun döyüş qabiliyyəti artırılmış, Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir. Nəticədə,
Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer almışdır. Məhz bu ordu öz Ali Baş Komandanının
rəhbərliyi ilə 2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq qurtuluş savaşına başlamış,
30 ilə yaxın müddətdə işğal altında qalan torpaqlarımız 44 gün ərzində azad olunmuş, dünyanı heyrətə salan hərbi
uğurlara imza atılmışdır.
Əlbəttə, hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdə Heydər Əliyevin yolunu davam etdirməli olduğuna görə İlham
Əliyevin həll edəcəyi məsələlər çox genişmiqyaslı idi. Onlar - dövlət müstəqilliyinin daha da
möhkəmləndirilməsi, iqtisadi artımın yüksək sürətinin təmin edilməsi və yeni iş yerlərinin yaradılması, xalqın
sosial rifah səviyyəsinin yüksəldilməsi, Silahlı Qüvvələrin modernləşdirilməsi yolu ilə ölkənin müdafiə
qabiliyyətinin gücləndirilməsi, xarici siyasət sahəsində milli maraqların təmin edilməsi, Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpası və sair çox mürəkkəb məsələlərdən ibarət idi. Azərbaycanın üzləşdiyi
xarici siyasi təzyiqlər də İlham Əliyevdən müstəsna qabiliyyətlər tələb edirdi. Azərbaycan uğurlu çoxvektorlu
xarici siyasət apararaq, eyni zamanda həm Rusiya, həm Avropa İttifaqı və ABŞ ilə, həm də digər maraqlı
dövlətlərlə bərabər münasibətlər qura bildi. Heydər Əliyev məktəbinin istedadlı yetirməsi keçmişin təcrübəsindən
məharətlə bəhrələnərək daha incə və mürəkkəb məsələləri həll edə bilən modernləşən siyasət həyata keçirməyə
başladı və onu uğurla davam etdirir.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu, milli birlik
strategiyası və döyüşçülərimizin təmin edilmiş ruh yüksəkliyi nəticəsində Azərbaycan ordusu regionda ölkəmizin
maraqlarına cavab verən yeni siyasi reallıq yaratdı. Vətən müharibəsinin davam etdiyi 44 gün ərzində 9 şəhər, 4
qəsəbə və 300-dək kənd işğaldan azad edildi, Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Xocavənd, Qubadlı, Ağdam, Kəlbəcər,
Laçın və Şuşa rayonları, Ağbənd, Hadrut, Suqovuşan, Mincivan qəsəbələri sahibinə qaytarıldı. Vətən müharibəsi
günlərində dini, etnik, regional, siyasi və sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan xalqı Vətən
naminə, Qələbə naminə Müzəffər Ali Baş Komandanın ətrafında yumruq kimi birləşdi.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin həyata keçirdiyi güclü dövlət, güclü ordu, milli birlik
strategiyası və döyüşçülərimizin təmin edilmiş ruh yüksəkliyi nəticəsində Azərbaycan ordusu regionda ölkəmizin
maraqlarına cavab verən yeni siyasi reallıq yaratdı. Vətən müharibəsinin davam etdiyi 44 gün ərzində 9 şəhər, 4
qəsəbə və 300-dək kənd işğaldan azad edildi. Vətən müharibəsi günlərində dini, etnik, regional, siyasi və sosial
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün Azərbaycan xalqı Vətən naminə, Qələbə naminə Müzəffər Ali Baş
Komandanın ətrafında yumruq kimi birləşdi.
Azərbaycan üçün milli qürur, milli-mənlik, mədəniyyət, incəsənət, tarix, eyni zamanda Ulu öndərin
vəsiyyəti olan Şuşanın işğaldan azad olunması təmin edilmişdir. Vətən müharibəsi günlərində dünyanın aparıcı
mediasına verilən 30-dan artıq müsahibə ilə dünya informasiya məkanında ölkəmizə qarşı olan hücumlar
darmadağın olunmuşdur. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayan
Azərbaycan dövlət quruculuğu sahəsində mühüm uğurlar əldə edə bilmişdir. Cəmiyyətdə müsbət əhvali-ruhiyyə,
mənəvi birlik təmin edilmiş, milli ideya və dəyərlər sistemi formalaşmışdır. Azərbaycanda demokratik inkişaf,
hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu yolunda sistemli tədbirlər həyata keçirilmiş, nəticədə təkmil
siyasi sistem bərqərar olunmuşdur. Hüququn aliliyi, ictimai həyatın bütün sahələrində qanunun hökmranlığı
prinsiplərinin mühafizə olunması dövlətin və vətəndaşların qarşılıqlı mənəvi məsuliyyətinin güclənməsi təmin
edilib, hüquqi dövlətin təməlləri daha da möhkəmlənmişdir.
Dünyanın ən fərqli geosiyasi qütbləri ilə münasibətlər qorunmuş, beynəlxalq güc mərkəzlərindən gələn
təzyiqlər neytrallaşdırılmış, toqquşan maraqlar uzlaşdırılaraq Azərbaycan sabitliyin hökm sürdüyü əməkdaşlıq
məkanına çevrilmişdir. Milli maraqlar, xalqın ali mənafeyi, ölkəmizin suverenliyi qətiyyətlə qorunmuş,
infoimperializmin ölkəmizə qarşı mümkün neqativ təsirləri neytrallaşdırılmışdır. Azərbaycanda xaricdən idarə
edilən xaosa, separatçı hərəkətlərə, sosiumun dini, ideoloji və siyasi platformada qütbləşməsinə imkan
verilməmişdir. Qarşısıalınmaz qloballaşma prosesində milli-mənəvi dəyərlər, xalqın milli özünəməxsusluğu
qorunub saxlanılmışdır. Ölkəmizdə mədəniyyətin inkişafı, milli-mənəvi dəyərlərimizin, zəngin tolerantlıq və
multikulturalizm mühitinin qorunub saxlanılması təmin edilmişdir.
Hesab edirəm ki, son 18 ildə həyata keçirilmiş möhtəşəm layihələr, qazanılmış parlaq tarixi qələbə, bütün
bu uğurların təşkilatçısı olan Prezident İlham Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyəti geniş işıqlandırılmalı, kitablar qələmə
alınmalı, gələcək nəsillərə həqiqətlər olduğu kimi çatdırılmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin parlaq həyat yolu və xalqımızın rifahı naminə göstərdiyi möhtəşəm xidmətlər,
gördüyü böyük işlər, qazandığı tarixi qələbə barədə 2021-ci ilin sonlarında çap edilmiş "Zəfərə aparan yol"
kitabında da geniş məlumat verilir. Kitab Müzəffər Ali Baş Komandanın 60 illik yubileyinə həsr edilmişdir. Qeyd
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etmək istəyirəm ki, onun böyük sərkərdəlik məharəti ilə idarə edilən qəhrəman ordumuz doğma torpaqlarımızı
yadelli işğalçılardan azad edərkən məni bir vətəndaş kimi fərəh və qürur hissi ilə yanaşı, bu qələbə üçün əlimdən
gələn nə isə etmək məsuliyyəti düşündürürdü. Ancaq yaşıma görə gedib cəbhədə vuruşmaq, igid oğullarımızla bir
sırada dayanmaq imkanım yox idi. Ona görə də qərara aldım ki, mən də öz vətəndaşlıq borcumu bu ordunun Ali
Baş Komandanına həsr edilən kitab yazmaqla yerinə yetirim. Şükürlər olsun ki, uzunmüddətli tədqiqatların,
gərgin əməyin, arxivlərdə və kitabxanalarda araşdırmaların, şahidlərlə görüşlərin nəticəsində ötən ilin sonunda Prezident İlham Əliyevin ad günü ərəfəsində belə bir kitab ərsəyə gəldi. Onu da vurğulamaq istəyirəm ki, elm və
təhsil sahəsində mütəxəssis olduğuma görə kitabda cənab Prezidenti yetirən məktəblərə və özünün yaratdığı
möhtəşəm məktəbə geniş yer ayrılır.
Bir daha xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44
günlük müharibədə hərbi proseslərin gedişi və yekun nəticələri XXI əsrin hərbi-siyasi əməliyyatlarının ən
mükəmməl nümunəsi hesab edilə bilər! O, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının və onun daimi üzvü olan 3 həmsədr
dövlətin, ATƏT-in Minsk qrupunun və beynəlxalq konvensiyaların gücünün çatmadığı, həll edə bilmədiyi
Qarabağ problemini 44 gün ərzində uğurla həll etdi. Arxasında dünya erməniliyi, ayrı-ayrı ölkələrdəki
ermənipərəst qüvvələrin dayandığı Ermənistanı, otuz il ərzində pulsuz silahlandırılaraq Qarabağda
möhkəmlənmiş erməni ordusunu darmadağın etdi, onlara diplomatiya sahəsində və informasiya müharibəsində
də üstün gəldi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünü çıxmaq şərti ilə
dünyada digər heç bir dövlət müharibədə öz məqsədinə çatmamışdı. Azərbaycan bu sindromu da dəyişdi. Sübut
etdi ki, qələbə yalnız səngərdəki döyüşlərlə əldə edilmir, qalib olmaq üçün həm də beynəlxalq münasibətlərin
nüfuzlu fiquru olmaq lazımdır!
Respublika. - 2022.- 11 yanvar. - № 5. - S. 3-4.

14

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Ümummilli liderin qalibiyyət marafonu
Nizami Cəfərov
Heydər Əliyev dahi şəxsiyyətdir, böyük liderdir, uzaqgörən, cəsarətli siyasi xadimdir. O, bütün
dövrlərdə Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət 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.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ümummilli lider Heydər Əliyevi dərin kədər və sonsuz ehtiramla son mənzilə yola saldığımız o
hüznlü gündən – 15 dekabr 2003-cü ildən 18 il keçir. Ulu öndərin əbədiyyətə qovuşduğu həmin tarixdən
uzaqlaşdıqca xalqımızın unudulmaz oğlunun amal və əməllərinin nəhəngliyi, əfsanəvi obrazının
bənzərsizliyi, start verdiyi qələbələr marafonunun miqyası və sürəti gözlərimiz önündə daha əzəmətlə
canlanır.
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.
Ulu öndər Heydər Əliyevin adı xoşbəxt taleli nadir liderlər sırasında yer alıb. Liderin xoşbəxtliyi, bir qayda
olaraq, öz xalqı və ölkəsi ilə bağlı arzu-istəklərini gerçəkləşdirə bilməsi, mübarizəsində qalib gəlməsi ilə müəyyən
olunur. Bu mənada, xalqımızın qüdrətli oğlu, istisnasız olaraq, xoşbəxt taleli lider sayılır. Onun ən böyük arzusu
canından əziz bildiyi Azərbaycanı tərəqqi yolunda, müstəqil görmək idi. Böyük rəhbərin bu mübarizəsi onun
quruculuq və xilaskarlıq missiyası və tarixin hökmü ilə uğurla gerçəkləşdi.
Dünya miqyaslı siyasət xadimi dövlət müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
pozulmasını, Ermənistanın havadarlarının köməyi ilə Qarabağı işğal etməsini xalqımızın qarşısında duran ən
böyük problem sayırdı. Bu baxımdan, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi yeni şəraitdə ulu öndərin ən
böyük istəyi, mübarizəsinin baş hədəfi idi. Müstəqil Azərbaycanın ilk həqiqi Prezidenti Heydər Əliyevin 10 illik
fəaliyyətinin əsas məqsədi, hansı yolla olursa-olsun, Qarabağın xilas edilməsi idi.
Ümummilli liderin ömrü bu arzunun gerçəkləşməsinə vəfa etməsə də, ən layiqli siyasi varisi, ideya və
əməllərinin ən sadiq davamçısı Prezident İlham Əliyev onun yaratdığı ciddi əsaslarla, nəhayət, ata vəsiyyətinə
çevrilmiş bu istəyi yerinə yetirdi. Ötən il noyabrın 8-də xalqımızı qələbə münüsibətilə müjdələyən Ali Baş
Komandan İlham Əliyev müstəqilliyimiz və ərazi bütövlüyümüz uğrunda qurban getmiş igidlərin uyuduğu
Şəhidlər xiyabanında dedi: “Mən bu gün, eyni zamanda, 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! Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun, Azərbaycan!
Gözünüz aydın olsun, dünya azərbaycanlıları!”.
Bununla ümummilli lider Heydər Əliyevin yeganə yarımçıq qalmış arzusu da gerçəkləşdi. Bu gün ulu öndər
tam əsasla xoşbəxt lider sayılır. Onun müəyyən etdiyi strateji yol xalqımızın irili-xırdalı bütün arzularının çin
olmasına təminat yaradır. Bütün bunlar unudulmaz rəhbərin ruhunu sevindirir.
Çağdaş 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.
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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 lider idi.
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 meyllərinin
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.
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 məhrumiyyətdən 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.
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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.
İdarəetmənin iflic vəziyyətə düşdüyü günlərdə xalqın istəyi və iradəsi dünya şöhrətli siyasət və dövlət
xadimi Heydər Əliyevi ikinci dəfə hakimiyyətə gətirdi. O günlərdə idarəçiliyinin ağırlığı, təbii olaraq, parlamentin
üzərinə düşdüyündən Naxçıvan Ali Məclisinin sədri kimi Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin
müavinlərindən biri statusunu daşıyan Heydər Əliyev iyunun 15-də ölkənin ali qanunverici 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 qayıdışdan 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 etimadını 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-ci 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 Azərbaycan 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.
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.
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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.
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 fkrimcə, Azərbaycan Respublikası onun başına nə gəlirsəgəlsin, müstəqilliyini itirməyəcək, yenidən heç bir dövlətin əsarəti altına düşməyəcək”.
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 çevrməyi 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.
Azərbaycan artıq çoxdan yüksək səviyyədə inkişaf yoluna qədəm qoyub. Qazanılan uğurlar bütün
sferalarda özünü göstərir. Təbii ki, bütün bu uğurlar, eləcə də, ötən ilin payızında Qarabağ uğrunda Vətən
müharibəsində Prezident İlham Əliyevin ali baş komandanlığı ilə qazandığımız möhtəşəm qələbə və bundan
sonrakı dövrlərdə qazanacağımız yeni nailiyyətlər ulu öndər Heydər Əliyevin qoymuş olduğu möhkəm bünövrəyə
söykənir.
10 il müstəqil Azərbaycanın ilk həqiqi Prezidenti olmuş Heydər Əliyev ən böyük tarixi nailiyyətimiz olan
dövlət müstəqilliyimizi xilas etmiş, qorumuş, möhkəmləndirmiş və əbədiyyət yoluna çıxartmışdır. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev isə ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sadiq qalaraq 18 ildir ki, müstəqil
ölkəmizi inamla gələcəyə doğru aparır. Artıq 28 ildir ki, Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi yolla irəliləyir, inkişaf edir, uğurlar qazanır. Beləliklə, Azərbaycanın bugünkü uğurlarının
əsasında qurtuluş məfkurəsi dayanır.
Ölməz liderin təşkil etdiyi ümummilli tərəqqi və qələbələr marafonu 18 ildir ki, Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə yeni miqyas və artan sürətlə davam edir. Azərbaycan artıq yüksək səviyyədə inkişaf yoluna qədəm
qoyub. Ölkəmizdə böyük quruculuq işləri həyata keçirilib və vətəndaşların sosial həyatı, rifahı əvvəlki dövrlərlə
müqayisə olunmayacaq qədər yüksəkdir. Qazanılan bu uğurlar bütün sferalarda özünü göstərir. Təbii ki, bütün bu
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uğurlar və bundan sonrakı dövrlərdə qazanacağımız uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin qoymuş olduğu möhkəm
bünövrəyə söykənir.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi son 18 ildə həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mədəni
sahələrdə beynəlxalq əlaqələrin, başqa sözlə, Azərbaycan – dünya dialoqunun zəngin təcrübəsinin qazanılmasıdır.
Bu isə ilk növbədə, o deməkdir ki, Azərbaycan xalqının milli idealları, bir vaxtlar olduğu kimi, məhdud bir
miqyasda qalmayıb, “özümüz deyib, özümüz eşidək” prinsipi ilə mövcud olmur, universallaşır, hüdudlarını
genişləndirir, ümumən insan və dünya təfəkkürü mövqeyindən görünüb etiraf olunur.
Beynəlxalq “dialoq”lara evsahibliyi 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. Azərbaycan xalqının
intellektual səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi, müasir texnologiyalara yiyələnməsinin sürətlənməsi, perspektivli
özünüifadə və özünütəsdiq metodlarının, üsullarının və vərdişlərinin xüsusilə gənc nəsil tərəfindən
mənimsənilməsi də İlham Əliyevin liderliyi altında uğurla gerçəkləşdirilmişdir.
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 da İlham Əliyevin siyasi varislik missiyasının təntənəsini göstərən ciddi tarixi nailiyyətdir. Bu uğurun
özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının milli düşüncəsi çevik, elastik, diplomatik resurslara
yiyələnmiş, hər hansı “gözlənilməz” ideoloji hücumlara qarşı müqavimət, hətta əks-hücum “immunitetləri”
qazanmışdır. Siyasi varisliyin bütün dünyada diqqətlə izlənilən İlham Əliyev nümunəsi özünəməxsus dinamizmi
ilə zənginləşməkdə, milli ictimai şüurun əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və Azərbaycan xalqının dünya
birliyindəki mövqelərini inamla yüksəltməkdədir.
Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyev, hər şeydən əvvəl, misilsiz bir azərbaycanlı idi. O,
azərbaycançılıq ideyasını həyata keçirmiş bir dövlət xadimi olaraq, Azərbaycan tarixində yaşayır. Bu xüsusi bir
hadisədir. Heydər Əliyev həm də, sözün həqiqi mənasında, bir yenilikçi idi. Onun bu xüsusiyyəti istər sovet
dövründə, istərsə də yeni şəraitdə daim yeniliklər yaratmışdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyaları həmişə Azərbaycanın milli maraqlarının və tərəqqisinin önündə
gedəcək. Ulu öndərin ölməz xatirəsi xalqımız üçün həmişə əziz olacaq. Heydər Əliyev ideyalarının
həmişəyaşarlığı isə dövlət müstəqilliyimizin əbədiliyinin tükənməz qaynağıdır.
Xalq qəzeti. - 2021. – 16 dekabr. - № 273. - S. 7.
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O, Sovet İttifaqı kimi nəhəng ölkənin hökumətinə asanlıqla rəhbərlik edə bilərdi
TASS agentliyinin əsas mənzil-qərargahının binası Heydər Əliyevin dəstəyi ilə tikilib
Rusiyanın TASS informasiya agentliyinin Baş direktorunun birinci müavini Mixail Qusman CBC
telekanalının efirində ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında nadir xatirələrini bölüşüb, Heydər
Əliyevin Azərbaycanın inkişafına istər sovet dövründə, istərsə də müstəqillik illərində verdiyi töhfələr
barədə söhbət açıb.
AZƏRTAC Mixail Qusmanın “Bu gün aktualdır” verilişinin aparıcısı Sənan Rzayevə verdiyi
müsahibənin tam mətnini təqdim edir.
Aparıcı: Verilişimizin bugünkü buraxılışının qonağı TASS informasiya agentliyinin Baş direktorunun
birinci müavini Mixail Qusmandır. Salam, Mixail Solomonoviç, bizim efirə xoş gəlmisiniz.
Mixail Qusman: Axşamınız xeyir.
Aparıcı: Mixail Solomonoviç, söhbətimizin əsas mövzusuna keçməzdən əvvəl tamaşaçılarımıza
xatırladıram ki, biz həm CBC telekanalının, həm də CBC FM radiosunun efirindəyik. Söhbətimizin mövzusuna
gəldikdə isə, bu gün biz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, Azərbaycan tarixində rolunu lazımınca
qiymətləndirmək çətin olan dövlət xadimi Heydər Əliyev haqqında danışacağıq. Məhz bu səbəbdən onu müasir
Azərbaycan dövlətinin memarı adlandırırlar. Məsələ burasındadır ki, bu gün, dekabrın 12-də əsasən sizin
köməyinizlə onun həyat yoluna nəzər salmağa çalışacağıq. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm, sizin fikriniz bizdən
ötrü həm də ona görə vacibdir ki, siz onu şəxsən tanıyırdınız. Mixail Solomonoviç, həm bu il, həm də deyərdim
ki, keçən il 12 dekabr ərəfəsində fikirləşirik ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün planlaşdırdığı, Azərbaycan
üçün arzu etdiyi məsələlərin çoxu 2020-ci il Vətən müharibəsi nəticəsində reallaşıb. Bu barədə sizin fikrinizi
bilmək istərdim.
Mixail Qusman: Sizin icazənizlə mən bir qədər başqa məqamdan başlayardım. Dekabrın 12-si həmişəlik
yadda qalan tarixlərdəndir. Bu, Heydər Əliyevin anım günüdür və bu gün təkcə indiki nəslin deyil, bütün gələcək
nəsillərin qəlbində həmişə əks-səda verəcək. Onun həyatının iki günü əlamətdardır: doğulduğu 10 may və
dünyasını dəyişdiyi 12 dekabr günləri. Bu günlər insanların yaddaşında əbədi qalacaq. 1923-cü il mayın 10-dan –
o, doğulduğu gündən dünyasını dəyişdiyi günə qədər inanılmaz dərəcədə zəngin, möhtəşəm həyat yolu keçib.
Heydər Əliyevin müasir tarixdə, dünya tarixində xidmətləri misilsizdir. Ona görə ki, hələ sovet dönəmində məhz
onun Azərbaycan Respublikasının rəhbəri vəzifəsində işlədiyi dövrdə Azərbaycan elə respublika oldu ki, bütün
qalan respublikalar ona oxşamağa çalışırdılar, Azərbaycan praktiki olaraq qalan bütün respublikalardan irəlidə
idi. Təsadüfi deyil ki, mən ovaxtkı sovet lideri Leonid İliç Brejnevin doğma respublikamız haqqında dediyi sözləri
tez-tez xatırlayıram. Brejnev o vaxt Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi respublika barədə “Azərbaycan iri addımlarla
irəliləyir” demişdi. Təbii ki, o vaxt bu ifadə bütün Sovet İttifaqına yayılmışdı, Azərbaycanın bütün plakatlarında,
şüarlarında bu sözlər yazılırdı. Lakin fikir verin, Leonid İliç bu frazanı düşünərək demişdi. Bu, sadəcə, gözəl fraza
deyildi, bu, açıq deyək, bütün digər respublikalarla müqayisədə Azərbaycanın göstərdiyi qəhrəmanlığın
möhtəşəmliyinə hörmət əlaməti idi. Bu, xüsusilə vacibdir. Ona görə ki, Brejnev baş katib olmazdan əvvəl
Ukraynada, Qazaxıstanda, Moldovada işləmişdi və bütün bu respublikalar çalışırdılar ki, Sovet İttifaqının lideri
Azərbaycan haqqında dediklərini onlar haqqında da deyə bilsin.
Mən həmin illərdə böyüyüb yaşa dolmuş bir insan kimi, öz respublikamızla necə fəxr etdiyimizi,
Azərbaycanın praktiki olaraq hər il yüksək dövlət təltiflərinə - qırmızı bayraqlara, ordenlərə layiq görüldüyü üçün
necə qürur duyduğumuzu sözlə ifadə edə bilmirəm. İndi bu sözlər müasir nəsil üçün o qədər də aydın deyil. O
vaxt Heydər Əliyevin rəhbərliyi sayəsində Azərbaycan bütün istiqamətlərdə inanılmaz dərəcədə inkişaf etməyə
nail olmuşdu. Bu, həm iqtisadiyyata, həm mədəniyyətə, həm ictimai-siyasi həyata, həm elmə, bir sözlə, ölkə
həyatının hər sahəsinə aid idi.
Heydər Əliyevin həyatının növbəti mərhələsi artıq Moskvada, Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun tərkibində
işlədiyi dövrlə bağlıdır. O, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən ümumittifaq miqyaslı nəhəng
yükü öz çiyinləri üzərinə götürmüşdü. Müasir gənc nəsil Sovet İttifaqının necə mürəkkəb, böyük, çoxfaktorlu,
çoxsəviyyəli, çox ciddi iqtisadiyyata malik olduğunu çətin təsəvvür edə bilər. Heydər Əliyevin idarə etdiyi
istiqamətlər dərhal diqqəti cəlb etdi. Hətta belə bir konkret nümunə üzərində deyə bilərəm ki, mən doğma TASS
agentliyində işləyirəm və bu gün TASS agentliyinin əsas mənzil-qərargahının Moskvanı bəzəyən müasir binası
Heydər Əliyevin dəstəyi ilə tikilib. Bunu ona görə yaxşı bilirəm ki, orada çox hadisələr olub. Ona görə ki,
Moskvanın lap mərkəzində yerləşən, xüsusi arxitekturaya malik olan bu bina ilə bağlı çox diskussiyalar olub, o,
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həmin dövr üçün avanqard idi. Məhz Heydər Əliyevin mövqeyi, bu binanın memarlarını dəstəkləməsi həlledici
rol oynadı, sonradan onlar bu barədə dəfələrlə minnətdarlıq hissi ilə danışırdılar. Yeri gəlmişkən, mən əvvəllər o
adamların çoxu ilə söhbət etmişəm, təəssüf ki, indi sağ qalanların sayı get-gedə azalır. Onlar Heydər Əliyevin
Moskva komandasında bilavasitə işləyiblər, onun müşavirləri, köməkçiləri, aparat işçiləri olublar. Bu insanların
Heydər Əliyevin yüksək insani keyfiyyətlərini, onun ən adi əməkdaşlara diqqətini necə minnətdarlıqla
xatırladıqlarını bəlkə də təsəvvür edə bilməzsiniz. Digər tərəfdən, onun necə sərt, tələbkar, son dərəcə prinsipial,
ən mühüm məsələlərin həllində güzəştsiz bir insan olduğunu Azərbaycanda yaxşı bilirdilər, Moskvada da bildilər.
Onun məşhur komsomolçu gənclər tikintisinə səfərini xatırlamaq istəyirəm. Heydər Əliyevin gəlişi, onun
tayqada əsrin tikintisini həyata keçirən, magistral yol çəkən sadə komsomolçu gənclərlə, fəhlələrlə, inşaatçılarla,
mühəndislərlə görüşünü xatırlayıram. O görüşün iştirakçıları bunu indiyə qədər böyük bir daxili həyəcanla
xatırlayırlar. Ona görə ki, Heydər Əliyev onların həyatına, işinə güclü təkan verdi.
Yaxud başqa bir hadisə - suda batmış gəmi ilə bağlı, sanki unudulmuş faciəli hadisə: iki gəminin toqquşması
nəticəsində çoxsaylı insan həlak olmuşdu. O vaxt hadisəni araşdırmalı, zərərçəkmişlərin ailələrinə kömək
göstərilmək üçün zəruri tədbirlər görməli olan hökumət komissiyasının rəhbəri məhz Heydər Əliyev idi.
Deməliyəm ki, o faciəli günlərdə, ilk növbədə, zərər çəkmiş ailələrə, öz yaxınlarını itirmiş insanlara kömək
göstərmək üçün Heydər Əliyevin necə səy göstərdiyini, hadisənin təqsirkarları barədə sərt tədbirlər görüldüyünü
insanlar hələ də xatırlayırlar. Bütün bunlar Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Əgər Yuri Vladimiroviç Andropov daha bir il, bəlkə bundan da az yaşasaydı, şübhə etmirəm ki, Heydər
Əliyev tezliklə sovet hökumətinin rəhbəri, yəni o dövrdə sovet dövlətində ikinci adam ola bilərdi. Şəxsən mən
düşünürəm ki, Andropov həyatdan getməsəydi və hakimiyyətin ali eşelonunda dəyişikliklər baş verməsəydi, bu,
hökmən belə olardı. Heydər Əliyevin tutduğu bütün vəzifələrdən ədalətsizliklə çıxarılmasının, ölkənin ali siyasi
rəhbərliyindən ədalətsizliklə kənarlaşdırılmasının ölkə üçün necə faciəli, Heydər Əliyevin həyatı üçün necə
dramatik dövr olmasını hamı bilir. Lakin təəssüf ki, həmin dövrdə onun zəngin təcrübəsindən, geniş biliklərindən,
misilsiz zəkasından, inanılmaz potensialından istifadə edilmədi. Mənim fikrimcə, bu, ölkənin taleyinə şəksiz təsir
göstərdi. Mən inanıram və əminəm ki, Heydər Əliyev Siyasi Büronun tərkibində, ölkə rəhbərliyində qalsaydı,
bəlkə də Sovet İttifaqı dağılmazdı. O, Dağlıq Qarabağ separatçılarının əl-qol açmasına imkan verməzdi. Bu
separatist hərəkat Sovet İttifaqının dağılmasına gətirib çıxardı. Mənim qəti inamım belədir ki, Heydər Əliyev buna
əsla yol verməzdi. Ölkənin düşdüyü ağır vəziyyətdə, müharibənin əldən saldığı respublikanın didişdirildiyi,
iqtisadi tənəzzülün baş alıb getdiyi dövrdə Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevi respublikaya qayıtmağa, sonra
isə yeni Azərbaycan Respublikasına başçılıq etməyə çağırdığı dövrü xatırlayaq. Belə bir vaxtda, Azərbaycan xalqı
müdriklik göstərərək anladı ki, öz möhtəşəm siyasi istedadı və insani keyfiyyətləri ilə təməlini qoyduğu gələcək
ölkənin nicatı məhz Heydər Əliyevlə bağlıdır. Belə də oldu. Heydər Əliyev Azərbaycanın uçuruma
yuvarlanmasını dayandırmağa, ölkənin parçalanmasının qarşısını almağa, Prezident kimi fəaliyyəti nəticəsində
müstəqil Azərbaycanın təməlini qoymağa nail oldu. Azərbaycan Prezidenti İlham Heydər oğlu Əliyev bu işi
davam etdirdi. Ona görə də biz Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevi müasir Azərbaycanın xilaskarı,
indiki Prezident İlham Heydər oğlu Əliyevi müasir Azərbaycanın qurucusu adlandırmağa haqlıyıq.
Aparıcı: Mixail Solomonoviç, siz TASS-ın binası barədə danışdınız. Deməliyəm ki, hətta sonra, artıq
müstəqil Azərbaycan dövründə Heydər Əliyev Moskvaya gələndə bu binada olur, orada böyük mətbuat
konfransları keçirirdi. Xatırladığım qədər siz bu mətbuat konfranslarına moderatorluq etmisiniz. Mən fürsətdən
istifadə edərək öyrənmək istərdim, auditoriya onu necə qarşılayırdı, belə ünsiyyətdən sonra jurnalistlərdə hansı
təəssüratlar yaranırdı?
Mixail Qusman: Heydər Əliyev istefada olanda mən təsadüfən Estrada teatrına, o vaxt hələ Xalq artisti,
hətta Əməkdar artist olmayan, lakin bununla belə çox populyar olan Gennadi Xazanovun yaradıcılıq gecəsinə
gəlmişdim. Heydər Əliyev orada, konsertdə sadəcə tamaşaçı qismində idi. Uzun illər onun mühafizə rəisi olmuş,
hazırda həyatda olmayan Aleksandr İvanovun idarə etdiyi “Moskviç” markalı avtomobildə gəlmişdi. O, zalda
sadə tamaşaçı kimi əyləşmişdi. Konsertə başlamaq üçün səhnəyə çıxan Gennadi Xazanov zalda Heydər Əlirza
oğlunu gördü və səhnədən mikrofonla onu salamladı. Bu, qeyri-standart vəziyyət idi, bunu Xazanovdan heç kim
xahiş etməmişdi. Digər tərəfdən, o, həmin vaxtda hansısa böyük dövlət liderini deyil, o vaxt təqaüddə olan insanı
salamlayırdı. Xazanov Heydər Əliyevi salamlayıb minnətdarlıq etdikdə Estrada teatrının zalını sürəkli, davamlı
alqışlar bürüdü. Bu, məni sevindirdi və hətta heyrətləndirdi. Çünki insanlar bunun Azərbaycanda deyil, Moskvada
baş verməsinə baxmayaraq, Heydər Əliyevin ölkənin inkişafına verdiyi töhfəni bildikləri üçün ona ehtiramlarını
ifadə edirdilər.
Mən fəxr edirəm və çox sevinirəm ki, Heydər Əliyev Prezident kimi ilk rəsmi səfəri zamanı TASS
agentliyinə gəlib, böyük mətbuat konfransı keçirib və mən həmin mətbuat konfransını idarə etmək şərəfinə nail
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olmuşam. Biz Azərbaycanda Heydər Əlirza oğlunun parlaq istedadına, onun hər bir sualı əsaslı və qaneedici
cavablandırmaq bacarığına bələd idik. Lakin moskvalı jurnalistlərin, mənim həmkarlarımın heç də hamısı bunu
bilmirdi. Onlar Heydər Əliyevin diskussiya aparmaq bacarığına heyran olmuşdular.
Mənim üçün yaddaqalan görüşlərdən biri də Heydər Əliyevin digər səfəri zamanı olub. Bizim TASS
agentliyində baş redaktorlar klubu var. Bu görüş nahar masası arxasında, diskussiyaların sərbəstliyi baxımından
açıq formatda keçirilir, Rusiyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin, iri telekanalların, qəzet, jurnal,
radiostansiyaların yalnız rəhbər şəxsləri bir yerə toplaşır. Söhbətin özü “dərc edilmək üçün olmayan” adlanır. Bu,
açıq, birbaşa söhbətdir. 20 il keçib, həmin medianəşrlərin indiyədək rəhbəri işləyən həmkarlarım bu görüşü hələ
də xatırlayırlar. Həmin görüşdə Heydər Əliyev mənim həmkarlarımı, KİV-lərin rəhbərlərini Azərbaycana
gəlməyə dəvət etdi. Bakıya səfər təşkil olundu. Heydər Əliyev bizi qəbul etdi. Bu, Heydər Əliyev tərəfindən
aparılan, öz səmimiliyi, müdrikliyi, uzaqgörənliyi ilə valehedici söhbət idi. İnamla deyə bilərəm ki, qabaqcadan
verilən bütün göstərişlər addımbaaddım həyata keçirildi, ilk növbədə ona görə ki, Prezident İlham Əliyev bu yolla,
bu vəsiyyətlərə sədaqətlə ölkəni irəli aparır.
Aparıcı: Mixail Solomonoviç, mən sizin “Hakimiyyət formulu” verilişinizlə bağlı verdiyiniz müsahibənizə
aid belə bir məqama toxunmaq istərdim. Siz özünüzün respondentləriniz olan dövlət başçıları barədə, bu
söhbətlərin necə baş tutması barədə danışırdınız. Elə bir məqam vardı ki, siz siyasətçilərin tipajları barədə söhbət
açmısınız. Məsələn, deyirdiniz ki, bəzi siyasətçilər hər məsələdə siyasətçi kimi qalmağa çalışırlar. Mən belə hesab
etmirəm ki, siyasətə gəlib-gedəsən. Əksinə, hər hansı suala cavab verərkən daim narahat olasan – görəsən, seçici
nə fikirləşir? Hətta ən sadə suallarda belə daim fikrində bunu saxlamağa çalışır. Mən bu mənada istərdim ki, siz
Heydər Əliyev ilə məhz öz ünsiyyət təcrübənizdən danışasınız. Daha çox yaddaqalan hansı məqamlar olub, sizcə
o, hansı siyasətçilərə aid idi?
Mixail Qusman: Heydər Əliyev haqqında qısa kəlmələrlə, kiçik qeydlərlə danışmaq, sadəcə, qeyrimümkündür. Mən buna tam əminəm, Heydər Əliyev Tanrının bizə bəxş etdiyi siyasi xadim olub. Özü də onun
siyasi istedadının miqyası, onun siyasi düşüncələrinin dərinliyi qlobal idi. Elə vəziyyət olur ki, siyasətçi taleyin
hökmü ilə onun rəhbərlik etməli olduğu ölkə səviyyəsinə çata bilmir. Olur, ancaq nadir hallarda. Elə hallar da olur
ki, siyasətçinin miqyası onun rəhbərlik etdiyi ölkədən də geniş əhatəli olur. Zənnimcə, dahi siyasi xadim Heydər
Əliyevin imkanları sizinlə bizim Vətənimiz olan Azərbaycan dövlətindən də böyük idi. O, Sovet İttifaqı kimi
böyük və nəhəng ölkənin hökumətinə asanlıqla rəhbərlik edə bilərdi. Sözsüz ki, əgər tale elə gətirsəydi, o, bunun
öhdəsindən yaxşı gələrdi. Siyasətçiyə lazım olan ikinci mühüm keyfiyyət strateji, genişmiqyaslı təfəkkürdür.
Heydər Əliyev bu keyfiyyətə tam malik idi, o, çox uzaqgörən idi, hətta hələ başlanmayan hadisələrin necə cərəyan
edəcəyini, nə ilə nəticələnəcəyini gözəl başa düşürdü. Onun yaddaşı sanki kompüter yaddaşına bərabər idi. Çoxları
heyrətlənirdi ki, o, hər şeyi yadda saxlayır. Heydər Əliyev illər əvvəl baş verən hadisələrin detallarını xatırlayırdı.
İstər sovet dövrü olsun, istər müasir Azərbaycan dövrü, o, yaşadığı dövrlə nəinki ayaqlaşır, həm də bu dövrə
yüksək səviyyədə uyğunlaşırdı. O, həmişə zəmanənin nəbzini tutan siyasətçi idi. O, zamandan nəinki geri
qalmırdı, özünün qərarlarında, yanaşmalarında və təşəbbüslərində haradasa zamanı qabaqlayırdı. Bütün bunlar
dahi siyasi xadimə xas olan keyfiyyətlərdir.
Heydər Əliyev haqqında çoxlu kitablar, məqalələr yazılıb, lakin şəxsən mən hələ bu insanın şəxsiyyətinin
bütün miqyasını layiqincə təsvir və təhlil edən kitab görməmişəm. Deyiləsi düzgün, yaxşı, dəqiq sözlər çoxdur,
lakin inanın ki, Heydər Əliyev kimi nəhəng siyasətçinin siyasi irsi, onun siyasi mahiyyəti hələ uzun illər
öyrəniləcək, onun siyasi istedadının yeni tərəfləri getdikcə daha da araşdırılacaq və üzə çıxarılacaqdır.
Aparıcı: Mixail Solomonoviç, siz Heydər Əliyevin Moskvada olduğu, lakin artıq hakimiyyətdə olmadığı
illəri yada saldınız. Sonra isə onun Azərbaycana qayıtdığı dövrü xatırladınız. Məsələ orasındadır ki, artıq
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olanda bir dəfə ona belə bir sual verdilər: Moskvada yüksək vəzifələrdən
gedəndə o, siyasətə qayıdacağını güman edirdimi? Onun cavabı belə olmuşdu ki, güman etmirdi. Ona görə yox
ki, bunun mümkün olduğuna inanmırdı, ona görə ki, bunu istəmirdi. Mən sizin bununla əlaqədar fikrinizi
öyrənmək istərdim. Siz teatr və sair haqqında danışanda onun böyük siyasətə qayıdacağını hiss edirdinizmi? Siz
bunu necə təsəvvür edirdiniz?
Mixail Qusman: O illərin sovet siyasətinin qaydalarına görə istefaya göndərilənlər demək olar ki, heç vaxt
böyük siyasətə qayıtmırdılar. Həmin ölkədə o dövrün siyasi sistemi belə işləyirdi. Əlbəttə, Sovet İttifaqının
dağılması nəticəsində baş verənlər və Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsi Heydər Əliyevin qayıdışını
əvvəlcədən müəyyən etdi. Mən bu kontekstdə hesab edirəm ki, qayıdış labüd idi. Çünki gec-tez xalq başa
düşəcəkdi, hiss edəcəkdi və istənilən halda Heydər Əliyevə müraciət edəcəkdi və istənilən halda onu ölkəyə
qayıtmağa və ona rəhbərlik etməyə çağıracaqdı.
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Mən Heydər Əliyevdən müsahibə almaq şərəfinə nail olmuşam. Bu, uzaq 2001-ci il idi. Mən öz
“Hakimiyyət formulu” proqramıma müsahibə üçün ondan yarım saat vaxt istəmişdim. Həmin proqram təzə ekrana
çıxırdı. Onun formatı 26 dəqiqə olmaqla dəyişməz idi və indi də elə qalır. Mən ondan söhbət üçün yarım saat vaxt
ayırmağı xahiş etdim. Onda mən Moskvadan Bakıya gəlmişdim. Təsəvvür edirsiniz, bu, mənim üçün nə demək
idi? Mən Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik edəndə komsomolçu olaraq Bakıda böyümüşdüm. Mən inanılmaz
dərəcədə həyəcanlı idim, hazırlaşırdım və burada qeyri-adi bir şey baş verdi. Bilmirəm, həmin gün Heydər
Əliyevin qəlbində nə baş verdi, bizim söhbətimiz bu baxımdan ona necə təsir etdi, lakin biz iki saatdan çox söhbət
etdik. O, hətta müsahibənin ortasında dayandı. Bütün bunları kamera çəkirdi. Dedi ki, məndən yarım saat
istəmişdilər, biz isə artıq səninlə iki saatdır ki, danışırıq. Söhbət yenidən davam etdi. Bu, etiraf dolu analitik söhbət
idi. O, həmin vaxta qədər deyilməyən bir çox epizodları yada saldı. Birinci dəfə ona respublikaya rəhbərlik etmək
perspektivlərinin olduğunu təklif edəndə və ya buna eyham vurulanda o, bundan imtina etmişdi. Bu söhbət
Andropovun kabinetində olmuşdu. Heydər Əliyev dövlətdə öz siyasi fəaliyyətini həmin vaxt olduğu istiqamətdə
davam etdirməyə hazırlaşırdı. O vaxt o, Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə rəhbərlik edirdi. Mən,
bəlkə də təkcə mən yox, başqaları da yəqin ona görə son dərəcə təəssüf edir ki, Heydər Əliyev özündən sonra
memuar qoymamışdır. Bəlkə də onun gündəlik yazmaq üçün sadəcə vaxtı və ya istəyi olmayıb. Həmin gündəliklər
nəticədə memuarlara çevrilə bilərdi, artıq tam kitab yazmaq üçün isə sadəcə olaraq vaxt yox idi. Çünki ağır
xəstəlik keçirənə qədər o, olduqca çox işləyirdi, kitab üzərində iş isə çox vaxt tələb edirdi. Belə kitaba bütün
dünyada siyasətçinin ən populyar memuarları kimi tələbat olardı.
Aparıcı: Mixail Solomonoviç, sonuncu sualım. Siz bu sualı bir qədər qabaqladınız. O, məhz sizin aldığınız
həmin müsahibə haqqındadır. Onun barəsində danışarkən siz bir dəfə demişdiniz, müsahibə zamanı Heydər
Əliyev belə bir cümlə işlətmişdi ki, mənim Azərbaycan üçün etdiklərim məndən sonra da qiymətləndiriləcək.
Bilirsiniz, belə şəxsiyyətlər haqqında və belə zaman kəsiyində danışmaq bizə hadisələrə daha geniş baxmağa
imkan verir. Bu sözlər sizə deyilən vaxt onları necə qəbul etdiniz və indi necə düşünürsünüz? Siz o cümləni necə
başa düşürsünüz?
Mixail Qusman: Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyət idi ki, nəhəng siyasətçi və dövlət xadimi olmaqla gördüyü
işlərin miqyasını aydın şəkildə başa düşürdü. Məgər mərkəzdən, Moskvadan Azərbaycana gələn dövlət
mükafatları həmin dövrdə böyük Sovet İttifaqının ali rəhbərliyinin Heydər Əliyevin fəaliyyətinə verdiyi qiymətin
ən yaxşı sübutları deyilmi? O, respublikanın əldə etdiyi bu böyük qələbədə iştirakının miqyasını başa düşürdü. O,
gözəl başa düşürdü ki, öz Vətəninin, öz ölkəsinin, Azərbaycanın tarixini yaradır. O yaxşı anlayırdı ki, yeni tikilən
bina və ya böyük neft layihəsi, yaxud da digər sahələrlə əlaqədar işlər olmasından asılı olmayaraq onun gördüyü
işlər yeni Azərbaycanın təməl daşları, bünövrəsi idi. Bu bünövrə üzərində yeni ölkənin yeni binaları inşa
olunacaqdı, lakin bu bünövrə olmadan Azərbaycan da olmazdı. O, çox gözəl başa düşürdü ki, onun fəaliyyəti
gələcəkdə də minnətdarlıqla anılacaq. O, “gördüyüm işləri mən dünyadan köçəndən sonra da xatırlayacaqlar”
sözlərini fəxrlə deyə bilərdi, çünki o, başa düşürdü ki, məhz onun müasir Azərbaycan dövlətinin Prezidenti kimi
fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan ərsəyə gəldi.
Aparıcı: Şübhəsiz. Mixail Solomonoviç, bu xatirələrə, Ümummilli Lider haqqında fikirlərinizə görə sizə
dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, vaxt tapıb bizim efirimizə qoşularaq suallarımıza cavab verdiniz.
Təşəkkür edirik.
Mixail Qusman: Sağ olun.
Yeni Azərbaycan.-2021.-15 dekabr.-№230.-S.3.
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Azərbaycanın dinamik inkişaf strategiyasının əsasını qoymuş dahi şəxsiyyət
Biz bütün istiqamətlərdə uğurla inkişaf edirik. Bizim inkişafımızın təməlində ulu öndər Heydər Əliyev
siyasəti dayanır. Biz bu siyasətə sadiqik, biz tutduğumuz yoldan dönməyəcəyik, daim irəli gedəcəyik.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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 dövlətimizin 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
uca tutmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi, həyata keçirdiyi düşünülmüş, məqsədyönlü tədbirlər
hesabına 1969-1982-ci illər Azərbaycanın intibah dövrü kimi tarixə çevrilib. 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. Bu dövrdə həyata keçirilən
tədbirlər məhz ümummilli liderin adı və 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 gəlmişdir.
Həmin dövrdə Azərbaycanda bütün sahələrdə ölkəmizin milli mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş bir sıra
mühüm addımlar atılıb və bu nailiyyətlər o vaxt hakimiyyətdə olan ümummilli liderin rəhbərliyi və prinsipiallığı
nəticəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycanın milli maraqlarını həmişə uca tutan görkəmli dövlət xadimi
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 böyük fədakarlıqla 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 kimi mühüm əhəmiyyətə malik olub. Bu
proqram əsasında həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda tənəzzüldən tərəqqiyə dönüş başlayıb.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi və bu proqram sənədini irəli sürməsi ilə Azərbaycanda dirçəliş, inkişaf,
cəmiyyətin keyfiyyətcə irəliyə, milli özünüdərkə, milli özünüqayıdışa dönüş mərhələsinin başlanğıcı qoyulub.
1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın ictimai-siyasi, o cümlədən sosial-iqtisadi və mədəni həyatında milli intibah
dövrü başlayıb. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər ölkənin təbii ehtiyatlarından,
iqtisadi, təhsil, elm və digər potensialından xalqın maddi rifah halının yüksəlməsi üçün şəraitin yaradılması ilə
xarakterizə olunur. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa müddətdə respublikanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası
hazırlanıb, iqtisadiyyatda, o cümlədən kənd təsərrüfatında ixtisaslaşma, maddi-texniki və müasir istehsal
sahələrinin yaradılması ilə kompleks tədbirlər həyata keçirilib. Bununla yanaşı, ümummilli lider Heydər Əliyevin
respublikaya rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə elm, təhsil və mədəniyyətin inkişafı, xalqın tarixi yaddaşının özünə
qaytarılması istiqamətində görülən işlər milli ruhun oyanmasına, azərbaycançılıq məfkurəsinin zənginləşməsinə
güclü təsir göstərib və gələcəkdə müstəqil dövlətçiliyin bərpası üçün əsaslı zəmin hazırlayıb.
1969-1982-ci illərdə müdrik, zəngin təcrübəyə əsaslanan Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında respublika
iqtisadiyyatında məhsuldarlıq yüksəlib, böyük uğurlar, nailiyyətlər qazanılıb, elmi-texniki tərəqqidə böyük
irəliləyişlər baş verib, yeni, müasir istehsal sahələri yaradılıb, əhalinin maddi rifah halı əhəmiyyətli dərəcədə
yaxşılaşıb.
Ümummilli lider milli hərbi kadrlar yetişdirilməsi sahəsində böyük işlər görüb, 1971-ci ildə məhz
ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb fəaliyyətə başlayıb. 1976-cı
ildə hərbi məktəbin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan KP MK-nın və Nazirlər Şurasının qərarı
ilə tədbirlər görülüb.
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XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycana rəhbərlik etmiş Heydər Əliyev böyük uzaqgörənliklə qətiyyət və
müdriklik nümayiş etdirərək xalqımızın tarixi yaddaşının qorunmasına, o cümlədən Azərbaycanın bütün dünyada
tanınmasına çalışırdı. Məhz ümummilli lider Heydər Əliyev diqqəti sayəsində həmin dövrdə yüzlərlə azərbaycanlı
SSRİ-nin ən nüfuzlu təhsil ocaqlarında təhsil almaq imkanı əldə etdi. Belə ki, keçmiş SSRİ məkanının 50-dən çox
şəhərinin 170-dən artıq ali təhsil ocağında elm, iqtisadiyyat, mədəniyyət, istehsalat və digər sahələri əhatə edən,
eləcə də zəruri ehtiyac duyulan 250-dən artıq ixtisas üzrə 15 mindən çox azərbaycanlı gənc təhsil alaraq müxtəlif
ixtisaslara yiyələnmişdir. Eyni zamanda, nə qədər çətin olsa da, hələ 1978-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyası
qəbul edilərkən ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə dövlət dili Azərbaycan dili kimi təsbit olundu.
Qeyd etmək lazımdır ki, 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. Hələ Azərbaycan SSR DTK-nın sədri olarkən erməni
millətçilərinin əsassız ərazi iddialarının qarşısı qətiyyətlə alınmışdı. 1969-cu ildən, yəni ümummilli lider 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-də 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 1938ci il mayın 5-də qəbul etdiyi qərarı təsdiq etdi.
Heydər Əliyev 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan SSR-in rəhbəri seçilən kimi bu məsələni ön plana çəkdi
və bu 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.
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 olması haqqında qərar qəbul edilmiş və həmin qərar
keçmiş SSRİ rəhbəri L.Brejnevə təqdim olunmuşdur. Heydər Əliyevin atdığı qəti addımlar nəticəsində
ermənilərin bu niyyəti baş tutmamışdır. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin qətiyyətli mövqeyi hər zaman SSRİ
rəhbərliyində olan erməni millətçilərini çox narahat etmiş və onların öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmələri üçün
ciddi bir maneə olmuşdur.
Heydər Əliyevin milli ruhun yüksəlməsi istiqamətində qətiyyətli addımları
Bu dövrdə Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri 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 Heydər
Əliyev 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. Bununla yanaşı,
Şuşanın statusu qaldırılaraq ümumittifaq səviyyəli kurort şəhərinə çevrildi. Həmin qərarların yerinə yetirilməsinin
böyük tarixi əhəmiyyəti var idi. Şəhərdə azərbaycanlılar üçün əlavə iş yerləri açılır, həyat səviyyəsi yaxşılaşır,
azərbaycanlıların milli ruhu güclənirdi. Ölkənin müxtəlif yerlərindən Şuşaya istirahətə gələnlər eyni zamanda
Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və incəsənəti ilə yaxından tanış olurdular.
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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 dəmiryolu 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.
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 Xurşidbanu 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.
1977-ci ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarix-memarlıq
qoruğu elan etmək haqqında” qərar qəbul edilmişdir. Həmin qərar nəticəsində Şuşada abidələrin qorunması,
görkəmli mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin xatirələrinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli
addımlar atılmışdır.
Həmin dövrdə xalqımızın mənəvi-əxlaqi dəyərlərinə söykənən genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi
insanlarda milli ruhun oyanışını şərtləndirdi. Bununla yanaşı, ümummilli lider Heydər Əliyevin Qarabağa
göstərdiyi diqqət və qayğı daha da artmış və geniş quruculuq işləri vüsət almışdı. Belə ki, görkəmli Azərbaycan
şairi Molla Pənah Vaqifin məzarı üstündə 1980-1981-ci illərdə abidə, məqbərə tikilmiş və 1982-ci il yanvarın 14də yağan güclü qarın altında 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 ailəsi ilə birlikdə yanında elm, mədəniyyət və incəsənət adamlarının böyük bir qrupunu da aparmışdı.
Bu addımı ilə ümummilli lider ziyalıları Dağlıq Qarabağa xüsusi diqqət yetirməyə istiqamətləndirir, vilayətə teztez 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. Həmin vaxt ulu öndər Üzeyir bəy Hacıbəyovun və Bülbülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki
eksponatlarla tanış olmuş və onların qorunmasına dair tövsiyələrini də vermişdi.
Bu tarixi səfər zamanı Şuşadakı abidələrin bərpa işləri ilə maraqlanan Heydər Əliyev müvafiq 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 vacibliyinin ifadəsi 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 ictimaiyyəti ilə keçirilən görüşləri hər bir şuşalının
yaddaşında unudulmaz iz qoymuş və bu gün də xatirələrdə yaşayır.
1982-ci il iyulun 29-dan avqustun 2-dək Qarabağa bir il içərisində ikinci dəfə səfər edən Heydər Əliyevin
bilavasitə iştirakı ilə Şuşada şairə Xurşidbanu Natəvanın abidəsinin açılışı oldu. Ümummilli liderin Azərbaycana
rəhbərlik etdiyi illərdə Şuşa şəhərinin və Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan digər məntəqələrinin siması
xeyli dəyişdi. 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, azərbaycanlı 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 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 70 illiyi ilə bağlı 24 aprel
tarixinin hər il SSRİ-də anım günü kimi qeyd olunması təklifi ilə müraciət etmiş, Siyasi Büronun iclasını aparan
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M.S.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.
1987-ci il oktyabrın 21-də Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini Heydər Əliyev Sov.İKP MK-nın 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. Bunun ardınca noyabrın 18-də A.Aqanbekyanın Parisdə verdiyi müsahibə “L'Humanite”
qəzetində çap olundu. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq Qarabağa dair ərazi iddialarının başlanması üçün bir siqnal
rolunu oynadı.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 1990-cı ilin Qanlı 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 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 edərək bəyanatla çıxış
etmiş, sovet rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğın əməliyyatını pisləmiş və bu
tarixi bəyanat dünyada yaşayan azərbaycanlıları səfərbər edərək ayağa qaldırmışdı.
Azərbaycan Respublikası 1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra,
dövlətçiliyini inkişaf etdirərək möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət əldə etmiş oldu. Lakin XX əsrin sonunda
başlamış Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, eləcə də hərbi təcavüzü ilə qarşılaşdı və nəticədə
torpaqlarımız işğal altına düşdü. Həmin dövrdə ölkə çətin vəziyyətdə idi, ordu yaradılmamışdı, hansı istiqamətdə
addımlar atılacağı bilinmirdi. 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 olunmaq zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və milli maraqların qorunmasına əsaslanan xarici
siyasət tələb edirdi.
(ardı var)
Xalq qəzeti. - 2021.- 15 dekabr. - № 272. - S. 5.
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Müstəqil, demokratik və qüdrətli Azərbaycanın memarı
Musa URUD,
Milli Məclisin deputatı
Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu, ümummill lider Heydər Əliyevin xalqımızın taleyində,
dövlətimiz və tariximiz qarşısında xidmətləri misilsizdir, ölçüyə gəlməzdir, kiminsə fəaliyyəti ilə müqayisə
olunmazdır. İstər sovet höküməti dönəmində, istərsə də müstəqilliyimiz dövründə Vətənimizin təhlükələrdən
xilas olunması, asayişin təmin edilməsi, qüdrətlənməsi, tərəqqisi, milli şüurun və düşüncənin inkişafı,
özünüdərkin dərinləşməsi, mədəniyyətin çiçəklənməsi yönündə Heydər Əliyevin məqsədyönlü, ardıcıl və
yorulmaz fəaliyyəti, əldə etdiyi uğurlar dünyanın siyasi-elmi mərkəzlərində diqqətlə öyrənilməkdədir və yəqin
ki, bir çox uzun illər politoloji tədqiqatların mövzusu olacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Heydər Əliyevin siyasi kursunu XXI əsrdə inamla davam etdirən,
böyük zirvələrə qaldıran Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dediyi kimi: "Azərbaycanın 1969-cu ildən bəri
yaşanan dövrü xalqımızın tarixinə Heydər Əliyev dövrü kimi əbədi həkk olunmuşdur. Tarixi bu dövrdən etibarən
başlanan Heydər Əliyev idarəetmə fəlsəfəsinin başlıca ideya-siyasi istiqaməti xalqın milli özünüifadəsinin bütün
forma və vasitələrinin geniş vüsət alması, milli qürur hissinin güclənməsi və milli şüurun yüksəlişinə təkan verən
sürətli inkişaf strategiyasının gerçəkləşdirilməsi ilə səciyyələnmişdir".
Son yüz ildə öz xalqının və ölkəsinin, eləcə də regionun və hətta dünyanın taleyini dəyişmək qüdrətinə
malik dövlət xadimləri çox olmuşdur.
Lakin bu xadimlərin, demək olar ki, hamısı güclü dövlətə, hərbi gücə və müasir silaha malik böyük
ölkələrin və xalqların nümayəndələri olmuşlar. Bütün bu şəxsiyyətlərdən fərqli olaraq Heydər Əliyev iki bir-birinə
zidd ictimai-iqtisadi formasiyada – sosializm və bazar iqtisadiyyatı zamanında, iki bir-birinə antaqonist məkanda
– SSRİ kimi nəhəng diktaturanın bətnindən çıxmış birpartiyalı sistemin idarə etdiyi hökmran dövlətin tərkib
hissəsi olan Sovet Azərbaycanında və müstəqilliyini elan etmiş, lakin ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində, siyasiiqtisadi, hərbi xaos içərisində olan Azərbaycan Respublikasında rəhbər kimi uğurlar qazanmış, bütün daxili və
xarici basqıları dəf edərək dünyanın qəbul etdiyi dövlət xadiminə və milli liderə çevrilə bilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyatını və fəaliyyətini öyrəndikcə, istər-istəməz adamda belə bir qənaət
formalaşır ki, bu böyük şəxsiyyət təkcə öz xalqının rəhbər seçdiyi lider deyil, həm də ulu Tanrının seçib xüsusi
missiya ilə bu məmləkətə göndərdiyi bir dahidir. Xarizmatik liderlərin taleyini və fəaliyyətini öyrənən bir çox
alimlərin qənaətidir ki, kahinlər, peyğəmbərlər, müdrik dövlət xadimləri, sərkərdələr seçilmiş insanlardır və
xüsusi missiya daşıyıcılarıdır. Bu fikirlərin nə qədər elmi, nə qədər mistik olduğunu söyləmək üçün kifayət qədər
arqumentlərimiz yoxdur. Lakin ümummilli lider Heydər Əliyevlə demək olar ki, bir dövrdə yaşadığımızdan, xüsusi ilə onun 1969–2003-cü illərdəki həyatını göz önünə gətirəndə xarizmatik şəxsiyyət fenomeninin izahında
müasir elmin gücsüz olduğunu hiss edirik.
Xilaskarlıq missiyası
Azərbaycan xalqının yaddaşında ulu öndər Heydər Əliyevin xilaskar obrazı birdən- birə yaranmayıb və
təkcə onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərlə bağlı deyildir. Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm bir hissəsi
SSRİ dövlət təhlükəsizlik orqanlarındakı işi ilə bağlıdır. Azərbaycan tarixində ilk DTK generalı rütbəsinə qədər
yüksəlmiş və bu təşkilatın respublikada ilk azərbaycanlı sədri olmuş Heydər Əliyev onlarla milli ziyalımızı,
yüzlərlə vətəndaşımızı təqiblərdən və zindanlardan xilas etmişdir. İxtisasca tarixçi və hərtərəfli ensiklopedik biliyə
malik olan Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, milli mənəvi dəyərlərin qorunmasında, formalaşmasında, inkişaf
etməsində, milli dövlətçilik şüurunun yetişməsində milli elitanın, xüsusi ilə ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət
adamlarının mühüm rolu vardır. Ona görə də bu ziyalılarımızı həmişə diqqətdə saxlayır, özlərinin xəbəri olmadan
onları bəlalardan mühafizə edirdi.
Stalinin ölümündən sonra baş verən "Xuruşşov istiləşməsi" deyilən, sərt qaydaların və qadağaların
yumşaldığı ötən əsrin altmışıncı illərində bütün SSRİ məkanında olduğu kimi Azərbaycanda da milli şüurun
dirçəlməsi, özünüdərkin və özünüifadənin canlanması üçün nisbətən münbit şərait yarandı. Ədəbiyyatımızın
iyirminci əsrdə parlaq səhifələrini yaradan və obrazlı olaraq "altmışıncılar nəsli" adlanan söz, qələm və fikir
daşıyıcıları olan bu ziyalılarımızı mərkəzin qəzəbindən qoruyan gizli və güclü qüvvə məhz o illərdə Azərbaycann
DTK-nın rəhbərliyində olan Heydər Əliyev idi. İsa Hüseynov, Bəxtiyar Bahabzadə, Xəlil Rza, Məmməd Araz,
Anar, Elçin, Əkrəm Əylisli, Mövlud Süleymanlı kimi yazıçı və şairlərimiz milli ruhlu, sadə insanların taleyi və
xarakterini ifadə edən, eyni zamanda, tarixi köklərimizə bağlı çağırışlarla dolu gözəl əsərlərini məhz bu illərdə
yaratdılar. Bu əsərlərdə gizli, sətiraltı, yarım açıq formada olsa da quruluşa etiraz notları da sezilməkdə idi. Bəs
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niyə bu qələm adamları təqiblərə məruz qalmadı, əksinə çoxu mükafatlandırıldı, sonralar isə "Xalq yazıçısı" və
"Xalq şairi" kimi yüksək adlara layiq görüldülər. Onları Heydər Əliyev qoruyurdu, mükafat və təltiflər də onları
qorumaq üçün verilirdi!
Ötən əsrin 70-ci illərində Heydər Əliyev o vaxtın ən yüksək mükafatı sayılan Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
adının Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Rəşid Behbudov, Tahir Salahov, Rəsul Rza, Süleyman Rəhimov,
Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov, Mikayıl Hüseynov kimi sənətkarlara və mədəniyyət xadimlərinə
verilməsinə nail olmuşdu. Bu adlar həm də xalqımızın milli kimliyini tanıdan ziyalılarımızın "mühafizə orderi"
idi.
1969-cu ilin iyulun 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Birinci Katibi seçilən
Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası daha geniş miqyasda və müxtəlif formalarda uzun illər davam etdi. O ölkəni
gerilikdən, xalqı kasıblıqdan xilas etdi.
O zaman Heydər Əliyev bütün SSRİ məkanında böyük marağa səbəb olan və dəstək qazanan "qoy ədalət
zəfər çalsın" şüarını irəli sürməklə ədalətsizliklə mübarizə apararaq minlərlə insanın haqqının pozulmasının
qarşısını aldı, minlərlə günahsız insanı böhtandan, təqibdən həbsxanadan xilas etdi. Kəndlərdə kolxozçunu,
sovxozda fəhləni, rayonda qulludçunu, şəhərdə tələbəni incitməkdən, süründürməkdən qorxurdular ki, birdən
Mərkəzi Komitəyə şikayət gedər, Heydər Əliyev xəbər tutar. Heydər Əliyev Moskvada işləyəndə də minlərlə
azərbaycanlı öz problemləri ilə bağlı ona müraciət edirdi və hər kəs inanırdı ki, onun müraciəti cavabsız
qalmayacaq, Heydər Əliyev kömək edəcəkdir. Heydər Əliyev güclü şəxsiyyət, nüfuzlu rəhbər idi və xalq da bunu
bilirdi, ona inanırdı, ona arxalanırdı.
1988-ci ildə Qarabağda erməni separatizmi baş qaldıranda Moskvanın ikiüzlü və xəyanətkar siyasəti
qarşısında respublika rəhbərliyinin acizliyini görən xalqın qəlbindən keçən və dilinə gətirdiyi ilk fikir bu idi: –
“Heydər Əliyev olsa idi, bu təhlükəli hadisələr baş verməzdi”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdiyi ilk illərdə
daha geniş miqyasda və daha parlaq şəkildə özünü göstərmiş oldu. 1990-1993-cü illərdə Naxçıvanda yaşayan və
Naxçıvan Ali Sovetinə rəhbərlik edən Heydər Əliyev bu qədim diyarı erməni işğalı təhlükəsindən, aclıq və
soyuqdan, hərc-mərclik və xain niyyətli insanların təxribatından qorudu, ona çətin gündə dəstək olan
naxçıvanlıları xilas etdi.
1991-ci ilin payızında yaranmış tarixi şəraitdən istifadə edərək Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyini
elan etsə də, 1993-cü ilə qədər dövlət qura bilmədi, siyasi və iqtisadi xaos, dövlət rəhbərliyində olanların və
iddiaçıların səriştəsizliyi, siyasi iradə və konkret siyasi proqramın olmaması Qarabağda separatçılığın alovlanması
nəinki torpaqlarımızın işğalı ilə nəticələndi, hətta müstəqilliyimizin itirilməsi və respublikanın parçalanması
təhlükəsi ilə üz-üzə qaldıq.
Böyük siyasət ustası olan ulu öndər həmin ilin avqustunda Lənkəranda baş qaldıran "Talış-Muğan
separatizmini" bir güllə atılmadan ləğv etdi, 1994-cü ilin oktyabrında Surət Huseynovun və Cavadov qardaşlarının
dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısını məharətlə aldı.
Bütün bunları göz önünə gətirərkən qeyri- ixtiyari düşünürsən: – "Əgər Heydər Əliyev olmasaydı”, nə
olardı?” Fəlakət olardı, əgər Nuh tufanı əfsanəsi doğrudursa, onda düşünək: “Nuh peyğəmbər olmasaydı, nə
olardı?” Təbii ki, bu dünyamız olmazdı. Xilaskardan sonra həyat davam edir və həyatın yeni mərhələsi başlayır.
Eynən bizim həyatımız kimi!
Birləşdiricilik missiyası
Xarizmatik liderlərin əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən biri də insanları öz ətrafında birləşdirmək
keyfiyyətidir. Elə xarizma sözü də qədim yunan dilindəki "xarita" sözündən götürülüb, "cazibə", "cəzb etmə"
deməkdir. Bütün peyğəmbərlər, xarizmatik şəxsiyyətlər bu xüsusiyyəti ilə insanları öz ətrafına toplaya bilmiş,
tərəfdarları və ardıcılları olan toplumu idarə etmişlər.
Qədim yunanlar xarizmatik keyfiyyətlərə malik insanları Allahın sevimliləri sayır və müəyyən uğurlar əldə
etmək üçün seçilmiş insanlar hesab edirdilər. Təbii ki, xarizmatik liderin bir çox keyfiyyətləri – dində “Allah
vergisi” adlandırılan – istedad, ünsiyyətcillik, mehribanlıq, cazibədarlıq, intellekt, insanları inandırmaq və
arxasınca apara bilmək bacarığı və s. onun anadangəlmə xüsusiyyətləri ilə bağlıdır.
Mən 1990-cı illərdə “Urud” adlı kitabımın üzərində işləyərkən, ulu öndər Heydər Əliyevin yeniyetməlik və
gənclik dostları ilə görüşüb söhbət etmiş, həmsöhbətlərimin gənc Heydər Əliyev haqqında təəssüratlarını yazıya
almışam. Müsahiblərimin, demək olar ki, hamısı yeniyetmə Heydər haqqında eyni fikirdə idilər: “ O, olduqca
ağıllı, təfəkkürlü, savadlı, istedadlı, səliqəli, mehriban, ədalətli bir oğlan idi. Kəndə gələndə bütün kənd cavanları
onun başına yığışardı. Onda insanları asanlıqla öz ətrafına toplamaq, onları idarə etmək, onlara rəhbərlik etmək
bacarığı var idi”.
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Anadangəlmə keyfiyyətlərlə yanaşı, xarizmatik liderin formalaşmasında qazanılmış xüsusiyyətlər – onun
xarakteri, həyat təcrübəsi nəticəsində əldə etdiyi digər keyfiyyətlər – təşəbbüskarlıq, özünə inam,
məqsədyönlülük, geniş bilik sahəsi, yüksək intellekt, çalışqanlıq çox mühüm rol oynayır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bilirdi ki, xalqın gücü, enerjisi onun birliyində, ümumi maraq və
davranışında özünü daha parlaq şəkildə ifadə edir. Ona görə də ulu öndər həmişə yenilikçi, xalqı birləşdirən və
hər kəs üçün faydalı ideyalarla çıxış edir, bu ideyaları əmələ çevirmək üçün bütün qüvvələri səfərbər edən qərarlar
qəbul edirdi.
1970-ci illərdə Bakı şəhərinin yaşıllıq səviyyəsi çox aşağı vəziyyətdə idi. Heydər Əliyevdən əvvəl ölkəyə
rəhbərlik edən şəxslər küləklər şəhərində qumsal torpaqda ağac bitirməyin əziyyətli və faydasız bir iş olduğunu
söyləyərək respublikanın paytaxtının az qala səhraya çevrilməsi təhkükəsi ilə barışmışdı.
Heydər Əliyev isə, hər çətinliyə xalqın birliyi sayəsində qalib gəlmək olar həqiqətinə inanaraq, Bakını
yaşıllıqlar şəhərinə çevirmək kimi ümummilli maraqlara cavab verən ideya ilə çıxış edərək, “Bakıda hərəyə bir
ağac əkək" şüarını irəli sürdü. Qısa müddət ərzində şəhərin bütün idarə və təşkilatları bu təşəbbüsə qoşuldu.
Nəticədə yaşıl məhəllələr, parklar, meydançalar yarandı, yollar boyunca fidan tinglər göz oxşamağa başladı.
Yaxud kasıb, gerilik və yoxsulluq içində boğulan kəndlərimizi dirçəltmək üçün üzümçülüyün və
pambıqçılığın inkişafı, şəhərlərdə məşğulluğun təmin edilməsi üçün yeni fabrik və zavodların, sənaye
komplekslərinin yaradılması, gənclərimizin o vaxtkı SSRİ-nin qabaqcıl ali məktəblərinə göndərilməsi, Cəmşid
Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaranması ideyaları xalqı gələcək zəfərlərə hazırlayan mütərəqqi birləşdirici
ideyalar idi.
Müstəqil dövlətimizin qorunub saxlanılmasında, dövlət çevrilişi və separatçılıq cəhdlərinin qarşısının
alınmasında, erməni işğalının dayandırılmasında ümummilli lider Heydər Əliyev dəfələrlə xalqa müraciət edərək
birləşdirici missiyasını həyata keçirmiş, dövləti və xalqı böyük bəlalardan qurtarmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqı bir amal, bir məqsəd – müstəqil dövlətin qurulması və inkişafı
yönündə birləşdirməsi, həm də muasir dövrümüzün ən möhtəşəm və monolit siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaranmasında və təşəkkül tapmasında özünü ehtiva etmişdir. Azərbaycanın tanınmış ziyalılarının,
ölkəmizin müxəlif bölgələrində yaşayan sadə vətəndaşların o dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaşayan
ümummilli lider Heydər Əliyevə davamlı müraciətlərini və xahişlərini nəzərə alan ulu öndər yeni yaranacaq siyasi
partiyaya rəhbərlik etməyə razılıq verməklə bütün Azərbaycan xalqını bəlalardan xilas edəcək və işıqlı gələcəyini
təmin edəcək yeni bir siyasi qüvvənin meydana çıxmasını təmin etmiş oldu. 1992-ci ilin 21 noyabrında Naxçıvan
şəhərində təsis olmuş Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat cütlüyunün təzyiq və
təqiblərinə baxmayaraq qısa müddət ərzində Azərbaycanın bütün rayon və kəndlərində təşkilatlandı və xalqın
aparıcı qüvvələrini özündə birləşdirən möhtəşəm bir siyasi gücə çevrildi. Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasının
səkkiz yüz minə yaxın üzvü vardır, başqa sözlə hər 6 seçicidən biri YAP üzvüdür.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması, inkişafı, dünyaya
inteqrasiyası sahəsində ən böyük xidmətlərindən biri də bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirən
Azərbaycançılıq ideologiyasını yaratması və bu ideologiya ətrafında milli birliyin möhkəmlənməsini təmin
etməsidir. Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsində və inkişafında ulu öndər Heydər Əliyev milli birliyə çox
ciddi önəm verir, onu bir nömrəli vəzifə kimi diqqətdə saxlamağı tövsiyə edirdi: “İndi Azərbaycan Respublikası,
Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün birlik, milli həmrəylik, milli birlik, vətəndaş birliyi hava, su kimi lazımdır. Biz
gərək torpaqlarımızı müdafiə edək, işğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytaraq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin edək. Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlayaq”.
Azərbaycanın dünyanın müxtəlif ölkələrində diaspor təşkilatlarının yaradılması, formalaşması və bu
təşkilatları ana vətən ilə əlaqələndirən dövlət qurumunun – Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılmasi
dünya azərbaycanlıların tarixində çox mühüm hadisə olmuşdur. Dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında
çıxış edən ümummilli lider Heydər Əliyev diaspor təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş,
onların yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan həqiqətlərinin carçısı olaraq milli maraqlarımızı təmin etmələri üçün
dəyərli tövsiyələrini vermişdir: “Müstəqil Azərbaycan həmişə sizin dayaq yeriniz olacaq, pənah gətirdiyiniz yer
olacaqdır və təbiidir ki, Azərbaycanda biz də sizi özümüzün elçiləri hesab edirik, sizə çox ümidlər bəsləyirik, sizə
arxalanırıq, sizi özümüzə dayaq hesab edirik.”
Dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmasına böyük önəm verən ulu öndər Heydər Əliyev hansı xarici
ölkəyə səfər edirdisə oradakı diaspor nümayəndələri ilə mütləq görüşürdü, onların vəziyyəti ilə maraqlanırdı,
problemlərini soruşurdu, üzləşdikləri çətinliklərin aradan qaldırılması üçün müvafiq tapşırıqlar verirdi. Ümummilli liderin amalı müstəqil Azərbaycanı gücləndirmək, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin imicinin yüksəldilməsi,
dayaqlarının möhkəmləndirilməsi üçün bütün dünya azərbaycanlılarının müqəddəs üçrəngli bayrağın ətrafında
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birləşməsini həyata keçirməkdən ibarət idi. Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “Kim Azərbaycanı sevirsə,
kim Azərbaycan xalqının müstəqil dövlət olmağını istəyirsə, kim Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının azad
olunmasını istəyirsə, kim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü istəyirsə, o, bu bayraq altında, bu sözlər altında, bu
amal ətrafında birləşməlidir.”
Quruculuq missiyası
Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımız və ölkəmiz qarşısında ən böyük və təkrarsız xidməti müstəqil
Azərbaycan dövlətini qurmasıdır. Məhz Heydər Əliyevin siyasi dühası, iradəsi, enerjisi, ağlı, təcrübəsi, xarizması
və s. mühüm dövlət xadimi keyfiyyətləri, yorulmaz fəaliyyəti, xalqına və vətəninə sevgisi sayəsində müstəqil
Azərbaycan dövləti quruldu, möhkəmləndi, əbədi yaşarlılıq qazandı.
Bununla yanaşı qeyd edilməlidir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev SSRİ dönəmində Sovet Azərbaycanına
rəhbərlik etdiyi zamanda da böyük quruculuq işləri görmüşdür. Heç də təsadüfü deyildir ki, ötən əsrin 70-ci illərini
SSRİ-nin “durğunluq dövrü” adlandıran siyasi texnoloqlar həmin dövrü Azərbaycanda intibah dövrü kimi
xarakterizə edirlər. Heydər Əliyevin quruculuq missiyası genişmiqyaslı, bütöv və məqsədyönlü xarakter daşıyırdı.
1969-cu ildə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Birinci Katibi seçilən və 1982-ci ilin
sonlarına kimi – 13 il bu vəzifədə çalışan Heydər Əliyev Azərbaycanı SSRİ məkanında 1920-ci ildən bu yana nail
olmadığı ən yüksək mərtəbəyə qaldırdı. SSRİ-nin aqrar xammal bazası olan, geridə qalmış, kasıb, mədəniyyəti və
elmi tənəzzül edən, bütün göstəricilərinə görə 15 respublika arasında 13-cü yerdə gedən bir ölkəni inkişaf etmiş
sənaye mərkəzinə, müasir texnologiyanı tətbiq edərək yüksək göstəricilər əldə edən aqrosənaye kompleksinə
malik respublikaya, yüksək mədəniyyəti və biliyi ilə seçilən tanınmış ziyalıları olan xalqın yaşadığı ölkəyə
çevirdi.
Müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasında və inkişafında da ümummilli lider Heydər Əliyevin tarixi rolu
və xidmətləri misilsizdir. 1991-ci ilin payızında yaranmış tarixi şəraitdən istifadə edərək Azərbaycan xalqı öz
dövlət müstəqilliyini elan etsə də, 1993-cü ilə qədər yeni dövlət quruculuğu ilə məşğul ola bilmədi, siyasi və
iqtisadi xaos, dövlət rəhbərliyində olanların və iddiaçıların səriştəsizliyi, siyasi iradə və konkret siyasi proqramın
olmaması Qarabağda separatçılığın alovlanması nəinki torpaqlarımızın işğalı ilə nəticələndi, hətta
müstəqilliyimizin itirilməsi və respublikanın parçalanması təhlükəsi ilə üz-üzə qaldıq.
Belə bir çətin zamanda da ümummilli lider Heydər Əliyevin güclü iradəsi, şəxsi fədakarlığı, böyük siyasi
təcrübəsi milləti və dövləti xilas etdi. O zaman Naxçıvanda yaşayan, blokada şəraitində və erməni təcavüzü ilə
üzləşmiş Muxtar Respublikaya rəhbərlik edən Heydər Əliyev xalqın çağırışı ilə 1993-cü ilin iyununda Bakıya
gələrək xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürdü, dövlət böhranını, hərbi qarşıdurmanı, vətəndaş müharibəsi
təhlükəsini, bir-birinin ardınca baş verən dövlət çevrilişləri cəhdlərini böyük siyasi ustalıq və cəsarətlə aradan
qaldıraraq müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin təməlini qoydu.
Müstəqil dövlətimizin qurulmasına və möhkəmlənməsinə ciddi önəm verən və özünün şah əsəri olan müasir
Azərbaycan dövləti ilə qürur duyan böyük dövlət xadimi fəxarət hissi ilə deyirdi: “Biz müstəqil Azərbaycan kimi
əzəmətli bir abidənin təməlini qoyuruq, onu qururuq, yaradırıq. Onu indiki nəsillər üçün yaradırıq, gələcək nəsillər
üçün yaradırıq. Bizim üzərimizə şərəfli vəzifə düşübdür və bunu layiqincə yerinə yetirməliyik. Güman edirəm ki,
hər bir vətəndaş bu vəzifənin yerinə yetirilməsində öz yerini tapacaqdır”.
Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin parlaq siyasi zəkası və iradəsi sayəsində müasir Azərbaycan dövləti
quruldu, möhkəmləndi, regionun güc və nüfuz mərkəzinə çevrildi.
Mükəmməl siyasi varislik
Siyasi liderin daha bir keyfiyyəti öz davamçıları (tərəfdarları) arasından ən qabiliyyətlisini seçib yeni
mərhələdə ideya daşıyıcısına çevirə bilməsidir.
O siyasi lider xoşbəxtdir ki, davamçısı, ideyalarını daha irəli aparacaq varisi vardır. ümummilli lider Heydər
Əliyev bu baxımdan – siyasi varislik prinsipi baxımından da mükəmməldir, əbədiyaşardır.
Bu gün Heydər Əliyevin siyasi kursu Prezident İlham Əliyev tərəfindən günün tələblərinə uyğun səviyyədə
inkişaf etdirilir, Azərbaycan dünyanın mədəniyyət, tolerantlıq, iqtisadiyyat, idman mərkəzinə çevrilməkdədir. Bu
gün Azərbaycan bölgədə söz sahibidir, bir çox beynəlxalq təşkilatlara sədrlik edən respublikamız dünyanın ən
nüfuzlu dövlətlərindən birinə çevrilmişdir.
Bu gün ümummilli liderin böyük uzaqgörənliklə söylədiyi “Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaq”
fikri parlaq təsdiqini tapmaqdadır.
İndi Azərbaycan öz tarixinin ən şərəfli, ən sevincli günlərini yaşayır. Artıq “Qarabağ münaqişəsi” deyilən
bir termin tarixə qovuşub. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli Azərbaycan
Ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad edib, ərazi bütövlüyümüz təmin olunub.
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Doğru olan yolu isə bizə 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə qayıtmaqla
dövlətçiliyimizi xilas edən ümummilli lider Heydər Əliyev göstərdi, xalqı inandırdı ki, uğurumuz və
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması bir yerdə yumruq kimi birləşərək güclü dövlət qurmaqdan, qüdrətli ordu
yaratmaqdan keçir.
Qələbəmizə bir an da şübhə etməyən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunacağına öz varlığı qədər
inanan ulu öndər deyirdi: “Əgər torpaqlarımız sülh yolu ilə azad olunmazsa, biz nəyin bahasına olursa-olsun
torpaqlarımızı azad edəcəyik. Dünya bilməlidir, hamı bilməlidir və o cümlədən Ermənistan tərəfi də bilməlidir ki,
biz heç vaxt torpaqlarımızın bir metrəsini də, qarışını da heç kəsə verməyəcəyik”.
Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident kimi ilk andiçmə mərasimində bütün dünyaya bəyan etdi:
“Bizim yolumuz Heydər Əliyev yoludur! Bu yol bizi işıqlı, xoşbəxt, firavan günlərə aparacaq”.
Bizi bu yolda qətiyyətlə, mətin addımlarla inamlı qələbələrə aparan Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında müasir dövlət qurduq, güclü, modern ordu yaratdıq, BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarına
sədrlik elədik, “Kosmos klubu”nun üzvü olduq, Avroviziya mahnı müsabiqəsinin qalibi olduq, Avropa
Oyunlarına, İslam Olimpiya Oyunlarına, onlarca beynəlxalq iqtisadi, siyasi, humanitar tədbirlərə evsahibliyi
etdik, uğur qazandıq, uğurumuzu bölüşdük.
Bu illər ərzində milli-psixoloji transformasiyamızda heç şübhəsiz ki, Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın böyük xidmətləri mütləq qeyd olunmalıdır. Məhz Mehriban xanım müstəqil Azərbaycan
dövlətində birinci xanım institutunu yaratdı, formalaşdırdı və mühüm dövlətçilik atributuna çevirdi.
Məhz Mehriban xanım Əliyevanın yaratdığı və rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu təkcə Azərbaycanda
deyil, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda humanizm, xeyirxahlıq, şəfqət, sosial dəstək ünvanına çevrildi.
Ulu öndər Heydər Əliyev böyük uzaq görənliklə deyirdi ki, mənim başa çatdırmadığım işləri Azərbaycan
xalqının dəstəyi ilə İlham Əliyev başa çatdıracaq.
Ulu öndərin arzusunda olduğu, lakin başa çatdıra bilmədiyi ən birinci vəzifə isə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin olunması, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi idi.
Həmin dövrdə Ermənistan rəhbərliyinin təkəbbürlü nadanlığı, beynəlxalq güclərin ikiüzlülüyü, imperialist
dövlətlərin Qafqazda maraqlarının toqquşması Qarabağ məsələsinin diplomatik yolla həllinə imkan vermədi.
Müharibə yolu ilə məsələnin həlli üçün qüdrətli dövlət, güclü iqtisadiyyat və qalibiyyətli ordu yaratmaq,
beynəlxalq ictimaiyyətin nüfuzunu və dəstəyini qazanmaq üçün uzun zaman, məqsədyönlü fəaliyyət, dəqiq
proqram, böyük siyasi iradə, gərgin zəhmət lazım idi.
Tanrı bu şərəfli missiyanı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qismətinə yazmışdı. İlham Əliyev öz xalqı
ilə birlikdə bu işi bacardı və müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, torpaqları işğaldan azad edən və ərazi
bütövlüyünü təmin edən sərkərdə kimi öz şərəfli adını qızıl hərflərlə tarixə yazdırdı.
Yəqin ki, tədqiqatçılar Azərbaycanın 44 günlük zəfər yürüşü fenomeninin müxtəlif aspektlərini araşdıracaq,
nəticələr çıxaracaq, nümunə kimi göstərəcəklər. Lakin indidən bir həqiqət gün kimi aydındır. Qələbənin uğur
formulu çox sadədir: müzəffər Komandan+müzəffər Ordu+müzəffər Xalq. Qələbənin uğur simvolu isə heç
şübhəsiz ki, “dəmir yumruq”dur - xalq, ordu, rəhbər birliyini əks etdirən və düşmənin başını ilan başı kimi əzən
“dəmir yumruq”!
Azərbaycanın tarixi qələbəsinin şəksiz və şəriksiz qəhrəmanı isə Ali Baş Komandandır!
Prezident bu 44 gündə həm hərbi, həm siyasi, həm diplomatik, həm informasiya, həm təbliğat cəbhəsində
mübarizə apardı, öz dövlətinin və xalqının maraqlarını ləyaqətlə qorudu və təmin etdi. Həmişə də inamlı danışdı,
cəsarətli danışdı, bir dəfə də olsun təmkinini pozmadı, yüksək intellekt, dərin bilik və diplomatik peşəkarlıq
nümayiş etdirdi.
Azərbaycanı bir daha dünyaya tanıtdı, hər kəsə də öz yerini göstərdi.
Prezidentin qələbə müjdəli çıxışları xalqı və ordunu ruhlandırdı, inamını artırdı, birliyini möhkəmləndirdi.
Ali Baş Komandan oktyabrın 4-də Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi müjdəsini böyük sevinc və qürur hissi
ilə xalqına çatdırdı, bundan sonra isə Zəngilan, Qubadlı, Füzuli rayonları, Suqovuşan və Horadiz qəsəbələri və
digər yurdlarımız işğaldan azad edildi.
Heç şübhəsiz ki, Şuşanın işğaldan azad edilməsi düşmənin belini qırdı və məğlub ölkənin rəzil olmuş
rəhbəri təslim aktını imzalamağa məcbur oldu.
Ən qiymətlisi isə odur ki, üç böyük rayonumuz – Ağdam, Kəlbəcər və Laçın bir güllə atılmadan işğaldan
azad olundu. Bu, tarixdə nadir hallarda rast gəlinən hərbi-siyasi qələbədir! Beləliklə, “Qarabağ münaqişəsi”
deyilən bir termin tarixə qovuşdu, regionda davamlı sülhün bərqərar olunması üçün münbit şərait yarandı.
Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi bölgədə yeni münasibətlərin formalaşmasına əlverişli zəmin
yaratmışır. Artıq Azərbaycan təkcə azad edilmiş torpaqlarda quruculuq-abadlıq işləri aparmır, həmçinin bölgə
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dövlətlərinin və xalqlarının ümumi rifahına xidmət edəcək böyük layihələrə start vermişdir. Şuşada “Xarıbülbül”
festivalı, “Vaqif Poeziya Günləri”nin keçirilməsi və Şuşa Bəyannaməsinin imzalanma mərasimi Qarabağda yeni
bir dönəmin başlanmasının müjdətçisi oldu. Şuşa Bəyannaməsi iki qardaş ölkə – Azərbaycan və Türkiyənin
arasındakı münasibətlərin yeni strateji mərhələyə qaldırılmasını müəyyən etməklə yanaşı, yeni hədəfləri də
nəzərdə tutur, eyni zamanda Qafqaz bölgəsi xalqları arasında dinc-birgəyaşayış və əməkdaşlıq prespektivini də
özündə ehtiva edir.
Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsindən cəmi bir il bir ay vaxt keçməsinə baxmayaraq cənab Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında olduqca böyük miqyaslı və uzaq məqsədləri hədəfləyən strateji layihələr həyata
keçirilmişdir: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonların yaradılması, Ağdam, Şuşa, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan
və s. şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin yenidən qurulmasının baş planının hazırlanıb təsdiq olunması, yol
infrastrukturunun yaradılması, o cümlədən, “Zəfər yolu”nun açılması, elektrik, su, enerji təchizatı
kommunikasiyalarının yaradılması, Füzuli Hava Limanının tikilib istifadəyə verilməsi, Zəngilan və Laçın aeroportlarının tikintisinə başlanılması kimi böyük layihələr millətin iradəsini və dövlətin qüdrətini dünyaya bəyan
edən tarixi addımlardır.
Qələbəmizin və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması artıq beynəlxalq aləmdə təsdiq edilir və dəstəklənir.
Bu ilin 26 noyabr tarixində Soçi şəhərində keçirilən üçtərəfli görüş və Soçi bəyannaməsinin qəbul olunması, eləcə
də, noyabrın 28-də İqtisadi-Əməkdaşlıq Təşkilatının Aşqabadda keçirilən 15-ci Zirvə toplantısında qəbul olunan
bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, nəqliyyat dəhlizlərinin açılması, Ermənistan və
Azərbaycan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesinə başlanması təqdir edilmişdir.
Azərbaycan artıq işğal və müharibə səhifəsini çevirmiş bölgədə bütün dövlətlərin və xalqların ümumi
maraqlarına xidmət edən, əməkdaşlığın və tərəqqinin gücləndirilməsini təqdir edən layihələrin təşəbbüskarı kimi
çıxış edir.
İndi artıq bölgədə yeni dönəm başlamışdır. Bu reallığı Azərbaycan yaratmışdır – Prezident İlham Əliyev
və xalqımız yaratmışdır.
Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin ruhu şaddlr. Onun canından artıq sevdiyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
təmin olunmuşdur. Qarabağ torpaqları işğaldan azad edilmişdir. Üçrəngli Azərbaycan bayrağı Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda dalğalanır. Xalqın torpaq həsrətinə son qoyulmuşdur. Zamanında ulu öndər tərəfindən cənnətə
çevrilən Qarabağın ikinci əbədi dirçəlişi və yüksəlişi başlayır.
İndi ulu öndər Heydər Əliyevin ruhu şaddır, çünki siyasi varisi Ali Baş Komandan İlham Əliyev onun bütün
vəsiyyətlərini və arzularını Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə, böyük fədakarlıq və qəhrəmanlıqla həyata
keçirmişdir.
İndi Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Onun vaxtilə qurduğu, abadlaşdırdığı Qarabağın bütün
şəhərləri və kəndləri kimi Şuşa şəhəri də dirçəlir, gözəlləşir, yenidən Azərbaycanın incisinə, dünyanın mədəniyyət
mərkəzlərindən birinə çevirilir. Vaxtilə ümummilli liderin tikdirdiyi Molla Pənah Vaqifin abidəsi, eləcə də, Üzeyir
Hacıbəyovun, Bülbülün ev muzeyləri, Natəvanın abidəsi və s. milli dəyərlərimiz bu gün cənab Prezident İlham
Əliyev tərəfindən bərpa olunmuş, mədəniyyət və incəsənət dahilərimizə ikinci həyat bəxş edilmişdir.
Bu mənada, Vaqifin abidə kompleksinin açılışında Prezident İlham Əliyevin söylədiyi fikirlər çox rəmzi
və ibrətamizdir: “Əziz dostlar, təxminən, 40 il bundan əvvəl, bax, bu yerdə atam durmuşdu, mən isə o tərəfdə
durmuşdum. Şaxtalı-qarlı havada Vaqifin məqbərəsinin açılışı idi. Ondan sonra 1982-ci il iyulun 29-da atamla
bərabər ikinci dəfə Şuşaya gəlmişdim. O vaxt Vaqif Poeziya Günləri keçirilirdi. Bu gün isə ikinci dəfə Vaqifin
məqbərəsinin açılışını biz qeyd edirik. Vaqif Poeziya Günləri keçirilərkən atamın 59 yaşı var idi. Bu gün mənim
59 yaşım var. Bəziləri hesab edə bilər ki, bu, təsadüfdür. Ancaq mən hesab edirəm ki, burada böyük rəmzi məna
var, tarix təkrarlanır. Azərbaycan tarixinin qara səhifəsi artıq arxada qaldı və biz yenidən nəfəs almağa
başlamışıq”.
Şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin parlaq gələcəyinə və işıqlı sabahına inanan ümummilli lider
Heydər Əlyev dövlətimizin inkişaf yolunu çox dəqiqliklə, demokratik və dünyəvi dəyərlərin xalqımızın millimənəvi dəyərləri və ənənələrinin harmonik qovuşmasında görürdü:” Biz düz yolla, haqq yolu ilə, Quran yolu ilə,
demokratiya yolu ilə, həqiqət yolu ilə, müstəqillik yolu ilə gedirik. Tutduğumuz bu yol bizi Azərbaycanın çox
gözəl gələcəyinə aparıb çıxaracaqdır”.
Xalq qəzeti.- 2021.- 12 dekabr.- № 270.- S. 1,3.
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Heydər Əliyev fenomeni - xalqımızın siyasi-mənəvi sərvəti və milli tərəqqi yolu
Tahir BUDAQOV,
Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tarix yazmış və adını tarixə əbədi yazdırmış xalqların inkişaf yolu müxtəlif, rəngarəng və özünəməxsus
olması ilə fərqlənir. Daha dəqiq desək, tarix səhnəsində yüksəlişi ilə nümunə yaratmış - bəşəriyyətin mənəvisiyasi xəzinəsinin zənginləşməsinə mühüm töhfələr vermiş hər bir xalqın öz inkişaf yolu, mütərəqqi, unikal və
nümunəvi təcrübəsi var.
Onların hər biri fərqli örnək və model kimi dəyərləndirilsə də, ümumi cəhət liderlik amili və ya lider
fenomeni ilə birbaşa əlaqədardır. Tarixə ekskursun nəticələri və bugünkü reallıqlar deməyə əsas verir ki, güclü
lider amili olmadan xalqın intibahını və rifahını, dövlətin inkişafını və yüksəlişini təmin və təsəvvür etmək olmaz.
Elə çoxəsrlik dövlətçilik tarixinə malik olan Azərbaycan xalqının təcrübəsi də bu nəzəri tezisi və praktik reallığı
birmənalı şəkildə təsdiqləyir. İnkaredilməz həqiqətdir ki, xalqımız istər XX əsrin sonlarında, istərsə də XXI əsrin
əvvəllərində öz müdrik liderləri Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin dövlətçilik ənənələrinə, milli maraqlara və
ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan siyasəti nəticəsində Azərbaycanın tərəqqisinin, müstəqilliyimizin rəmzi olan
üçrəngli bayrağımızın ən yüksək zirvələrdə qürurla dalğalanmasının, ölkəmizin strateji zirvələr fəth edərək dünya
miqyasında söz və nüfuz sahibinə çevrilməsinin sonsuz iftixarını yaşamışdır.
Heydər Əliyev irsi - xalqımızın tükənməz mənəvi-siyasi sərvəti
Bu gün həm müstəqillik dövrünün, həm də çoxəsrlik tarixinin zirvə hadisələrinə şahidlik edən qədirbilən
Azərbaycan xalqı bütün bu reallıqları, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərini olduqca yüksək
qiymətləndirir, müdrik dövlət xadiminin əziz xatirəsini böyük minnətdarlıqla, sonsuz ehtiramla yad edir.
Çünki müasir Azərbaycan reallığı məhz Heydər Əliyevin adı, siyasəti və fəaliyyəti ilə bağlıdır. O, sözün
əsl mənasında, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Azərbaycan xalqının xilaskarı, dünya
azərbaycanlılarının Ümummilli Lideridir. Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsi və əbədiyaşar ideyaları isə
xalqımızın tükənməz mənəvi sərvəti, milli tərəqqi yoludur.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı qurtuluşdan tərəqqiyə, tərəqqidən zəfərə aparan yol
kimi möhtəşəm nailiyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Ümummilli Liderin ideyaları və zəngin dövlətçilik irsi
əsasında inkişaf yolunda inamla və qətiyyətlə addımlayan müasir Azərbaycan dövləti tarixinin ən qüdrətli dövrünü
yaşayır, ölkəmizin müasir mənzərəsi, dünyanın siyasi sistemində yeri və rolu xalqımızda böyük ruh yüksəkliyi,
gələcəyə böyük inam yaradır.
Çoxəsrlik tariximizin Heydər Əliyev erası - dövlətçilik salnaməsi
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti tarixi, coğrafi, siyasi və mənəvi nöqteyi-nəzərdən
genişmiqyaslıdır. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, çoxəsrlik tariximizin Heydər Əliyev erası dövlətçilik salnaməsidir.
Çünki Ümummilli Lider fəaliyyətinin bütün mərhələlərində Azərbaycanın inkişafına, milli həmrəyliyin təmin
olunmasına, dövlət maraqlarının qorunmasına və dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasına xidmət edən misilsiz işlər
görmüş, böyük tarixi nailiyyətlərə imza atmışdır. 1969-cu ilin 14 iyulunda Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilən Ümummilli Lider Heydər Əliyev hələ SSRİ dövründə milli-mənəvi
dəyərlərimizin, dilimizin qorunub saxlanılması, respublikamızın perspektiv inkişafı üçün möhkəm təməllər
yaratmağa müvəffəq olmuşdur. 1969-cu ildən başlayan böyük inkişaf və rifah yolu Azərbaycanın gələcək
tərəqqisinin əsaslarını yaratmışdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetinin Sədri
seçildikdən sonra atdığı addımlar da xalqımızın gələcəyə yeni və mütərəqqi baxışının formalaşmasında,
müstəqillik ideyasının əxz olunmasında və mənimsənilməsində, milli həmrəyliyin təmin edilməsində xüsusi rol
oynamışdır. Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı
olan üçrəngli bayrağımızın qaldırılması, Naxçıvan MSSR adından “Sovet Sosialist” ifadəsinin çıxarılması, 1990cı il yanvar ayının 20-də Bakıda törədilmiş qanlı hadisələrə siyasi qiymət verilməsi, Naxçıvan əhalisinin SSRİnin saxlanılmasına dair keçirilən referendumda iştirak etməməsi haqqında qərar qəbul edilməsi, 31 dekabr
tarixinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan olunması barədə qərara imza atılması dövlətçilik
tariximizin ən mühüm hadisələri sırasında yer alır. Bu, Heydər Əliyevin fəaliyyətinin məhz milli maraqlara,
dövlətçilik ənənələrinə və xalqın ali mənafeyinə əsaslandığını göstərən çox mühüm faktlardandır.
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1990-cı illərin əvvəlində milli müstəqilliyimizin itirilməsi və dövlətçilik ənənələrinin milli yaddaşdan
silinməsi təhlükəsi ilə üzləşdiyimiz vaxtda müdrik dövlət xadimi, dünyaşöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin xalqın
tələbi və dəstəyi sayəsində xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürməsi Azərbaycanı uçurumdan xilas edərək
zirvəyə yüksəltmişdir. O, böyük Öndər kimi xalqımızın milli sərvəti olan müstəqilliyin qorunmasını təmin etmiş,
Azərbaycanı tənəzzüldən xilas edərək tərəqqi yoluna çıxarmışdır.
Müstəqilliyin ilk illərini əhatə edən tarixi dövrün reallıqları fonunda müstəsna əhəmiyyətə malik olan və
haqlı olaraq müstəqil dövlətçiliyimizin dönüş nöqtələrindən hesab edilən hadisələrdən biri də Yeni Azərbaycan
Partiyasının (YAP) yaradılmasıdır. Bu, çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin Heydər Əliyev erasının çox mühüm
səhifələrindən biri, yeni Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi dinamik inkişaf yoluna qədəm qoymasının
başlanğıcıdır. Bugünkü reallıqlar fonunda keçmişə, müstəqilliyin ilk illərinin ən həssas, həlledici və taleyüklü
tarixi mərhələsinə nəzər saldıqda belə bir qənaətə gəlirik ki, 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda YAP-ın təsis
konfransının keçirilməsi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin partiyanın sədri seçilməsi xalqımızın milli məqsədlər
ətrafında təşkilatlanmasını, siyasi-ideoloji boşluqların aradan qaldırılmasını təmin edən, dövlətimizin siyasi
taleyini, gələcək yolunu, perspektivini müəyyənləşdirən çox mühüm və əlamətdar hadisə oldu. Güclü lider
ətrafında yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyasının qısa müddət ərzində xalqı öz ətrafında sıx birləşdirməsini və
siyasi səhnədə yüksəlişə keçərək layiqli yer tutmasını mümkün edən bir çox strateji faktor var idi. Birincisi, Ulu
Öndərin yüksək nüfuzu, xalqın Ona böyük inamı, etimadı və davamlı dəstəyi Yeni Azərbaycan Partiyasının ardıcıl
uğurlar qazanmasını təmin edən əsas amil oldu. Digər tərəfdən, YAP, sözün əsl mənasında, Azərbaycanın
dövlətçilik maraqlarının etibarlı və qətiyyətli müdafiəçisinə çevrildi. Partiyamız qısa müddət ərzində milli seçim
- Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında hakimiyyətə gələrək ölkəmizin həyatında keyfiyyətcə və mahiyyətcə
tamamilə yeni mərhələnin başlanmasını, yeni Azərbaycan quruculuğunun həyata keçirilməsini təmin etdi.
Bununla yanaşı, YAP nümayiş etdirdi ki, müxalifətçilik dövlətin maraqlarına zidd mövqe tutmaq üçün deyil,
iqtidar partiyası kimi fəaliyyət göstərmək, hər şeydən əvvəl, xalqa xidmət etmək, onun mənafeyini qorumaq
prinsiplərinə əsaslanmalıdır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının tarixi müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf salnaməsidir. Çünki müasir,
müstəqil Azərbaycanın tərəqqisi, möhtəşəm tarixi nailiyyətlər qazanaraq qüdrətli dövlətə çevrilməsi Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin ideyaları əsasında və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən Yeni
Azərbaycan Partiyası ilə bilavasitə bağlıdır. Ulu Öndərin siyasi mirası olan YAP ötən müddət ərzində nümunəvi,
zəngin və şərəfli inkişaf yolu keçmişdir. Ümumxalq partiyasına çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin
siyasi, iqtisadi, ictimai və demokratik inkişafı istiqamətində öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmiş,
çox mühüm tarixi təşəbbüslərə və müvəffəqiyyətlərə imza atmışdır. Bu gün sıralarında 800 minə yaxın vətəndaşı,
cəmiyyətin bütün təbəqələrindən olan fəal, intellektual və vətənpərvər insanları birləşdirən partiyamızın bütün
seçkilərdə möhtəşəm qələbə qazanaraq, sözün əsl mənasında, qələbələr partiyasına çevrilməsi də bu reallığın
təsdiqidir. Xüsusi vurğulamaq gərəkdir ki, tarixi Zəfərdən sonra istər ölkədə, istərsə də beynəlxalq müstəvidə
yaranmış yeni reallıqlar fonunda partiyamızın və ölkəmizin inkişafında yeni mərhələnin əsası qoyulmuşdur.
Bu gün Ulu Öndərin xalqımız qarşısındakı əvəzolunmaz xidmətlərindən bəhs edərkən Onun xilaskarlıq
missiyasının tarixi əhəmiyyətinə və siyasi-fəlsəfi məzmununa xüsusi diqqət yetirilir. Daha dəqiq desək, bir çox
tədqiqat əsərlərində, fundamental elmi-konseptual mənbələrdə Heydər Əliyevin liderlik fenomenindən bəhs
edərkən Onun xilaskarlıq missiyası xüsusi araşdırma predmetinə çevrilir. Çünki Heydər Əliyev respublikamızın
ziddiyyətlər və qarşıdurma məkanına çevrildiyi, mürəkkəb regional və beynəlxalq proseslərin cərəyan etdiyi bir
şəraitdə Azərbaycan xalqını böyük kataklizmlərdən xilas etmiş, faciə və fəlakətlərin qarşısını almış, ölkəmizin
formal deyil, gerçək müstəqilliyini təmin etmişdir. Tarixə xronoloji ardıcıllıqla yanaşsaq, görərik ki, Heydər
Əliyevin xilaskarlıq missiyası Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi səhnəyə qədəm qoymasından sonra daha da
aktuallıq kəsb etməyə başlamışdır. Xalqın Ulu Öndərə olan inam və etimadı Onun respublikamızın qurtuluşu
naminə siyasi məsuliyyəti öz üzərinə götürməsinə zərurət yaranmışdı. Daha dəqiq desək, 1993-cü ilin məlum iyun
hadisələri zamanı Azərbaycan xalqı Ulu Öndərə ölkəmizin xilası və tərəqqisi naminə respublikamıza rəhbərlik
etməsi barədə qətiyyətli çağırış etmişdi. Eyni zamanda, o zaman hakimiyyətdə olan qüvvələr Heydər Əliyevi
Bakıya dəvət etməyə məcbur olmuşdular. Ümummilli Lider Heydər Əliyev bunu nəzərə alaraq Bakıya qayıtmış,
Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyimizin xilası, dövlətçilik ənənələrimizin, milli qürur və ləyaqətin bərpası
naminə tarixi missiyasını yerinə yetirməyə başlamışdı. İyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilmiş, həmin gün Azərbaycan xalqının tarixinə Milli Qurtuluş günü kimi
yazılmışdı. Proseslərin məntiqi nəticəsi kimi, 1993-cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkiləri
nəticəsində xalqın böyük etimadı ilə Azərbaycan Prezidenti seçilən Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkəmizin
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inkişaf paradiqmalarını dövrün xüsusiyyətlərinə və zamanın tələblərinə müvafiq olaraq dəqiq müəyyənləşdirmiş
və Azərbaycanın sabitlik adasına, təhlükəsizlik məkanına, inkişaf diyarına çevrilməsini təmin etmişdir.
Çox mühüm məqamlardan biri budur ki, Ümummilli Lider daim milli həmrəyliyin qorunmasına və
dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasına xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Həm SSRİ dövründə, həm də müstəqillik
dönəmində respublikamıza rəhbərlik etdiyi zaman milli-mənəvi dəyərlərin yaşadılması, qorunması, gənc nəsilin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, milli-strateji hədəflərə çatmaq üçün kadr potensialının formalaşdırılması və
digər istiqamətlərdə Ulu Öndər tərəfindən mühüm addımlar atılmışdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
ölkəmizə rəhbərliyi dövründə həyata keçirilən milli siyasət xalqımızın həmrəyliyini təmin etmiş və gücləndirmiş,
istər ölkəmizdə, istərsə də respublikamızın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız vahid milli məfkurə
olan azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləşmişdir. Özündə Vətənə sevgi, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət,
gənc nəslin vətənpərvərlik ideyası əsasında və milli ruhda yetişməsi kimi prinsipləri ehtiva edən azərbaycançılıq
milli həmrəyliyimizin ideoloji əsasına çevrilmişdir. Bu ideologiyanın milli və dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların mənafeyini və hüquqlarını qoruması onun milli həmrəylik
mənbəyinə çevrilməsini şərtləndirmişdir. Azərbaycançılıq ideologiyası, eyni zamanda, ölkəmizdə Vətəninə sıx
mənəvi tellərlə bağlı olan, milli dəyərlərin və ənənələrin, dövlətçilik maraqlarının qorunmasına xüsusi həssaslıqla
yanaşan, cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələrində yüksək fəallıq göstərən və respublikamızı beynəlxalq müstəvidə
layiqincə təmsil edən gəncliyin yetişməsi və milli ideya əsasında vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində çox mühüm
rol oynamışdır.
Güclü dövlət konsepsiyası - böyük Zəfərə gedən yol
Ulu Öndərin müstəqillik dönəmində ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövr, eyni zamanda, Azərbaycanı böyük
Zəfərə aparan yolun başlanğıcı olmuşdur. Müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyev o zaman işğal altında olan
torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində sistemli və məqsədyönlü fəaliyyətin əsasını qoymuş, həm ölkə
daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda ardıcıl işlərə başlanılmışdır. Böyük siyasətin sirlərinə dərindən bələd olan
Ümummilli Lider bilirdi ki, torpaqların işğaldan azad olunması - tarixi ədalətin və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpa edilməsi üçün güclü dövlət konsepsiyasını reallaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün isə strateji hədəfləri dəqiq
müəyyənləşdirmək, xüsusi olaraq bir neçə istiqamətdə milli məqsədləri gerçəkləşdirmək gərəkdir. Bunlardan biri
və birincisi ilk növbədə ölkə daxilində sabitlik və təhlükəsizlik mühitinin təmin olunması idi. Ümummilli Lider
həm daxili siyasətdə mühüm tədbirlər həyata keçirməklə, həm də Azərbaycanın dövlətçilik mənafeyini beynəlxalq
miqyasda strateji maraqlarla dəqiq uzlaşdırmaqla buna nail oldu. Paralel olaraq mütərəqqi iqtisadi inkişaf
strategiyasının hazırlanması və uğurla tətbiq olunması da Azərbaycanın milli gücünün artırılmasında və hədəfə
doğru inamla irəliləməsində mühüm rol oynadı. Bu kontekstdə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, beynəlxalq
əməkdaşlıq platformasının yaradılması, xarici tərəfdaşlarla iqtisadi-ticari münasibətlərin təməlinin atılması və
digər addımlar da xüsusi vurğulanmalıdır. Uğurlu ordu quruculuğunun həyata keçirilməsi də böyük Zəfərə gedən
yolda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən işlərdən biridir. Digər tərəfdən, Ümummilli Liderin beynəlxalq tədbirlərdə və
qurumlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən
qətnamələrin və bəyanatların qəbul edilməsinə nail olması da ölkəmizin beynəlxalq mövqeyinin
möhkəmlənməsinə, diplomatik müstəvidə üstünlük qazanmasına xidmət göstərdi.
Nəticə etibarilə Ulu Öndərin əsl müstəqillik qazanmaq, dövlətçilik ənənələrini bərpa etmək və milli inkişafa
nail olaraq sabaha inamla addımlamaq missiyasını öz üzərinə götürməsi ilə Qurtuluşdan tərəqqiyə, tərəqqidən
Zəfərə aparan yolun əsası qoyulmuşdur. Müstəqillik dövrünün sabitlik və inkişaf mərhələsi kimi səciyyələndirilən
1993-2003-cü illərdə Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə görülən işlər yeni Azərbaycanın parlaq gələcəyini inşa etmişdir.
Bütövlükdə, Azərbaycan tarixinin müstəqillik zirvəsi bilavasitə Ümummilli Liderin adı, siyasəti və ideyaları ilə
bağlıdır. Heydər Əliyev siyasəti çoxəsrlik tarixə əsaslanan milli dövlətçiliyimizin və dövlət müstəqilliyimizin
inkişaf salnaməsidir.
Siyasi varisliyin təmin olunması - daha güclü Azərbaycan naminə
Tarixi şəxsiyyətlərin misilsiz xidmətləri təkcə yaşadıqları və fəaliyyət göstərdikləri dövrlə məhdudlaşmır.
Onların ideyaları və irsi həm zaman, həm də məkan anlayışının fövqündədir. Eynilə Heydər Əliyev ideyaları, Ulu
Öndərin zəngin dövlətçilik irsi kimi. Ümummilli Liderin ideyaları bütün dövrlərdə həm xalqımızın mənəvi-siyasi
sərvəti, həm də Azərbaycan dövlətinin inkişafını, parlaq perspektivini təmin edən dəyərlər sistemi kimi
aktuallığını qoruyub, bu gün də belədir. O, təkcə Azərbaycanın inzibati-coğrafi sərhədləri - respublikamızın
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hüdudları ilə məhdudlaşmır, dünya azərbaycanlılarını birləşdirən məfkurəyə çevrilib. Heydər Əliyev irsi
Azərbaycan dövlətinin inkişaf paradiqmalarını müəyyənləşdirir, eyni zamanda, milli siyasi şüurun və siyasi
mədəniyyətin inkişafını şərtləndirir.
Bunlarla yanaşı, siyasi varisliyin təmin olunması Heydər Əliyev irsinin parlaq təzahürü - Azərbaycanın
dövlətçilik tarixinin müstəsna siyasi hadisələrindəndir. Ulu Öndər özündən sonra Azərbaycan dövlətini müstəqil,
milli maraqlara və milli-mənəvi dəyərlərə, xalqın ali iradəsinə əsaslanan siyasət həyata keçirməklə zirvələrə
daşıyacaq Lider yetişdirməklə dövlətçilik tariximizdə ən böyük xidmətlərindən birini göstərmişdir. Heydər
Əliyevin inamı, xalqın böyük etimadı özünü tam doğrultmuşdur. Onun layiqli davamçısı olan cənab İlham Əliyev
xalqın iradəsi əsasında Prezident seçildikdən sonra ölkəmizin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyulmuşdur.
Azərbaycan öz iqtisadi, siyasi gücü, hərbi qüdrəti ilə, xalqımızın mübarizə ruhu və əzmi ilə yeni zirvələri fəth
etməyə doğru inamla irəliləməyə başlamışdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən zamanın
tələblərinə, dövrün ictimai və siyasi qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə davam etdirilməsi nəticəsində milli
tərəqqinin Azərbaycan nümunəsi adlı fenomen yaranıb. Bu nümunə öz cəlbediciliyinə görə bütün dünyada
maraqla öyrənilən, nüfuzlu reytinq agentliklərinin və tədqiqat mərkəzlərinin hesabatlarında yüksək
dəyərləndirilən strateji model kimi xarakterizə olunur. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi son 18
il ərzində bütün sahələrdə möhtəşəm və tarixi əhəmiyyətə malik nailiyyətlər əldə olunmuş, respublikamızın sosialiqtisadi göstəriciləri mütəmadi olaraq yaxşılaşmış, beynəlxalq reytinqi artmışdır. Dövlət başçısının müəllifi
olduğu milli inkişaf modelinin uğurla tətbiq olunması nəticəsində Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi sistem
formalaşmış, bölgələrin davamlı və tarazlı sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilmişdir. Bununla yanaşı, Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə siyasi sistemin və ictimai-siyasi münasibətlərin inkişafına xidmət edən
kompleks xarakterli islahatlar kursuna start verilmişdir. Yeni siyasi konfiqurasiyanın formalaşdırılması, siyasi
dialoq prosesinin dərinləşdirilməsi, yeni siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçməsi, vətəndaş cəmiyyəti təsisatının
inkişafına xidmət edən addımların atılması həm Azərbaycanın demokratik inkişaf yolunda inamla irəliləməsinə,
həm də milli həmrəyliyin gücləndirilməsinə təkan vermişdir. 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı əksər siyasi
partiyaların birgə bəyanat imzalayaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması istiqamətində Prezident, Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin siyasətinə birmənalı dəstək göstərmələri və postmünaqişə mərhələsində
ümummilli məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etmələri bu siyasi birliyin bariz nümunəsi - əyani ifadəsdir. Paralel
olaraq siyasi-ideoloji və mənəvi müstəvidə həyata keçirilən işlər xalqımızın həmrəyliyinin daha da güclənməsini,
o cümlədən vətənə sədaqət ruhunda gənc nəslin yetişməsini təmin etmişdir. Milli dəyərlər əsasında tərbiyə olunan
Azərbaycan gəncliyi həm ölkəmizi beynəlxalq müstəvidə layiqincə təmsil etmək missiyasını uğurla yerinə yetirir,
həm də respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında öz üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən
məsuliyyətlə və şərəflə gəlir. Digər tərəfdən, Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara əsaslanan çoxvektorlu
xarici siyasət kursu və Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ardıcıl
və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın dünya miqyasında reputasiyası güclənmişdir. Ölkəmiz
beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq, multikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi tanınmışdır. Respublikamız ötən
müddət ərzində bəşəriyyət üçün taleyüklü məsələlərin həllində mühüm rol oynamış, bu istiqamətdə əhəmiyyətli
təşəbbüslər irəli sürmüş və sistemli fəaliyyət göstərmiş, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə mühüm töhfələr
vermişdir. Bununla yanaşı, bir zamanlar xəyal kimi görünən nəhəng enerji-nəqliyyat və infrastruktur layihələri
dövlətimizin təşəbbüsü və liderliyi ilə reallaşdırılmış, Azərbaycan regional güc mərkəzinə və Cənubi Qafqaz
bölgəsinin aparıcı dövlətinə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan dünyada təkcə davamlı və dayanıqlı inkişaf yolu
tutan müasir, demokratik ölkə kimi, tolerantlıq nümunəsi və multikultiralizm diyarı olaraq tanınmır. Ötən əsrin
sonunda müstəqilliyini bərpa etmiş respublikamız, eyni zamanda, öz ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti bərpa etmiş,
müsbət beynəlxalq imicə sahib və müasir dünya siyasətinin nüfuz iyerarxiyasında mütəmadi yüksəlişə malik
prestijli dövlət olaraq səciyyələndirilir.
O da xüsusi qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Yeni Azərbaycan
Partiyası Sədrinin birinci müavini, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın müxtəlif sahələri əhatə edən çoxşaxəli, səmərəli, ardıcıl və
məqsədyönlü fəaliyyəti də ölkəmizin dayanıqlı inkişafına, xalqımızın rifahının daha da yaxşılaşmasına,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına, respublikamızın müsbət beynəlxalq imicinin
möhkəmlənməsinə və müxtəlif sahələrdə davamlı strateji nailiyyətlərin əldə olunmasına müstəsna töhfədir.
Xüsusilə də, Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu Ümummilli Liderimizin zəngin
irsinin araşdırılmasında və bu irsin xalqımızın mənəvi sərvəti kimi gələcək nəsillərə çatdırılmasında müstəsna rol
oynayır. Bu, həm Heydər Əliyev fenomeninin Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində əvəzolunmaz yerinin
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və rolunun daha dərindən öyrənilməsi, həm də müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi inkişaf yolunun siyasi,
iqtisadi, mədəni, humanitar, tarixi aspektlərinin fundamental səviyyədə tədqiq olunması baxımından xüsusi önəm
daşıyır. Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti olduqca genişmiqyaslı və dərinməzmunludur, ictimai həyatın bütün
sahələrini əhatə edir, eyni zamanda, Azərbaycanın inzibati-coğrafi sərhədləri ilə məhdudlaşmır. Bütövlükdə,
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən layihələr milli məqsədlərin və strateji hədəflərin
gerçəkləşdirilməsini təmin edir.
Ədalətin bərpası - Azərbaycan tarixinin zirvə hadisəsi
Birmənalı şəkildə vurğulamaq olar ki, 30 ilə yaxın müddət ərzində Ermənistan tərəfindən işğal altında
saxlanılmış torpaqlarımızın şərəfli milli mübarizə, haqq-ədalət mücadiləsi nəticəsində əsarətdən xilas edilməsi,
tarixi ədalətin bərpası və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunması Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir.
Şübhəsiz ki, 2020-ci ildə baş vermiş 44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı tariximizdir. Vətən müharibəsində
Azərbaycan xalqı Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz gücünü səfərbər edərək
milli qürur və ləyaqətin bərpasına, işğal faktının, tarixi ədalətsizliyin aradan qaldırılmasına və separatizmin məhv
edilməsinə nail olmuşdur. Əlbəttə, bu Zəfər salnaməsinin yaradılması, Qələbə dastanının yazılması, yəni
mürəkkəb geosiyasi şəraitdə, dünya siyasətində toqquşan və kəsişən strateji maraqların fonunda Azərbaycanın
torpaqlarının işğaldan azad edilməsinə müvəffəq olunması çox böyük hadisədir. Biz qürurla və iftixarla qeyd
edirik ki, torpaqlarımız döyüş meydanında Müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli
Azərbaycan Ordusunun erməni faşizmini məhv etməsi, işğalçıları darmadağın edərək layiqincə cəzalandırması
nəticəsində azad olunmuşdur. Bu, XXI əsrin müharibəsini aparan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gücünü,
əzmini və peşəkarlığını göstərən çox mühüm faktdır. Amma, eyni zamanda, xüsusi qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi müstəqillik illərində həyata keçirilən uğurlu, milli maraqlara
əsaslanan və müasir qlobal çağırışlara müvafiq strateji kursun məntiqi nəticəsidir. Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin siyasətini dövrün tələblərinə uyğun keyfiyyətcə yeni müstəvidə uğurla davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə atılan addımlar, həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanın milli gücünün
artmasını, strateji hədəflərə və qələbəyə doğru əmin addımlarla irəliləməsini təmin etmişdir.
İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, ötən müddət ərzində dövlət başçısının rəhbərliyi ilə hücum
diplomatiyasının uğurla həyata keçirilməsi, qərəzli dairələrin məkirli planlarının iflasa uğradılması, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi qərar və qətnamələrin qəbuluna nail olunması münaqişənin həlli istiqamətində
ölkəmizin mövqeyinin möhkəmlənməsini şərtləndirmişdir. Bunun nəticəsidir ki, bir çox beynəlxalq təşkilatların
toplantılarında münaqişənin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinin zəruriliyi müvafiq
sənədlərin mətnində öz əksini tapmış, zəruri və fundamental hüquqi baza formalaşdırılmışdır. Bunlarla yanaşı,
Prezident İlham Əliyevin inkişafa, intibaha, tərəqqiyə və qələbəyə hədəflənən siyasəti sayəsində Azərbaycanın
iqtisadi müstəqilliyi tam təmin edilmiş, ölkənin maliyyə imkanları genişlənmişdir. Yəni güclü iqtisadiyyat
quruculuğu, iqtisadi inkişaf Azərbaycanı tarixi Zəfərə aparan çox mühüm və həlledici amillərdən biri olmuşdur.
İqtisadi müstəqilliyin və milli inkişafın təmin olunmasına paralel olaraq ordu quruculuğu strategiyasının
müvəffəqiyyətlə icra olunması, müasir standartlar və yeni yanaşmalar əsasında Silahlı Qüvvələrin döyüş
qabiliyyətinin, hərbi hazırlıq səviyyəsinin artırılması, maddi-texniki təchizatının gücləndirilməsi Azərbaycanın öz
milli maraqlarını, suverenliyini döyüş meydanında - hərb səhnəsində təmin etməsini mümkünləşdirmişdir.
Nəticə etibarilə, milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursunun, güclü iqtisadiyyat və ordu
quruculuğunun həyata keçirilməsi, həmrəyliyin, xalq-lider birliyinin təmin olunması və Azərbaycanın
imkanlarının milli hədəflər uğrunda məqsədyönlü şəkildə səfərbər olunması nəticəsində qazanılan böyük Qələbə
ölkəmizi yeni strateji nailiyyətlərə və zirvələrə aparır. Postmüharibə dövründə məqsədyönlü milli fəaliyyət bir
neçə istiqamətdə sistemli şəkildə ardıcıl olaraq davam etdirilir. Bu kontekstdə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
bərpa-quruculuq işlərinin aparılması, Böyük Qayıdışın qısa müddətdə və yüksək səviyyədə təmin olunması
mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirilərək bu istiqamətdə müvafiq işlər görülür. Digər hədəf
Azərbaycanın yaratdığı reallıqlar əsasında Cənubi Qafqaz regionunda yeni təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mühitinin
formalaşdırılmasıdır. Bu, siyasi, hərbi-strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, iqtisadi
cəhətdən də faydalı və perspektivlidir. Yeni şəraitdə geosiyasi və geoiqtisadi işbirliyi imkanları təkcə bölgə
xalqları və dövlətləri üçün deyil, bir çox dövlətlər, o cümlədən regional və beynəlxalq güc mərkəzləri üçün də
mühüm dividendlər vəd edir. Xüsusilə də Zəngəzur dəhlizinin açılması, kommunikasiya xətlərinin bərpası geniş
formatda əməkdaşlıq imkanlarının formalaşması, Azərbaycan başda olmaqla çoxşaxəli işbirliyində maraqlı olan
dövlətlərin mühüm iqtisadi mənfəət qazanması deməkdir. Bütün bunlar isə Azərbaycanın milli tərəqqisində yeni
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mərhələnin başlanmasıdır. Prezident İlham Əliyev bütün bu məsələlərin həll olunmasında, strateji hədəflərin
reallaşdırılmasında güclü iradə nümayiş etdirir, qətiyyətli mövqe sərgiləyir. Reallıqlar və proseslər isə
Azərbaycanın öz strateji hədəflərini addım-addım gerçəkləşdirir.
Yeni mərhələdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulmuş, eləcə də yuxarıda bəhs olunan strateji
prioritetlərdən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi Azərbaycanın davamlı uğurlar əldə etməsinə yeni
imkanlar, dayanıqlı, etibarlı və möhkəm zəmin yaradacaqdır. Əminliklə söyləmək olar ki, Yeni Azərbaycan
Partiyası da yeni reallıqlar, həmçinin dövlətin qətiyyətli siyasəti, xalqın sarsılmaz həmrəyliyi fonunda öz üzərinə
düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməklə Azərbaycanın növbəti tarixi nailiyyətlər qazanmasına və strateji
zirvələr fəth etməsinə layiqli töhfəsini verəcəkdir.
Bir sözlə, Ulu Öndərin görmək istədiyi bugünkü güclü, qüdrətli, nüfuzlu və qalib Azərbaycan Heydər
Əliyev irsi əsasında inkişaf yolunda əmin addımlarla, inamla, əzmlə və qətiyyətlə sürətli irəliləyişini davam
etdirəcək, dünya müasir müstəqil dövlətimizin banisinin ideyalarının reallığa çevrilməsi nəticəsində daha
möhtəşəm Azərbaycana şahidlik edəcək!
Azərbaycan.- 2021.- 12 dekabr.- № 270.- S. 1,3.
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Ulu öndərin müəyyən etdiyi strategiya böyük zəfərə aparan yolun başlanğıcı idi
Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin deputatı, akademik
Biz bu gün böyük iftixar hissi ilə deyirik ki, Azərbaycan Respublikasının milli ordusu –
respublikamızın milli təhlükəsizliyini, əhalimizin əmin-amanlığını və mühafizəsini təmin etmək üçün,
ölkəmizin sərhədlərinin qorunması, ərazi bütövlüyünün, torpaqlarının müdafiə edilməsi üçün
Azərbaycanın layiqli silahlı qüvvələri vardır.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Ermənistanın ölkəmizə hərbi-siyasi təcavüzü ilə başlayıb, 30 il davam etmiş Qarabağ münaqişəsinə son
qoyan Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin ən öyünclü və şərəfli dövrünü yaşayır. Torpaqlarımızın işğaldan azad
edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması bir dövlət kimi Azərbaycanın bütün dünyada mövqelərini daha
da möhkəmləndirən, nüfuzlu söz sahibi kimi onun beynəlxalq imicini yüksəldən önəmli tarixi-siyasi amil oldu.
Bu gün, haqlı olaraq, Azərbaycan ictimaiyyəti Ermənistan–Azərbaycan, münaqişəsinin həllini ümummilli
lider Heydər Əliyevin arzu və ideyalarının həyata vəsiqə alması kimi dəyərləndirir. Çünki torpaqlarımızın azad
edilməsinə hesablanmış hazırlıq işləri dahi strateq kimi ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişafı ilə
bağlı müəyyən etdiyi siyasi kursun uğurlu davamının məntiqi nəticəsi oldu. Bu kurs isə 1993-cü ildən başlamışdı
və ilkin olaraq, Azərbaycan üçün olduqca əlverişsiz şəraitdə – 1994-cü ilin əvvəllərində Füzuli istiqamətində xeyli
ərazimizin düşməndən azad edilməsi ilə nəticələnmişdi. Sonrakı dövrdə isə Heydər Əliyevin düşmənə vurulan bu
kəsərli zərbə nəticəsində böyük uzaqgörənliklə nail olduğu atəşkəs Azərbaycanın torpaqlarının azad edilməsi
üçün kompleks tədbirlərin gerçəkləşdirilməsinə – iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirməklə, ordumuzu
gücləndirməklə, o cümlədən, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin maraqlarına uyğun beynəlxalq hüququ
təmin etməklə əsaslı hazırlıq işlərinin aparılmasına tarixi zəmin yaratdı.
Bu gün dönüb geriyə baxanda görürük ki, ötən dövrdə müxətlif istiqamətlərdə aparılan hazırlıq işləri vəhdət
təşkil edərək qələbəmizin əsasını təşkil etmişdir. Görünən həm də odur ki, bu hazırlıq zəncirinin hansısa bir
həlqəsində olan boşluq gələcəkdə Azərbaycanın hərbi yola əl atmaq məcburiyyətində qalacağı təqdirdə ciddi
problmlər yarada bilərdi. Amma bu hazırlıq işlərinin təməllərini müəyyən edən dahi siyasətçi Heydər Əliyev idi.
Ötən yarım əsrlik siyasi tariximiz göstərir ki, xalqımızın qüdrətli oğlu Heydər Əliyevin müəllifliyi ilə atılan
istənilən addım Azərbaycanın dövlət və milli maraqlarını həmişə layiqincə və qətiyyətlə təmin edib.
Bu yazıda da məqsədimiz ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycana rəhbərilyi dövründə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı apardığı böyük siyasəti, gördüyü işləri ayrıca mövzu kimi ətraflı nəzərdən
keçirməkdir.
Müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi ikinci dəfə hakimiyyətə gələn ümummilli lider Heydər Əliyev ilk
gündən Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzünün, Qarabağ probleminin beynəlxalq təşkilatlara və dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün genişmiqyaslı siyasi-diplomatik fəaliyyətə başladı. Dünya şöhrətli siyasət və
dövlət xadimi Heydər Əliyev 1993-cü ilin böhranlı yayında ölkə fəlakət qarşısında olanda xalqın tələbi ilə
hakimiyyətə gəldiyi zaman sabitlik və milli birlik pozulmuş, yenicə formalaşdırılan ordu dağılmışdı. Həqiqi xalq
lideri Heydər Əliyev ölkədəki siyasi gərginliyi sovuşdurmaqla yanaşı, Ermənistanın işğal siyasətinə beynəlxalq
hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi üçün də yorulmadan çalışırdı. Bunun nəticəsidir ki, 1993-ci ildə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının iclaslarında Ermənistanın işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz
çıxarılmasını tələb edən 4 qətnamə qəbul olunmuşdu.
1993-cü ilin yayından Ermənistan Azərbaycanın digər rayonlarını işğal etmək üçün yeni hərbi əməliyyatlara
başladı. Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı işğal edildi. 1993-cü il oktyabrın 14-də BMT TŞ yenidən
Ermənistan–Azərbaycan hərbi münaqişəsini müzakirəyə çıxararaq 874 saylı qətnamə qəbul etdi. Mahiyyət
etibarilə bu qətnamə də əvvəlkilərdən fərqlənmirdi. Burada da Ermənistanla Azərbaycan arasında yaranmış
gərginlikdən, cəbhə bölgəsində hərbi əməliyyatların yenidən güclənməsindən, çoxsaylı insan tələfatından və
Azərbaycan ərazilərinin işğal edilməsi faktlarından narahatlıq ifadə olunur, münaqişənin aradan qaldırılması
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istiqamətində ATƏM-in (ATƏT o vaxt belə adlanırdı–red.) səyləri dəstəklənir, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün
toxunulmazlığı bir daha təsdiqlənirdi.
1993-cü ilin oktyabrında Ermənistanın beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərə etinasızlığı özünü daha
açıq şəkildə göstərdi. ATƏM sədrinin bölgədə səfərdə olduğu bir vaxtda Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycanın Zəngilan rayonunu da işğal etdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il noyabrın 12-də qəbul
etdiyi 884 saylı qətnamədə Azərbaycanın Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhərinin işğalı pislənildi və işğalçı
qoşunların həmin ərazilərdən, eləcə də Minsk Qrupunun iclasında razılaşdırılmış “BMT Təhlükəsizlik Şurasının
822, 853, 874 saylı qətnamələrini icra etmək üçün təcili addımlara dair yenilənmiş vaxt cədvəli”nə uyğun olaraq,
Azərbaycanın işğal edilmiş digər ərazilərindən çıxarılması tələb edilirdi. Bu qətnamələrin hər biri sonrakı illərdə
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı formalaşan beynəlxalq qanunvericiliyin əsas hüquqi bazasını təşkil
etdi.
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə cəlb etmək üçün yorulmadan çalışırdı. Təkcə 1993-cü ilin yay aylarında Heydər Əliyev
bununla bağlı bir neçə dəfə bəyanat vermişdi. Məsələn, 1993-cü il 2 iyul tarixli bəyanatında Heydər Əliyev ABŞ,
Rusiya, Türkiyə dövlətlərinin, BMT, ATƏM və dünya ictimaiyyətinin diqqətini Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan ərazisinə intensiv hücumları ilə yaranmış vəziyyətə cəlb edərək, onları təcavüzün dayandırılması
üçün lazımi tədbirlər görməyə çağırmışdı. Bəyanatda Qarabağ məsələsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün
təşəbbüskar olduqlarına görə bu dövlətlərin səyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 nömrəli qətnaməsinin
həyata keçirilməsinin zəruriliyi bildirilmişdi.
1993-cü il iyulun 5-də verdiyi bəyanatda Heydər Əliyev münaqişənin gedişinə təsir göstərmək imkanlarına
malik Rusiya, ABŞ, Türkiyə dövlətlərinə, beynəlxalq təşkilatlardan ATƏM və BMT TŞ-yə müraciət edərək
Ermənistanın təcavüzünün dayandırılması və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olunması üçün yardım
göstərməyə çağırmışdı. İyulun 14-də isə növbəti bəyanatda Heydər Əliyev o vaxt ATƏM-in Minsk konfransının
sədri olan Mario Raffaellinin münaqişə regionuna gözlənilən səfərinin adi dezinformasiya – guya, Ağdam
inzibati rayonunu erməni qoşunlarının zəbt etməsi xəbəri ilə pozulmasından narahatlığını ifadə etmişdi.
Azərbaycan lideri Heydər Əliyev münaqişənin həlli, Ermənistanın işğal siyasətinin dayandırılması və
beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinin gücləndirilməsi üçün 1993-cü ilin iyul ayında iki dəfə BMT Baş katibinə
məktubla müraciət etmişdi. Ulu öndərin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin ( o zaman Milli Məclis belə
adlanırdı– red.) Sədri kimi 1993-cü il iyulun 26-da BMT-nin Baş katibinə məktubunda bölgədə yaranmış vəziyyət
tam aydınlığı və bütün kəskinliyi ilə əksini tapmışdı.
Heydər Əliyev BMT Baş katibinə növbəti məktubunu 1993-cü il avqustun 18-də göndərmişdi. Məktubda
deyilirdi: “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 822 və 853 nömrəli qətnamələr qəbul
edilməsindən artıq kifayət qədər vaxt keçmişdir. Lakin indiyədək heç bir əsər-əlamət yoxdur ki, Ermənistan
Respublikası, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin uydurma rəhbərliyi belə yüksək hörmətli beynəlxalq təşkilatın
qərarını yerinə yetirmək niyyətindədirlər. Tamamilə aydındır ki, nəinki işğal olunmuş, yandırılmış və talan
edilmiş Kəlbəcər və Ağdam rayonları, həm də digər Azərbaycan əraziləri tərk edilməmişdir. BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qərarlarına və bütün beynəlxalq hüquq normalarına təcavüzkar həyasızcasına məhəl qoymur”.
1993-cü ilin sentyabr ayının 10-da isə Heydər Əliyev ABŞ-ın Prezidenti Bill Klintona, vitse-prezidenti
Albert Qora və Konqresin Spikeri Tomas Foliyə müraciət etmişdi. Müraciətində Heydər Əliyev demokratiya və
azadlıq idealları, insan hüquqlarına və insanın əsas hüququ olan yaşamaq hüququna hörmət naminə ABŞ
rəhbərliyini qan tökülməsinin və təcavüzün dayandırılmasında iştiraka çağırmışdı.
Prezident Heydər Əliyevin sonrakı dövrdə də – 1994–1996-cı ilərdə beynəlxalq miqyasda Azərbaycanın
maraqlarına zidd olan hər hansı bir addımın atılmasına imkan vermədi. 1994-cü iln qışında keçirilən uğurlu
Horadiz əməliyyatının nəticəsi olaraq may ayında cəbhədə atəşkəsin əldə edilməsindən sonra Heydər Əliyev
bütün səviyyələrdə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün bütün səviyyələrdə mübarizə apardı. Ulu öndər
bütün mötəbər qurumların platformasından beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinə cəlb edirdi, onların potensialından istifadə etməklə problemin həllinə çalışırdı.
Bu baxımdan Azərbaycan liderinin BMT tribunasından daha səmərəli istifadə etməsi diqqəti cəlb edir.
Heydər Əliyev ilk dəfə 1994-cü il sentyabrın 29-da BMT Baş Məclisinin 49-cu sessiyasında çıxışında
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsini dünya icitmaiyyətinin diqqətinə çatdırmışdı. Ulu öndər
BMT-nin 50 illiyi yubileyi ilə əlaqədar BMT Baş məclisinin xüsusi təntənəli iclasında da diqqəti bir daha Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə cəlb etmişdi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlığının 7 ildən çoxdur ki, davam
etdiyini deyən Heydər Əliyev bir daha bildirmişdi ki, bu təcavüz ölkəmizin Dağlıq Qarabağ bölgəsini qəsb etmək
məqsədi daşıyır.
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Sülh danışıqları isə ATƏM-in Minsk konfransı formatı çərçivəsində aparılırdı. 1994-cü il dekabrın 6–7-də
ATƏM-in Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində növbəti zirvə toplantısı keçirildi. Xatırladaq ki, Budapeşt
sammitinin nəticəsinə əsasən, ATƏM ATƏT-ə çevrildi. Budapeşt sammitində Heydər Əliyev Azərbaycanın sülh
danışıqlarındakı mövqeyini beynəlxalq icitmaiyyətin diqqətinə çatdırdı, münaqişənin yalnız və yalnız
respublikamızın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin mümkünlüyünü bəyan etdi.
Bütövlükdə, 1994–1996-cı illərdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh və danışıqlar yolu ilə həlli
istiqamətində hər hansı irəliləyiş baş vermədi. Yeganə nailiyyət isə Azərbaycan və Ermənistan arasında sadəcə
atəşkəsin qorunub saxlanılması idi. Bununla belə xüsusilə qeyd edilməlidir ki, istər Heydər Əliyevin Azərbaycana
rəhbərliyə başladığı 1993-cü ildə, istərsə də atəşkəsin elan edildiyi 1994-cü ildə respublikamızın beynəlxalq
mövqeləri olduqca zəif idi. Buna baxmayaraq Prezident Heydər Əliyevin o dövrdə beynəlxalq miqyasda
Azərbaycanın maraqlarına zidd olan addımın atılmasına imkan vermədi. Ulu öndər Ermənistanın dövlət
səviyyəsində apardığı böhtanlara və yalanlara tutarlı cavablar verir və milli maraqlarımızın təmin olunmasına
yönəlmiş qətiyyətli xarici siyasət yürüdürdü.
ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul olunmuş tarixi qərar Ermənistan üçün ağır zərbə oldu. 1996-cı il
dekabrın 2–4-də Portuqaliyanın paytaxtı Lissabon şəhərində ATƏT-in növbəti zirvə toplantısı Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həlli istiqamətində respbulikamızın dövlət maraqlarının tam təmin olunduğu siyasi
tədbir kimi tarixə düşdü. Azərbaycan rəhbəri Heydər Əliyev 1996-cı il 2 dekabr Zirvə görüşündəki nitqində
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, erməni təcavüzü barədə ümumi məlumat verdi, Rusiyanın vasitəsi ilə atəşkəsin əldə
edilməsini təqdir etdi. Azərbaycan rəhbəri atəşkəsin əhəmiyyətini Ermənistanla ikitərəfli danışıqlar kanalının
yaradılması, hərbi əsirlərin və girovların qarşılıqlı azad edilməsi addımları ilə izah etdi. Heydər Əliyev çıxışında
Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsində məqsədini təcavüzün nəticələrini qanuniləşdirmək və
Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövləti yaratmaq niyyəti kimi qiymətləndirdi və bütün bunlara yol
verilməyəcəyini iştirakçı dövlətlərin başçılarına elan etdi.
Bütün bunlara baxmayaraq Ermənistan nümayəndə heyəti Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülən prinsiplərin
Lissabon bəyannaməsinin 20-ci maddəsinə salınmasına veto qoydu. Azərbaycan Prezidenti isə ATƏT-in
Lissabon sənədinə bütövlükdə veto tətbiq edərək ABŞ nümayəndə heyətinə başçılıq edən vitse-prezident Albert
Qorun təklifi ilə prinsiplərin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin ayrıca bəyanatında səsləndirilməsinə nail oldu.
ATƏT-in rəsmi sənədləri sırasına daxil olan bəyanatda bu müddəaların Zirvə görüşündə iştirak edən 53 ATƏT
üzvü tərəfindən bəyənildiyi də göstərildi.
ATƏT sədrinin bəyanatından sonra Ermənistan nümayəndə heyəti də bəyanat verərək bununla
razılaşmadığını elan etdi. Gələcək uğursuz danışıqların əsasını qoyacaq bu bəyanatda məsələnin həllinin hər
şeydən əvvəl öz müqəddəratını təyinetmə prinsipi əsasında əldə oluna biləcəyi bildirildi. Rusiya nümayəndə
heyətinin rəhbəri baş nazir Viktor Çernomırdin isə ATƏT sədrinin bəyanatı ilə razılaşdığını, münaqişənin məhz
həmin prinsiplər əsasında tənzimlənməsinin mümkünlüyünü təsdiq etdi.
Ermənistanın etirazlarına baxmayaraq, Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasının baza formulu məhz bu
görüşdə müəyyən edildi. Prezident Heydər Əliyev çevik və dəqiq diplomatik addımları ilə Azərbaycanın dünya
birliyi tərəfindən müdafiə olunmasına nail oldu. Ermənistan Respublikası istisna olmaqla, ATƏT-in üzvü olan 53
Avropa ölkəsi Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsində Azərbaycanın milli mənafelərini əks etdirən
prinsipləri açıq şəkildə dəstəklədi. ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul olunmuş tarixi qərar Ermənistan üçün
ağır zərbə oldu.
Böyük siyasət qrossmeysteri Heydər Əliyev 1993–2003-cü illərdə 80 ölkənin prezidenti, dövlət və hökumət
rəhbərləri, xarici işlər nazirləri ilə 500-dən çox görüş keçirmişdi. Ümummilli lider Qarabağ həqiqətlərini bütün
dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırmaq üçün var qüvvəsi ilə çalışmışdır. O, istər dövlət başçıları, istərsə də
xarici ölkələrdə olan Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, iş adamları, qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri ilə görüşlərində Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olması
fikrini əsaslandırmış və buna da nail olmuşdu. Ulu öndər bu görüşlərdə müasir dünyanın siyasi sistemdə
deklarativ deyil, real suverenlik məsələsini ön plana çıxarmalı olduğunu diqqətə çatdırır, erməni işğalçılarının
qanlı əməllərini təkzibolunmaz faktlar əsasında ifşa edərək deyirdi: “Bizim xalqımızın böyük itkiləri olubdur. Biz
bunları bilməliyik, gələcək nəsillər də bilməlidirlər ki, Azərbaycana qarşı bir daha belə xəyanətlərin, təcavüzlərin
qarşısı alına bilsin”.
Azərbaycanın xarici siyasətində 1993-cü ildən sonra Avropa və Qərb istiqamətininin gücləndirilməsinin əsas
məqsədlərindən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin çatdırılması və problemin ədalətli həllinə
nail olmaq üçün beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyinə nail olunması idi.
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Məsələn, Fransa ilə qurulan əlaqələr vaxtilə Azərbaycan həqiqətlərinin erməni lobbisinin dərin kök saldığı
bu ölkədə geniş yayılmasına səbəb olmuşdu. Bu məsələdə Heydər Əliyevlə Fransanın 22-ci prezidenti (19952007) Jak Şirak arasındakı dostluq münasibətləri böyük rol oynamışdı. 1993-cü ilin sonlarında Azərbaycan
Prezidenti Heydər Əliyev Avropa ilə əməkdaşlıq siyasətinə Fransadan başlamışdı. Prezident F.Mitteran bu zaman
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıdığını bəyan etmiş, münaqişənin ATƏM
konfransı çərçivəsində həllinin düzgünlüyünü bildirmişdi.
Azərbaycan– Fransa tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsinin davamı olaraq 1997-ci ilin yanvarında Heydər
Əliyev prezident Jak Şirakın dəvətilə Fransaya iknci dəfə rəsmi səfərini etmişdi. 13 yanvar 1997-ci ildə Yelisey
sarayında Fransa prezidenti Jak Şirakla görüşündə Heydər Əliyev Fransanın ATƏT- in Lissabon sammitində
Azərbaycanın təkliflərini müdafiə etdiyini xatırladaraq bundan razı qaldığını söyləmişdi. Həmin ildən etibarən
Fransa, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli üçün vasitəçi olan ATƏT- in Minsk qrupunun ABŞ və
Rusiya ilə birlikdə həmsədri kimi fəaliyyətə başmışdı.
2001-ci ildə birbaşa Jak Şirakın təşəbbüsü ilə Parisdə Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyev və
Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryanın iki dəfə təkbətək danışıqları keçirilmişdi. Görüşlər nəticə verməsə də
Jak Şirak Paris müzakirələrinin (2001, yanvar, mart) münaqşənin həlli üçün yaxşı əsas yarada biləcəyinə ümid
etdiyini bildirmiş, istənilən razılaşmanın hər iki tərəf üçün məqbul olmasının vacibliyini bəyan etmişdi. 2002-ci
ilin noyabrında NATO/Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının Praqa sammitində də görüşən Heydər Əliyev və Jak
Şirak Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini müzakirə etmişdilər. Həmin görüşdə Fransa prezidenti
Heydər Əliyevə vasitəçilik fəaliyyətini davam etdirməyə söz vermişdi.
Dahi siyasətçi Heydər Əliyev sonrakı dövrdə apardığı bütün danışıqlar prosesində də Azərbaycanın milli
maraqlarını qətiyyətlə təmin etdi. 1997–1998-ci illər ərzində Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həllinə dair
Minsk Qrupunun Həmsədrləri tərəfindən üç təklif tərtib edilib. İlk iki təklif Ermənistan tərəfindən, son təklif isə
Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməyib. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin
“paket” (Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə
tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif münaqişənin “mərhələli” (münaqişənin
mərhələlərlə nizama salınması) həllindən ibarət idi.
1998-ci il noyabrın 9-da həmsədrlərin beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin Azərbaycan üçün qəbul
edilməsi mümkün olmayan üçüncü təklifi dünya praktikasında mövcud olmayan “ümumi dövlət”ideyasına
əsaslanırdı. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən “ümumi dövlət” təklifi
Azərbaycanın mənafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-in Budapeşt və Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul
edilən sənədlərə də etinasız yanaşmanın göstəricisi idi.
Heydər Əliyev Fransa prezidenti Jak Şiraka 20 aprel 1999-cu il tarixli məktubunda bununla bağlı yazırdı:
“Mənim əqidəmcə, həmsədrlər qətiyyət göstərməsələr, ABŞ, Rusiya və Fransa rəhbərliyi tərəfindən fəal tədbirlər
görülməsə, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini ədalətlə aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkün deyildir.
Lissabon sammitinin dünyanın 53 dövləti tərəfindən lehinə səs verilmiş üç prinsipinə sədaqət göstərilməsi xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir”.
Ulu öndər Heydər Əliyevlə Ermənistan prezidentləri arasında bir neçə dəfə danışıqlar aparılmışdı.
Ermənistanın ilk prezidenti Levon Ter-Petrosyanla keçirilən görüşlərdən sonra münaqişənin həlli istiqamətində
irəliləyişlərin olduğu hiss edilmiş və azacıq da olsa ümidlər yaranmışdı. Lakin danışıqların məzmunu
Ermənistandakı işğal siyasəti yürüdən qrupları narahat edirdi və onların təzyiqi ilə Levon Ter-Petrosyan 1998-ci
ilin fevral ayında istefa verməli oldu.
Xatırladaq ki, 1997-ci il sentyabrın 19-da Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin mərhələlərlə aradan
qaldırılmasını nəzərdə tutan yeni təklif, Lissabon sammitindən sonra ikinci təklif irəli sürmüşdülər. Həmin
təklifə uyğun olaraq birinci mərhələdə, Laçın rayonu istisna olmaqla, Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin inzibati hüdudlarından kənarda yerləşən altı işğal olunmuş rayonun azad edilməsi, ATƏT-in
sülhü qorumağa yönəlmiş əməliyyatının həyata keçirilməsi, qaçqınların azad edilmiş ərazilərə qaytarılması,
habelə müharibə nəticəsində dağılan, Ermənistanın və onun tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağın həyat
fəaliyyəti üçün zəruri olan kommunikasiyaların bərpa edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bundan sonra ikinci
mərhələdə tərəflər silahlı münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılmasının ardınca Azərbaycan Respublikasının
ayrılmaz hissəsi kimi Dağlıq Qarabağın statusunu müəyyənləşdirməklə və onun təhlükəsizliyi üçün tədbirlər
görməklə məşğul olmalı idilər.
1997-ci il oktyabrın 10-da Strasburqda Azərbaycan və Ermənistan iki ölkənin prezidentləri səviyyəsində
1997-ci ilin 19 sentyabr tarixli təklifləri əsasında danışıqlar prosesini davam etdirməyə razılıq vermişdilər ki, bu
da münaqişənin ədalətlə aradan qaldırılmasına nail olmaq üçün danışıqlar prosesinin müvəffəqiyyətinə ümid
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etməyə imkan verirdi. Amma sonradan Ermənistanın prezidenti Levon Ter-Petrosyanın istefa verməsi və
Ermənistanın yeni rəhbərliyinin öz mövqeyini sərtləşdirməsi bu ədalətli təməl üzərində danışıqların davam
etdirilməsi imkanını puça çıxardı.
Prezidentlər Heydər Əliyev və Robert Koçaryan 1999–2002-ci illərdə münaqişənin həlli məqsədilə ikitərəfli
görüşlərini davam etdirsələr də son nəticəyə nail olunmadı. İstər Parisdə, istər İsveçrənin Cenevrə şəhərində, istər
ABŞ-ın Ki-Uest şəhərində, o cümlədən, Moskvada keçirilən danışıqlarda Heydər Əliyev bu danışıqların hər
birində Azərbaycanın milli maraqlarını qətiyyətlə təmin etmiş və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğunu
və bundan sonra da Azərbaycan ərazisi olaraq qalacağını birmənalı şəkildə bildirmişdi.
Prezident İlham ƏLİYEV: “Xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim”. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin ən böyük arzuları işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi, ərazi bütölüyümüzün bərpası, bütün
məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtması idi. Heydər Əliyev Azərbaycanı daha güclü etmək, xalqımızın
daha gözəl günlərini görmək istəyirdi. Ulu öndərin ruhu bu gün şaddır, çünki Azərbaycan bu gün onun ən layiqli
siyasi davamçı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz tarixinin ən güclü dövrünü yaşayır. İlham Əliyevin Azərbaycanı
gücləndirərək elə bir səviyyəyə çatdırdı ki, ordumuz Ermənistanın işğal siyasətinə son qoydu, torpaqlarımızı azad
etdi. Bununla həm də ulu öndərin arzuları çin oldu, vəsiyyəti yerinə yetirildi.
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev ötən il noyabrın 8-də Şəhidlər xiyabanından xalqa
müraciəti zamanı təntənəli surətdə bildirmişdi: “Mən bu gün, eyni zamanda, 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! Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu gün!”.
Azərbaycan xalqı həmişə çoxəsrlik tarixinin ən qüdrətli şəxsiyyəti, dünya miqyaslı siyasət və dövlət xadimi
Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla yad edir. Xalqımız həm də ulu öndərə əbədi olaraq minnətdar olacaq.
Çünki xalqımızın hərbi tarixinin ən möhtəşəm qələbəsinin təməlini öz titanik fəaliyyəti ilə neçə illər əvvəl
müstəqil Azərbaycanının memarı və qurucusu Heydər Əliyev yaratmışdır.
Xalqımız yaxşı bilir ki, ulu öndər Heydər Əliyev indiki böyük zəfərin mötəbər təminatını qüdrətli bir xilaskar
lider kimi ölkədə sabitlik və milli həmrəylik yaratmaqla, sonrakı dövrdə radikal islahatlar aparmaqla, tənəzzülün
qarşısını almaqla, dirçəlişə nail olmaqla, həqiqi ordu quruculuğu aparmaqla, bir sözlə dövlətçiliyimizin və
müstəqilliyimizin əsaslarnın möhkəmləndirilməsi üçün zəruri tədbirləri yüksək səviyyədə gerçəkləşdirməklə
yaratmışdı.
Xalq qəzeti. - 2021.- 12 dekabr. - № 270. - S. 7.
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Çağdaş dünyanın siyasi tarixində öz izini qoymuş dahi şəxsiyyət
Lamiyə İsazadə,
“Kimsəsiz Uşaqların Sosial Müdafiəsi” İctimai Birliyinin sədri
Müasir dövlətçiliyimizin banisi, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin vəfatının 18-ci ildönümündə
onu ən xoş xatirələrlə, böyük qürur və sonsuz minnət hissi ilə anırıq. Çünki, ulu öndərimizin Azərbaycan
xalqı qarşısında böyük və əvəzedilməz xidmətləri olub. İllər öncə cansız bir dövlətə nəfəs verən H.Əliyev
bugünkü müstəqil və demokratik dövlətə sahib olmağımızı təmin etdi.
Ümummilli liderimizin əbədiləşən ömür yolunu düşünəndə belə qənaətə gəlirik ki, ömrünü xalqına həsr
edən, milləti, dövləti üçün misilsiz xidmətlər göstərən rəhbərlər heç zaman unudula bilməz. Bu danılmaz bir
faktdır ki, Heydər Əliyevin respublika rəhbəri təyin edilməsi ilə Azərbaycanın tarixində sürətli inkişaf dövrü
başladı. Dövlətimizə, xalqımıza, bayrağımıza, milli-mənəvi dəyərlərimizə sədaqətini hər zaman ifadə edən
Heydər Əliyev fiziki varlığını təhlükə qarşısında qoyaraq öz millətinə xidmət etməyi hər şeydən üstün tuturdu və
o bu yolda heç bir çətinlikdən, qadağadan qorxub çəkinmirdi. Torpaqları təcavüzkar Ermənistan tərəfindən işğala
məruz qalan, iqtisadiyyatı dağılmış, ordusu olmayan bir ölkəyə rəhbərlik etmək, sözün həqiqi mənasında böyük
məsuliyyət tələb edirdi. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq bu ağır məsuliyyətin öhdəsindən bizim dahi
şəxsiyyətimiz, unudulmaz liderimiz Heydər Əliyev gəldi. O, Azərbaycan xalqına hər zaman arxalandığını ifadə
edirdi. Xalqımız da ona dəstək verərək və onun ətrafında həmrəylik nümayiş etdirərək müstəqil dövlətin
qurulmasına nail oldular. Heydər Əliyevin dövlətimizə rəhbər gəlişindən sonra Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyi
yarandı.
Ulu Öndərin müstəqillik dövründə həyata keçirdiyi çox mühüm islahatlar sırasında ordu quruculuğunda
görülən işlər də bugünkü müasir Azərbaycanın güclü ordusunun olmağını təmin etdi. Cəbhə xəttindəki hərbi
hissələrə, təlim meydanlarına gedən H.Əliyev əsgər və zabitlərlə görüşüb onları müqəddəs bir amal naminə - gənc
müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda mübarizəyə ruhlandırırdı. 2016-cı ilin aprel
döyüşlərində qazanılan tarixi qələbəmizi və 2020-ci ildə torpaqlarımızın işğaldan tam azad edilməsini, dünyaya
meydan oxuyan bu böyük zəfərimizi ordu quruculuğunda Heydər Əliyev strategiyasının uğurlu davamı kimi
qiymətləndiririk. Azərbaycanın bu qələbəsi məhz Heydər Əliyevin siyasi kursunun təntənəsidir. O, ömrünü
xalqına, dövlətinə həsr etdi. Hər zaman millətinin rifahı üçün çalışdı. H.Əliyev elə bir şəxsiyyət idi ki, o öz dərin
məntiqi, zəkası və fəaliyyəti ilə dünya miqyasında diqqəti cəlb edirdi və bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan bu gün
dünya dövlətləri sırasında öz nüfuzu ilə fərqlənir. Dövlətimizin bütün zəfərləri və eləcə də Azərbaycanın adı
birbaşa H.Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz xidmətləri onun cismən yoxluğunda da xalqımız tərəfindən böyük
minnət, qürur hissi ilə xatırlanır. Bugünkü müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəridir. O, çağdaş dünyanın
siyasi tarixində öz izini qoymuş, adını əbədi olaraq tarixə həkk etmiş böyük şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Böyük tarixi şəxsiyyətlərə zaman özü həmişə ehtiyac duyur və
respublikamızın Heydər Əliyevə ehtiyacı olanda o, bu tarixi missiyanı öz üzərinə götürərək Azərbaycanda siyasi
rəhbərliyə gəldi. 1969-cu ilin 14 iyulu əbədi olaraq Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının tarixinə
həkk olundu. Məhz həmin gün möhtərəm Heydər Əliyev Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi
gündür. Azərbaycan dövlətinin həqiqi inkişafı həmin gündən başlayır. Bu tarix Azərbaycanın xilasının birinci
mərhələsi, xalqın özünə qayıdış tarixidir. Dünya şöhrətli siyasi xadim öz müdrik fəaliyyəti ilə müasir tariximizin
ən şanlı və parlaq salnaməsini yaradıb. Böyük şəxsiyyət həmin dövrdə bütün ideoloji-siyasi maneələrə sinə
gərərək Azərbaycan xalqının milli inkişaf konsepsiyasını irəli sürüb, ictimai şüurdakı qorxunu aradan qaldırıb,
cəmiyyəti bütün sahələr üzrə gələcək mənəvi və iqtisadi yüksəlişlərə ruhlandırıb. Bu baxımdan inamla demək olar
ki, görkəmli dövlət xadiminin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövrü, eyni zamanda milli özünüdərkin oyanmasının,
soykökə qayıdışın başlanğıc dövrüdür. 1969-cu ildən başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının gücləndirilməsi Ulu
Öndərimizin siyasi xəttinin əsasını təşkil edirdi. Həmin illərdə isə iqtisadi vəziyyət acınacaqlı idi. Baxmayaraq ki,
ölkəmizin imkanları yetərincə idi, ancaq təbii sərvətlərimiz digər müttəfiq respublikaların inkişafına yönəldilir,
Azərbaycan isə məhvə sürüklənirdi. Ümummilli liderimizin həyata keçirdiyi məqsədyönlü iqtisadi siyasət
nəticəsində 1969-cu ilə qədər SSRİ-nin aqrar əyaləti kimi tanınan Azərbaycan həmin tarixdən sonra inkişaf etmiş
sənaye ölkəsinə, elmi-texniki tərəqqinin geniş şəkildə tətbiq olunduğu respublikaya, yüksək mədəniyyəti ilə bütün
dünyada tanınan diyara çevrildi. Həmin illərdə ölkə birmənalı şəkildə bütün istiqamətləri üzrə müstəqilliyə
hazırlanırdı. Sonralar həmin dövrdə həyata keçirdiyi tədbirlərdən danışan ulu öndər Heydər Əliyev demişdir:
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“Bəli, mən istəyirdim ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Hər şeydən əvvəl, iqtisadi cəhətdən. Çünki istənilən
müstəqilliyin əsasında iqtisadiyyat durur. Azərbaycanın müasir tarixində 1969-cu ildə dönüş mərhələsinin təməli
qoyuldu. Respublikanın dinamik inkişafı üçün kompleks proqramların işlənib hazırlanmasında yorulmaz
fəaliyyət, misilsiz təşəbbüskarlıq və nəhəng enerji bütün 70-ci illərin bariz əlamətinə çevrildi. 1970-1985-ci illər
Azərbaycanın quruculuq salnaməsinə ən parlaq səhifələr kimi daxil olmuşdur. Bu gün tam əminliklə söyləmək
olar ki, Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, sistemli şəkildə artan xarici iqtisadi əlaqələri,
dünya iqtisadiyyatına get-gedə daha dərindən inteqrasiya olunması hələ 1970-1985-ci illərdə təməli qoyulmuş
xalq təsərrüfatı potensialına əsaslanır... SSRİ dövlətinin dağılması ərəfəsində bir çox mütəxəssislər hansı müttəfiq
respublikaların iqtisadiyyatının müstəqillik şəraitində özünü təmin etməyə qadir olduğunu müəyyən etməyə cəhd
göstərdilər. Aparılan təhlillər göstərirdi ki, keçmiş SSRİ-də cəmi 2 respublika tam müstəqil olaraq öz
iqtisadiyyatını idarə edə bilər. Bu respublikalardan biri məhz Azərbaycan idi”.
1970-ci illərdə Azərbaycan Sovetlər Birliyinin ən dinamik inkişaf edən respublikası imicini, adını qazandı.
İndi isə məmnunluq hissi ilə deyirik ki, Heydər Əliyevin memarı və qurucusu olduğu müasir, müstəqil Azərbaycan
dövləti bütün dünyada ən dinamik iqtisadiyyatı olan, ən böyük sürətlə inkişaf edən dövlət kimi tanınmışdır. Çünki,
Heydər Əliyev illər əvvəl Azərbaycana rəhbər seçiləndə qarşıda başlıca vəzifə kimi, ilk növbədə, Azərbaycan
xalqının mənəviyyatının, mənəvi dəyərlərinin, ölkənin mənəvi-psixoloji mühitinin ciddi surətdə dəyişdirilməsi
dururdu.
Milli kimliyimizi yaşadan ana dilimizin inkişafını da xüsusi diqqət mərkəzində saxlayan Heydər Əliyev
Azərbaycana fikir plüralizmi, demokratik və azad düşüncə tərzi, güclü sosial ədalət haqqı və milli özünüdərk
gətirib. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ulu Öndər 1969-cu ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gələndə bütün SSRİ
məkanında rus dili hakim və rəsmi dil idi. Xalqımızın böyük oğlu tarixdə misligörünməmiş cəsarət, siyasi
müdriklik nümayiş etdirib, Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illiyinə həsr olunan təntənəli toplantıda
Azərbaycan dilində çıxış edərək ana dilimizə, milli dəyərlərimizə sahib çıxacağını nümayiş etdirib. 1978-ci il
aprel ayının 2-də doqquzuncu çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası
Konstitusiyasının layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına həsr olunmuş yeddinci sessiyasında
məruzə ilə çıxış edən Azərbaycan rəhbərinin təklifi ilə Konstitusiyanın 73-cü maddəsini aşağıdakı redaksiyada
vermək təklif olunub: “Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir”.
Doğrudan da, illər keçdikcə biz ümummilli liderimizin tarixi fəaliyyətinin məntiqini, mahiyyətini,
nəticələrini daha yaxşı dərk etməyə başlayırıq. O, ictimai həyatın bütün sahələrində genişmiqyaslı dəyişikliklər
yaratmağı, kompleks islahatlar aparmağı bacaran nadir liderlərdən idi. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, ona
Heydər Əliyev kimi müdrik siyasi xadim rəhbərlik edib. Bu sözlər dünyanın bir sıra dövlət başçılarının dilindən
dəfələrlə səslənib. Bu, bir həqiqətdir. Məhz bu dahi insanın səyi nəticəsində Azərbaycan dönməz müstəqilliyə,
inkişafa, tərəqqiyə qədəm qoydu. O, bütün həyatını doğma xalqına sərf edən, milli dövlətçiliyin əsasını qoyan
dahi lider idi. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının müstəqil və güclü dövlətə sahib olmaq arzusunu reallığa
çevirmiş fenomen şəxsiyyət kimi hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmişdir. 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. “Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrü” kimi qiymətləndirilən bu zaman kəsiyi ərzində
ulu öndərimiz tərəfindən görülən böyük işlərin, onun həyata keçirdiyi xilaskarlıq və quruculuq missiyasının
məntiqi nəticəsidir ki, bu gün xalqımız müstəqil, demokratik və hüquqi dövlətdə yaşamaq imkanı əldə etmiş, öz
xoşbəxt gələcəyini təmin etmək üçün bütün təminatlara, ən başlıcası siyasi və iqtisadi müstəqilliyə nail olmuşdur.
Bu gün hər bir azərbaycanlı fəxr edir ki, o məhz Heydər Əliyevin qurduğu müstəqil Azərbaycanın
vətəndaşıdır, onun bütün varlığı ilə sevdiyi bir xalqın övladıdır. Nə qədər ki, bu dövlət, bu millət var, hər
zaman da Heydər Əliyev adı qəlblərdə yaşayacaq,ən xoş xatirələrlə anılacaqdır. Azərbaycan xalqı öz
xilaskarını illər keçsə də unutmayacaq, daim onu ehtiramla yad edəcəkdir.
Bakı Xəbər. - 2021. - 11-13 dekabr. - № 227. - S. 11.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
Ümummilli lider Heydər Əliyevin natiqlik məharətini ana dilini
gözəl bilməsi, bu dildən mənəvi zövq alması şərtləndirir. Heydər Əliyev Azərbaycan
dilinin bütün sahələrdə yayılması ilə bağlı ciddi işlər görüb
Təranə Şükürlü,
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan dilinin həm ümumxalq dili, həm də dövlət dili kimi inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevin
misilsiz xidmətləri olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dil quruculuğu siyasəti onun milli dövlət quruculuğu
siyasətinin tərkib hissəsi olaraq bütöv bir sistem təşkil edib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin siyasi fəaliyyətində dil məsələsi mühüm yer tutur. Ulu öndər
Azərbaycan dilinə yalnız adi ünsiyyət vasitəsi kimi deyil, qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, müasir dünyada
müəyyən ictimai-mədəni mövqeyi olan bir xalqın milli sərvəti kimi yanaşırdı. Hələ 1970-ci illərdən başlayaraq
ulu öndər ana dilimizin qayğısına qalıb, Azərbaycan dilinin inkişafı üçün öz səyini əsirgəməyib. Ana dilinə böyük
məhəbbət, onun incəliklərini dərindən bilmək, sadə, səmimi cümlələrlə insanlarda möhkəm nikbin əhval-ruhiyyə
yaratmaq Heydər Əliyevin nitq və çıxışlarının əsas xüsusiyyətlərindən idi.
Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU) 50 illik yubiley tədbirində Heydər Əliyev rus dilində deyil,
doğma ana dilində çıxış edib. Respublikanın birinci şəxsi bu cəsarətli addımı ilə həm ziyalılarımızın böyük
rəğbətini qazanıb, həm də onlara mənəvi dəstək verib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1973-cü ildə İmadəddin Nəsiminin 600 illik yubileyi
beynəlxalq miqyasda qeyd edilib. Həmin illərdən başlayaraq Nəsiminin dilinə aid xeyli sayda tədqiqat işi aparılıb.
Məhz o vaxtdan etibarən Nəsimi yaradıcılığı Azərbaycan və dünya mədəniyyəti miqyasında bir daha tanıdılıb.
Tarixi şəxsiyyətlərin yubileylərinin keçirilməsi, bir tərəfdən onların xalq qarşısında, millət qarşısında
xidmətlərinə verilən qiymətdir. Digər tərəfdən isə, belə yubileylərin keçirilməsi xalqın, millətin zənginliyini
nümayiş etdirir. Eyni zamanda bu yubileylər xalqın, millətin daha da yüksəlməsinə kömək edir.
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
maddə daxil edilib.
Ölkəmizdə ana dilinin hərtərəfli inkişafında, onun saflığının qorunmasında, işlək dilə çevrilməsində və
beynəlxalq münasibətlər sisteminə yol tapmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin mühüm xidmətləri olub.
Görkəmli dövlət xadimi ana dilinə - Azərbaycan xalqının milli dilinə daim böyük əhəmiyyət verib. 1995-ci ildə
qəbul edilən Konstitusiyada Azərbaycan dili milli dövlətçiliyimizin rəmzlərindən biri olaraq təsbit edilib.
Azərbaycan dilinin siyasi hüquqi statusunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımlardan biri də
ulu öndərin 2001-ci il iyunun 18-də imzaladığı "Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında" Fərmanı
oldu. 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
şərait yaradılması qeyd olunur və bu məqsədlə bir sıra mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi bir vəzifə olaraq
qarşıya qoyulurdu. Ümummilli liderin "Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında"
2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı Azərbaycan dilinə, onun inkişafına dövlət qayğısının ən bariz nümunəsidir.
Heydər Əliyevin qətiyyəti, siyasi iradəsi və prinsipiallığı nəticəsində respublikamız həmin tarixdən etibarən tam
şəkildə yeni əlifbaya - latın qrafıkalı Azərbaycan əlifbasına keçdi.
Azərbaycan dili ilə bağlı vacib addımlardan biri də ulu öndərin 2002-ci il sentyabrın 30-da imzaladığı
"Azərbaycan Respublikasının dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunudur. Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin ana dilinə hərtərəfli qayğısının təcəssümünü özündə əks etdirən bu qanunda dövlət dilinin
işlənməsi, inkişafı, 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 tutulub.
Ümumiyyətlə, 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.
Azərbaycanda siyasi natiqliyin formalaşmasında ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olub.
Ulu öndərin nitqi öz səmimiliyi, zənginliyi, orijinallığı ilə dünyanın siyasi xadimlərinin nitqləri ilə müqayisə oluna
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bilər. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev çıxışlarında şifahi nitqə üstünlük verib, yazılı məruzə və ya
çıxışlardan, demək olar ki, imtina edirdi.
Ümummilli liderin çıxış etdiyi auditoriyalar öz zənginliyi ilə seçilirdi. O, həm də əzəmətli görkəmi, baxışı,
səsi ilə auditoriyanın diqqətini özünə çəkə bilirdi. Böyük natiq auditoriya ilə ünsiyyətə girir, sual verib, cavab
alırdı. Bu dahi şəxsiyyətin nitqindəki sistemlilik, ardıcıllıq və məntiqilik bütün çıxışlarında özünü göstərirdi.
Heydər Əliyev çıxış edərkən bütün varlığı və inamı ilə danışırdı. Xalq danışıq dilindən gələn ifadələri məharətlə
işlədirdi.
Ana dilini ürəkdən sevən, bu dildə danışmağı ilə fəxr edən ümummilli lider bənzərsiz nitqlərində, dərin
məzmunlu çıxışlarında dilimizin rəngarəng ifadə vasitələrindən ustalıqla istifadə edirdi. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin natiqlik məharətini ana dilini gözəl bilməsi, bu dildən mənəvi zövq alması şərtləndirir. Heydər Əliyev
Azərbaycan dilinin bütün sahələrdə yayılması ilə bağlı ciddi işlər görüb.
Ulu öndər Heydər Əliyev əzəmətli görkəmi, gur, məzmunlu səsi ilə şifahi danışığındakı məntiqi, emosiyanı
bir qədər də gücləndirir və dinləyicilərdə, onların hisslərində dərin iz qoyur - eyni zamanda şifahi nitq hər hansı
natiqi auditoriya üçün daha anlaşıqlı, daha çox dərk olunan edir. H.Əliyev nitqinin emotiv intonasiyası çox
zəngindir. H.Əliyev danışarkən bütün varlığı, düşüncəsi, emosiyası və daxili inamı ilə danışır.
Heydər Əliyevin nitqi zənginliyi, emosionallığı, mükəmməlliyi ilə bir örnək, onun ictimai-siyasi natiqlik
sahəsindəki təcrübəsi, istedadı isə bir məktəbdir.
Ədəbiyyat qəzeti.-2021.-11 dekabr.-№49-S.7.
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Heydər Əliyev – Azərbaycanın taleyini dəyişən lider
Elməddin Quliyev,
Yeni Azərbaycan Partiyası Mərkəzi Aparatının İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin anım günü xalqımız
tərəfindən ehtiramla qeyd olunur. Bu gün kimliyindən asılı olmayaraq hər kəs Azərbaycanımızın belə sürətli
inkişafına, xalqımızın dünyanın xoşbəxt xalqları sırasında yer almasına görə ümummilli liderə borclu olmalı,
Onun düzgün müəyyənləşdirdiyi siyasətin nəticəsi olaraq dövrün, zamanın tələblərinə uyğun hədəflərin
gerçəkləşməsinə öz davamlı töhfəsini verməlidir. Fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin yaratdığı milli dövlətçilik
tarixin bizə bəxş etdiyi milli sərvətdir.
Müstəqilliyinin bərpasının 30 ilini arxada qoyan Azərbaycanın bu dövr ərzində keçdiyi yolu üç mərhələyə
bölmək olar. Birinci mərhələ 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixindən 1993-cü ilin iyun ayınadək olan dövrü, ikinci
mərhələ 1993-2003-cü illəri, üçüncü mərhələ 2003-2021-ci illəri əhatə edir. 1991-ci il oktyabrın 18-də çətin
şəraitdə Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdi. O illərdə xaos, anarxiya, daxili çəkişmələr,
Ermənistanın təcavüzü böyük çətinliklərə, faciələrə yol açaraq dövlət müstəqilliyimizin taleyini sual altına
almışdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı dağılmaqdan xilas
etdi. Dahi şəxsiyyətin bu günümüz və gələcəyimiz üçün səsləndirdiyi fikirlərə, tezislərə diqqət yetirdikdə onun
torpaq, Vətən sevgisinin nə qədər böyük olduğunu görürük. Ulu öndərin suverenliyimizi daimi yaşatmaq, dövlət
müstəqilliyimizi əbədi etmək üçün harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlıya müqəddəs
Azərbaycan qayəsi ətrafında əməl və əqidə birliyinə, sarsılmaz həmrəyliyə çağırışlar etməsi də bu sevgisindən
qaynaqlanırdı. O, müstəqillik yollarında ilk addımlarını atan dövlətin qarşısında dayanan vəzifələrdən bəhs
edərkən bildirirdi ki, onun beynəlxalq aləmdə özünü təsdiqləməsi üçün xarici əlaqələrimizi gücləndirməyə böyük
ehtiyac var. Bu fakt da inkaredilməzdir ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin yenidən bərpasının ilk illərində
informasiya blokadasında olmasının əsas səbəbi ölkəmiz haqqında məlumatsızlıq idi. Erməni yalanları
Azərbaycan haqqında məlumatsızlıq fonunda ayaq tutub yeriyir, ermənilər xislətlərinə, yalan təbliğatlarına uyğun
olaraq özlərini beynəlxalq ictimaiyyətə “əzilən, döyülən, məzlum” xalq, millət kimi qəbul etdirməyə çalışırdılar.
Torpaqları işğal edilən, bir milyondan artıq əhalisi qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində yaşayan Azərbaycan
olduğu halda, əksər dünya gücləri Ermənistanı işğala məruz qalan, Azərbaycanı isə işğalçı tərəf kimi qəbul
edirdilər. 1992-ci ildə erməni diasporunun təşəbbüsü ilə ABŞ Konqresi tərəfindən ölkəmizə qarşı “Azadlığı
Müdafiə Aktına” ədalətsiz 907-ci düzəlişin əlavə edilməsi də bunun bariz nümunəsi idi. Ermənilərin və erməni
lobbisinin məqsədi bu qərarın qəbulu ilə Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən zəiflətmək idi. Amma hadisələrin təhlili
də göstərdi ki, Azərbaycan bu ədalətsiz qərarın tətbiqi şəraitində yaşasa da nəinki iqtisadi cəhətdən zəifləmədi,
əksinə ulu öndər Heydər Əliyevin düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində daha qüdrətli, zəngin dövlətə
çevrildi. Bu proseslər, eyni zamanda, hər bir ölkənin həyatında lider amilinin roluna işıq salır. Ulu öndər Heydər
Əliyev hakimiyyətə qayıtdığı ilk gündən əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Azərbaycanın ətrafında yaradılan
informasiya blokadasının yarılması oldu. Ümummilli liderin elə bir səfəri yox idi ki, bu gün artıq tarixə qovuşan
“Dağlıq Qarabağ” münqişəsindən bəhs olunmasın, erməni yalanları faktlar əsasında dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasın. Diplomatik uğurlarımızın nəticəsində dünya siyasətində dəyişikliklər baş verməyə başladı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideyasının təbliğini prioritet məsələ kimi qarşıya qoydu.
Bildirirdi ki, müstəqil Azərbaycanın əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyəti
ilə fəxr etməlidir. Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət və ənənələrini inkişaf
etdirməlidir. Ulu öndər Heydər Əliyev dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın bir araya
gəlməsini, vahid mərkəzdən idarə edilməsini təmin etmək üçün 2001-ci ilin mayında Dünya Azərbaycanlılarının
I qurultayının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi. 2001-ci il noyabr ayının 9-10-da keçirilən Dünya
Azərbaycanlılarının I qurultayı bir sıra tarixi məqamlarla yadda qaldı. Ümummilli liderin "Hər bir insan üçün
onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam!" kəlamı harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı üçün milli qürur rəmzinə
çevrilib.
O da məlumdur ki, 1991-ci il dekabrın 16-da ümummilli liderimizin rəhbərliyi ilə keçirilən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında “31 Dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik və Birlik
Günü haqqında” Qərar qəbul olunmuşdur. Həmin sessiyadakı çıxışında ulu öndər Heydər Əliyev qərarın tarixi49
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siyasi əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirmişdir: “Dünya Azərbaycan Türklərinin Milli Həmrəylik və Birlik Günü
haqqında məsələnin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sessiyasında müzakirə olunması, böyük siyasi
əhəmiyyətli qərar qəbul edilməsi soydaşlarımızın birliyi yolunda ilk addımdır.”
Ümummilli lider 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanın xaricdə varlığını təsdiqləyən
mühüm addımlar ataraq ölkəmizin gələcəyinin aydın mənzərəsini yaratdı. Bir mühüm məqamı da xüsusi qeyd
etməliyik ki, azərbaycançılıq, həmçinin milli ideologiyanın əsası kimi müxtəlif xalqların, mədəniyyətlərin,
ənənələrin, konfessiyaların birliyini təcəssüm etdirir. Azərbaycan tolerant ölkədir, multikultural dəyərlərin
inkişafına davamlı töhfələr verir. Ölkəmizdə müxtəlif xalqların, millətlərin nümayəndələri dostluq, sülh, əminamanlıq şəraitində yaşayırlar, Azərbaycanın inkişafına töhfələr verirlər.
Ulu öndərin xilaskarlıq missiyasının ardınca dünya azərbaycanlılarını bir araya gətirmək istiqamətində
atdığı addımlarına, təşəbbüslərinə diqqət yönəltməyimiz səbəbsiz deyil. Birliyimizi, həmrəyliyimizi təmin
etmədən hədəflərə doğru addımlamaq mümkün deyil. Müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində yaşananlara nəzər
salmaq kifayətdir. Ölkəyə rəhbərlik edən səriştəsizlər, idarəçilik qabiliyyəti olmayanlar, şəxsi ambisiyalarının
quluna çevrilənlər xalqın birliyinə nail ola bilməzdilər. Xalq onların hansı məqsədlər uğrunda mübarizə
apardıqlarını görür, onlarla gələcəyin mümkünsüzlüyünü bildirirdi. Lakin ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə istər daxildə, istərsə də ölkə hüdudlarından kənarda birliyimizi, həmrəyliyimizi təmin etməklə məqsədlərimizə
doğru inamla irəlilədik. Xalqın ümummilli liderə sevgisi sonsuz idi. “Mənim üçün hər şeydən əziz mənim
xalqımdır, mənim Vətənimdir, mənim torpağımdır” söyləyən ulu öndər Heydər Əliyev onu da bildirmişdir ki,
mənim üçün xalqın mənə göstərdiyi etimaddan və etibardan yüksək mükafat yoxdur. Xalq-Heydər Əliyev birliyi,
həmrəyliyi Azərbaycanın dünyaya Günəş kimi doğmasını təmin etdi.
44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi Qələbəmizdə də xalq-Prezident birliyinin rolunu gördük.
Azərbaycanın “Dəmir yumruq” əməliyyatı dünyaya səs saldı. Dünya azərbaycanlılarının, həmçinin ölkəmizdə
yaşayan xalqların, millətlərin nümayəndələrinin fəaliyyəti diqqətdən kənarda qalmadı. Qeyd edək ki, Qarabağın
tacı Şuşada keçirilən “Xarıbülbül” musiqi festivalının ilk günündə müxtəlif xalqların musiqi yaradıcılığına xüsusi
önəm verilməsi məhz 44 günlük Vətən müharibəsində ölkəmizdə dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşayan müxtəlif
xalqların nümayəndələrinin göstərdikləri fəallıqlara verilən dəyər idi. Azərbaycan Şuşadan, Cıdır düzündən
dünyaya birlik, sülh, əmin-amanlıq mesajını ünvanladı, tolerant ölkə olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.
Ulu öndər Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrini daha da genişləndirərək dövlətimizin nüfuzunu daha da
gücləndirdi. Ölkəmiz beynəlxalq təşkilatlara üzv qəbul olunmaqla həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq
üçün tribunalar qazandı. Artıq Azərbaycanın haqq səsi eşidilməyə başladı. Dünyanın əksər dövlətləri, nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar ölkəmiz haqqında həqiqətləri öyrənməyə başladılar. Ən əsası Azərbaycan dövlətinin uğurlu
xarici siyasəti, həmçinin 2001- ci il 11 sentyabrda ABŞ-da baş verən terror aktı rəsmi Vaşinqtonun siyasətində
dəyişiklik etməsinə səbəb oldu. Belə ki, ABŞ hökuməti 907-ci düzəlişin ədalətsiz olduğunu təsdiqlədi və onun
fəaliyyətinin bir illik dondurulması ilə bağlı qərar qəbul etdi. Artıq həmin ildən başlayaraq bu qərar hər il yenidən
təsdiqlənir. Azərbaycanın real həqiqətlərə, tarixi faktlara əsaslan siyasəti davamlı uğurlar qazanmasına səbəb oldu.
Ən əsası ölkəmiz müstəqil siyasəti ilə dünyanın diqqətində oldu.
Qeyd etdiyimiz kimi, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı yenidən qurdu, dövlətçiliyimizin demokratik
əsasları yaradıldı. 1995-ci ildə ilk Milli Konstitusiyamız referendum yolu ilə qəbul olundu. İnsan hüquq və
azadlıqlarının qorunması və yeni müdafiə mexanizmlərinin müəyyənləşdirilməsi dövlət siyasətinin əsasına
çevrildi. Ölkədə azad mətbuatın inkişafı istiqamətində bir-birindən əhəmiyyətli addımlar atıldı. Ulu öndər Heydər
Əliyevin fərmanı əsasında 1998-ci il avqustun 6-da senzuranın ləğvi mətbuatın inkişafında yeni mərhələnin
əsasını qoydu. Ulu öndər mətbuatın maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm addmlar
atdı. Ölkədə yaradılan demokratik şəraitin nəticəsidir ki, xeyli sayda KİV qeydiyyatdan keçib, jurnalist təşkilatları
yaradılıb. Hazırkı dövrdə ölkədə internet istifadəçilərinin sayı əhalinin 85 faizini təşkil edir. Hər kəs öz fikrini
azad ifadə etmək imkanındadır.
Atılan bu kimi addımların əsasında təbii ki, ölkəmizin iqtisadi və maliyyə imkanları dayanır. Ulu öndər
Heydər Əliyevin iqtisadi və siyasi islahatların vəhdətliyinin qoruması Azərbaycanın davamlı inkiafında əsas yer
tutdu. Ümummilli liderin “İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir” tezisi bütün dövrlər üçün öz
aktuallığını qoruyur. Azərbaycanın malik olduğu təbii resurslardan səmərəli istifadə etmək məqsədilə “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması ölkəmizin iqtisadi və siyasi mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə öz müsbət təsirini
göstərdi. Bu sazişdən sonra imzalanan onlarla müqavilə və anlaşma memorandumları da bunu təsdiqləyir. Ulu
öndərin müəllifi olduğu neft strategiyası Azərbaycanın qarşısında geniş imkanlar açır. Son 18 ildə cənab İlham
Əliyevin dövrün tələblərinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi siyasətini uğurla həyata keçirməsi
beynəlxalq aləmdə təqdir edilir. Ulu öndər Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliyi sayəsində 1999-cu ildə yaradılan
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Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri hesabına mühüm sosial-iqtisadi layihələr həyata keçirilir ki, bunlar da öz
növbəsində ölkəmizin hərtərəfli inkişafını təmin edir.
Azərbaycan ordu quruculuğu sahəsində də böyük uğurlara imza atdı. Ordumuz bu gün dünyanın ən güclü
orduları sırasında yer alıb. Təbii ki, bu uğurumuz da ulu öndərin gələcəyə hesablanmış addımlarının nəticəsidir.
Ümummilli lider bildirirdi ki, sülh danışıqlarını cəsarətlə aparmaq üçün güclü, qüdrətli ordunun olması vacibdir.
Müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində Silahlı Qüvvələrimizin torpaqlarımızın deyil, ayrı-ayrı qrupların
maraqlarını müdafiə etməsi ərazilərimizin işğalına səbəb oldu. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev hakimiyyətə
qayıdışı ilə nizami ordu yaratdı.
Ümumilikdə qeyd etsək, ulu öndər Heydər Əliyev düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti nəticəsində yeni
Azərbaycan yaratdı. O Azərbaycanı ki, bu gün adı qalib ölkə kimi çəkilir, ərazi bütövlüyünü bərpa etməsindən
qürurludur. Ümummilli liderin Azərbaycan dövləti, xalqı qarşısındakı xidmətlərinin çəkisi və əhəmiyyəti
ölçüyəgəlməz dərəcədə çoxdur. Görülən işlər barədə aylarla danışmaq olar. Dahi şəxsiyyətin fəaliyyətinin hansı
sahəsinə diqqət yetirsək böyük tədqiqat, araşdırma mövzusudur. İllər keçdikcə ulu öndərin bu xidmətlərinin
miqyasının genişliyi daha aydın görünür, dəyərləndirilir.
2003-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin xalqa müraciəti, ən əsası cənab İlham Əliyevin xalqın böyük
əksəriyyətinin səsini qazanaraq Prezident seçilməsi Böyük Yolun davamı kimi tarixə yazıldı. Cənab İlham Əliyev
Azərbaycanın daha qüdrətli, zəngin dövlətə çevrilməsi üçün Heydər Əliyev siyasətinin davam etdiriləcəyini
bildirdi. Son 18 ildə hər vədin konkret əməli işdə öz təsdiqini tapdığının şahidiyik. Cənab İlham Əliyevin bu
fikirlərini xatırlatmaq istərdik: “Bu gün Heydər Əliyev siyasəti bütövlükdə bütün sahələrdə davam etdirilir. 2003cü ildə Azərbaycan xalqı mənə böyük etimad göstərərək Prezident vəzifəsinə seçdiyi gündən bu günə qədər bu
siyasətə sadiqəm. Mən 2003-cü ildə bu barədə sözümü demişəm. Mən bu siyasətə sadiq qalacağam və 2003-cü
ildən bu günə qədər Azərbaycanda gedən uğurlu inkişaf Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir, müstəqil
Azərbaycanın təntənəsidir”. Prezident İlham Əliyev daim uğurlarımızın fonunda bu əminliyi ifadə edirdi ki,
gələcəyə nikbinliklə baxmaq üçün kifayət qədər əsaslar vardır. Siyasətimiz milli maraqlar üzərində qurulub,
müstəqilliyin möhkəmlənməsinə istiqamətləndirilib. Bu gün Azərbaycan müstəqil dövlət kimi dünya miqyasında
özünün layiq yerini tutub. Bu hədəf də açıqlanır ki, Azərbaycan daha da güclü olmalıdır. Bütün hədəflərə çatmaq
üçün bizim müstəqil siyasətimiz davam etməlidir. Xalq bu siyasəti dəstəkləyir.
Son 18 ilin uğurlarından bəhs edərkən artıq onların ümumiləşdirilmiş ifadəsi kimi tarixi Zəfərimizdən bəhs
edirik. Qələbəyə həsr olunmuş Zəfər paradındakı çıxışında “Biz bu illər ərzində güc toplayırdıq, həm siyasi
müstəvidə, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində, həm də ölkə daxilində iqtisadiyyatımızı gücləndirirdik, biz
ordumuzu gücləndirirdik. Bunun nəticəsində Azərbaycan son illər ərzində çox uğurlu inkişaf yolu keçmişdir və
ildən-ilə bizim üstünlüyümüz özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verirdi. Ermənistan bizimlə rəqabət apara
bilmədi” söyləyən dövlət başçısı İlham Əliyev onu da bildirmişdir ki, 2003-cü ildə Prezident vəzifəsinə seçiləndə
Konstitusiyamıza və müqəddəs Qurani-Kərimə əl basaraq and içmişdim ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
qoruyacağam. Bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz istədiyinə nail oldu, tarixi ədaləti,
beynəlxalq hüququ bərpa etdi.
Azərbaycan yalnız bundan sonra inkişaf edəcək. İşğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə bərpa və quruculuq
işləri geniş vüsət alıb. Dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban
Əliyevanın tarixi Zəfərimizdən dərhal sonra bu torpaqlara səfərlərinin hər biri tarixi hadisə olmaqla yanaşı, bərpa
və quruculuq istiqamətində mühüm addımların atıması ilə yadda qalır. Artıq bu rayonlarımızın, şəhərlərimizin
işğal deyil, işğaldan azad edildikləri tarixlər var. Hər bir ərazimizin işğaldan azad edilməsi Zəfərimizdir. 28 il
düşmən tapdağı altında olan, amma qürurunu sındırmayan, əyilməyən Şuşamızın işğaldan azad edilməsi artıq
Ermənistanın çökməsi oldu. Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin qətiyyəti ilə Azərbaycan Ordusu
tarix yazdı. Bu tarix ədalətin bərpası, dünyanın əksər güclərinə, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarına ikili standartlara
əsaslanan siyasətə son qoymaq çağırışı idi.
Təbii ki, bir yazı çərçivəsində Heydər Əliyev yolunun uğurlarını tam əhatə etmək qeyri-mümkündür.
Bugünkü qüdrətli, qalib Azərbaycan dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin şah əsəridir. Azərbaycanın uğurları fonunda
dövlət başçısı İlham Əliyev bildirir ki, bugünkü Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi
Azərbaycandır, həmçinin qalib ölkədir. 44 gündə əsrlərə bərabər yazılan tarix dərsliklərə salınacaq. Azərbaycanın
müharibə taktikası beynəlxalq ekspertlər tərəfindən öyrənilir. Hər zaman aparılan bu müqayisəni bir daha qeyd
etmək istərdik ki, ulu öndər Heydər Əliyev müstəqilliyimizin, Prezident İlham Əliyev isə torpaqlarımızın xilaskarı
kimi adlarını tarixə qızıl hərflərlə yazdılar. Bu reallıq da inkaredilməzdir ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət
quruculuğuna aparan yolu həqiqətdə 1969-cu ildən, məhz ulu öndərin birinci hakimiyyəti dövründən başlamışdır.
Azərbaycanın müstəqil gələcəyini düşünən ulu öndər Heydər Əliyev gənclərimizi keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu ali
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məktəblərinə təhsil almağa göndərirdi. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyin də əsası məhz o dövrlərdə
qoyulub. Bu gün böyük fəxr hissi ilə qeyd edirik ki, ordumuzda xidmət edən zabitlərin böyük əksəriyyəti həmin
liseyin məzunlarıdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalq qarşısında xidmətləri misilsizdir. Prezident İlham Əliyevin ulu öndər
Heydər Əliyevin adını daşıyan Mərkəzin açılış mərasimində söylədiyi fikirləri yada salaq: “Azərbaycan xalqı
Heydər Əliyev sevgisini qəlbində yaşadır və yaşadacaqdır. Biz- ulu öndərin davamçıları elə etməliyik ki, onun
siyasi xətti Azərbaycanda daim üstünlük təşkil etsin. Mən buna şübhə etmirəm.”
Reallıqlar göz önündədir. Azərbaycan Heydər Əliyev yolu ilə inamla addımlayaraq ən yüksək zirvələri fəth
edir. Tarixi Zəfərimizin yaratdığı xoşbəxtlik hissi ölçüyəgəlməzdir. Möhtərəm Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyev ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyi üçün xoşbəxtdir.
Azərbaycanı işıqlı gələcəyə doğru aparan Heydər Əliyev irsinin təbliği məqsədilə 2004-cü ildə yaradılan
Heydər Əliyev Fondu da çoxşaxəli fəaliyyəti ilə diqqətdədir. Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən Birinci vitse-prezident təyin ediləndə məhz onun bu kimi çoxşaxəli fəaliyyəti xüsusi önə
çəkilmişdir. Azərbaycan dövlətinin, dövlətçilinin inkişafında Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri misilsizdir.
Bu gün ölkəmizə hansı sahədən baxsaq, Heydər Əliyev Fondunun töhfələrini görərik. “Heydər Əliyevin həyatı
böyük bir epoxanın aynası kimi ölkəmizin sevincli-kədərli günlərini və anlarını, Azərbaycanın bu tarix yollarını
özündə əks etdirir” söyləyən Mehriban xanım Əliyeva bildirir ki, məhz Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti sübut
edir ki, əlçatmaz xəyalların və arzuların reallaşması insan fenomeninin gücünə mümkündür. Böyük və nadir
insanlar doğulduqları andan ömrün sonuna qədər yüksək və ali missiyanın daşıyıcıları olurlar. Belə insanlar tarixin
mürəkkəb anlarında bütün çətinlikləri dəf edərək həmişə zəfər çalır, qalib gəlirlər. Heydər Əliyev qalibiyyətinin
nəticəsi müasir müstəqil Azərbaycan Respublikası və onun bugünkü nailiyyətləridir.
Ümumiləşdirsək, ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəri olan müasir müstəqil, güclü, qüdrətli, qalib
Azərbaycan, harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının qürur mənbəyidir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 12 dekabr. - № 270. - S. 10.
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Əbədiyaşar siyasətin təntənəsi
Eldar Quliyev,
Milli Məclisin deputatı, iqtisad elmləri doktoru, professor
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə xalqımızın milli maraqlarını və
dövlətçilik mənafelərini daim uca tutub, respublikamızın tərəqqisi naminə taleyüklü qərarlar qəbul edib, müdrik
siyasəti ilə ölkəmizi ən çətin, ağır, böhranlı vəziyyətlərdən çıxarıb, bununla da böyük xalq sevgisi qazanaraq,
ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlib.
Ulu öndər 1969-1982-ci illərdə sosial-iqtisadi cəhətdən geridə qalan Azərbaycanı çiçəklənən, inkişaf edən
bir diyara çevirib. Heydər Əliyev o dövrdə respublikada ən böyük sənaye obyektlərinin tikilib istifadəyə
verilməsi, sosial infrastrukturun formalaşdırılması, yüksək səviyyədə elmi-tədqiqatların aparılması, kadr
hazırlığı, gənclərin respublikanın elmi-texniki və mədəni potensialını yüksəltmək üçün mühüm ixtisaslara
yiyələnmələri məqsədilə keçmiş ittifaqın ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsi və digər
istiqamətlərdə əzmkar fəaliyyət göstərib.
O illərdə Azərbaycanda reallaşdırılan institusional islahatlar sayəsində kənd təsərrüfatı, təhsil və səhiyyə
sahələrində, eləcə də neft sənayesində böyük inkişaf tempi əldə edilib. Nəticədə ölkəmiz keçmiş SSRİ miqyasında
xüsusi çəkiyə malik respublikaya çevrilib. Bununla bərabər, Bakının inkişafı, paytaxtda onlarla sənaye
müəssisəsinin yaradılması, mikrorayonların və yeni qəsəbələrin salınması, kəndlərin abadlaşdırılması kimi
məsələlər Heydər Əliyev hakimiyyətinin əsas prioritetləri kimi diqqət çəkib.
Ümummilli liderin müstəqil ölkəmizə rəhbərliyi dönəmində xalqımız üzləşdiyi bütün bəlalardan qorunub,
respublikada ictimai-siyasi sabitlik təmin edilib, vətəndaş qarşıdurması aradan qaldırılıb, ölkənin parçalanmasının
qarşısı alınmaqla milli qurtuluş reallaşdırılıb. Dahi şəxsiyyətin həyata keçirdiyi kompleks islahatlar nəticəsində
Azərbaycanın iqtisadi inkişafına nail olunub, neft-qaz sənayesində inqilabi uğurlara imza atılıb.
Həyatının mənasını xalqına və dövlətinə fədakar xidmətdə görən ulu öndər müstəqil gənc respublikamıza
rəhbərliyi dövründə gördüyü əvəzsiz işlər Azərbaycanı çox qısa müddətdə beynəlxalq arenada böyük nüfuza və
söz sahibinə malik bir ölkəyə çevirdi. O vaxt ölkəmiz dövlət müstəqilliyini yenicə bərpa etmişdi, Azərbaycan
Ermənistanla müharibə şəraitində idi. Bu risk doğuran amillər böyük dövlətləri və şirkətləri respublikamıza
investisiya yatırmaqda ehtiyatla davranmağa vadar edirdi. Ümummilli liderin beynəlxalq arenadakı şəxsi nüfuzu
ilə bu tərəddüdlərə son qoyuldu: 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanın ən yeni tarixində dönüş nöqtəsi olan
neft müqaviləsi imzalandı. “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan bu saziş ölkəmizin gələcək inkişafına və
təhlükəsizliyinə etibarlı zəmin yaratdı, dünya xəritəsindəki mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Azərbaycan
artıq bütün dünyada neft ölkəsi olaraq tanınmağa başladı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu inkişaf strategiyası son 18 ildə möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilib. Ötən müddətdə dünyada baş verən qlobal iqtisadi
böhranların, arası kəsilmədən davam edən, dərinləşən və əhatə dairəsi getdikcə genişlənən siyasi çaxnaşmaların
təsirinin Azərbaycandan da yan keçmədiyi bir şəraitdə ölkəmizin dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin
olunması ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi kursun Prezident İlham Əliyev tərəfindən
dövrün tələbinə uyğunlaşdırılaraq mükəmməl səviyyədə davam etdirilməsi sayəsində mümkün olub. Bu
müddətdə respublikamızın makroiqtisadi sabitliyi nəinki qorunub saxlanılıb, eyni zamanda, iqtisadi potensialı
daha da gücləndirilib.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev 18 il ərzində Azərbaycanı zamanın yeni çağırışlarına uyğun olaraq
böyük qətiyyətlə, uğurla irəli aparıb, respublikamızı dünyanın sürətlə və hərtərəfli inkişaf edən ölkələrindən
birinə çevirib.
Beynəlxalq aləmdə ən islahatçı dövlət başçısı kimi tanınan cənab İlham Əliyev prezidentlik fəaliyyətində
qarşıya Azərbaycanın uğurlu tərəqqisini gerçəkləşdirməklə bərabər, respublikada mövcud olan sabitliyi qoruyub
saxlamaq kimi mühüm vəzifə qoyub və bu istiqamətdə önəmli addımlar atıb, apardığı sistemli, hərtərəfli
islahatlar sayəsində ölkəmizin ümumi inkişafına yeni dinamizm gətirib.
Dövlətimizin başçısının xalqın sosial rifahının yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirdiyi sosial-iqtisadi
islahatların uğurlu nəticələrini bu gün hər bir vətəndaş öz həyatında hiss edir, davamlı struktur, kadr
yeniləşdirmələri ictimaiyyət tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir.
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Aparılan islahatlar nəticəsində əldə edilən uğurlu sosial-iqtisadi göstəricilər respublikada yaşanan sabitliyi
möhkəmləndirib, xalqın hakimiyyətə etimadını daha da gücləndirib. Sabitliyin, xalqın hakimiyyətə, öz
Prezidentinə olan etimadının getdikcə artması isə ölkənin inkişafını, tərəqqisini şərtləndirib.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi illərində qarşıya qoyduğu ən başlıca vəzifələrdən biri 30
ilə yaxın bir zaman ərzində düşmən əsarətində olan Qarabağın və ətraf rayonların yağı tapdağından xilas edilməsi
idi. Bu müqəddəs istək həm də ümummilli liderimizin dövlətimizin başçısına bir ata vəsiyyəti idi. Prezident İlham
Əliyev Azərbaycanın incisi sayılan mədəniyyət beşiyimiz Şuşa şəhəri düşməndən təmizləndikdən sonra xalqa
müraciətində bu məqamı dilə gətirərək, həyatında bəlkə də ən xoşbəxt günlərindən birini yaşadığını bildirdi: “Mən
bu gün, eyni zamanda, 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!
Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya
azərbaycanlıları!”
Dövlətimizin başçısı prezidentlik fəaliyyəti illərində dahi şəxsiyyətin müdrik siyasətini uğurla davam
etdirərək, işğalda olan ərazilərimizin azad olunması üçün böyük fədakarlıq göstərdi. Bütün beynəlxalq kürsülərdə
Azərbaycanın öz ərazisinin bir hissəsində suverenliyinin qəsbinə, torpaqlarının quldurcasına zəbtinə və
qoparılmasına heç zaman razı olmayacağını və bütün imkanlardan istifadə edərək ərazi bütövlüyünün bərpasını
gerçəkləşdirəcəyini bəyan etdi. Ermənistan silahlı qüvvələrinin uzun zaman davam edən təxribatları, “yeni
ərazilər uğrunda yeni müharibə” iddiası, nəhayət, Azərbaycanın səbir kasasını daşdırdı. Beləliklə, 2020-ci il
sentyabrın 27-də növbəti təcavüz aktından sonra Azərbaycan Respublikası BMT-nin Nizamnaməsinin verdiyi
özünümüdafiə hüququndan yararlanaraq, təcavüzkarı sülhə məcbur etmək, torpaqlarımızın işğalına son qoymaq
məqsədi ilə əks-hücum əməliyyatına başladı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
Ordusu 44 gün çəkən Vətən müharibəsində heyrətamiz qələbələr əldə edərək, dünya hərb tarixinə yeni şanlı
səhifələr yazdı.
Vətən müharibəsində düşmən ordusuna ağır zərbələr endirildi, onların çoxlu sayda canlı qüvvəsi və hərbi
texnikası məhv edildi. Ölkəmizin işğal altındakı ərazisinin böyük bir hissəsi, o cümlədən Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı rayonları, Hadrut və Suqovuşan qəsəbələri, ümumən 300-ə yaxın yaşayış məntəqəsi azad
olundu. İkinci Qarabağ müharibəsinin ən şərəfli səhifələrindən biri isə ötən il noyabr ayının 8-də Qarabağın incisi
və tacı, Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi Şuşanın əsarətdən xilas edildiyi gün oldu.
Bununla da, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşısında duruş gətirə bilmədiyini, məhvə məhkum olduğunu
anlayan işğalçı Ermənistan məğlubiyyətini etiraf etdi. Azərbaycan Ordusunun qazandığı hərbi zəfər siyasi
müstəvidə nail olunan qələbə ilə tamamlandı. Bununla da 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya
prezidentlərinin və Ermənistan baş nazirinin imzaladıqları üçtərəfli Bəyanatla 30 ildən artıq davam edən
münaqişəyə son qoyuldu.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əks-hücum əməliyyatları hazırda dünyanın ən güclü orduları sırasında
qərarlaşan, ən müasir silahlarla, hərbi texnika və müdafiə təyinatlı qurğularla tam təchiz edilən ordumuzun hərbitexniki və döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə olduğunu aydın şəkildə göstərdi.
Dövlətimizin başçısı hələ döyüşlərin qızğın vaxtında Azərbaycan Ordusunun güc-qüdrətinin belə yüksək
səviyyəyə çatmasının təsadüfi olmadığını xüsusi vurğulayaraq deyib: “Ordu quruculuğu mənim fəaliyyətimdə
həmişə birinci yerdədir. Hərbçilər də, Azərbaycan xalqı da bunu bilir. Həmişə demişəm ki, ordumuz üçün nə
lazımdırsa, biz onu da edəcəyik. Biz güclü, iradəli ordu yaratmışıq. Bizim bütün silahlı birləşmələrimiz müasir
standartlara cavab verir və döyüş tapşırığını şərəflə, vicdanla, cəsarətlə yerinə yetirir...”.
Vətən müharibəsindəki möhtəşəm qələbə ilə erməni şovinistlərinin Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı
uzun dövr ərzində həyata keçirdikləri etnik təmizləmə və işğalçılıq siyasətinin qarşısının alınması ilə bağlı tarixi
missiya uğurla yerinə yetirildi və tarixi ədalət bərpa olundu. Zəfər Günü kimi tarixə qızıl hərflərlə yazılan ötən
ilin 8 noyabrı müzəffər Ali Baş Komandanın yenilməz iradəsinin və böyük sərkərdəlik məharətinin, Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin döyüş əzminin, rəşadətinin, yüksək hərbi-texniki, mənəvi-psixoloji hazırlığının və
peşəkarlığının təntənəsinə çevrildi.
Azərbaycanın əzəli tarixi torpağı olan Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğaldan azad edilməsi xalqımızı
uzun illər davam edən məğlubiyyət acısından qurtardı və onu qalib, yenilməz xalq kimi bütün dünyaya tanıtdı.
Qüdrətli Azərbaycan yerləşdiyi bölgənin siyasi, iqtisadi, hərbi, humanitar mənzərəsini dəyişməyə qadir olduğunu,
bundan sonra heç kəsin onunla güc və təzyiq dili ilə danışa bilməyəcəyini qətiyyətlə nümayiş etdirdi.
Qüdrətli və qalib Azərbaycanın hər bir vətəndaşı artıq qürur və sevinc hissi ilə yaşayır. Otuz il ərzində 20
faiz ərazisi tapdaq altında olan bir ölkənin övladı indi başını dik tutur, çoxəsrlik, zəngin və şərəfli dövlətçilik
tarixinin bu ən şanlı qələbəsinin şahidi olduğu üçün özünü dünyanın ən bəxtəvəri sanır, bu xoşbəxtliyi ona bəxş
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edən Heydər Əliyev siyasi məktəbinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevə sonsuz minnətdarlığını bildirir
və Azərbaycanın daha da çiçəklənməsi yolunda inamlı addımlar atır.
Dövlətimizin başçısı bu gün ölkədə iqtisadi islahatların sürətləndirilməsi ilə yanaşı, işğaldan azad olunan
ərazilərimizə böyük qayıdışın ən yüksək səviyyədə təmin edilməsi üçün bütün dünyanı heyrətə gətirən layihələr
reallaşdırır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı “Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında” fərmandakı yeni bölgüyə 14 iqtisadi rayon sırasında Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının
da adlarının salınması, Zəngəzur dəhlizinin açılması, kommunikasiya xətlərinin bərpası istiqamətində mühüm
addımlar atılması da düşməndən təmizlənən torpaqların tezliklə yeni görkəm alacağından xəbər verir.
Artıq bir ildir ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda işğalçının dağıtdığı, xaraba qoyduğu yaşayış sahələrində
genişmiqyası bərpa-quruculuq işləri gedir, bütün torpaqlarda həyat bərpa olunur.
Hazırda bu ərazilərdə infrastrukturun yaradılması, vaxtilə mövcud olmuş magistralların yenidən qurulması
və yeni yolların çəkilməsi mühüm önəm daşıyır. Çünki bu sahənin inkişafı şəhər və kəndlərin salınmasını,
məskunlaşmanın gerçəkləşdirilməsini şərtləndirir.
***
Bütün varlığı ilə Vətəninə dərindən bağlı olan Heydər Əliyev müdrik siyasəti ilə xalqımıza güclü,
sarsılmaz, qüdrətli bir dövlət miras qoyub. Qədirbilən xalqımız isə beynəlxalq səviyyədə də hörmətlə anılan dahi
şəxsiyyətin Azərbaycan üçün əvəzsiz xidmətlərindən, nəsillərə nümunə olan ömür yolundan daim qürur duyur və
bu gün ümummilli liderin siyasi kursunu yeni müstəvidə uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevə sonsuz
inanır və onun ulu öndərimizin siyasi varisi kimi yürütdüyü siyasi, sosial-iqtisadi islahatları yekdilliklə
dəstəkləyir.
Bütün bunlar isə bir daha sübut edir ki, dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və
xalqımızı davamlı inkişafa və tərəqqiyə aparır.
Xalq qəzeti. - 2021.- 11 dekabr. - № 269. - S. 1,4.
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Dövlət müstəqilliyimizi əbədi və dönməz edən lider
Jalə Əliyeva,
Milli Məclisin Ailə, qadın, uşaq məsələləri komitəsi sədrinin müavini, f
ilologiya elmləri doktoru, professor
Dövlətin xilası üçün bir dahi insan kifayətdir.
Fransua VOLTER,
XVIII əsr fransız filosofu
Heç şübhəsiz ki, hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskar insanlar olur. Bu dahilər öz
qətiyyətləri ilə mənsub olduqları xalqı öz arxasınca aparıb, ən taleyüklü məqamlarda qalib rolu oynayıblar.
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 qazandığı mühüm tarixi nailiyyətlərin bir daha şahidi oluruq. İntibah və milli şüurun oyanışı Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlanmış, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və dönməz olmuşdur.
Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə ulu öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin
dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir.
Heydər Əliyevin respublika rəhbərliyinə gəlişi keçmiş SSRİ-nin geridə qalmış subyektlərindən biri olan
Azərbaycanda həyat ritmini büsbütün dəyişdi. Respublikada görünməmiş canlanma və yüksəliş, tikinti-quruculuq
işləri başlandı. Ulu öndərin 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.
Azərbaycanın 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 abidələr ucaldıldı.
Ulu öndərin 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.
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.
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, ittifaqmiqyaslı bir sıra layihələrin Bakıya yönəldilməsinə nail oldu. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
titanik fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan keçmiş İttifaqın 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 başladılar.
Əgər o vaxt Heydər Əliyev Azərbaycanda və ya sovet rəhbərliyində olsaydı, heç vaxt Dağlıq Qarabağ kimi
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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 etirazçıları qanına qəltan etmək üçün 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 ölkəyə qayıtdı. Xalqın böyük ümid və ruh yüksəkliyi ilə gözlədiyi ulu öndər
Bakıdan Naxçıvana getdi və yekdilliklə Naxçıvan Muxtar Respublikası 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 dahi bir şəxsiyyət 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, milliazadlıq 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.
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.
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.
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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.
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". Bəli, onun başlatdığı, lakin
ömrün vəfa etməməsi ucbatından başa çatdıra bilmədiyi taleyüklü məsələ – Dağlıq Qarabağ münaqişəsi onun
siyasi, mənəvi, fiziki davamçısı, xilaskar Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi iradəsi,
“dəmir yumruğ”u nəticəsində birdəfəlik həllini tapdı. İşğal altındakı Vətən torpaqlarımız azadlığına qovuşdu,
Azərbaycanımızın bütövlüyü təmin edildi.
Bəli, zaman Heydər Əliyevin bu inamını təsdiq etdi. Ümummilli liderin layiqli davamçısı möhtərəm
Prezidentimiz 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 gedir.
Böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, möhkəm bünövrə üzərində formalaşmış Azərbaycan dövləti özünün
yeni müasir inkişaf dövrünü yaşayır. Bu gün hər bir azərbaycanlı Heydər Əliyevin dövlətçilik amallarına sadiq
qalaraq, ulu öndərin yüksək ideyalarını yaşatmaq və inkişaf etdirmək, Azərbaycan tarixinin yeni şanlı
səhifələrini yazmaq naminə möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək, ölkəmizin hərtərəfli
tərəqqisi üçün öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirir və daha əzmkarlıqla çalışır.
Azərbaycan zəngin ölkədir, onun istedadlı insanları, tükənməz təbii sərvətləri var, lakin bizim ən böyük
sərvətimiz Heydər Əliyev siyasi irsidir. Şübhəsiz ki, Heydər Əliyev dühasını, onun xalqımız qarşısında
xidmətlərini sonadək öyrənmək qeyri-mümkündür. 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.
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
dünyada qoşa səslənəcəkdir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 11 dekabr. - № 269. - S. 3.
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İdeya və əməlləri ilə əbədiyyət qazanmış qüdrətli lider
Asif Əsgərov,
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Hər il dekabrın 12-də xalqımız ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz və unudulmaz xatirəsini dərin
ehtiramla yad edir. Zaman bizi ulu öndərin əbədiyyətə qovuşduğu o ağır və ağrılı gündən uzaqlaşdırdıqca onun
zamana və məkana sığmayan nadir obrazı gözlərimiz önündə misilsiz bir möhtəşəmliklə canlanır.
Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız qarşısındakı
misilsiz xidmətləri yaddaşlara dərindən hopmuş, hər bir azərbaycanlının qəlbində silinməz iz qoymuşdur. Bu
qüdrətli şəxsiyyətin öz Vətənini müstəqillik epoxasına hazırlamaq və əldə edilmiş suverenliyi qoruyub saxlamaq
missiyası çağdaş tariximizin məna və mahiyyətini təşkil edərək onun ən parlaq səhifələrinə çevrilmişdir. Dünya
şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin həyat yolunun möhtəşəm salnaməsini vərəqləyərkən göz
önündə Azərbaycan tarixinin taleyüklü, çətin və şərəfli 2 mərhələsinin dolğun mənzərəsi canlanır. Xalqımızın bu
dahi oğlunun bütün fəaliyyəti Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə ölkənin iqtisadi inkişafı və sosialmədəni yüksəlişi yolu ilə sıx bağlı olmuşdur.
Milli lider və bəşəri şəxsiyyət meyarlarını fəaliyyətində üzvi şəkildə qovuşdurmuş nadir siyasətçilərdən
olan Heydər Əliyevin adı ümumdünya tarixinə rəhbərlik etdiyi ölkəni dünyanın qlobal siyasi inkişafının
dinamikasına qoşan, bu əlaqəni onun hərəkətverici qüvvəsinə çevirən yaradıcı siyasətçi kimi yazılmışdır.
Azərbaycanın ümummilli liderini yetişdirən tarixi və çağdaş mühitin bütün təfərrüatlarını, amillər toplusunu göz
önünə gətirdikcə bu həqiqətin təkzibedilməz olduğunu yəqin edirsən.
Heydər Əliyev öz xalqının dahi oğlu olmaqla yanaşı, həm də dünyanın ən qüdrətli tarixi simaları sırasına
yüksəlmiş nadir şəxsiyyətdir, ümumdünya tarixinin azərbaycanlı dahisidir. Bütün ruhu, varlığı ilə öz xalqına,
doğma yurduna bağlı olan bu böyük şəxsiyyət müxtəlif sistemlərdə, bir-birinə zidd siyasi quruluşlarda fəaliyyət
göstərsə də həmişə ən çətin tarixi dövrlərdə və amansız təqiblər şəraitində belə, doğma Azərbaycana xidmət
etmişdir. Böyük dövlət xadiminin ömür yolunun bütün məqamlarını bir nadir keyfiyyət səciyyələndirir– Vətən
mücadiləsi və hər zaman, hər yerdə, bütün vəzifələrdə ana Vətənin, doğma xalqın tərəqqisi üçün can qoymaq!
Azərbaycan xalqının ötən əsrin ikinci yarısından başlayaraq XXI əsrin əvvəlinədək bütün ictimai-siyasi,
sosial-iqtisadi, mədəni-mənəvi həyatı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun 1969-cu ildən başlayan və 35 ildən
artıq davam edən rəhbərliyi dövründə Azərbaycan böyük inkişaf yolu keçmişdir. Həmin illər haqlı olaraq
tariximizin Heydər Əliyev dövrü adlandırılır.
Bu illər ərzində Azərbaycan bir çox uğurlar əldə etmiş, müstəqil dövlət kimi bərqərar olmuşdur. Bu proses
həyatımızda çox şeyi dəyişdirib. Azərbaycan inkişaf edərək qüdrətli dövlətə, dünyada söz sahibinə çevrilib.
Vaxtilə xəyal hesab edilən transmilli energetika və nəqliyyat layihələri uğurla reallaşdırılıb.
Vətəni və xalqı qarşısında misilsiz xidmətlər göstərmiş Heydər Əliyevin ideyaları yaşayır, yolumuzu daim
işıqlandırır. Müstəqil Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız üçün miras qoyduğu ən böyük dəyərdir.
Müstəqillik xalqımızın nəbzi ilə vuran şərəfli həyat və fasiləsiz tərəqqi prosesidir.
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.
Böyük şəxsiyyətlər, öz əməlləri ilə tarix yaradır, onu zənginləşdirir və dəyişdirirlər. Bu baxımdan,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin liderlik fəaliyyəti xalqımızın çağdaş tarixinin yarıməsrlik
bir dövrünün başlıca məzmununu təşkil edir. Ulu öndər tarix yaradan bir şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də tarixi
hadisələrə ən doğru-düzgün qiymət verən mütəfəkkir dövlət xadimi, misilsiz bir şəxsiyyətdir.
Bu gün ulu öndərimizin də ruhu şaddır. Xalqımız bu möhtəşəm qələbənin qazanılması üçün ulu öndərin
yaratdığı önəmli əsasları qədirbilənliklə xatırlayır və böyük rəhbərin ruhuna rəhmət diləyir. Xalqımız yaxşı bilir
ki, bu qələbənin təməli illər əvvəl Heydər Əliyev tərəfindən dövlətçiliyimizin və müstəqilliyimizin əsasları
möhkəmləndiriləndə, tənəzzülün qarşısı alınanda, xarici neft şirkətləri ilə tarixi müqavilələr imzalananda, ordu
quruculuğuna başlananda qoyulmuşdur.
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Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu olan Heydər Əliyevin ümumxalq işinə xidmətdə
formalaşıb zənginləşmiş bioqrafiyasına ümumdünya tarixi proseslərinin inkişafı baxımından yanaşanda onun
bənzərsiz şəxsiyyəti bütün əzəməti ilə gözlərimiz önündə canlanır. Tarixin dövlətçilik praktikasından öyrəndiyi
və böyük təcrübəsi ulu öndərin çoxşaxəli, titanik fəaliyyətində bütün spektrləri ilə öz əksini tapmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanın keçmişində də, gələcəyində də iştirak edən,
xalqımızın və ölkəmizin yollarına daim işıq salan tarixi şəxsiyyətdir. Möhkəm 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.
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. O, yeni Azərbaycanın qurucusu olmuşdur.
Heydər Əliyev həm keçmiş sovet, həm də müstəqillik dönəmində Azərbaycanın inkişafı, onun dünya
dövlətləri sırasında layiqli yer tutması üçün böyük əmək sərf etmiş, mənsub olduğu xalqın və eyni zamanda
özünün adını əbədi olaraq tarixə yazmışdır. Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 35 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 35 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.
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsəri kimi dəyərləndirilən Azərbaycanın uğurlarından bəhs edərkən dahi
şəxsiyyətin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi birinci dövrdə gördüyü işlərə, onların bazası əsasında müstəqillik
tarixmizdə həyata keçirilən tədbirlərə baxış keçirmək bir tələbdir.
Məhz həmin dövrdə qoyulan möhkəm təmələ əsaslanaraq bu fikir böyük inam və qətiyyətlə bildirilir ki, ulu
öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti uzunmüddətli inkişafa hesablanmışdır. Onun təşəbbüsü ilə başlanmış layihələr,
tikilmiş müəssisələr bu gün xalqımıza, dövlətimizə xidmət göstərir, Azərbaycan dinamik iqtisadi inkişafı ilə
beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və rolunu möhkəmləndirir.
1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda ali məqama yüksələn Heydər Əliyev ilk gündən hər cür ideolojisiyasi maneələrə sinə gərərək xalqın milli özünüdərki üçün zəruri tədbirlər həyata keçirməyə başladı, cəmiyyəti
bütün sahələr üzrə mənəvi yüksəlişlərə ruhlandırdı. Yeni rəhbər hər kəsdə milli heysiyyatı gücləndirmək, onu
şanlı keçmişinə, soy-kökünə qaytarmaq, habelə zəngin mədəni irsini yaratmaq naminə bir sıra tədbirlər
reallaşdırdı.
Bütövlükdə, ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətinin birinci dövründə xalqımıza misilsiz xidmətlər
göstərdi. Bu təkcə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı deyildi, eləcə də, milli şüurun oyanmasında özünü göstərirdi. O,
elm və təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirirdi, kadr potensialının gücləndirilməsi üçün gənclərimizi keçmiş
ittifaqın nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinə oxumağa göndərirdi. Bütün bunlar ulu öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycanın uğurlu gələcəyi üçün atdığı addımlar idi.
Azərbaycan Sovet Respublikasını geridə qalmış bir respublikadan hərtərəfli şəkildə inkişaf etmiş ölkəyə
çevirmək Heydər Əliyevin siyasi məqsədi idi. Bundan başqa, sovet dövrünün çətin, sərt siyasi-ideoloji mühiti
çərçivəsində Azərbaycanda həm də milli maraqların inkişaf etdirildiyi bir dövlətçilik sistemi formalaşdırmaq
Heydər Əliyevin müəyyən olunmuş mövqeyi və düşünülmüş 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. 1969 –
1982-ci illər ərzində Azərbaycan Sovet Respublikasını keçmiş SSRİ-də bütün istiqamətlər üzrə inkişaf etmiş bir
respublika səviyyəsinə çatdırmaq Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyətinin və böyük iradəsinin nəticəsi idi.
Daha sonra ulu öndərimiz Kremldə yüksək vəzifəyə irəli çəkildi. Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini təyin olunması çox yüksək bir qərar idi. Xalqımızın böyük oğlu bu dövlətin
rəhbərlərindən biri oldu. O, Moskvaya vəzifəyə getsə də, Azərbaycanı unutmur, respublikanın problemlərinin
həlli ilə yaxından məşğul olurdu. Azərbaycanın böyük oğlu SSRİ miqyasında da çox böyük işlər gördü. Bunun
nəticəsidir ki, keçmiş ittifaq respublikalarında bu gün də Heydər Əliyev şəxsiyyəti böyük hörmətlə xatırlanır.
Ulu öndər Heydər Əliyev həm də müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı və qurucusu kimi çağdaş
tariximizə möhürünü vurmuşdur. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanda cərəyan edən mürəkkəb və
ziddiyyətli ictimai-siyasi proseslərə biganə qalmayan Heydər Əliyev hələ Naxçıvan Ali Sovetinə rəhbərlik etdiyi
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vaxtlarda əsl vətənpərvərliklə, lider təəssübkeşliyi ilə müstəqilliyin qazanılması və milli özünüdərkin təmin
olunması prosesində də yaxından iştirak etmişdir.
1993-cü ilin böhranlı iyun günlərində ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi əsasında
yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə Naxçıvandan başlanmış qurtuluş mübarizəsi özünün yeni həlledici mərhələsinə
qədəm qoymuş, bütün Azərbaycanın qurtuluşu dövrü başlanmışdır. Bu, Heydər Əliyevin Vətən naminə
mücadiləsində də yeni bir dövr açmışdır. 1993-cü ilin iyununda başlanmış bu tarixi mərhələ mahiyyətcə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə və müstəqil
Azərbaycanın qurulması, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi dövrüdür.
Bu dövrdə Heydər Əliyev doğma xalqının önündə gedərək Vətənin qurtuluş savaşına rəhbərlik etmiş və
Azərbaycan tarixinə qurtuluş mübarizəsinin qalibi kimi daxil olmuşdur. Ulu öndər Azərbaycan dövlətçiliyini,
siyasi varlığımızı yox olmaq təhlükəsindən qurtarmış və çağdaş tariximizdə Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı
kimi çox şərəfli bir ad qazanmışdır. Bu şanlı tarixi missiyanı Heydər Əliyev son dərəcə çətin, mürəkkəb və
ziddiyyətli tarixi şəraitdə yerinə yetirmişdir.
Ümummilli lider 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.
Heydər Əliyev Azərbaycanın bir müstəqil dövlət olaraq bütün maddi və mənəvi potensialını səfərbər
etməklə onun ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə inkişaf imkanlarını müəyyənləşdirmiş, xüsusilə milli intellektual enerjini
uğurlar qazanmağa yönəltməyi və məharətlə idarə etməyi bacarmışdır. O, Azərbaycanın siyasi iradəsindən asılı
olmayaraq dünyada cərəyan edən prosesləri məhz Azərbaycanın xeyrinə, ölkəmizin siyasi-iqtisadi maraqlarının
mütləq dərəcədə nəzərə alındığı istiqamətə yönəltmişdir.
Ulu öndərin gərgin əməyinin və möhkəm iradəsinin bəhrəsi olan “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması isə
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi beynəlxalq arenadakı mövqeyini möhkəmləndirmişdir. Dünya miqyaslı
siyasətçi olaraq Heydər Əliyevin müdrik fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan öz geosiyasi, geoiqtisadi və mənəvimədəni potensialından səmərəli istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü yaratmağa nail olmuş və
bununla da ölkənin gələcək dinamik inkişafı üçün əlverişli imkanlar açılmışdır. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
tarixi İpək yolunun bərpasına yönəlmiş beynəlxalq proqramın həyata keçirilməsində Azərbaycan aparıcı rol
oynamışdır.
Azərbaycanın milli inkişaf modeli Heydər Əliyev irsinin ən qiymətli elementlərindəndir. Bu modelin
unikallığı ondan ibarətdir ki, mövcud problemlərin dinamik şəkildə aradan qaldırılması, davamlı tərəqqinin təmin
olunması ilə bərabər, Azərbaycanın sabahına, gələcək nəsillərə böyük qayğı məsələsi də diqqət mərkəzindədir.
Müstəqilliyimizin 1993–2003-cü illəri əhatə edən on ili ərzində dahi Heydər Əliyevin düşünülmüş və
uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycan dövləti xalqımız üçün mümkünsüz görünən bir çox problemin
öhdəsindən uğurla gəldi. Azərbaycan demokratik hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə əzmlə irəlilədi və gələcək
inkişafın strateji hədəflərini müəyyən etdi. O inkişaf sonrakı illərdə müstəqil Azərbaycanın daha da
qüdrətlənməsi və tərəqqisi üçün möhkəm təməl və potensial rolunu oynadı.
Dövlət müstəqilliyinin formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsi baxımından Azərbaycan xalqının
üzərinə hansı məsuliyyətli vəzifələr düşürdüsə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev hamısını həyata keçirmiş,
ölkəsi və xalqı adından tələb olunan bütün hünərin və fədakarlıqların, sözün əsl mənasında, qəhrəmanlığın
nümunəsini göstərmişdir. Bütün bunlara görə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qazandığı tarixi nailiyyətlər, böyük
zəfərlər ümummilli lider Heydər Əliyev dühasının təntənəsidir.
Ümummilli lider həm də Azərbaycan tarixində ən görkəmli dövlət xadimi kimi əbədi bir milli sərvət–
Heydər Əliyev dövlətçilik məktəbini yaratmışdır. Ulu öndər 2003-cü ilin oktyabrına – canından artıq sevdiyi
Azərbaycan yolunda şam kimi əritdiyi ömrünün qüruba endiyi günlərdə xalqa tarixi müraciətində illərboyu
müəyyənləşdirdiyi siyasəti davam etdirə biləcək dəqiq ünvanı da göstərmişdir: “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 ölməz rəhbərin bu inamını təsdiqlədi. Yeni əsrin yeni lideri olan Prezident İlham Əliyev 18 ildir ki,
Azərbaycana uğurla rəhbərlik edir, öz praqmatik və müdrik siyasəti ilə ölkəmizi daim irəli aparır. Azərbaycan
qələbədən-qələbəyə doğru inamla addımlayır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müstəqil
dövlətçilik yollarındakı dönməz mövqeyi, yaradıcı dühası, yorulmaz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev epoxasını
tamamlamış və yeni tarixi era yaratmışdır. Ötən ilin payızında Vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm zəfər
bunun ən yeni sübutudur.
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Bu yerdə qeyd edək ki, ümummilli liderin ən böyük arzusu Qarabağın düşmən tapdağından azad edilməsi,
ərazi bütövlüyümüzün bərpası idi. Müdrik lider illər öncə böyük uzaqgörənliklə deyirdi: “Qarabağ məsələsini
həll edəcəyik. Zaman lazımdır, vaxt lazımdır. Azərbaycan torpaqları heç vaxt onun əlindən gedə bilməz. Bizim
işğal olunmuş torpaqlarımız mütləq qaytarılacaqdır. Nəyin bahasına olur-olsun”. Həmin vaxt 17 ildən sonra
yetişdi. Dahi şəxsiyyətin arzusunu, vəsiyyətini onun layiqli varisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvələrimizin müzəffər Ali Baş Komandanı, qüdrətli sərkərdə İlham Əliyev yerinə yetirdi.
2020-ci ilin sonlarına doğru Azərbaycan xalqı ulu öndərin ən layiqli davamçısı Prezident, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətçilik və müstəqillik tarixini Qarabağ uğrunda Vətən
müharibəsində qazandığı möhtəşəm qələbə ilə şərəfləndirdi. 44 gün davam edən II Qarabağ savaşında rəşadətli
ordumuz təcavüzkar Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək işğala son qoydu, dövlətimizin ərazi
bütövlüyünü hərbi-siyasi yolla bərpa etdi. İldən-ilə güc toplayan Azərbaycan, onun yenilməz ordusu düşməni
torpaqlarımızdan qovub çıxardı, üçrəngli bayrağımızı yenidən Vətən torpaqlarında, Qarabağın döyünən ürəyi
Şuşada qürurla dalğalandırdı. Ərazi bütövlüyümüz təmin edildi. Bu möhtəşəm savaşda biz bir daha necə güclü
orduya malik olduğumuzu, birlik və həmrəyliyimizi, əcdadlarımızın bizə miras qoyduğu bu torpaqların bir
qarışını belə düşmənə güzəştə getməyəcəyimizi, eyni zamanda, düşmənin də iç üzünü, xislətini dünyaya
göstərdik.
Haqq-ədalət öz yerini tapdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dediyi kimi: “Biz bu
qələbəni həm peşəkarlıq, qəhrəmanlıq hesabına, eyni zamanda, milli ruh hesabına qazanmışıq. Biz haqlı idik,
haqq-ədalət bizim tərəfimizdə idi. Bizim əsgər və zabitlərimiz hücuma keçəndə bir amalla yaşayırdı ki, öz doğma
torpaqlarını işğalçılardan azad etsinlər.”
Bu, qələbəni təmin edən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin uzaqgörən və müdrik siyasəti idi. Dövlət
başçısının diqqət-qayğısı və aparılan məqsədyönlü islahatlar nəticəsində, hərbi quruculuqda əsaslı addımlar
atıldı, ordumuzun döyüş imkanları ən müasir səviyyəyə çatdırıldı. Vətən müharibəsi isə ordumuzun gücü və
qüdrəti ilə bağlı deyilənləri bir daha təsdiq etdi. Xalqımız bu müharibədə dövlət başçısı İlham Əliyevin ətrafında
sıx birləşdi, milli həmrəyliyin ən möhtəşəm nümunəsini yaratdı. Azərbaycan son bir neçə əsrlik tarixinin ən böyük
qələbəsini qazandı.
İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi bölgəyə yeni reallıqlar gətirdi. İndi azad olunmuş
bütün torpaqlar nəhəng tikinti və quruculuq meydanına çevrilib. Bu qələbə regionda yeni iqtisadi əməkdaşlıq üçün
geniş perspektivlər açıb. Ölkə başçısının və Mehriban xanım Əliyevanın azad olunan torpaqlara səfərləri yeni
iqtisadi layihələrin əsasını qoyur.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda öz canından keçmiş şəhid ailələrinə, həmçinin müharibə əlillərinə
dövlət tərəfindən hər zaman böyük diqqət və qayğı göstərilir. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində
canlarından keçmiş igid oğul və qızlarımızın xatirəsi daim uca tutulur, onların ailələrinin və qazilərin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür. Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canını
fəda etmiş şəhidlərimizin ailələrinə və müharibə iştirakçısı olmuş şəxslərə diqqət və qayğı ölkəmizdə yüksək
səviyyədədir. Dövlət bu gün hər bir qazi və şəhid ailəsinin yanındadır. Vətən uğrunda canını qurban verənlər heç
vaxt unudulmur.
Bu gün əminliklə demək olar ki, müstəqil Azərbaycanın hazırkı böyük və həlledici uğurları Heydər
Əliyevin dövlətçilik və siyasi idarəçilik konsepsiyasına istinad edərək yeni-yeni zirvələrə doğru irəliləyir. 2003cü ildən ölkəyə inamla rəhbərlik edən cənab İlham Əliyev mütərəqqi inkişaf strategiyasını davam etdirməklə
yanaşı, yeni dövrün tələblərinə uyğun zənginləşdirmiş, sosial-iqtisadi islahatlarla demokratikləşmə proseslərinin
paralel şəkildə aparılmasına, birinin digərini tamamlamasına çalışmışdır. Dövlət başçısı İlham Əliyevin
prezidentliyi dövründə məhz bu istiqamət əsas götürülmüş və Azərbaycan vətəndaşı, sosial rifah və iqtisadiyyat
həyata keçirilən çoxşaxəli islahatların əsas ağırlıq mərkəzini, nüvəsini təşkil etmişdir.
Bu gün Azərbaycan xalqı alternativsiz lideri olan İlham Əliyevi intibahın, siyasi sabitliyin, əmin-amanlığın
və həmrəyliyin qarantı hesab edir, ona bütün varlığı ilə güvənir, ölkəmizin mənafelərinə xidmət göstərən amalların
həyata keçirilməsində öz rəhbərinə dəstəyini əsirgəmir. Çünki xalq həyatında, taleyində baş vermiş böyük
dəyişikliklərin, bizi Azərbaycanın parlaq, firavan sabahına aparan siyasi kursun alternativsizliyini yaxşı dərk
edir, bu siyasəti birmənalı dəstəkləyir.
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. Ulu ondərin layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyev istər övlad, istər rəhbər, istər də sərkərdə kimi Heydər Əliyev ucalığının təcəssümüdür, ən ümdə
xəyalları gerçəyə çevirən siyasi varis, müdrik dövlət başçısıdır. Cənab Prezidentlə çiyin-çiyinə çalışan, onun ən
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yaxın silahdaşı, Heydər Əliyev siyasi kursuna, Azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanan, yaradıcı şəkildə
zamanın nəbzinə uyğun, milli soykökümüzə bağlı xeyirxah missiyası ilə seçilən Respublikamızın Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın da fəaliyyəti vətəndaşlarımız
tərəfindən böyük rəğbətlə, ehtiramla qarşılanır, onların ölkə iqtidarına, Prezident İlham Əliyevə inamını daha da
artırır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bənzəri olmayan bir ömür yaşayıb. Ölkənin ən mürəkkəb, gərgin
vəziyyətində xalqına dayaq olan, öz fikri, istedadı, idarəetmə qabiliyyəti və uzaqgörənliyi ilə həm sovet dövründə,
həm də müstəqilliyimizin ilk illərində xalqımızı ən çətin sınaqlardan çıxaran, insanların həm bugünkü, həm də
gələcək xoşbəxtliyini təmin edən dahi insan Heydər Əliyevin adı artıq çoxdan ölkəmizdə qələbə rəmzinə çevrilib.
Onun həyat yolu, Vətəni və xalqı qarşısında misilsiz xidmətləri Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm zəfərlə
birlikdə bir daha xatırlanır, yaddaşlar təzələnir. Bu böyük ömrün qəlbimizdə əbədiləşən təsirli anları bizi Heydər
Əliyevli günlərə bir daha qaytarır.
Bu gün biz qalib və azad Azərbaycan torpağının vətəndaşlarıyıq. Sabahımız parlaq, gələcəyimiz etibarlı
əllərdədir. Öz işi, əməlləri ilə qəlblərdə özünə heykəl qoymuş ulu öndər xalqının tarixində daim yaşayacaqdır. Nə
qədər ki, dünyada azərbaycanlılar var, deməli, Heydər Əliyev yaşayır, onun ideyaları yaşayır.
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.
Xalq qəzeti. - 2021.- 10 dekabr. - № 268. - S. 7.
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Ulu öndər Heydər Əliyev ölkəmizin müstəqilliyini dönməz, əbədi və daimi etdi
Elman Qazıbəyov,
Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin Təlim Mərkəzinin rəisi, Ədliyyə polkovniki
Hər bir xalqın milli azadlıq və istiqlaliyyət tarixində xilaskarı olan 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
ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış, müstəqilliyimiz məhz onun sayəsində əbədi və dönməz
xarakter almışdır.
Heydər Əliyevin 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.
Onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrün ən mühüm hadisələrindən biri də Bakıda milli hərbi kadrlar
hazırlayan C. Naxçıvanski adına məktəbin fəaliyyətə başlaması oldu. Bu məktəbin fəaliyyətə başlaması
nəticəsində yüzlərlə gələcək zabit hərb elminin sirlərinə yiyələndi. Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanının rəhbəri
olduğu müddətdə minlərlə azərbaycanlı gənc təhsil almaq üçün ölkənin ən yaxşı məktəblərinə - Moskvaya,
Leninqrada, Kiyevə, Xarkova, Minskə göndərildi və ölkəyə lazımlı ixtisaslar üzrə təhsil aldılar.
Azərbaycanın inkişafı yolunda Heydər Əliyevin xüsusi diqqət ayırdığı məsələlərdən biri Azərbaycan
ədəbiyyatının, dramaturgiyasının, incəsənətinin, bütövlükdə mədəniyyətinin inkişafı və dünyada tanıdılması idi.
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 keçmiş SSRİ-nin ən qabaqcıl ali məktəblərinə göndərildi, azərbaycanlılar mühüm dövlət
vəzifələrinə irəli çəkildilər.
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.
1990-ci ilin yanvarında Heydər Əliyev 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 etmiş, Azərbaycanda, o cümlədən Dağlıq
Qarabağda yaranmış münaqişə ilə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ermənipərəstliyinə etiraz edərək, 1991-ci ilin iyulunda
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etmişdir. 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. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olmuşdur. 1992-ci ildə
Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis qurultayında Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri seçilmişdir.
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.
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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 dahi insan idi. 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.
1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilmiş, iyulun 24-də isə Milli
Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlamışdı. 1993-cü
il oktyabrın 3-də Heydər Əliyev növbədənkənar prezident seçkilərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
seçilmişdir.
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 təxirəsalınmız
tədbirlərin nəticəsi kimi, bir tərəfdən, Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın milli mənafelərini
qorumağa qadir nizami 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 hazırlanmışdır. Bu, müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf
konsepsiyasını təşkil edən neft strategiyasının həyata keçirilməsinin parlaq təzahürüdür.
Dahi Heydər Əliyev 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.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin dövlət, millət qarşısındakı xidmətləri zaman keçdikcə daha aydın görünür.
Azərbaycan xalqı Ulu Öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə bundan sonra da öz tarixinin yeni, şanlı səhifələrini yazacaq, daha yüksək zirvələr fəth
edəcək.
İki sahil.-2021.-9 dekabr.-№225.-S.7.
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Ulu öndər və müstəqil dövlətçilik konsepsiyası
Kamilə Əliyeva,
Milli Məclisin deputatı, BDU-nun kafedra müdiri, professor
Tarixi gerçəkliklər sübut edir ki, dövlətin, xalqın taleyi, ilk növbədə, liderin şəxsiyyətindən və idarəetmə
qabiliyyətindən asılıdır. Belə liderlər dövlətçilik ideyalarının praktik surətdə gerçəkləşməsində mühüm rol
oynayır, milli tərəqqi üçün dayanıqlı əsasların müəllifinə çevrilirlər. Hər bir xalqın özünütəsdiqinin parlaq
ifadəsinə çevrilmiş müstəqil dövlətçilik konsepsiyası da məhz fenomenal liderlərin adı ilə bağlı olur.
Xalqımız, o cümlədən, dünya azərbaycanlıları üçün belə alternativsiz lider məhz ulu öndər Heydər
Əliyevdir! XX əsrdə xalqımızın yetirdiyi ən böyük şəxsiyyət olan, ümumiyyətlə isə dünyanın ən böyük
azərbaycanlısı sayılan Heydər Əliyevin müdrikliklə müəyyənləşdirdiyi yol Azərbaycanın alternativsiz inkişaf
strategiyasına çevrilib. Bu gün ümmmulli lider cismən aramızda olmasa da, onun siyasi kursu uğurla davam
etdirlir. Bu strategiya möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin gərgin fəaliyyəti, siyasi iradəsi nəticəsində
Azərbaycanı dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri sırasına qoşub.
Özünün tarixi xidmətləri sayəsində ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlmiş bu fenomen şəxsiyyət, ilk
növbədə, Azərbaycan dövlətçiliyinin ideololoji əsaslarını mükəmməl konsepsiya halına gətirib. Heydər Əliyev
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin dönməzliyini təmin etməklə yanaşı, xalqın və dövlətin ideoloji xəttini,
söykənəcəyi təməl prinsiplərini irs olaraq müəyyənləşdirmişdir.
1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün
respublikamızın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyində bəyanatla çıxış edən ulu öndər Azərbaycan xalqına qarşı
törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb edib. Sonralar, Heydər Əliyevin
Kremldən uzaqlaşmasından istifadə edən ermənilər və ermənipərəst qüvvələr Dağlıq Qarabağda münaqişəli
vəziyyəti daha da kəskinləşdirdilər. Heydər Əliyev bu çirkin siyasətlə bağlı keçmiş SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü
mövqeyinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk edib.
1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşayıb və həmin
illərdə də Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilib. O, 1991–1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin müavini olub.
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. Ölkəmizin o zamankı rəhbəriiyində təmsil olunan şəxslər Heydər
Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur oldular. Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali
Sovetinin Sədri seçildi. İyulun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı. 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi.
Müdrik şəxsiyyət həmin dövrdə məhz azərbaycançılığı milli ideya kimi irəli sürdü. Dövlət müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi və Azərbaycanın davamlı inkişaf yoluna çıxarılmasını həmin ideyanın başlıca konturları
kimi müəyyənləşdirdi. Bu ideya həm də respublikanın demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətə çevrilməsi, ərazi
bütövlüyü və suverenliyinin bərpası, beynəlxalq miqyasda mənafelərinin etibarlı şəkildə qorunması kimi ümdə
məqsədləri ön plana çəkdi. Heydər Əliyevin yüksək dövlətçilik təfəkkürü sayəsində həyata vəsiqə alan
azərbaycançılıq ideyası hər bir vətəndaşın maraqlarını özündə ehtiva etməklə, xalqın daimi birliyi və
həmrəyliyində vacib amil kimi özünü doğrultdu.
Ümummilli liderin ölkəyə rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycana bəxş etdiklərini tarix boyunca ondan əvvəl
heç bir rəhbər etməyib. Meydana silahsız gələn bu dahi insan qüdrətli ordu yaratdı, cəbhədə atəşkəsə nail oldu,
iqtisadiyyatı dirçəltdi, Azərbaycanın müasir tarixində misilsiz nailiyyətlərə imza atdı. Heydər Əliyev dönəmi
Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, elminin, təhsilinin qızıl dövrünə çevrildi. Türk dünyasının bu böyük
oğlunun danılmaz xidmətlərindən biri güclü, sabitliyə qovuşmuş Azərbaycan idisə, digəri, özünə layiq siyasi
varisin yetişdirilməsi idi. O, öz baxışlarını, ideyalarını, öz yolunu davam etdirməyə qadir bir Prezident yetişdirdi.
2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan vətəndaşlarına
ünvanladığı 1 oktyabr tarixli müraciət təkcə ulu öndərin deyil, bütövlükdə, xalqımızın cənab İlham Əliyevə olan
böyük ümidlərinin təcəssümü kimi ortaya çıxmışdır. Ümummilli lider bu tarixi müraciəti ilə xalqa onun əsasını
qoyduğu milli dövlətçiliyi, siyasi kursu davam etdirə biləcək dəqiq ünvanı göstərmişdir: “...Üzümü Sizə –
66

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

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 xalqın 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”.
Ümumən, o dövrdəki proseslər – ölkədə iqtisadi, siyasi, hüquqi islahatların davamlılığı, ardıcıllığı Heydər
Əliyev siyasi kursunun dönmədən davam etdirilməsini, hakimiyyət estafetinin bu xətti dəstəkləyən və uğurla
başa çatdırmağa qadir olan yeni liderə – cənab İlham Əliyevə ötürülməsini tarixi zərurət kimi diktə etmişdir.
Respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mənəvi həyatında yeni intibah mərhələsinin əsasını qoymuş 2003-cü ilin
15 oktyabr seçkiləri, eyni zamanda, xalqın strateji seçiminin alternativsizliyini və dəyişməzliyini sübuta yetirmiş,
ölkə vətəndaşlarının mütləq əksəriyyəti hakimiyyət sükanında məhz sınanmış komanda və lideri görmək
istəmişdir. İlham Əliyevin Azərbaycan Prezidenti seçilməsi də ölkədəki möhkəm ictimai-siyasi sabitliklə,
dinamik iqtisadi inkişafla, demokratikləşmə xəttinin dönməzliyi ilə şərtlənmişdir.
Son 18 ildə həyata keçirilən daxili və xarici siyasət sayəsində qürurla deyə bilərik ki, bu gün Azərbaycan
ən yüksək zirvələri fəth etməklə, ulu öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi qalib Azərbaycandır. 2003-cü ildə
xalqın 76,84 faiz səsini qazanaraq Prezident seçilən cənab İlham Əliyevin andiçmə mərasimində səsləndirdiyi
fikirlər müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf
strategiyasının respublikamıza qazandırdığı uğurların aydın mənzərəsini yaradır: “Heydər Əliyevin siyasəti
Azərbaycana böyük uğurlar gətiribdir. Bütün sahələrdə Azərbaycan inkişaf edir, uğurlar qazanıb. Azərbaycan
beynəlxalq aləmdə özünəlayiq yerini tuta bilibdir, Azərbaycanın nüfuzu artıbdır. İndi Azəçrbaycanla
hesablaşırlar, Azərbaycana hörmət edirlər. Regionda bütün beynəlxalq, irimiqyaslı layihələr Azərbaycanın
iştirakı ilə, onun milli maraqlarının nəzərə alınması ilə həyata keçirilir.”
Bu il – müstəqilliyimizin 30 illiyini keçirdiyimiz bir dövrdə suverenliyin ilk illərində üzləşdiyimiz və
xatırlamaq belə istəmədiyimiz hərc-mərclik dövrü artıq acı tarixə çevrilib. Lakin düşünürəm ki, müəyyən
həqiqətləri unutmağa mənəvi haqqımız yoxdur. Çünki keçmişi unutsaq, bu günə qiymət verib gələcəyə doğru
inamla addımlaya bilmərik. 1991-ci ilin oktyabrından 1993-cü ilin iyun ayınadək ölkədə cərəyan edən xaos və
anarxiya, özbaşınalıq mühitinin ağrı acısını hər bir azərbaycanlı öz taleyində qabarıq hiss edirdi. O dövrdə,
bütövlükdə, yeni müstəqil dövlətin müqəddəratı ciddi sual altında idi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti əsrin
əvvəllərində cəmi 23 ay yaşamışdı. Əsrin sonlarında da ölkəmiz dövlət müstəqilliyini, bütövlükdə dövlətçiliyini
itirmək, parçalanmaq kimi siyasi səhnədən silinmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
90-cı illərin əvvəllərindən fərqli olaraq, bu gün heç kim respublikamızın müstəqilliyi ilə bağlı hansısa
bədgüman fikirlərə düşmür, sovet dövrünün “nostalgiyası” ilə yaşamır. Çünki Heydər Əliyev tərəfindən əsası
qoyulan siyasi kurs etibarlı əllərdədir.
Güclü iqtisadiyyat, güclü sosial siyasət, ölkəmizin hərtərəfli inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması,
yoxsulluğun azaldılması və yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması artıq reallıqdır. Heydər Əliyev siyasətinin
əsas istiqamətləri məhz bunlar idi. Azərbaycanın seçdiyi yol və əldə etdiyi nailiyyətlər deməyə əsas verir ki, bu
yol düzgün yoldur. Bu, Heydər Əliyev yolu, Heydər Əliyev siyasətidir.
Bütün həyatını, ömrünün ən mənalı illərini xalqına qurban verən ulu öndərin ideyaları reallaşdıqca
ölkəmizin inkişafı daha da sürətlənir, uğurların, nailiyyətlərin, irəliləyişlərin sayı artır.
Heydər Əliyevin yolunu davam etdirmək şərəfli olduğu qədər də çətin və məsuliyyətlidir. Bu şərəfə nail
olan Prezident İlham Əliyev üzərinə götürdüyü məsuliyyətin, çətin vəzifələrin öhdəsindən bu gün də layiqincə
gəlir.
Otuz il işğal altında qalan torpaqlarımızın azad edilməsi, ölkəmizin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün
ordumuzun gücü ilə cəmi 44 gün ərzində bərpa olunması, məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun uğurla davam
etdirilməsinin nəticəsidir. Bu siyasət bizi böyük qələbəyə, XXI əsrin Zəfər paradına çatdırdı. Bu, böyük tarixin
başlanğıcı 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev təfindən qoyuldu, qalibiyyət tarixi isə 2020-ci ildə Prezident,
Ali Baş Komandan İlham Əliyevlə yekunlaşdı. Artıq xalqımız Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni bir
tarix, Qarabağa, Şərqi Zəngəzura böyük qayıdış tarixini yazır. Bu gün işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda
bütün dünyanı heyrətləndirən böyük quruculuq və bərpa işləri inanılmaz sürətlə davam etdirilir. Möhtərəm
Prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi, bütün bu işləri biz öz gücümüzə və öz vəsaitimiz hesabına aparırıq. Bu,
müasir, müstəqil Azərbaycanın güclü və dayanıqlı iqtisadi gücə malik bir dövlət olduğunu sübut edir.
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Xalqa xidməti öz siyasətinin aparıcı istiqaməti kimi bəyan edən və bu yolda misilsiz uğurlar qazanan
Prezident İlham Əliyev xarici siyasət kursunda da milli maraqlarımızı daim ön planda saxlayır. Azərbaycanın
xarici siyasət konsepsiyası ölkəmizin dünyaya inteqrasiyasına və qüdrətli dövlətə çevrilməsinə xidmət edir.
Dahi Heydər Əliyevin siyasi kursunu yaradıcılıqla, müasir tələblərə uyğun şəkildə davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bu gün Azərbaycan intibah dövrünü yaşayır. Ölkəmizdə mövcud olan daxili
sabitlik, əmin-amanlıq sürətli iqtisadi təkamülün əsasında dayanan mühüm amillərdəndir. Bu tərəqqi ümummilli
lider Heydər Əliyev ideyalarının təntənəsi, möhkəm bünövrə üzərində davamlı inkişaf edən müstəqil dövlətimizin
real mənzərəsidir.
Ölkəmizin müdrik rəhbəri, möhtərəm Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə respublikanın
hər yerində sürətlə aparılan genişmiqyaslı quruculuq işləri bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, “inkişafın
Azərbaycan modeli” ifadəsi təsadüfi xarakter daşımır. Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi
və təbliği hər bir Azərbaycan vətəndaşının ümdə vəzifələrindəndir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 8 dekabr. - № 266. - S. 3.
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Bəşəriyyətin Heydər Əliyev dühası
Seyfəddin Əliyev,
YAP Masallı rayon təşkilatının sədrinin səlahiyyətlərini icra edən
Hər bir tarixi şəxsiyyətin xidmətləri mənsub olduğu xalqın yaddaşında əbədi qalır, ancaq bununla
məhdudlaşmır. Çünki elə dühalar var ki, onlar həm də bəşəri əhəmiyyətli işlər görürlər. Azərbaycan xalqının
Ümummilli Lideri Heydər Əliyev məhz həmin şəxsiyyətlərdəndir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdir: "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".
Bəli, bu gün müstəqil 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 tarixi yaradan şəxsiyyətdir.
Bütün ömrünü dövlətimizin möhkəmlənməsinə, gələcək inkişafına sərf etmiş, əməlləri ilə xalqın sonsuz
məhəbbətini qazanmış, bugünkü müstəqil, müasir, azad və firavan Azərbaycanın qurucusuna çevrilmiş Ulu öndər
Heydər Əliyev haqqında danışmaq hər bir azərbaycanlıda təbii qürur hissi doğurur. İndi dünyanın harasında
olursa-olsun Heydər Əliyev deyiləndə Azərbaycan, Azərbaycan deyiləndə Heydər Əliyev şəxsiyyəti gözlər önünə
gəlir. Onun böyük qürurla söylədiyi: «Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən
Azərbaycanlıyam!» sözləri bu böyük şəxsiyyətin, bu böyük insanın öz xalqına öz torpağına nə qədər bağlı
olduğunu bir daha təsdiq edir. Həzrəti Məhəmməd əleyhissalamın hədislərinin birində buyurulur ki: “Həqiqət o
deyil ki, onu yalnız sən təsdiq edirsən, həqiqət odur ki, onu sənin düşmənlərin də etiraf edir”. Heydər Əliyev
şəxsiyyətinin böyüklüyünü yalnız Azərbaycan xalqı deyil, hətta onun uğurlarına sevinməyənlər belə etiraf edir.
15 iyun 1993-cü il - millət üçün qürurverici, düşmən üçün isə öldürücü fəaliyyətin ilk addimi
1993-cü ilin 15 iyun günü xalqımız üçün yeni bir başlanğıc, ictimai tərəqqidə keyfiyyətcə yeni bir mərhələ
idi. 15 iyun əsl qurtuluş tarixi olmaqla yanaşı, Azərbaycanda xaosdan, böhrandan, anarxiyadan inkişafa, sabitliyə
doğru gedən yolun başlanğıcı idi. 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. 15 iyun 1993-cü il Millət üçün
qürurverici, düşmən üçün isə öldürücü fəaliyyətin ilk addımı idi. 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.
Yeni Azərbaycan Partiyası– müstəqilliyimizin bələdçisi
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 800 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 18 ildə gördüyü işlərə söykənərək 2008, 2013 və 2018-ci
il prezident seçkilərində bir daha qələbə qazanmaqla Azərbaycanın davamlı inkişafını təmin edir.
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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
müstəqillik 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.
Gerçəkliyə çevrilən vədlər...
Bəli, 18 il öncə deyilənlər, bu gün öz müsbət nəticəsini verib. Ulu Öndər Heydər Əliyev: "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",-vəsiyyətini
reallaşdıran Prezident İlham Əliyev: "Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə Dahi
Öndər Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir. Bu gün yüksək kürsüdən çıxış edərkən mən Azərbaycan
xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm, Heydər Əliyevin
siyasətini davam etdirəcəyəm",-deyərək son 18 illik Prezidentlik fəaliyyətinin nəticəsidir ki, son 30 il ərzində
həsrətində olduğumuz Qarabağ Azərbaycandır!ımıza, haqq və şərəf işimiz olan, Azərbaycan Respublikamızın
suverenliyi və ərazi bütövlüyümüzə və nəhayət, Qələbə Zəfərimizə nail olduq!
Prezident, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri İlham Əliyevin martın 5-də keçirilən qurultaydakı geniş
nitqi çox zəngin və keçilmiş yola verilən qiymətlə, dərin təhlillə səciyyəvi oldu. Dövlət başçısı yüksək intellektual
səviyyəsi ilə seçilən proqram xarakterli çıxışı zamanı ölkəmizin son illərdə keçdiyi tarixi yola bir daha nəzər saldı.
Bildirdi ki, Azərbaycan bu gün bölgənin və regionun ən qüdrətli ölkələrindən birinə çevrilib: "Mən son 17 il
ərzində münaqişə ilə bağlı bütün çıxışlarımda deyirdim ki, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu işğalla barışmayacaq.
Heç vaxt Azərbaycan imkan verməyəcək ki, tarixi, əzəli torpaqlarında ikinci erməni dövləti yaradılsın. Heç vaxt
bizi tam qane etməyən razılaşma ilə barışmayacağıq və müharibədən əvvəl müxtəlif çıxışlarda, müsahibələrdə
deyirdim ki, bizə hansısa yarımçıq sülh müqaviləsi lazım deyil. Biz ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etməliyik.
Biz tarixi ədaləti tam bərpa etməliyik. Çünki yarımçıq razılaşma bizim xalqımızın maraqlarına cavab vermirdi,
tarixi ədalətə cavab vermirdi. Yarımçıq razılaşma istər-istəməz gələcəkdə müharibə risklərini artıra bilərdi. Bizə
isə tam, mütləq qələbə lazım idi. Biz bu mütləq qələbəni qazandıq, düşməni darmadağın etdik, düşmən ordusunu
məhv etdik və istədiyimizə nail olduq”.
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Şuşa yoxdur” deyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu arzusunu da bu gün
Prezident İlham Əliyev “Şuşasız işimiz yarımçıq qalar» deyərək 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!”.
Bəli, bu gün də Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi yol davam etdirilir. Azərbaycan inkişaf edir,
ən uca zirvələrə qalxır, beynəlxalq aləmdə öz nüfuzunu daha da gücləndirir. Azərbaycan getdikcə qüdrətli və
dayanıqlı ölkəyə çevrilməklə dünya miqyasında öz mövqeyini və yerini möhkəmləndirir. Və əməli fəaliyyəti,
xalqına və Vətəninə məhəbbəti ilə ümumxalq sevgisi qazanan Prezident İlham Əliyev son 18 illik prezidentlik
fəaliyyəti müddətində Ulu Öndər tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlir və uğurlara
aparır. Bu uğurların əsasını qoymuş Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı isə qədirbilən Azərbaycan xalqının qəlbində
daim yaşayacaqdır.
Səs.-2021.-7 dekabr.-№223.-S.13.
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17 Noyabr 1990-cı il – Naxçıvanda üçrəngli bayrağımızın ucaldıldığı gün
Bu il noyabrın 9-da xalqımız Bayraq gününü növbəti dəfə böyük qürur və fərəh hissi ilə qeyd etdi.
Bu gün isə Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində dalğalanan həmin üçrəngli, ay-ulduzlu
bayrağın ilk dəfə Naxçıvan Ali Məclisində qaldırılması günüdür. Təbii ki, xalqımız Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin atributu olan bu bayrağın yenidən Azərbaycanın müstəqillik rəmzinə çevrilməsinin ulu
öndər Heydər Əliyevin tarixi xidməti olduğunu unutmayıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1990-cı ilin iyulunda Naxçıvana qayıdışı və bu qədim Azərbaycan
diyarında milli dövlətçiliyimizin bərpası istiqamətində atdığı tarixi addımlar nəinki Naxçıvanı, bütövlükdə,
Azərbaycanı məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Ölkədə yaşanan mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövrdə Naxçıvana
rəhbərlik edən dahi lider Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğu sahəsində qəbul etdiyi mühüm qərarlar
Naxçıvanda milli dirçəlişin əsasını qoymaqla Azərbaycanın müstəqil, demokratik və dünyəvi dövlət kimi gələcək
fəaliyyətinin siyasi və ideoloji əsaslarını da müəyyən etdi. Bu dövrdə xalqda milli özünüdərki gücləndirən, milli
dövlət rəmzlərinə hörmət təlqin edən genişmiqyaslı addımlar atıldı. 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan Ali
Sovetinin sessiyasında ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
bərpası istiqamətində bir çox məsələlər müzakirə olundu, “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının
adının dəyişdirilməsi haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Dövlət hakimiyyəti orqanı haqqında”,
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət rəmzləri haqqında” tarixi qərarlar qəbul edildi.
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət rəmzləri haqqında” qərara əsasən, müstəqilliyimizin əsas
atributlarından olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Bayrağı kimi qəbul olundu. Bununla əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin öz əli ilə yazdığı Ali
Məclisin qərarında deyilirdi:
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi qərara alır:
1) İlk Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli Dövlət Bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Dövlət Bayrağı kimi təsis edilsin.
2) Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər dövlət rəmzi – Dövlət Himni və gerbi haqqında məsələ
öyrənilib Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin müzakirəsinə verilsin.
3) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli Dövlət Bayrağının, bütövlükdə Azərbaycan SSR-in dövlət
rəmzi kimi təsis edilməsi məsələsi qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan SSR Ali Sovetindən xahiş
edilsin.
Həmin gün Azərbaycanın üçrəngli bayrağı 70 ildən sonra ilk dəfə Naxçıvanda dalğalandırıldı, dövlət
atributlarımızla bağlı çox mühüm qərarlar qəbul edildi. Hələ kommunist partiyasının hökm sürdüyü bir dövrdə
böyük cəsarətlə qəbul edilmiş həmin qərarlar Azərbaycanın müstəqillik yoluna işıq saldı. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev deyib: “Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Ali
Sovetinin sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Naxçıvanda Dövlət Bayrağı kimi təsdiq
edildi... Bizim müstəqilliyə gedən yolumuz o gündən başlamışdır. Məhz Xalq Cümhuriyyətinin bayrağının
Dövlət Bayrağı kimi qəbul olunması Azərbaycanı müstəqilliyə daha da yaxınlaşdırmış və ölkəmizdə gedən
proseslərə güclü təkan vermişdir”.
1991-ci il fevral ayının 5-də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin vəsatətinə baxıb və üçrəngli bayrağın Azərbaycanın Dövlət Bayrağı kimi qəbul edilməsi haqqında
qanun qəbul edib. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Dövlət Bayrağı da milli suverenliyin simvolu kimi təsdiq olundu,
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı haqqında çoxsaylı normativ aktlar qəbul edildi. Ulu öndərimizin
rəhbərliyi altında hazırlanaraq 1995-ci ildə ümumxalq referendumu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasında üçrəngli bayrağımız dövlət rəmzi kimi təsbit edilib. Burada göstərilir ki, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin rəmzidir. Bayrağımızdakı mavi rəng
Azərbaycan xalqının türk mənşəli olmasını, qırmızı rəng müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf
etdirmək istəyini, yaşıl rəng İslam sivilizasiyasına mənsubluğunu ifadə edir.
Ümummilli lider deyib: “Azərbaycanın bayrağı, sadəcə, bayraq deyil. O, bizim dövlətçiliyimizin,
müstəqilliyimizin rəmzidir. Gərək hər bir evdə Azərbaycan dövlətinin bayrağı olsun, hər bir ailə Azərbaycan
bayrağına itaət etsin. Bu bayraq gərək hər bir ailənin həyatının əziz bir hissəsi olsun”.
Görkəmli dövlət xadiminin siyasi kursunu bütün sahələrdə uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti İlham
Əliyev dövlət atributlarımıza xüsusi ehtiramla yanaşır. Dövlət başçısının 2007-ci il 17 noyabr tarixli sərəncamına
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əsasən Bakı şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı yaradılıb. “Ginnes” dünya rekordları təşkilatı 2010-cu il mayın
29-da Azərbaycanın Dövlət Bayrağı dirəyinin dünyada ən hündür bayraq dirəyi olduğunu təsdiq edib. Fərəhli
haldır ki, dünyanın ən hündür bayraq dirəyinin ucaldığı Bakıdan sonra ölkəmizin əksər bölgələrində üçrəngli
bayrağımızın şərəfinə meydanlar yaradılıb.
Belə Bayraq meydanlarından biri də dövlət atributlarımıza sevgi və hörmətin göstəricisi kimi
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasındadır. Muxtar respublikada dövlət
rəmzlərinin qorunması, yaşadılması və təbliğinə böyük diqqət göstərilir, dövlət rəmzlərimiz və atributlarımız daim
uca tutulur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 2014-cü il 22 avqust tarixində
imzaladığı “Naxçıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması haqqında” sərəncam bu
baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2014-cü il noyabrın 17-də Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin
təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri sərəncam
imzalayıb. Sərəncama əsasən, hər il noyabr ayının 17-si Azərbaycan Dövlət Bayrağının Naxçıvanda Qaldırıldığı
Gün kimi qeyd edilir.
Naxçıvan şəhərindəki Bayraq Meydanında unikal quruluşa malik Bayraq Muzeyi yaradılıb. Dövlət Bayrağı
Muzeyi Naxçıvan şəhərinin ən hündür ərazisində yerləşir. Bayraq dirəyinin ətrafında yaradılmış muzey səkkiz
guşəlidir. Meydanda dalğalanan Dövlət Bayrağının uzunluğu 20 metr, eni 10 metr, bayraq dirəyinin hündürlüyü
isə 57 metrdir. Muzeydə nümayiş olunan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı il noyabrın
17-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali qanunverici orqanında qəbul olunan “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Dövlət rəmzləri haqqında” Qərarın surəti və həmin tarixi günə aid fotoşəkillər, tarixən Naxçıvan
ərazisində mövcud olmuş dövlətlərin, eləcə də Naxçıvan xanlığının bərpa olunmuş bayraqları, gerbləri və inzibati
xəritələri, Naxçıvan xanlığının süvari dəstələrinə verilən bayraqlar, döyüşçü libasları, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının müxtəlif illərdə qəbul olunmuş konstitusiyaları dövlətçilik tariximizi, Naxçıvanda mövcud olmuş
qədim dövlətlərin tarixini öyrənməyə geniş imkanlar yaradır, gənc nəslin dövlətçilik ənənələrinə sədaqət ruhunda
tərbiyə edilməsi işində mühüm rol oynayır.
Bu gün üçrəngli bayrağımız dövlətimizin gücünün və xalqımızın milli birliyinin nişanəsi kimi dünyanın ən
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarında, mötəbər mərasimlərdə ən yüksək zirvələrdə dalğalanır. Qürurvericidir ki, illər
öncə Prezidentimizin dediyi “Bizim bayrağımız Dağlıq Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaqdır. O günü
biz hər an öz işimizlə yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırıq” ifadələri bu gün real həyatda təsdiqini tapıb. Keçən
ilin noyabrında dövlətimizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması
üçrəngli, ay-ulduzlu Dövlət Bayrağımızın Qarabağda da dalğalanması ilə nəticələndi. Azərbaycan bu uğurlu
bayraq altında Vətən müharibəsindən qalib çıxdı, Ermənistan üzərində tarizi Zəfər qazandı. Müzəffər Ordumuzun
cəsarəti, peşəkarlığı, Ali Baş Komandanımızın qətiyyətli iradəsi sayəsində Qələbə qazandıq. İndi əzəmətli
Azərbaycan bayrağı əzəli, qədim torpaqlarımız olan Cəbrayılda, Füzulidə, Zəngilanda, Qubadlıda, Hadrutda,
Suqovuşanda, Şuşada, digər kənd və qəsəbələrimizdə, xalqımızın tarixi birlik və qəhrəmanlıq simvolu olan
Xudafərin körpüsü üzərində qürurla dalğalanmaqdadır. Vətənimizin bütövlüyü uğrunda canlarından keçən
şəhidlərimizin, qəhrəman oğullarımızın sayəsində ucalan Zəfər bayrağımız əbədidir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 17 noyabr. - № 248. - S. 2.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası sayəsində Azərbaycan böyük
təhlükələri dəf etməyi bacardı
30 il əvvəl – 3 sentyabr 1991-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri seçilmişdir
İsmayıl Hacıyev,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan çətin bir vəziyyətlə qarşılaşmışdı.
Erməni millətçiləri sovetlər birliyinin sonuncu rəhbəri Mixail Qorbaçovun yeritdiyi bədnam yenidənqurma
siyasətindən “ruhlanaraq” Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına başlamışdılar. Bunun nəticəsində respublikamızda
ictimai-siyasi vəziyyət mürəkkəb xarakter almış, Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsini – Qarabağın dağlıq
hissəsini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Sovet rəhbərliyinin ermənipərəst siyasəti, Azərbaycan
rəhbərliyinin zəifliyi və xəyanətkarlığı ermənilərin daha fəal mübarizə aparmalarına şərait yaratmışdı.
O zaman Naxçıvan diyarı da erməni məkri, Azərbaycan rəhbərlərinin ögey münasibəti ilə qarşılaşmışdı.
Ermənilər tərəfindən muxtar respublikaya qarşı ərazi iddiası, kommunikasiyaların kəsilməsi Naxçıvanı blokada
vəziyyətinə salmışdı. Naxçıvan əhalisi ayağa qalxsa da onun səsinə Azərbaycan rəhbərliyi laqeyd münasibət
bəsləyirdi.
Belə bir vaxtda – 1990-cı ilin iyul ayında xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin doğulub böyüdüyü
Naxçıvana gəlməsi, muxtar respublikanı başı üzərini almış təhlükədən, bu qədim diyarı erməni işğalından,
muxtariyyətini isə ləğv olunmaq təhlükəsindən xilas etdi. Əgər o vaxt Naxçıvanın rəhbərliyinə Heydər Əliyev
deyil, başqa bir şəxs gəlsəydi, bunu çətin ki, bacara bilərdi. Ulu öndər Heydər Əliyev gözəl bilirdi ki, ermənilərin
göz dikdiyi, blokadada saxladığı Naxçıvanın qorunub saxlanması Azərbaycan dövlətçiliyi, bütövlükdə, türk
dünyası üçün nə deməkdir. Ulu Tanrı özü Heydər Əliyev kimi dahi bir şəxsiyyəti, təcrübəli və qüdrətli dövlət
xadimini Naxçıvana gətirdi və o, təhlükə ilə qarşılaşan bu bölgəmizi xilas etdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvana qayıdışı Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə seçki
kampaniyası ilə bir vaxta düşdü. Naxçıvanlı seçicilər qürur və iftixarla böyük dövlət xadimini hər iki parlamentə
deputat seçdilər.
Ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda dövlət quruculuğu və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
istiqamətində mühüm işlər görüldü. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin dövrü tariximizin mühüm
mərhələsi kimi dəyərləndirərək deyib: “Demək olar ki, ölkəmizin müstəqilliyinin bünövrəsi məhz o illərdə
qoyulmuşdur. 1990-cı ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının
Ali Sovetinin sessiyasında qəbul edilmiş tarixi qərarlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini şərtləndirdi”.
Qeyd etməliyik ki, hələ 1990-cı ilin 17 noyabrında keçirilən sessiyada Heydər Əliyev sıravi deputat kimi
fəaliyyət göstərsə də, sessiyanın aparılması məhz ona həvalə olunmuş və burada ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə
tarixi qərarlar qəbul edilmişdi. “Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adının dəyişdirilməsi
haqqında”, “Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali dövlət hakimiyyəti orqanı haqqında”, “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında” və “1990-cı il yanvar ayında törədilmiş Bakı hadisələrinə siyasi qiymət
verilməsi haqqında” qərarlar Azərbaycan xalqının müstəqillik və milli dövlətçilik yolunda qəbul edilən ilk rəsmi
sənədlər idi. Ulu öndərimizin sədrliyi ilə keçirilən həmin sessiyada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli
dövlət bayrağı Naxçıvan MR-in Dövlət Bayrağı kimi təsis edilmiş və Azərbaycanın Ali hakimiyyət orqanları
qarşısında dövlət rəmzləri haqqında qərar qəbul edilməsi vəsatəti qaldırılmışdı.
Azərbaycan xalqının qan yaddaşında silinməz iz qoymuş 20 Yanvar faciəsinə də ilk dəfə siyasi qiymət
Naxçıvan MR-in Ali Məclisi tərəfindən verildi. Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanan və qəbul edilən “1990-ci il
yanvar ayında törədilmiş Bakı hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi haqqında” qərarda ilk dəfə qanlı yanvar
hadisələrinə düzgün siyasi qiymət verilmiş, bu hadisədə SSRİ rəhbərliyi ilə yanaşı, respublika rəhbərliyinin də
böyük günahı olduğu göstərilmiş və onların adları açıq göstərilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri tələb olunmuşdu.
Sənəddə ilk dəfə olaraq 20 Yanvar gününün hər il Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli matəm günü kimi qeyd
edilməsi respublika Ali Sovetindən xahiş edilmişdi.
Ulu öndərin rəhbərliyi ilə irəli sürülən ideyalar və bu istiqamətdə Naxçıvanda qəbul edilən qərarlar
Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən yekdilliklə dəstəklənirdi. Məhz ölkə ictimaiyyətinin təsiri nəticəsində az sonra
Azərbaycan SSR rəhbərliyi də bəzi addımlar atmalı oldu. Dövlətin adı dəyişdirilərək “Azərbaycan Respublikası”
73

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

adlandırıldı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin vaxtı ilə qəbul etdiyi üçrəngli bayraq Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi təsdiq edildi.
1991-ci ilin avqust–sentyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatında mühüm
hadisələr baş verdi. Avqustun sonunda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyası işə başlasa da,
respublikada yaranmış vəziyyətlə bağlı işi dayanmışdı. Sentyabrın ilk günündə muxtar respublikanın bütün
sakinləri ayağa qalxıb qüdrətli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri vəzifəsini öz üzərinə götürməsini təkidlə tələb edirdilər. Şəhərdə bir neçə gün ara vermədən davam edən və
60-70 min nəfərin iştirak etdiyi mitinqlərdə xalq öz qəti tələbindən dönmürdü.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sentyabrın 3-də keçirilən fövqəladə sessiyasında deputatlar
çıxış edərək bildirdilər ki, istər Azərbaycanda, istərsə də muxtar respublikada çox gərgin vəziyyət yaşanır. Ona
görə də, bu ağır vəziyyətdə bizə elə bir rəhbər lazımdır ki, o öz müdrikliyi, nüfuzu, yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti
ilə xalqı birləşdirə bilsin, muxtar respublikaya bacarıqla rəhbərlik etsin. Belə bir şəxsiyyət Azərbaycan xalqının
yaxşı tanıdığı, sevdiyi, tək ölkəmizdə deyil, bütün dünyada böyük nüfuza malik olan Heydər Əliyevdir. Heydər
Əliyevin namizədliyi irəli sürülsə də o, 4 dəfə çıxış edərək namizədliyini irəli sürənlərə minnətdarlığını bildirərək
təkidlə xahiş etmişdi ki, onun namizədliyini səsə qoymasınlar.
Lakin sessiya yekdilliklə Heydər Əliyevi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçdi.
Sentyabrın 4-də davam edən sessiyadakı bəyanatında ulu öndərimiz bu məsələyə də xüsusi toxundu: “Dünən dörd
dəfə çıxış etdim, bildirdim və xahiş etdim ki, mənim namizədliyim müzakirə olunmasın. Nə səbəbə? Ona görə
ki, mən hələ keçən il 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 Azərbaycan xalqının hər bir
tapşırığını yerinə yetirməyə hazıram.
Mənim razılığım olmadan, mən bunu qətiyyətlə deyirəm və bunu hamı bilməlidir, məni Naxçıvan MR Ali
Məclisinə sədr seçdilər. Sədr seçiləndən sonra da mən sədrlik etməkdən imtina etdim. İclası axıra qədər sədrin
müavini Anar Səfərov aparırdı. Çox böyük əziyyət, mənəvi əziyyət içərisindəydim ki, mənim razılığım olmadan
məni sədr seçdilər. Ancaq bu zamanın, bu dəqiqələrin, bu saatın hökmünü nəzərə almaya bilməzdim. Dünən
sessiya keçirilərkən binanın qarşısına minlərlə Naxçıvan əhalisi (təkcə şəhərdən yox, rayonlardan, kəndlərdən
gələnlər) kənardan sessiyaya təsir göstərir və tələb edirdilər ki, Heydər Əliyev seçilsin. Onların təzyiqinin
qarşısında dura bilməzdim...
Eyni zamanda mən öz taleyimi xalqa tapşırmışam və xalqın iradəsini, yəqin ki, indi bu müddətdə, bu çətin
dövrdə yerinə yetirməliyəm”.
Sentyabrın 5-də Nehrəm kəndində (Babək rayonu) seçicilərin Azərbaycanın xalq deputatı, Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevlə görüşü olmuşdu. Həmin görüşdə Heydər Əliyev
demişdi: “İndiki vəziyyəti daha aydın təsəvvür etmək üçün dəqiq dərk etmək lazımdır ki, köhnə sistem dağılır və
onu yeni ictimai-siyasi və iqtisadi təsisatlar əvəz etməlidir. Bu, bəlkə də, çətin və məsuliyyətli dövrdür. İndi bizə
həmişəkindən daha çox birlik və yekdillik lazımdır. Lakin xalqın birliyini pozmaq, etimadsızlıq yaratmaq, onu
cəbhələşmə girdabına salmaq istəyən qüvvələr vardır. Həmin qüvvələr bizi, əslində, özünütəcrid vəziyyətinə
çağırırlar. Guya, Ali Məclis Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibindən çıxması barədə qərar
qəbul etmişdir. Lakin biz həmişə olduğu kimi, indi də deyirik ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsidir və belə də olacaqdır”.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi
Azərbaycan xalqının taleyində böyük siyasi əhəmiyyətə malik tarixi hadisə idi. Məsələ heç də keçmiş sovetlər
ittifaqının siyasi bürosunda təmsil olunmuş nüfuzlu siyasi simanın – SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin keçmiş birinci
müavinin Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsində – muxtar respublikada Ali Məclisə Sədr vəzifəsinə seçilməsində
deyildi. Heydər Əliyev, ilk növbədə, Naxçıvanda fəal və peşəkar fəaliyyəti ilə milli dövlətçiliyə inam hissini
formalaşdırmağa başladı və buna nail oldu.
Ümuimmilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi
Azərbaycanın mürəkkəb və ağır dövrünə təsadüf edirdi. Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında yayılan dalğanın
zərbə qüvvəsinə məruz qalan, sərhədyanı kəndləri ermənilər tərəfindən işğal və qarət olunan, dincliyi əlindən
alınan Naxçıvan, həqiqətən də, taleyin ümidinə buraxılmışdı. Ulu öndərin Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri
seçilməsi Naxçıvanı və bütün Azərbaycanı gözlənilən fəlakətlərdən xilas etmək üçün real imkan yaratdı. Heydər
Əliyevin ilk gündən başlayaraq atdığı addımlar, həyata keçirdiyi tədbirlər Naxçıvanı düşmən əlinə keçmək
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təhlükəsindən xilas etdi. Muxtar respublikanın rəhbəri kimi o, bölgənin erməni təcavüzündən müdafiəsi ilə
bilavasitə məşğul olmağa başladı, bu məsələ onun əsas fəaliyyət istiqamətinə çevrildi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasını Ermənistanın hərbi təcavüzündən
qorumaq, əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Ali Məclisin 7 sentyabr 1991-ci il tarixli qərarı ilə
Naxçıvan MR Dövlət Milli Müdafiə Komitəsi yaradıldı. Bu qərar Naxçıvanın müdafiəsinin gücləndirilməsi
istiqamətində atılan ilk addım oldu.
1992-ci ilin may ayı Azərbaycanın, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir tarixinin ən
mürəkkəb və gərgin dövrünü təşkil edir. Bu dövrdə Bakıda siyasi qüvvələrin başı hakimiyyət mübarizəsinə
qarışdığından ermənilər Azərbaycana qarşı hücumlarını genişləndirərək Şuşa və Laçın şəhərlərini ələ
keçirmişdilər. Ermənilər yaranmış şəraitdən istifadə edərək Naxçıvanı ələ keçirmək üçün mayın ilk günündə
muxtar respublikaya qarşı hərbi təcavüzə başladılar. Mayın 18-də ermənilərin muxtar respublikaya ikinci hücumu
başladı. Ermənilərin hücumu nəticəsində hərbçilər və dinc əhali arasında çoxlu həlak olanlar, yaralananlar var idi.
Belə mürəkkəb şəraitdə Heydər Əliyevin fenomenal siyasətçi və diplomat dühası Naxçıvanı real işğal
təhlükəsindən xilas etdi. Ali Məclisin Sədri xarici dövlətlərin başçılarına, beynəlxalq qurumlara, dünya
ictimaiyyətinə müraciət edərək Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən, Naxçıvana hərbi təcavüzü
barədə məlumat vermiş, bu təcavüzü dayandırmaq üçün əməli tədbirlər görülməsini tələb etmişdi. Heydər
Əliyevin diplomatik fəallığı, bütün dünya ictimaiyyətini ayağa qaldırması Ermənistanı geri çəkilməyə məcbur
etdi. Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi genişmiqyaslı müdafiə tədbirləri nəticəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikası xarici ölkələrdən böyük dəstək alan Ermənistanın işğalından xilas edilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında müstəqil dövlət quruculuğu və demokratikləşmə prosesi sürətlə
getməkdə idi. Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin başçılığı altında Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi qərarlar muxtar respublikanın əhalisi tərəfindən tam dəstəklənir və
müdafiə edilirdi. Qəbul edilən qərarlar Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə yönəlmiş addımlar idi.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin 1991-ci il dekabrın 15-də keçirilmiş sessiyasında Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyi üzrə “Azərbaycan Respublikasının Referendumunun keçirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 15 noyabr 1991-ci il tarixli qərarı geniş müzakirə olundu. Alu Məclis
Sədri Heydər Əliyev məsələ ilə bağlı çıxış edərək respublika rəhbərliyinin mövqeyini kəskin tənqid etdi. Dövlət
müstəqilliyi ilə bağlı mühüm və tarixi qərarların qəbul edilməsinin əsassız olaraq gecikdirilməsinin respublika
rəhbərinin dövlət müstəqilliyinə nail olmasına daxilən hazır olmaması ilə əlaqədar olduğunu bildirdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi bu aktın qəbul edilməsini Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyinin bərpa edilməsi və onun suveren dövlət kimi tanınması, beynəlxalq hüququn subyekti kimi
fəaliyyət göstərməsi yolunda atılan bir addım kimi bəyəndiyini bildirmişdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisin həmin dövrdə qəbul etdiyi qərarlar içərisində öz tarixi
əhəmiyyətinə görə 1991-ci il 16 dekabr tarixli “31 Dekabr Dünya Azərbaycan türklərinin milli həmrəylik və
birlik günü haqqında” qərarı mühüm yer tutur. Belə bir tarixi qərarın qəbul edilməsi Heydər Əliyev müdrikliyinin
və uzaqgörənliyinin təcəssümü idi. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində sovetlər birliyinin dağılması ilə
istiqlaliyyətini bərpa etmiş Azərbaycanda xalqın milli birliyinin yaradılması ən aktual vəzifə kimi qarşıda
dayanırdı. Çünki həmin dövrün ortaya çıxardığı çətinliklərin və problemlərin həlli, eləcə də, müstəqilliyin daha
etibarlı şəkildə qorunmasının təmin edilməsi, milli dövlətçilik ənənələrinin bərqərar olması yalnız xalqın ideya
birliyinin yaradılmasından asılı idi.
Lakin çox təəssüf ki, müstəqilliyin ilk illərində respublikaya rəhbərlik edən qüvvələr bu tarixi zərurəti
obyektiv şəkildə qiymətləndirə bilmədilər. Nəticədə, Azərbaycanda cəmiyyətin tələblərini əhatə edən siyasi
pərakəndəlik və ideoloji parçalanma meylləri müşahidə edilməyə başlandı. Halbuki, o dövrdə ümummilli birliyə
nail olmaq üçün kifayət qədər obyektiv şərait mövcud idi. Ən acınacaqlısı isə o idi ki, bu pərakəndəlik xaricdə
yaşayan soydaşlarımız arasında da özünü açıq şəkildə büruzə verirdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi qərar Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixində
ən mühüm hadisələrdən biri oldu. Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik gününün təsis edilməsi Azərbaycan
xalqının ümummilli birliyinin nə qədər mühüm bir amil olduğunu göstərməklə yanaşı, həm də müxtəlif ölkələrdə
yaşayan həmvətənlərimiz arasında ideoloji bütövləşmənin təməlini qoydu.
Naxçıvan MR Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyev məsələnin müzakirəsində çıxış edərək qeyd etmişdi:
“Dünya Azərbaycan türklərinin milli həmrəylik və birlik günü haqqında məsələnin Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi sessiyasında müzakirə olunması, böyük siyasi əhəmiyyətli qərar qəbul edilməsi
Azərbaycan türklərinin uzun illər ayrılıqdan sonra birləşməsi yolunda ilk addımdır. Biz böyük qürur hissi ilə
qeyd edə bilərik ki, bu, məhz Naxçıvanda, qədim türk diyarında irəli sürülmüşdür”. Ali Məclisin qərarında
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dekabrın 31-də Dünya Azərbaycan türklərinin milli həmrəylik və birlik günü elan olunması və hər il bayram
edilməsi, həmin günün Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində istirahət günü hesab edilməsi, bu günün bütün
Azərbaycan Respublikasında rəsmən qeyd edilməsi üçün qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinə təklif verilməsi kimi müddəalar öz əksini tapmışdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi həm də ondan ibarət idi ki, o, böyük təşəbbüslə xalqı böyük bir
ideya– azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında sıx birləşdirməyə çalışdı. Ulu öndər bunun nə qədər həyati zərurət
olduğunu əməli işilə sübut edirdi. Qeyd edirdi ki, xalq birləşməsə, həmrəyliyə nail olmasa, müstəqilliyini və
azadlığını da qoruyub saxlaya bilməyəcək.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri kimi bütün fəaliyyəti muxtar respublikanın düşdüyü
ağır vəziyyətdən çıxarılmasına, sərhəd kəndlərinin və muxtar respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə,
əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və başqa bir sıra vacib məsələlərin həllinə yönəlmişdi. Heydər
Əliyev muxtar respublikanı sosial-iqtisadi böhrandan, blokadanın yaratdığı çətinliklərin aradan
qaldırılmasından, bölgəni real erməni işğalı təhlükəsindən xilas etmək üçün ciddi tədbirlər gördü, qonşu Türkiyə
Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası ilə əlaqələr yaratdı, “Ümid” körpüsü istifadəyə verildi, həmin dövlətlərə
səfərlər etdi, müqavilələr bağladı, onların Naxçıvana yardım göstərməsinə nail oldu. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının vahid inkişaf və müdafiə fondu yaradıldı.
Azərbaycanda ilk dəfə olaraq məhz Naxçıvanda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə iqtisadi islahatlara
başlanılmış, 1992-ci il aprelin 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyasında aqrar islahatlarla
bağlı məsələlər müzakirə edilmişdi: “Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə işləyən kolxoz və sovxozlar
haqqında” və “Rentabelli işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının özəlləşdirilməsi barədə təkliflər
haqqında”.
Ali Məclisin hər iki qərarı qısa müddət ərzində öz müsbət nəticələrini göstərmişdi, muxtar respublikada
kənd təsərrüfatının inkişafı, əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılması üçün əlverişli zəmin
yaratmışdı. Dahi siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin və onun rəhbərlik etdiyi Ali Məclisin fəaliyyətinin ən
böyük uğurlarından biri muxtar respublika ərazisindəki sovet qoşun hissələrinin dincliklə oradan çıxarılması,
onlara məxsus silah-sursatın, hərbi texnikanın, əmlakın tamamilə Azərbaycanın ixtiyarına verilməsinə nail
olması oldu. Heydər Əliyev bu mürəkkəb işi elə incəliklə həyata keçirmişdi ki, keçmiş MDB məkanında, hətta
Şərqi Avropada sovet qoşunlarının çıxarılması zamanı müşahidə olunmuş gərginlik Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yaranmamışdı.
Ağır şəraitdə Heydər Əliyev böyük dövlət xadimi, qətiyyətli və iradəli siyasətçi olduğunu növbəti siyasi
gedişi ilə sübut etdi. Azərbaycanın digər bölgələrində sovet ordusundan qalan silah-sursat dağıdıldığı, talan
edildiyi bir vaxtda Naxçıvandakı sovet qoşunlarının arsenalının bütünlüklə muxtar respublikanın dövlət
orqanlarının nəzarəti altında təhvil-təslimini təmin etdi. Beləliklə, Naxçıvanda Azərbaycan Ordusunun
birləşmələri formalaşdı və bunun nəticəsində ermənilərin hücumlarına qətiyyətlə cavab verildi.
Müdrik dövlət xadimi və strateq Heydər Əliyevin qətiyyəti və ağıllı siyasəti bu müqəddəs vətən torpağını
düşmən caynağından xilas etdi, onu Azərbaycana qaytardı. Tale Heydər Əliyevi bu regiona göndərməklə
Naxçıvanı Dağlıq Qarabağın və Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarının acı aqibətindən qorudu,
“Azərbaycanın bu qədim torpağını xilas edən Heydər Əliyev özünə Naxçıvan boyda əbədi, həmişəyaşar abidə
ucaltdı”.
Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinə rəhbərlik etməsi sayəsində muxtar
respublikanın təhlükəsizliyi təmin edilmiş, sosial-iqtisadi məsələlərin həllinə nail olunmuş, siyasi-iqtisadi
islahatlar həyata keçirilmiş, bütövlükdə Azərbaycan üçün taleyüklü olan qərarlara imza atılmış, müstəqil
dövlətçiliyin konseptual istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdi. Onun rəhbərliyi ilə Ali Məclisin tarixi qərarları
müstəqilliyə doğru böyük dönüşün ilkin əsasları olmuşdur.
Azərbaycanın sonrakı inkişafında mühüm rol oynayan Yeni Azərbaycan Partiyası 21 noyabr 1992-ci ildə
– ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyət illərində yaradıldı. Heydər Əliyevin 1991–1993-cü illərdə
Ali Məclisə Sədrliyi dövründə qəbul edilən qərarlar təkcə Naxçıvan üçün deyil, bu, Azərbaycanın xilasına
yönəlmiş mühüm tarixi hadisələrdir.
Heydər Əliyevin quruculuq və xilaskarlıq missiyası 1993–2003-cü illərdə Azərbaycanı özünə qaytardı,
müstəqil dövlətçiliyin yaradılması və inkişaf etdirilməsi sahəsində əldə etdiyi möhtəşəm uğurlarla ölkəmizi
beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevirdi, iqtisadi və sosial həyatda böyük nailiyyətlərə imza atdı. Heydər Əliyevin
ideyaları və uğurla tətbiq olunan siyasi kursu sonrakı illərdə də böyük nailiyyətlərin əldə edilməsinin əsas
stimulu, hərəkətverici qüvvəsi oldu.
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Ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarını və dövlətçilik təlimini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
yaradıcı şəkildə inkişaf etdirilməsini təmin etməklə ölkəmizin hərtərəfli, dinamik və dayanıqlı inkişafına nail
olmuşdur. Heydər Əliyevin Naxçıvanla bağlı arzuları da ən yüksək səviyyədə həyata keçirilmişdir. Qüdrətli
dövlət xadiminin “İstəyirəm ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın
gələcəyi haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə
yetirilsin” – fikirləri ölkəmizdə, eləcə də, muxtar respublikamızda öz əksini tapıb.
Artıq Azərbaycan Qarabağ problemini uğurla həll edib, ərazi bütövlüyümüz bərpa edilib, işğal olunmuş
rayonlarımız Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman ordumuz tərəfindən azad edilib. Bu gün
Şuşada bərpa, quruculuq işləri aparılır, Xarıbülbül festivalı, Vaqif poeziya bayramı keçirilir, qonaqları və şəhər
sakinlərini qarşılamaq üçün şəhərdə lazımi tədbirlər həyata keçirlir.
Müdrik dövlət xadimi və milli lider Heydər Əliyevin ideyalarının uğurla davam etdirildiyi Naxçıvan
Muxtar Respublikası bu gün tarixin heç bir mərhələsində görülməmiş uğurlara imza atır. Naxçıvan heç vaxt
indiki qədər abad, gözəl və inkişaf səviyyəsində olmamışdır. Naxçıvan Azərbaycan Respublikasının ən inkişaf
etmiş regionlarından birinə çevrilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası “Caspian European
Club”un 2017-2018-ci illər üçün keçirdiyi illik investisiya reytinqində lider olmuşdur. Naxçıvan sürətlə inkişaf
edən, dinamik və dayanıqlı inkişafı ilə seçilən, bütün sahələrdə inkişafa nail olan muxtar respublikadır. Muxtar
respublikanın uğurlu nailiyyətləri ilə diqqəti cəlb etməsi Ali Məclisin Sədri Vasif Talıbovun dövlətçiliyə
sədaqəti, məqsədyönlü və yorulmaz fəaliyyəti, yüksək idarəetmə bacarığına malik olması ilə bağlıdır. Muxtar
respublika hər ildə əvvəlki ilin nailiyyətlərini təkrar etmir, bir qədər də irəli gedir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına hər səfərində burada görülmüş
işlərə, əldə edilmiş uğurlara yüksək qiymət vermişdir. Prezidentin muxtar respublikaya son səfərində buradakı
inkişafın sürətlə aparılmasından bəhs edərək demişdir: “Hər zaman Naxçıvanda olanda, burada inkişafı görəndə
çox sevinirəm... Naxçıvan sürətlə inkişaf edir. Bütün sahələr üzrə işlər müsbət istiqamətdə gedir. Naxçıvan Muxtar
Respublikası son 20 il ərzində iqtisadi artımın templərinə görə rekordsmen bölgədir”.
Göründüyü kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi
Azərbaycanın müstəqillik tarixində taleyüklü, əlamətdar və ümummilli önəm dfaşıyan bir hadisədir. Heydər
Əliyevin Naxçıvana və böyük siyasətə qayıdışı ilə ölkəmizdə başlanan milli dirçəliş prosesi müstəqilliyin bərqərar
edilməsi və möhkəmlənməsində böyük rol oynadı. Bu mənada, Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan
dövrü müstəqillik tariximizdə nadir siyasi missiyanın gerçəkləşdirildiyi zaman kəsiyi kimi yer tutur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Moskvadan Vətənə dönüşü ilə Bakıya respublika rəhbərliyinə qayıdışı
arasındakı 3 ilə yaxın müddət ərazi bütövlüyünü qorumağa məhkum və müstəqilliyini qazanmaqda olan
Azərbaycanın dövlətçiliyinin xilasına yönəlmiş tarixi dövr olaraq qiymətləndirilir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 3 sentyabr. - № 186. - S. 3.

77

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Müstəqil dövlətçiliyin möhkəm bünövrəsi
Ulu Öndər Heydər Əliyev 30 il əvvəl - 3 sentyabr 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilmişdir
İsa Həbibbəyli,
AMEA-nın vitse-prezidenti,
Milli Məclisin deputatı, 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 Respublikasında çoxcəhətli rəhbərlik
fəaliyyəti ilə böyük 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.
İlk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, XX əsrin doxsanıncı illərinin başlanğıcında Heydər Əliyev kimi
zəngin dövlətçilik təcrübəsi və yüksək idarəetmə səriştəsi olan görkəmli dövlət xadiminin yenidən hakimiyyətə,
böyük siyasətə qayıdışı Azərbaycan xalqının taleyi ilə bağlı olan tarixi hadisə kimi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Hadisəyə XX 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 şəkildə nəzərə çarpar. Keçən əsrin səksəninci illərinin ortalarından sonuna
qədərki dövrün bir-birini tez-tez əvəz edən kommunist rəhbərləri Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə rəhbərliyindən 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 AXC və Müsavat 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
görünmürdü. 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 çətin blokada şəraiti Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında 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 olmuşdur. Bu, Sovet İttifaqının monolitliyi, dağılmazlığı haqqındakı süni mifləri sındıran ilk
böyük hadisə kimi beynəlxalq aləmdə geniş əks-səda doğurmuşdu.
undan 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 qarşılığında həm mərkəzi hökumət, həm də
mərkəzin diktəsi ilə Azərbaycanın yerli hakimiyyət orqanları Naxçıvan camaatına və muxtar respublikanın
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hakimiyyət orqanlarına sərt təzyiqlər göstərirdi. Kreml rəhbərliyi Ermənistan ordusuna dəstək verməklə
Naxçıvana qarşı həmlələri genişləndirirdi. Bu cür çətin, mürəkkəb və məsuliyyətli məqamda Heydər Əliyev kimi
böyük və zəngin həyat və siyasət 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 Mirzə Fətəli Axundzadə 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, çətin dövrdə 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.
Bəs Ali Məclisin 1991-ci il sentyabrın 3-də fövqəladə sessiyasının 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 ittifaq müqaviləsinin qəbul edilməsinin yolverilməzliyi haqqında
qərar qəbul etmişdi. Bundan başqa, xalq deputatı Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliyi sayəsində Ali Məclisin
26 avqust 1991-ci il tarixli sessiyasında Azərbaycan Kommunist Partiyasının Naxçıvan Vilayət Təşkilatını
buraxmaq məsələləri də müzakirəyə çıxarılaraq müsbət rəy qazanmışdır.
Faktiki olaraq 1991-ci ilin əvvəllərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında sovet hakimiyyəti idarəçiliyi
yox kimi 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
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,
özünün siyasi idarəçilik sistemini sovetlər üstündə quran möhtəşəm bir ölkənin siyasi strukturunda dəyişiklik
edilməsi, 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, dönməz azərbaycançılıq idealının, qeyri-adi cəsarətinin və uzaqgörənliyinin sayəsində
həyata keçirilmişdi. 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 bənzər
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və ya yaxın bir hadisə baş verməmişdi. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan
MR Ali Məclisinin 17 noyabr 1990-cı il tarixli sessiyasında qəbul edilmiş siyasi qərarlar sovet dövlətinin
dağılmasının birinci parolu idi! Bu, otuz beş il dövlət hakimiyyətində olmuş böyük siyasətçi Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı böyük tarixi xidmətidir! Heydər Əliyev sözün əsl mənasında
Azərbaycanın müstəqil dövlətçiliyinin əfsanəsidir. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 17 noyabr 1990-cı il tarixli
sessiyasına sədrlik etmək Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik uğrunda mübarizəyə rəhbərlik etmək demək idi.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev yeni epoxada Azərbaycanın milli istiqlalının rəhbəri missiyasını şərəflə
həyata keçirmiş tarixi şəxsiyyətdir.
Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinə 30 sentyabr
1990-cı ildə keçirilmiş seçkilərin nəticələri, daha doğrusu, arzu edilmədiyi halda görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin seçicilərin iradəsi ilə deputat seçilməsi Sovetlər İttifaqı və respublika rəhbərlərini narahat etmişdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 17 noyabr 1990-cı il tarixli iclasında qəbul edilmiş ciddi
və mühüm siyasi qərarlardan sonra isə Azərbaycan Sovet Respublikasının rəhbərliyinin təzyiqi ilə muxtar
respublikada siyasi rəhbərliyi həyata keçirən əsas qurum olan Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi Ali Məclisin
sessiyalarının keçirilməsinə mane olmağa çalışmış, təzyiqlər göstərmişdir. Bunun nəticəsində Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi bir müddətdən sonra, 1991-ci ilin avqust ayına qədər fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdur.
Avqust ayının 26-da çağırılmış sessiya isə yarımçıq qalmışdı. Muxtar respublikada yeganə ali siyasi qurum kimi
mövcud olan Vilayət Partiya Komitəsi isə xalq arasında nüfuzunu itirmiş bir təşkilata çevrilmişdi. Xüsusən 20
yanvar 1990-cı il faciəsindən sonra bütün ölkədə olduğu kimi, Naxçıvanda da kommunist partiyası da, onun
təşkilati orqanları da siyasi nüfuz dairəsindən kənarda qalmışdı. Bütün bunlara görə Naxçıvan Muxtar
Respublikasında rəhbərlik iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Blokadanın yaratdığı xüsusi çətinliklər və Ermənistan
tərəfinin muxtar respublikanın sərhədlərində yaratdığı gərginlik şəraiti Azərbaycanın ayrılmaz üzvü, tərkib hissəsi
olan Naxçıvanda rəhbərlik məsələsinin mütləq həll edilməsi zərurətini meydana qoymuşdu. Bütün bunlara görə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasının çağırılması qaçılmaz bir zərurətə
çevrilmişdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli fövqəladə sessiyasının
gündəliyinə geniş mənada həmin tarixi mərhələnin ən aktual məsələləri, xüsusən də ölkə miqyaslı və 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 mübarizənin boğulmasına hesablanmış tədbir
idi. Bu, doğrudan da siyasi 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 Naxçıvan vilayət partiya təşkilatının əmlakının inventarlaşdırılmasının
aparılması üçün komissiyanın yaradılması məsələsinin həllini arzu etməyən 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 muxtar respublikanın ali qanunverici orqanının rəhbəri
vəzifəsinə seçilməsini tələb edən bəyanatlarla çıxış edirdi. Lakin deputat kimi də ictimai-siyasi proseslərdə
obyektiv sözünü demiş, cəmiyyət həyatının demokratikləşdirilməsinə ciddi təsir göstərən, xüsusən Naxçıvanın
ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması üçün xalqın birliyinə nail olmuş, zəngin dövlətçilik fəaliyyətinə malik
olan 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. Heydər Əliyev haqqındakı kitablarda və məqalələrdə 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 5 sentyabr 1991-ci il tarixli sayında getmiş
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyası barədə rəsmi məlumatdakı Heydər Əliyevin dörd dəfə çıxış etməsinə dair
aşağıdakı iki cümlədən ibarət informasiya sonrakı dövrün elmi-publisist materiallarında olduğu kimi təkrar
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edilmişdir: “H.Ə.Əliyev 4 dəfə çıxış edərək namizədliyini irəli sürənlərə dərin minnətdarlığını bildirdi və təkidlə
xahiş etdi ki, onun namizədliyini səsə qoymasınlar. O, təklif etdi ki, deputat Q.Məmmədovun namizədliyini səsə
qoysunlar”.
Yalnız aradan on səkkiz il keçəndən sonra, 2009-cu ildə təcrübəli jurnalist Mirşahin Ağayevin ssenarisi
və təşkilatçılığı ilə çəkilmiş “Görünməmiş Əliyev” adlı sənədli filmdə Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin
Naxçıvan dövrünə aid bir sıra naməlum materiallar, o cümlədən Ulu Öndərin 3 sentyabr 1991-ci il tarixdə
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasındakı çıxışlarının videolenti ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim edilmişdir. Ulu
Öndər tərəfindən səsləndirilən və mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan həmin tarixi çıxışlar Heydər Əliyev
dühasını daha dərindən anlamaq, bu görkəmli şəxsiyyətin böyüklüyünün miqyasını bütün aydınlığı ilə, əyani
şəkildə 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 Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında lentə alınmış bu məqamlar nadir tarixi materialdır.
Bu qiymətli videolent Heydər Əliyevin tərcümeyi-halının 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 mövqeyi nümayiş etdirmişlər. Buna görə də Heydər Əliyev Moskvada olduğu kimi, bir müddət
öz ölkəsində də müəyyən dairələrin təzyiqləri və təqibləri ilə üzləşməli olmuşdu. Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli çıxışı göstərdi ki, o zaman Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlmək üçün
Azərbaycana qayıtdığını düşünən rəsmi 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 Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3 sentyabr 2011-ci il tarixli sessiyasındakı qısa, lakin
mühüm tarixi əhəmiyyətə malik çıxışları Heydər Əliyevin həyatının yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtmaqla bağlı
məqamları haqqındakı fərziyyələrə aydınlıq gətirir. İndiyədək heç bir mənbədə çap olunmayan Heydər Əliyevin
çıxışlarının mətnləri tarixi faktlar kimi gerçəkliyi müəyyən etməyə imkan verən sənəddir. Bu çıxışların mətnləri
Heydər Əliyevin Moskvadan Azərbaycana qayıdarkən heç də rəsmi dairələrin düşündükləri kimi hər hansı bir
vəzifəyə sahib olmaq üçün yox, çətin vəziyyətdə yaşayan doğma xalqına kömək etmək, onunla bir yerdə olmaq
niyyətini tam sübut edir.
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 çıxışların mətnləri
aşağıdakı kimi olmuşdur:
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 üçüncü dəfə 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”.
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Nəhayət, Heydər Əliyev dördüncü dəfə rəsmi olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
kürsüsündən 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 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi üzvlərindən bəzi iştirakçıların həyatda yaşadığı,
bəzilərinin isə hətta vəzifədə olduğu tanınmış şəxslərin 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. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri
vəzifəsinə seçilərkən verdiyi bəyanatdan aydın olur ki, onun namizədliyi səsə qoyulub yekdilliklə qəbul
edildikdən sonra da Heydər Əliyev çıxış edərək məsələyə yenidən baxılmasını xahiş etmişdir. Buna baxmayaraq,
görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının salındığı ağır ictimai-siyasi şəraiti, çətin
hərbi vəziyyəti və nəhayət, xalqın təkidli tələblərini nəzərə alaraq, Ali Məclisin qəbul etdiyi qərarla razılaşmışdır.
Fövqəladə sessiya Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin bütün tarixi ərzində keçirilmiş ən
uzunmüddətli sessiya idi. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixdə öz
işinə başlayan sessiyasının iclasları 4 sentyabrdan sonra 5 gün ərzində davam etdirilmiş, iclaslarda ölkə
səviyyəsində və region üçün əhəmiyyətli olan mühüm məsələlər geniş müzakirə edilərək tarixi əhəmiyyətə malik
olan 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 1991-ci il tarixə təyin edilmiş seçkilərin Naxçıvan MR ərazisində
keçirilməsinin dayandırılmasına dair qərar qəbul etmişdir. Eyni zamanda Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
3 sentyabr 1991-ci il sessiyası “Azərbaycan Kommunist Partiyasının və onun 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 siyasitəşkilati 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 mübarizə
hərəkatına 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. İlk növbədə 3 sentyabr
1991-ci il xalqın böyük arzusu və tələbi ilə dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin böyük siyasətə yenidən
qayıdışının həlledici mərhələsi idi. Bu, Azərbaycanda siyasi-tarixi gedişatın əsaslı dönüş məqamı idi. Naxçıvan
MR Ali Məclisinin Sədri vəzifəsinə seçilməmişdən 46 gün əvvəl, yəni 19 iyul 1991-ci ildə Kreml rəhbərliyinə
rəsmi müraciəti əsasında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarından öz iradəsi ilə çıxmış Heydər Əliyev
SSRİ tarixində ilk dəfə olaraq bitərəf, partiyasız, müstəqil deputat kimi ali hakimiyyət orqanının rəhbəri vəzifəsinə
seçilmişdir.
Dünya şöhrətli görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin sədrlik etməsinə və dövlətçilik baxımından
müzakirə edilən mühüm məsələlərin miqyasına və çıxarılan qərarların siyasi əhəmiyyətinə görə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli fövqəladə sessiyası nəinki Azərbaycan Respublikasının,
Sovetlər İttifaqının Ali Soveti ilə müqayisə oluna bilər. Əgər SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycan Ali
Sovetinin və Sovet İttifaqı Ali Sovetinin hələ də batmaqda olan gəmini xilas etmək kimi artıq vaxtı keçmiş
məsələlərlə məşğul olduğunu nəzərə alsaq, onda Heydər Əliyevin sədrliyi kommunist partiyasının fəaliyyətinə
xitam verilməsi, mülkiyyətinin milliləşdirilməsi məsələlərini müzakirəyə çıxaran və dövlət müstəqilliyinə doğru
istiqamətləndirən qərarlar qəbul edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 3 sentyabr 1991-ci il tarixli
Fövqəladə sessiyasını SSRİ miqyasında nadir siyasi-tarixi hadisə adlandırmaq lazımdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Sədri olduğu Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
timsalında XX əsr ərzində Azərbaycanın ovaxtaqədərki tarixində birinci dəfə idi ki, üzərində Kommunist
Partiyasının nəzarəti olmayan ali dövlət qurumu fəaliyyətə başlamışdı. Siyasi gedişatın dönüşünü şərtləndirən bu
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tarixi məqamlar ölkəmizi müstəqil dövlətçiliyə aparan çətin və keşməkeşli yollara işıq salan, ümummilli prosesin
hərəkətverici qüvvəsinə çevrilən mühüm hadisələrdir.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan Sovet Respublikasının siyasi rəhbərliyi Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə qəbul edilmiş qərarlarının həyata keçirilməsinə mane olmaq üçün
bütün vasitələrdən istifadə etmişdir. Həmin dövrün əsas tədqiqatçısı akademik İsmayıl Hacıyev yazır ki, bu
məqsədlə “30 mart 1991-ci ildə bir qrup naxçıvanlının “Kommunist” qəzetində “Naxçıvan Muxtar
Respublikasının əhalisinə” müraciəti verilmişdi... Parlament deputatlarından və zabitlərdən ibarət böyük bir dəstə
Naxçıvana göndərildi ki, yerli hakimiyyət orqanlarını qərarı dəyişməyə məcbur etsin. Lakin Ali Məclisin Sədri
Heydər Əliyev yerli televiziya ilə bəyanat verib xəbərdarlıq etdi ki, Naxçıvana təzyiq üçün gələn qüvvələr buranı
tərk etməlidirlər. əks təqdirdə bütün əhali ayağa qalxacaqdır. İqtidar geri çəkilməyə məcbur oldu.
Bununla belə, Azərbaycanda siyasi rəhbərlik dəyişilsə də, Naxçıvan Muxtar Respublikasına münasibət
uzun müddət dəyişməz olaraq qalmışdı. Hətta Naxçıvan Muxtar Respublikasında Heydər Əliyevə qarşı
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi tərəfindən mərkəzdən idarə olunan çevriliş cəhdi də göstərmişdilər. Lakin bütün
təzyiqlərə baxmayaraq, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri kimi fəaliyyətini dönmədən həyata keçirirərək, bu regionda ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamış,
muxtar respublikanı işğaldan xilas etmiş, regionda sosial-iqtisadi vəziyyəti böhran həddindən çıxarmış, çətin və
mürəkkəb şəraitdə inkişafa nail olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Ali Məclisin qəbul
etdiyi qərarlar təkcə region üçün deyil, geniş mənada ölkə üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələləri əhatə
etmişdir. Məsələn, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi
məqsədyönlü hərbi-siyasi tədbirlər və qəbul etdiyi qərarlar sayəsində sovet ordusunun hissələri dinc yolla muxtar
respublikanın ərazisindən çıxarılmışdır. Ölkənin bu regionunun xarici ölkələrlə olan sərhədlərini ilk dəfə olaraq
Naxçıvanda yaradılmış milli ordunun əsgərləri qorumaq şərəfi qazandılar. Həmin dövrdə Heydər Əliyevin həyata
keçirdiyi genişmiqyaslı müdafiə tədbirləri nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası xaricdən 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 başlanmış, blokada şəraiti
yumşaldılmışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün mühüm həyati əhəmiyyət kəsb edən Naxçıvan
aeroportunun imkanlarının genişləndirilməsi və yenidən qurulması sahəsində tədbirlər həyata keçirilmiş, torpaq
islahatlarına start verilmişdir.
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 axıradək iştirak etməsi 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 formalaşdırılmasının böyük məktəbinə çevrilmişdir. Məhz Ulu
Öndərin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsindəki yorulmaz və səmərəli fəaliyyəti ilə
çətin və mürəkkəb şəraitdə muxtar respublikanın qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi ilə bərabər, həm də
Azərbaycan miqyasında müstəqillik uğrunda mübarizənin qüvvətləndirilməsinə, demokratik proseslərin inkişaf
etdirilməsinə böyük təkan verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun
“Qayıdış” kitabına yazdığı ön sözdə haqlı olaraq deyildiyi kimi, “Azərbaycanın və Naxçıvan Muxtar
Respublikasının xalq deputatı kimi fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev Naxçıvan parlamentində təkcə muxtar
respublika üçün yox, bütün Azərbaycan üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən, siyasi həyatın demokratikləşdirilməsi
prosesinə güclü təkan verən qərarların qəbul edilməsinə nail olmuşdur”.
Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbləri ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməsi
və ölkə rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyi tarixi mərhələ (1993-2003) ölkəmizdə dövlət müstəqilliyinin yaradılması,
möhkəmləndirilməsi və gələcək inkişafın böyük təməllərinin formalaşdırılması epoxasıdır. Heydər Əliyev
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epoxası - Azərbaycanın xilası və inkişafı dövrünün tarixi epoxasıdır! 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 və Dağlıq
Qarabağda erməni işğalına son qoyaraq Azərbaycana misilsiz tarixi Zəfər qazandırmaqla xalqımızın və
dövlətimizin tarixində yeni bir epoxa yaratmağa nail olmuşdur.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin Ali Məclisə rəhbərlik etdiyi dövrdən sonrakı tarixi mərhələdə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçdiyi çətin və şərəfli mübarizə yolu, əldə edilmiş böyük nailiyyətlər müstəqil
ölkəmizdə Heydər Əliyev - İlham Əliyev siyasətinin parlaq və canlı reallıqlarını əks etdirən böyük bir hesabatdır.
Prezident İlham Əliyevin qayğısı ilə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun
çoxcəhətli yorulmaz fəaliyyəti sayəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında qazanılmış tarixi müvəffəqiyyətlər
və gerçəkləşdirilən möhtəşəm müasir inkişaf ölkəmizdə Heydər Əliyev ideallarının təntənəsidir.
Dünya şöhrətli dövlət xadimi və böyük siyasətçi Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü
müstəqil dövlətçiliyimizin möhkəm bünövrəsinin yaradılması mərhələsi kimi mühüm tarixi əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan. - 2021.- 3 sentyabr. - № 186. - S. 1,4.
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Müstəqilliyin çətin yolu: Heydər Əliyev fenomeni
İlham Məmmədzadə,
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor,
Sənan Həsənov,
Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu üzrə YAP ərazi partiya təşkilatının sədri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent
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
Müstəqilliyimizin əbədiləşdirilməsinə nail olmağın çətin tarixi sınaqları göstərir ki, Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyüklü problemlərini həll edən tarixi şəxsiyyət kimi yeni siyasi sistemdə,
həm də, yeni tarixi reallıqlar yaradan şəxsiyyətdir. Ona görə də elmi ədəbiyyatımızda 15 iyun Milli Qurtuluş Günü
kimi tarixiləşmişdir. Həmin gün xalqımızın həyatında tərəqqi yolunda keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin əsası
qoyulub. Onun mahiyyəti və sonrakı tarixi proseslərə istiqamət verməsi praktiki baxımdan ümummilli nəticələrin
miqyası ilə özünü sübuta yetirmişdir. Daha dəqiq ifadə etsək, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin malik olduğu xarizma
millətin taleyinin bilavasitə xaosdan, böhrandan, anarxiyadan xilas edilməsini, inkişafa, sabitliyə, ən vacibi
çoxminillik dövlətçilik tarixində ilk dəfə xalq – ümummilli lider harmoniyasından yaranan milli gücün
unikallığının dərki prosesini şərtləndirib. Bu dərketməni isə Heydər Əliyev təfəkküründən, müdrikliyindən
kənarda təsəvvür etmək mümkün deyil. Deməli, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin hədəfində azad
və müstəqil dövlət qurmaq uğrunda mübarizəsi ilə mümkün tarixi şəraitdə zamanı qabaqlamaqla reallaşdırmaq
məharəti arasında çox böyük xarizmatik təfəkkür, iti düşüncə və milli ruha bağlılıq vardır.
Xalqın həmrəyliyində azərbaycançılıq məfkurəsi
1990-cı ilin yayında Moskvadan Vətənə qayıdan ulu öndər problemlərin həllinə ilk olaraq Naxçıvan MRin üzləşdiyi çətinlikləri dəf etməklə başladı. 1993-cü ilin yayında isə Azərbaycan “olum, ya ölüm” dilemması
qarşısında qaldığı bir vaxtda, xalqın təkidi ilə hakimiyyətə qayıtması xilaskarlığı yolunda mübarizəsinin məntiqi
davamı idi. Odur ki, 1993-cü il iyunun 15-dən Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev dövrünün yeni, daha əzəmətli
mərhələsi başlanmışdır.
Bu qayıdış ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində xalqın dərin
böhrandan xilası-qurtuluşu idi. Ulu öndər özü dəfələrlə qeyd etmişdir ki, müstəqilliyi əldə etmək nə qədər
çətindirsə, onu qoruyub saxlamaq, əbədiliyini, dönməzliyini təmin etmək daha da çətindir.Yuxarıda qeyd
etdiyimiz kimi, hələ 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan dövlətçiliyinin gələcək müstəqilliyinin siyasi, iqtisadi
əsaslarının yaradılması ilə 1993-cü ildən sonrakı mərhələ arasında xüsusi bir əlaqə, məntiqi davamlılıq vardır.
Məhz həmin baza əsasında Azərbaycan xalqı müstəqillik əldə etdikdən sonra nankor ermənilərin təcavüzünə
baxmayaraq, öz suverenliyini qoruyub saxlaya bilmiş və böyük inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur.
Çox qısa zamanda Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi üçün ciddi sosial-iqtisadi, siyasi
islahatlar dövrünün başlanması ilə Azərbaycanda hakimiyyətdə səriştəsiz dairələrin olduğu 1991-1993-cü illərdə
mövcud olan xaos, anarxiya aradan qaldırıldı, silah gücünə, müxtəlif təxribatlar vasitəsilə hakimiyyəti ələ
keçirmək praktikasına, əslində, son qoyuldu. Dövlət və xalq arasında möhkəm birliyin əsasları yaradıldı. Onun
ümummilli gücü ifadə edən hədəfləri müəyyənləşdirildi. Daha önəmlisi isə odur ki, Heydər Əliyev dövlətçilikdə
irəli sürdüyü əsas prinsiplərdən biri kimi ölkəmizdə qanunun aliliyinin təmin edilməsinə çox qısa vaxtda nail oldu.
Dövlətin mövcudluğunun bu prinsip əsasında mümkünlüyü idarəçilik sisteminin özəyini təşkil edən yeganə
vasitəyə çevrildi. Qanunçuluq prinsipi bir tərəfdən qanunun aliliyidirsə, digər tərəfdən isə zamanın tələbinə və
reallığa uyğun olaraq yeni qanunların yaradılması və onların işlək olmasına ictimai nəzarətin gücləndirilməsinin
təminatçısıdır kimi konsepsiyanın tətbiqi uğurla həyata keçirildi.
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Heydər Əliyev dəfələrlə bildirmişdir ki, “dövlət xalqa xidmət etməlidir, dövlətin xalqa xidmət etməsi üçün
dövlət məmurları, dövləti idarə edən şəxslər daim xalqla təmasda olmalıdır”. Elmi yanaşma onu göstərir ki,
Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimində bu strateji xətt mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Digər önəmli məsələ odur ki, 1993-cü ilin iyun hadisələri zamanı yaranmış vətəndaş müharibəsi təhlükəsi
dahi siyasi xadimin müdrik siyasi iradəsinin gücü ilə qısa zamanda aradan qaldırıldı. Bu istiqamətdə ictimai-siyasi
sabitliyin yaradılması üçün ciddi və təxirəsalınmaz addımlar atıldı ki, bu da möhkəm dövlətçiliyin bərqərar olması
üçün ən mühüm amil idi. Heydər Əliyev yaranmış gərgin siyasi vəziyyəti tənzimləməklə eyni vaxtda dövlət
quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi kimi həm də milli ordunun yaradılması yolunda bütün potensial imkanları
səfərbər etdi. 1993-cü ilə qədər hakimiyyətdə olan iqtidar ordu quruculuğunda çox ciddi böhranın baş
qaldırmasına yol açmış, vahid komandanlığın isə olmaması dövlətin hərbi strategiyasını iflasa uğratmışdı. Belə
şəraitdə nizami ordu quruculuğunun nə qədər qəliz məsələ olduğunu təsəvvür etmək çətin deyildir. Bu taleyüklü
məsələdə uğurlu addımlara Heydər Əliyev iradəsi və gücü sayəsində nail olundu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xarizması qısa zamanda möhkəm dövlətçiliyin əsasını qoymaqla, həm
də, ölkəmizi xarici qüvvələrin mübarizə poliqonu olmaqdan xilas etdi. 1994-cü ilin oktyabrında xarici qüvvələrin
dəstəyi ilə bəzi dairələrin Azərbaycanda dövlət çevrilişlərinə cəhdlərinin qarşısı alındı. Dövlətçiliyimizə qarşı
yönələn bu məkrli niyyətlər puça çıxdı. Həmin tarixi məqamda Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə olan inamı
hesabına dövlət çevrilişinə edilən cəhdlərin qarşısının qətiyyətlə alınması ölkə ərazisinin öz siyasi lideri ətrafında
mütəşəkkil birliyini təsdiqləmiş oldu. Bu tarix ona görə mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, Azərbaycanı parçalamaq
niyyətləri həmişə olduğu kimi bu mərhələdə də təsadüfən baş verməmişdi. O, zaman-zaman xalqımızı istəməyən
qüvvələrin ənənəvi riyakarlığının qarşısına qoyduğu məqsədli və məkrli siyasətin davamı idi. Həmin dövrdə
Azərbaycanın öz təbii sərvətlərinə sahib çıxması, Xəzər regionunun əməkdaşlığa açıq elan olunması, qlobal
layihələrin Azərbaycanın iradəsi ilə reallaşdırılması yolunda həyata keçirilən konsepsiya Azərbaycanı istəməyən
qüvvələrin rahatlığını pozmaqda mühüm rol oynadı.
1994-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə edilən cəhdin davamı olaraq 1995-ci ilin martında ölkədə
yenidən dövlət çevrilişi təhlükəsi yarandı. Bu cəhdlərin qarşısı da Heydər Əliyevin müdrikliyi ilə alınaraq
Azərbaycanda silah yolu ilə hakimiyyətə gəlmək ənənəsinin mümkünsüzlüyü sübut olundu. Belə avantüradan
doğan mübarizə üsulu Azərbaycan siyasi səhnəsindən praktiki olaraq çıxarıldı. Dövlətçilik tariximizdə bu addım
həm də onu sübut etdi ki, hakimiyyətə gəlmək və güclü dövlət qurmaq yalnız demokratiyanın, hüquq aliliyinin,
insan və vətəndaş azadlıqlarının təmini sayəsində mümkündür. Belə də oldu və ictimai-siyasi sabitliyin təmin
edilməsi yolunda qanunun aliliyi prinsipi, uğurlu iqtisadi islahatlara açılan yol 1995-ci ildə ölkənin Ali
Qanununun Konstitusiya Aktının qəbulu, mütərəqqi qanunvericilk bazasının əsaslarının hazırlanması ilə özünü
təsdiq etdi. Qeyd etdiyimiz kimi, unutmamalıyıq ki, ulu öndər Heydər Əliyevin ən böyük xidmətlərindən biri
Azərbaycanın öz təbii sərvətlərinə sahib çıxması idi. Bununla da Azərbaycanın neft strategiyası dünyanın siyasi
və iqtisadi mənzərəsinə mühüm təsiri ilə həm də siyasi balanslaşdırılmanı təmin etdi. Ulu öndərin uzaqgörənliyi
və qətiyyəti sayəsində 1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda müxtəlif ölkələrin neft şirkətləri ilə imzalanmış “Əsrin
müqaviləsi” ilə bu strategiya reallığa çevrildi. Dünyanın ən böyük neft şirkətləri həmin zamanda bu narahat
bölgəyə yalnız Heydər Əliyev şəxsiyyətinə olan inamının sayəsində investisiya qoymağa qərar verdilər. Bu böyük
inam Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərləri, Böyük İpək yolu və Bakı–Tbilisi–Qars
dəmir yolu kimi dünyada analoqu olmayan geosiyasi layihələrin reallaşmasına şərait yaratdı. Azərbaycanın, o
cümlədən, Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılmasına əngəl olmaq istəyən qüvvələrin
praktiki baxımdan maraqları iflasa uğradıldı.
Bu istiqamətdə Heydər Əliyev müdrikliyi region və dünya dövlətlərinin qarşılıqlı əməkdaşlığı fonunda çox
hadisələrin məcrasını dəyişdi. Bu böyük siyasətin davamı və məntiqi nəticəsi isə o idi ki, XXI əsrin astanasında
Azərbaycanın razılığı və iştirakı olmadan Qafqazda hansısa bir layihəni həyata keçirmək, regionda gedən siyasi
proseslərin mahiyyətini analiz etmək mümkün deyildir. Çünki, dövlətçiliyin möhkəm təməl prinsipləri təkcə
həmin dövr üçün deyil, gələcəyə yönələn hədəfləri təyin etməklə həm də milli ideologiyanın uzunmüddətli və
tarixi ənənələrdən qaynaqlanan bazasını yaratmışdır. Bu prinsiplərin milli və bəşəri mahiyyəti azərbaycançılıq
ideologiyasına dövrün tələbləri səviyyəsində konkret nəzəri məzmun verməsindədir.
Dahi şəxsiyyət azərbaycançılığın dövlətin siyasi ideologiyasi səviyyəsinə yüksəlməsi üçün onun konseptual
əsaslarını da hələ sovet dövründən hazırlamışdı. Tarixi prizmadan baxanda Heydər Əliyev siyasi millətin
formalaşması prosesində cəmiyyətin bütövlüyünü saxlamağın əsas şərtlərini zamanında müəyyən etmişdir. Həmin
kontekstdə Heydər Əliyev zəkası siyasi, mədəni ideoloji mənəvi və əxlaqi faktorların Azərbaycan toplumunun
bütövlüyü naminə sintezini yarada bilmişdi. Bu zaman hər birimizin diqqətini çəkən əsas məqamlardan biri
müstəqil dövlətçilik prizmasında bütövlüyün daxili və xarici şərtlərinin müəyyən edilməsi məsələsi olmalıdır.
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Belə ki, azərbaycançılıq ideologiya kimi, əslində, cəmiyyətin daxilindəki milli etnik münasibətləri dövlətçilik
naminə nizamlamağın yollarını müəyyən edir.
Tam əsaslıdır ki, SSRİ-nin süqutundan sonra Azərbaycanın dövlət, cəmiyyət və millət olaraq bütöv halında
inkişaf etməsinin siyasi nəzəri əsaslarında bu məqamlar ayrıca yer tutur. Məhz yuxarıda sadalananların hesabına
Heydər Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan bütün böhranları aşa bilmişdir. XX əsrin ortalarından başlayan bu
müdrik siyasi xətt XXI əsrin əvvəllərində konkret olaraq güclü dövlətçilik strategiyasının formalaşması ilə özünü
təsdiq etdi. Prezident İlham Əliyevin siyasi müdrikliyi isə bu strategiyanın davamlı tarixi uğurlar qazanmasına
imkan yaratdı.
Siyasi varislikdən qüdrətli dövlətçilik fəlsəfəsinə
Qüdrətli dövlətçilik fəlsəfəsini ona görə siyasi varisliklə müqayisə edirik ki, siyasi varislik müasir
Azərbaycanın siyasi və ictimai mühitində İlham Əliyevin dövlət idarəetmə sistemindəki uğurlu fəaliyyəti ilə tarix
və müasirliyi bağlayan vahid ümumxalq gücünün ifadəsinə çevrilib. Məlumdur ki, İlham Əliyev Prezident
səlahiyyətlərinin icrasına başladığı ilk gündən hakimiyyəti xalqa xidmət vasitəsi hesab etdiyini bildirməklə ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttini Azərbaycanın inkişafı və tərəqqisi ücün prioritet kimi qarşıya qoymuşdur.
Son 18 ildə nəzərdə tutulan hədəflərin mahiyyətini və nəticələrini şərh edərkən bəlli olur ki, bu tarixi dövr ölkənin
sürətli inkişafını təmin edən çevik idarəetmə sisteminin formalaşmasını bilavasitə bərqərar etmişdir. Qarşıya
qoyulmuş çoxsaylı islahatlar, irəli sürülən yeni-yeni konsepsiyaların təkcə ölkəmiz üçün yox, region və dünya
üçün səmərəli nəticələri Prezident İlham Əliyevi Cənubi Qafqazda, hətta dünya siyasi məkanında Heydər
Əliyevdən sonra alternativsiz siyasi liderə çevrilməsinin elmi əsaslarını formalaşdırmışdır. Burada milli
varlığımızın qüdrətini şüurlara hopduran güclü ideoloji təfəkkürlə ümummilli düşüncə sistemi arasında xüsusi bir
əlaqə görmək mümkündür.
Ümummilli lider Heydər Əliyev demişdir: “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 bizim ən vacib vəzifəmizidir”. Bu vəzifəni həyata keçirərkən
millətin vahid ideya ətrafında birləşdirilməsi zərurəti yaranmışdır ki, dahi siyasi xadim bu tarixi vəzifəni
zamanında həll etdi. Siyasi varis olaraq Prezident İlham Əliyev isə cəmiyyətin qarşısında duran bu önəmli vəzifə
ilə bağlı demişdir: “Biz güclü, demokratik cəmiyyət qurmaq əzmindəyik. Cəmiyyətdə hər bir vətəndaş bütün
haqlardan, verilmiş azadlıqlardan istifadə etməli, onların bütün hüquqları və azadlıqları qorunmalıdır”.
Bu tarixi kəlamlar millətin gücünün və potensialının mümkün tarixi şəraitdə səfərbər edilməsinə çağırış idi.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi praqmatik və çevik siyasət nəticə
etibarı ilə Azərbaycan xalqını Heydər Əliyev ideyalarına əsaslanan güclü dövlətçilik uğrunda mübarizədə
birləşdirdi. Siyasi varislikdə xalq-lider vəhdətinin ünikallığının Azərbaycan modeli qələbələr və zəfər
salnamələrinin avanqardına çevrildi.
İnformasiya məkanında qərəzli sədləri sındıran dəmir iradə
Yaxın onilliklərin tarixi hadisələrinin şərhi bir daha sübut etdi ki, dövlətçilik strategiyasında istənilən addım
Azərbaycanın inkişafı üçün dividentlər gətirib. Hətta zaman-zaman itirdiklərimizin bərpası ilə yanaşı, yeni dünya
nizamında Azərbaycan həqiqətlərinin bərqərar olması kimi ümummilli məsələlərin müzakirəsi hər zaman qələbə
ilə başa çatıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin və onların havadarlarının regiondakı sabitliyi pozmaqla xalqların
həyatına böyük faciələr gətirməsini qəbul etmək istəməyən qüvvələrə onların uydurduqları yalançı erməni
miflərinin mahiyyəti nəinki sübut olundu, hətta bu miflər darmadağın edildi və əsl tarixi həqiqətlər Azərbaycanın
iradəsi ilə elmi siyasi müstəviyə gətirildi. Burada Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsindən doğan xalq
diplomatiyasının kökündə Azərbaycan xalqına qarşı tarixi ədalətsizliyə səbəb olan sədlərin sındırılması kimi
missiyanın uğurlu nəticələrini görməmək mümkün deyildir. Ən əvvəl II Vətən müharibəsinin başlanmasınadək
Prezident İlham Əliyevin planetar təfəkkürünün gücü beynəlxalq aləmə bu istiqamətdə çox ciddi dərslər və
mesajlar verdi. Daha sonra dünya informasiya məkanında Azərbaycanın gətirdiyi ədalətli və qərəzsiz arqumentlər
riyakar qüvvələri fakt qarşısında qoymaqla həm də Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq potensialının nəyə qadir
olduğunu anlatdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarının siyasi varisliklə müqayisəsi deməyə əsas verir ki, bu tarixi missiya
xalqın özünüdərk prosesində siyasi liderin xarizması ilə sıx bağlıdır və onun hərəkətverici qüvvəsidir. Ən mühüm
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nəticəni 2020-ci ildə Azərbaycan xalqının 44 günlük Vətən müharibəsinin timsalında gördük. Bu ümumxalq
mübarizəsi göstərdi ki, xalqın qələbə əzmi onun ümummilli lider ətrafında mütəşəkkil birliyindən keçir. Onun
formalaşması, xalq üçün uğurlu nəticələri isə möhkəm siyasi iradənin, müdrik təfəkkürün təsiri ilə zaman-zaman
çox çətin tarixi şəraitdə mümkün olmuşdur. Odur ki, Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqil dövlətçilik
strategiyasında qarşıya qoyduğu uzaqgörən hədəflərlə, İlham Əliyevin qüdrətli siyasi liderliyi arasında xüsusi bir
bağlılıq vardır. Bu, Azərbaycanı tənəzzüldən tərəqqiyə, məğlubiyyətdən qalibiyyətə, millilikdən bəşəriliyə aparan
Heydər Əliyev ideyalarının İlham Əliyevin uğurlu dövlətçilik fəaliyyətindəki inikasıdır. Vətən müharibəsindəki
tarixi qələbə bu strategiyanın Azərbaycanın inkişafındakı uzun tarixi zaman alternativsizliyini bir daha sübut etmiş
oldu. Biz, əslində, bu prosesdən yaranan qüdrətli dövlətçilik fəlsəfəsinin uğurlu nəticələrini nəinki Azərbaycanda
Cənubi Qafqazada baş verən sülh sabitlik və tərəqqi kontekstində təhlil etməli, nəticələrin bəşəriyyət ücün
faydasını gündəmə gətirməliyik. Elmi və siyasi dairələrin diqqəti bir həqiqətin dərkinə yönəlməlidir ki,
Azərbaycanın Vətən müharibəsi bölgə xalqlarının sabit, sülh şəraitində yaşamaq imkanları üçün yol açıb. Cənubi
Qafqazın təhlükəsizliyinə olan təhdidlərin aradan qaldırılması kimi tarixi vəzifəni həll edib.
Postmüharibə dövründə ağıllı güc
Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş tarixi ərazilərində süverenliyini mütləq formada təsdiq edən 2020-ci il
10 noyabr Bəyannaməsi bölgədə sülhün bərqərar olması üçün bütün imkanları yaradan mühüm sənəddir. Bu
imkanlar Azərbaycanın iradəsi ilə bölgədə yaradılan yeni reallıqların sayəsində mümkün olmuşdur. Təbii ki,
işğalçılıq xülyası ilə yaşam tərzi bir sıra qüvvələrin bu reallıqları qəbul etməsi üçün çətin bir prosesdir. Lakin
postmüharibə dövrünün reallıqları onu göstərir ki, Azərbaycanın ağıllı gücünün qarşısında irəli sürüləcək hər
hansı tələb artıq effektivliyini itirmişdir.
Əgər indiyədək bütün qüvvələrin və hüquq mexanizmlərinin bölgəyə dair mövcud olan mövqeləri
işğalçılığa rəvac veribsə, tənəzzülə yol açıbsa, Azərbaycanın sülh və əməkdaşlıq konsepsiyasından irəli gələn yeni
reallıqlara hansı alternativlik ola bilər? İşğalçını müdafiə etmək? İkili standartlar? Vandalizmi alqışlamaq? Etnik
təmizləmə?Təbii ki, Vətən müharibəsində bütün bunlar Azərbaycanın siyasi iradəsi ilə öz qiymətini aldı və başqa
heç bir neqativ addımın atılmasına yer qalmadı. Ermənistanın ənənəvi siyasi nihilizm xəstəliyi isə bu reallıqları
dərk etmədikcə onun acı sonluğa yaxınlaşmasını qaçılmaz edəcək.
Geosiyasi balanslaşdırma siyasəti və bölgənin konfiqurasiyası
Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıqlardan ən əsası budur ki, Ermənistanın təcavüzkar tərəf olduğu artıq
bütün dünyada qəbul edilən inkarolunmaz faktdır. Təcavüzkar müharibədə kapitulyasiya sənədini imzaladığı üçün
bütün şərtləri qəbul edib və onları yerinə yetirməyə borcludur. Bu şərtlərin yerinə yetirilməməsi yaxud, yayınma
cəhdləri Ermənistan üçün ağır nəticələrə səbəb olan yeni məsuliyyətin yaradılması deməkdir. Nəzərə alınmalıdır
ki, kapitulyasiya aktının məzmunu və zəruri məqsədi ilk növbədə hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə regionda
əməkdaşlığın, sabitliyin təmin edilməsini, qarşılıqlı inteqrasiya proseslərinin sülh şəraitində təmin edilməsi
məqsədi ilə imzalanan hüquqi baza sənədidir. Burada açıq ifadə olunmuş prinsipləri tərəflər qəbul edərək rəsmən
imzalamışlar.
Postmüharibə mərhələsində qarşı tərəflər zəruri həqiqəti dərk etməlidir ki, 2020-ci ilin 10 noyabr tarixinə
Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəflərinin imzaladıqları Bəyanatın 9-cu bəndində əksini tapmış "Zəngəzur
dəhlizi"nin açılması istiqamətində Ermənistanın üzərinə düşən öhdəliyin müxtəlif bəhanələrlə uzadılması cəhdləri
regionda sabitliyin bərqərar olmasına maneələr yaratmaqla, hətta təhlükəsizliyə olan təhdidlərə yenidən yol açmış
olur. Bu prosesdə mövqesizlik hətta bəyanatın prinsipləri ilə ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də 10 iyul 2021-ci il
tarixdə Prezident İlham Əliyev Rusiyanın dövlət başıçısı Vladimir Putinlə Moskva şəhərində görüşərkən bu
məsələyə dair mövqeyini belə bildirmişdir: “Əlbəttə, regionda münaqişədən sonrakı vəziyyət mövzusu da var.
Biz sizinlə daim əlaqə saxlayırıq. Hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra ötən səkkiz ay ərzində, zənnimcə,
yanvar ayında Moskvada şəxsən görüşümüz və telefon söhbətlərimiz vəziyyətin sabitləşdirilməsi işində çox
mühüm rol oynayıb. Biz qətiyyətlə münaqişədən sonrakı dövrün maksimum ağrısız keçməsi əzmindəyik.
Düşünürəm ki, ümumi səylərimizlə buna nail olacağıq”.
Bəyanatın 9-cu maddəsində qarşıya qoyulan bu məqsədlərin mahiyyəti belə şərh olunmuşdur: “Bölgədəki
bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələri bərpa edilir. Ermənistan Respublikası vətəndaşların, nəqliyyat vasitələrinin
və yüklərin hər iki istiqamətdə maneəsiz hərəkətinin təşkili məqsədilə Azərbaycan Respublikasının qərb rayonları
və Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyinə zəmanət verir. Nəqliyyat əlaqəsi
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üzrə nəzarəti Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Xidmətinin orqanları həyata keçirir”. Lakin bu
dəfə də növbəti riyakarlığa əl atan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan sənədin bu maddəsini təhrif etməyə
çalışmış və bildirmişdir ki, guya rəsmi Bakı Ermənistan-Gürcüstan-Azərbaycan-Rusiya dəmir yolunun
açılmasından imtina edib. Təəssüflər olsun ki, Ermənistanda boşboğazlıq edib müharibədən və ya Zəngəzurla
bağlı reallığı əks etdirməyən məsələlərdən danışanlar erməni cəmiyyətinin də xeyrinə olacaq beynəlxalq
layihələrin reallaşmasını bu sərsəm fikirlərlə əngəlləmiş olduqlarının hələ də fərqində deyillər. İstər Ermənistanın,
istərsə də onun havadarlarının belə uğursuz cəhdlərlə Azərbaycanın iradəsinə qarşı addım atmaları, əslində, siyasi
spekulyasiyadan başqa bir şey ola bilməz. Əvvəla, Zəngəzur dəhlizi dövlətlərarası əməkdaşlığın iqtisadi
dividentləri üçün çox ciddi prioritet kəsb edir. Onun reallaşmasına maneənin törədilməsi dövlətlər üçün böyük
iqtisadi itki deməkdir. İkincisi, bu gün ən yaxşı halda dəhlizin tələb edilməsi Ermənistana edilən güzəştdir. Tarixi
siyasi reallıqlar sübut edib ki, sonradan Ermənistan adında yaradılan qurama dövlətin tərkibinə verilən
Azərbaycanın Zəngəzur mahalı vaxtilə böyük siyasi oyunların qurbanına cevrilib. Azərbaycan hazırda bu kimi
tarixi hadisələrə olan münasibətini ortaya qoyub və baş vermiş ədalətsizliklərin cavabını soruşmaq haqqına
malikdir. Üçüncüsü, Ermənistanı himayə edən dövlətlər anlamalıdırlar və anlayırlar ki, “məzlum erməniçiliyə”
himayədarlıq etmək onlara ağır iqtisadi siyasi zərbə vurmaqdan başqa indiyədək heç nə verməyib və bundan sonra
da verməyəcək. Bəs onda əməkdaşlığa maneə törətmək hansı siyasi məntiqə sığır və buna kim razı ola bilər? Təbii
ki, bu, qəbuledilməzdir. Ona görə də qarşılıqlı etimad mühitinin yaradılması ilə böyük perspektivlərə nail olmağın
ən etibarlı vasitə olduğunu Azərbaycanın iradəsi və zamanın reallığı göstərməkdədir.
Şuşa Bəyannaməsi tarixi reallıqların düzgün dərkini qarşıya qoyur
2021-ci il iyunun 15-də Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Şuşa şəhərində imzaladıqları Bəyannamə
xüsusi tarixi əhəmiyyətinə görə beynəlxalq arenada analitiklərin təhlil obyektinə çevrilmişdir. Azərbaycan
xalqının qəhrəmanlıq simvolu olan Şuşa şəhərində Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında
müttəfiqlik münasibətlərinin çoxtərəfli istiqamətlərini əhatə edən Bəyannamə Azərbaycan xalqının Qurtuluş
Gününə – 15 iyuna və Qarabağ, Zəngəzur üçün çox vacib sayılan Qars müqaviləsinin 100-cü ildönümünə təsadüf
etməsinin isə xüsusi rəmzi mənası vardır. Digər tərəfdən, hər iki müttəfiq ölkə tarixi hadisələrin hazırkı dönəmində
bölgədə müşahidə olunan xarici qüvvələrin maraq və mənafelərinə tutarlı cavab olaraq zəruri tarixi missiyanın
həllinə bu bəyannamədə qarşıya qoyulan vəzifələrlə nail oldular.
Azərbaycan – Türkiyə müttəfiqliyinin miqyası və potensial imkanları bir sıra qüvvələrin özləri üçün ölçü
götürməsini gündəmə gətirdi. Biz regionun geosiyasi mənzərəsində həmişə müşahidə edirik ki, tarixin
təkrarlanması, oxşar hadisələrin baş verməsi Azərbaycanın mənafeyinə zidd addımların cərəyan etməsi fonunda
özünü göstərmişdir. Sirr deyil ki, indi də bölgə uğrunda bir sıra region və Qərb dövlətləri öz maraqları baxımında
müxtəlif mübarizə üsulları seçməkdədirlər. Fərqli zamanlarda bu maraqların qurbanına çevrilmiş bir sıra milli
problemlərimiz sonralar çətin tarixi vəzifələrin həllini qarşımıza çıxarmışdır. Ona görə də Şuşada Türkiyə lideri
ilə Bəyannamənin imzalanması zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qars müqaviləsinə və onun sonrakı
hadisələrə təsirinə diqqət yetirmiş və demişdir: “Tarixi Qars müqaviləsi düz yüz il əvvəl imzalanıb. Bu da böyük
rəmzi məna daşıyır. Yüz ildən sonra azad edilmiş Şuşa şəhərində müttəfiqlik haqqında imzalanmış Birgə
Bəyannamə bizim gələcək işbirliyimizin istiqamətini göstərir. Bəyannamədə bir çox önəmli məsələlər öz əksini
tapır. Beynəlxalq müstəvidə birgə əməkdaşlıq fəaliyyətimiz, siyasi əlaqələr, iqtisadi-ticarət əlaqələri, mədəniyyət,
təhsil, idman, gənclər siyasəti, demək olar ki, bütün sahələr əhatə olunur. Cənub Qaz Dəhlizinin Türkiyə,
Azərbaycan, dünya üçün önəmi göstərilir. Hər bir məsələ çox böyük önəm daşıyır”.
Fərqli zamanlarda və tarixi şəraitdə mövcud olan hər iki müqavilənin mahiyyətində bizi düşündürən o hal
olmalıdır ki, Azərbaycan 100 il bundan əvvəl böyük təzyiqlərin altında dərin siyasi böhran yaşadığı halda bu gün
qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Şuşa şəhərində həm də bölgənin taleyini həll edirlər. Dövlət başçısının apardığı
uzaqgörən siyasət nəticəsində xalqımız düz 100 il sonra tarixi ədaləti bərpa edərkən, həm də Şuşa Bəyannaməsi
ilə dünyanın tarixi gerçəklikləri qəbul etməsi üçün rəsmi mövqe sərgilədilər. Bu mövqenin son iki yüz ildən artıq
bir dövrdə yeni geosiyasi reallıqlara Azərbaycan tərəfindən verilən başlanğıc olduğu tamamilə haqlı və əsaslıdır.
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Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində liderlik missiyası
İradə Hüseynova,
Bakı Dövlət Universiteti Qafqaz xalqları tarixi kafedrasının müdiri,
tarix elmləri doktoru, professor
XX əsrdə xalqımızın yetirdiyi ən böyük şəxsiyyət, dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyev
özünün təkmil dövlətçilik konsepsiyasında ədalət, müdriklik və həqiqət kimi 3 ali dəyəri bir araya gətirərək çağdaş
tariximizdə əbədiyaşarlığını təmin etmişdir. Fenomen siyasi lider olaraq ulu öndər Azərbaycana bir qərinəlik ali
rəhbərliyi dövründə gücün siyasətinə deyil, siyasətin gücünə arxalanmışdır. Bu möhtəşəm tarixi missiya öz
başlanğıcını Azərbaycan geçəkliyində ilk ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlmiş Heydər Əliyevin 1969-cu il
iyulun 14-də respublikanın siyasi Olimpinə birinci dəfə gəlişindən götürtmüşdür.
Ötən yarım əsrdən artıq bir dövrdə ulu öndər Heydər Əliyevin timsalında Azərbaycan cəmiyyəti bir daha
əmin olmuşdur ki, böyük siyasi liderlər üçün səciyyəvi cəhətlərdən biri siyasi intuisiya və uzaqgörənlik,
hadisələrin gedişinə təsir göstərmək və ya onu qabaqlamaq bacarığıdır. Tarixən, bir çox nüfuzlu liderlərin
siyasətdə qarşıya qoyduğu məqsədlərə yetişərək uğur qazanması, rəhbərlik etdiyi kütləni, xalqı böyük fəlakət və
faciələrdən hifz etməsi məhz iti fəhm və uzaqgörənliyin nəticəsi olmuşdur. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
də belə uzaqgörən, siyasi proseslərin inkişaf trayektoriyasını duyan, çoxgedişli kombinasiyalar qurmağı bacaran,
hadisələrə pozitiv təsir göstərən fenomenal şəxsiyyət idi.
Dahi rəhbər Heydər Əliyev məhz millətinin gələcəyini düşünən lider olaraq bütün şüurlu həyatını
canından artıq sevdiyi Azərbaycanın tərəqqisinə, inkişafına həsr etmişdir. Hər bir xalq taleyində müstəsna rol
oynamış böyük şəxsiyyətlərin xatirəsini uca tutur, onların adının əbədiləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar
atır. Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il 10 mart tarixdə imzaladığı “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əlirza oğlu Əliyevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi haqqında” fərmanla ulu öndərin xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm addımlar atılmışdır. Fərmanla Heydər Əliyev mükafatı və ordeni
təsis edilmiş, Bakı və Naxçıvan şəhərlərində “Heydər Əliyev” xatirə memorial kompleksləri yaradılmış,
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə, Bakı Beynəlxalq Aeroportuna, Bakı Dərin Özüllər Zavoduna, Bakı-TbilisiCeyhan ixrac boru neft kəmərinə, “Lider” qazma qurğusuna, Respublika sarayına, Bakı şəhərindəki İdmanKonsert Kompleksinə, habelə paxtaxtın ən böyük küçə və meydanlarından birinə ulu öndər Heydər Əliyevin adı
verilmişdir.
Fərmanda yer almış mühüm müddəalardan biri də ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev
Fondunun yaradılmasının dəstəklənməsi olmuşdur. Fond, ilk növbədə, ümummilli liderin ölkənin sosial-iqtisadi,
mədəni tərəqqisi, sivil dünya birliyinə inteqrasiyası, xalqın maddi rifahının yaxşılaşması naminə müəyyən etdiyi
siyasi kursun öyrənilməsi və təbliği, habelə bu ideyaların reallaşdırılması niyyəti ilə yaradılmışdır. Bununla
yanaşı, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım
göstərilməsi, ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, respublikanın və xarici ölkələrin təhsil
müəssisələri ilə qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi, elmi tədqiqatların aparılmasına
yardım göstərilməsi, ölkənin yaradıcı və elmi potensialının artırılması kimi məqsədlər də birinci xanım
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun ötən illərdəki genişmiqyaslı, möhtəşəm
fəaliyyətində prioritet istiqamətlər olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il 29 dekabr tarixli “Heydər Əliyev Mərkəzinin yaradılması haqqında”
sərəncamı ilə paytaxtın mərkəzində müasir memarlığın ən qabarıq cizgilərini özündə təcəssüm etdirən Heydər
Əliyev Mərkəzi inşa olunmuş, habelə mərkəzin strukturu və fəaliyyəti təmin edilmişdir. Bütün bunların davamı
kimi dövlət başçısının 2013-cü il yanvarın 21-də imzaladığı “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında” növbəti sərəncamında deyilirdi: “Dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin
Azərbaycanın 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”.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri
Azərbaycanı real müstəqilliyə qovuşdurması, dövlətçiliyin qorunub saxlanılması, milli inkişaf yolunun düzgün
müəyyənləşdirilməsidir. Tarix boyu Azərbaycanda milli dövlət quran böyük sərkərdələrin, liderlərin,
şəxsiyyətlərin sayı kifayət qədər olsa da, etiraf etmək lazımdır ki, onların heç biri yaratdıqları dövləti sonadək
qoruyub saxlamağa, onun müstəqilliyinin əbədiliyini təmin etməyə nail olmamışdır. Bu mənada, böyük strateq
Heydər Əliyevin milli tariximizdəki rolunun və yerinin müstəsnalığını siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, hər
kəs etiraf etməyə məhkumdur.
Ümummilli lider bununla yanaşı, həm də Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün hələ ötən əsrin 70-ci
illərindən başlayaraq iqtisadi, siyasi, mədəni zəmin yaratmış rəhbər kimi müasir tariximizdə ədədiyaşarlığını
təmin etmişdir. 1969–1982-ci illərdə Azərbaycana inamla rəhbərlik etmiş Heydər Əliyevin böyük uzaqgörənliklə
formalaşdırdığı sənaye və istehsal potensialı bu günün özündə də davamlı iqtisadi yüksəliş üçün möhkəm özülə,
bünövrəyə çevrilmişdir. O dövrdə keçmiş SSRİ-nin ən geridə qalmış respublikalarından biri kimi tanınan,
iqtisadi, mənəvi-ideoloji böhran keçirən Azərbaycan sanki taleyin ümidinə buraxılmış kimi görünürdü.
Böyük strateqin respublikanın ağır iqtisadi, siyasi, mənəvi böhran keçirdiyi belə bir dövrdə–1969-cu ilin
14 iyulunda Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsi isə respublikanı işıqlı gələcəyə doğru aparan yolun
başlanğıcına çevrilmişdir. Yeni rəhbərin ilk gündən ədalətə, qanunçuluğa tapınaraq respublikada əliəyriliyə,
rüşvətxorluğa, dövlət əmlakının mənimsənilməsi hallarına qarşı kəskin mübarizəyə qalxması, paralel olaraq
yüksək yenilikçiliyi, təşəbbüskarlığı, islahatlara meylliliyi respublika ictimaiyyətində nikbinliyi, sabaha inamı
artırmışdır.
Məhz bu mərhələdən etibarən respublikamızda gerçəkləşdirilən çoxşaxəli islahatlar müsbətə doğru
radikal dəyişikliklərə təkan vermiş, qısa müddətdə iqtisadi sahədə mühüm nailiyyətlər əldə olunmuş,
mədəniyyətin yüksəlişi, milli-mənəvi dəyərlərin dirçəlişi istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Həmin illərdə
Heydər Əliyev məhz milli özünüdərkin güclənməsinə zəmin yaradan iqtisadi inkişaf strategiyası həyata keçirməyə
çalışmışdır. Keçmiş Sovet İttifaqı kimi böyük dövlətin zəngin iqtisadi potensialından və geniş imkanlarından
istifadə edərək respublikanı tərəqqi yoluna çıxaran ümummilli lider Heydər Əliyev yeni və mütərəqqi sənaye
sahələrinin yaradılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir.
Sənayenin inkişaf səviyyəsinə görə respublikanın bütün bölgələrinin proporsional inkişafı yönümündə
ardıcıl addımlar atılmış, istehsalla bilavasitə bağlı elmi-tədqiqat sahələrinin inkişafı üçün kompleks tədbirlər
görülmüşdür. Elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin, mütərəqqi texnologiyaların istehsalatda tətbiqi
Azərbaycanın bütün ittifaqda qabaqcıl mövqelərə çıxmasına, ölkənin sosial-iqtisadi həyatında yüksəlişə rəvac
vermişdir. Ümumilikdə, 1970–1982-ci illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və ciddi səyləri nəticəsində
Azərbaycanda onlarla zavod, fabrik, istehsalat sahələri yaradılmış, 250-dən artıq sənaye müəssisəsi fəaliyyətə
başlamışdır. Azərbaycan bir sıra istehsal sahələrinə görə Sovet İttifaqında aparıcı yer tutur, burada 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. O dövrdə iqtisadi sahədə həyata keçirilən
islahatlar və əldə olunan uğurlar paralel olaraq milli-mənəvi yüksəlişə də ciddi təkan vermişdir.
Ümumiyyətlə, 70–80-ci illərdə böyük strateq Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin bütün fəlsəfəsi
yalnız xalqın milli dirçəlişi, milli qürur hisslərinin oyanışı məramına hesablanmışdı. İdarəçilikdə digər bütün
addımlar, o cümlədən, iqtisadi inkişafın sürətli strategiyasının həyata keçirilməsi milli şüurun yüksəlməsinə təkan
verməli, milli dirçəlişin etibarlı təməlinə çevrilməli idi. Bu məqsədə yetişmək üçün Heydər Əliyev
azərbaycançılıq məfkurəsinin rejimin ideoloji repressiya maşını ilə boğulmasına nəinki imkan verməmiş, eyni
zamanda, milli məfkurə və düşüncə sahibi olan ziyalıları qorumuş, nəticədə respublikada dissident yazarlar
olmamışdır.
Ulu öndərin hakimiyyətə gəlişindən əvvəlki illərdə azərbaycançılıq məfkurəsini əsərlərində təbliğ
etdiklərinə görə şovinizmdə, millətçilikdə günahlandırılan, təqiblərə məruz qalan Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza
Ulutürk, Anar, Ziya Bünyadov kimi şəxsiyyətləri ən çətin məqamlarda qoruyan Heydər Əliyev bütün ruhu ilə
milli kökə bağlı şəxsiyyət olduğunu bir daha sübuta yetirmişdir.
Həqiqi milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı əvəzsiz xidmətlərindən biri də məhz
ana dilinə həssas münasibət olmuşdur. Xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin yaşadılması və inkişaf etdirilməsində ana
dilinin müstəsna rol oynadığını başa düşən, onu bilməyənləri şikəst sayan müdrik rəhbərin bu məsələyə
münasibəti daim həssas olmuşdur. Ulu öndər Sovet Azərbaycanında hakimiyyətə gəlişindən dərhal sonra
Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyinin keçirilməsinə qərar vermiş, 1969-cu il noyabrın 1-də bu
təntənəli tədbirdə totalitar sovet rejiminin tətbiq etdiyi bütün baryerləri aşaraq Azərbaycan dilində çıxış etmişdir.
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Bununla da Heydər Əliyev dühası cəmiyyətə milliləşmə zəruriliyi mesajını vermiş, milli dilə, dinə, dəyərlərə bağlı
olmağı, tarixi irsi yaşatmağı ictimai fikrə böyük müdrikliklə təlqin etmişdir.
70-ci illərin ortalarında Azərbaycan dilinin tədqiqi və öyrənilməsi istiqamətində dövlət səviyyəsində bir
sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir. 1974-cü ildə Azərbaycan dilinin tədqiqinə görə bir qrup dilçi alimin
Dövlət mükafatı alması, o cümlədən, 3 cildlik “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin çapı da ulu öndərin ana dilinə
böyük ehtiramla yanaşdığını göstərir. Həmin illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunun
yaradılması da ana dilinin ictimai-siyasi nüfuzunun möhkəmləndirilməsi, dil tarixinə, dialektologiyaya dair bir
çox tədqiqatların meydana çıxmasını şərtləndirmişdir.
Ümumiyyətlə, həmin dövrdə humanitar elm sahələrində böyük irəliləyişlər əldə edilmiş, Azərbaycan
dilinin, tarixinin, folklorunun, fəlsəfi fikrinin, incəsənətinin tədqiqi sahəsində uğurlu nəticələr qazanılmışdır.
Sovet rejiminin sərt qanunlarına baxmayaraq, respublikamızda böyük iqtisadi, elmi və ədəbi-mədəni potensialın
yaradılması bu uzaqgörən siyasətin nəticəsi olmuş, 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 əsası məhz
70-ci illərdə qoyulmuş möhkəm ideoloji-siyasi təmələ əsaslanmışdır. Ümummilli lider 1982-ci ildən sonra– SSRİ
superdövlətini idarə edən aparıcı simalardan biri kimi Kremldə çalışdığı dövrlərdə də Azərbaycanın gələcək
müstəqilliyinə xidmət edən bir sıra addımlar atmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyev respublikamıza qarşı ayrıseçkilik siyasətinə qarşı çıxmış, ermənilərin məkrli torpaq ilhaqı siyasətinə qarşı barışmaz mövqe tutmuş, bədnam
Qorbaçov rejimini kəskin tənqid etmişdir.
Məhz bu qətiyyətli və prinsipial mövqeyinə görə 1987-ci ildə SSRİ KP MK-nın Siyasi Bürosunun
üzvlüyündən uzaqlaşdırılan dünya miqyaslı siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyev sonrakı mərhələdə də
Azərbaycanla bağlı siyasi proseslərə biganə qalmamışdır. Ümummilli lider 90-cı illərin əvvəlində, Azərbaycanın
dar günlərində onun harayına səs verərək Moskvadan Vətənə dönmüş, lakin yerli rəhbərliyin namərd
dönüklüyündən üz çevirib doğulduğu Naxçıvana getmiş, burada zamanın diktəsi ilə siyasi proseslərdə fəal iştirak
etmiş, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə real zəmin formalaşdırmışdır.
1991-ci ilin oktyabrından 1993-cü ilin iyununadək ölkədə cərəyan edən mürəkkəb və ziddiyyətli
proseslər, eyni zamanda, ölkənin müstəqilliyi üçün real təhdidlərin meydana çıxması, vətəndaş qarşıdurması
meyllərinin güclənməsi, hüquqi nihilizmin, xaos və anarxiya mühitinin dərinləşməsi göstərmişdir ki, ölkəni
yaranmış acınacaqlı vəziyyətdən yalnız Heydər Əliyev kimi müdrik və uzaqgörən şəxsiyyət xilas edə bilər.
Ümummilli lider 1993-cü ildə xalqın təkidli çağırışına cavab verərək hakimiyyət sükanı arxasına keçmiş, ölkədə
ictimai-siyasi sabitliyi, qanunçuluğu bərpa etmiş, eyni zamanda, insan hüquq və azadlıqlarının təminatına xidmət
edən hüquqi islahatların müəllifi olmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyev bu mərhələdən Azərbaycanın yeni dövr üçün demokratik inkişaf modelini
müdrikliklə irəli sürmüş, eyni zamanda, bu mütərəqqi dəyişikliklərin ictimai şüurda tədricən qəbul olunması
zərurətini önə çəkmişdir. Böyük öndərin dövlətçilik konsepsiyası Azərbaycanın tarixi ənənələrini və müasir
Avropa dəyərlərini özündə birləşdirən yeni inkişaf modeli olmuşdur. İcimai-siyasi sabitlik faktoru bu modelin
əsas dayaqlarından, istinad nöqtələrindən biri kimi çıxış etmişdir.
Müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyinin, prinsipiallığının və
siyasi iradə nümayişinin məntiqi nəticəsi olaraq 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin əfsanədən reallığa
çevrilməsi ölkənin bütün strateji əhəmiyyətli sahələrinin inkişafına təkan vermişdir. “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanmasının milli inkişafdakı misilsiz əhəmiyyəti bügünkü intensiv sosial-iqtisadi inkişaf fonunda daha
qabarıq görünür. Azərbaycana son illərdə daha böyük uğurlar gətirən bu strategiyanın əsas mahiyyəti ölkənin
malik olduğu təbii sərvətlərdən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha uğurlu şəkildə istifadə etməyə əsaslanır.
Bu strategiyanın həyata keçirilməsi iqtisadi maraqlarla yanaşı, milli təhlükəsizlik maraqlarının təmin olunmasına
da yönəlmişdir.
Uzaqgörən lider olaraq Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu uğurlu neft strategiyası təkcə dövlətin iqtisadi
maraqlarının realizə olunmasına deyil, paralel olaraq müstəqilliyin qorunub saxlanmasına yönəlik siyasi xəttin
yürüdülməsinə, buna uyğun əlverişli situasiyanın formalaşdırılmasına xidmət etmişdir. “Əsrin müqaviləsi”
imzalandıqdan sonra ümummilli lider özünün zəngin bilik və təcrübəsi əsasında Azərbaycanın yeni dövr üçün
iqtisadi inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirmiş, bu sahədə mövcud problemlərin həlli yollarını elmi-nəzəri və
praktiki əsasda göstərmişdir.
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Ümummilli lider mərkəzi planlaşdırma və bölgü prinsiplərinin hakim olduğu ictimai-iqtisadi
formasiyadan azad bazar iqtisadiyyatına optimal keçid proqramını irəli sürmüş, onun həyata keçirilməsinə
çalışmışdır. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının başlıca prinsipləri - xüsusi mülkiyyətçilik, azad sahibkarlıq
fəaliyyəti, özəlləşdirmə, qeyri-neft sektorunun, sənayenin inkişafı və sosial infrastrukturun yeniləşdirilməsi
prioritet seçilmişdir. 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.
Böyük strateq Heydər Əliyev Azərbaycanın həqiqi müstəqilliyinin təmin edilməsi üçün hər bir fərdin
mənafeyinə cavab verən hüquqi islahatların aparılmasını da təmin etmişdir. 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini
müəyyənləşdirməklə yanaşı, insan hüquq və azadlıqlarının təminatını da dövlətin ali məqsədi kimi ön plana
çıxarmışdır. Konstitusiyada hakimiyyət bölgüsü prinsipləri dəqiq əksini tapmış, zamanın tələbi ilə səsləşən
məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirilməsinə fundamental hüquqi zəmin yaradılmışdır.
Ümummilli liderin Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm
addımlarından biri də cəmiyyətin vahidliyinin, bütövlüyünün təmin olunması, milli ideologiyanın sistem halında
təqdimatıdır. Bu bir reallıqdır ki, ulu öndər cəmiyyətin vahidliyini təmin edərək, onun müxtəlif istiqamətlər–
sosial bərabərsizlik, regional faktor, dini və milli mənsubiyyət amili baxımından parçalanmasına imkan
verməmişdir. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyinin yaşaması, inkişaf etməsi baxımından ən düzgün seçim idi və ötən
illərin reallıqları da bunu təsdiqləmişdir.
Dünya Azərbaycanlılarının 2001-ci ilin 9–10 noyabrında keçirilmiş I Qurultayında Ümummilli lider
Heydər Əliyev demişdir: “Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır,
azərbaycançılıqdır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi həm
Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olub. Biz həmişə bu ideya
ətrafında birləşməliyik. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların
ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafının təmin olunması
deməkdir”.
Hələ sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə formalaşdırdığı mütərəqqi ənənələri müstəqillik illərində
inamla davam etdirən ulu öndər Azərbaycanın 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.
Böyük strateq həmişə vurğulayırdı ki, Azərbaycan xalqının əsrlər boyu əldə etdiyi milli-mənəvi dəyərlər
milli mədəniyyətdən, əxlaqdan, adət-ənənələrdən və digər insani keyfiyyətlərdən ibarətdir. Ulu öndər millimədəni irslə yanaşı, mənəviyyatın, milli əxlaq və düşüncə modellərinin qorunub saxlanılması üçün də səylərini
əsirgəməmişdir.
Dahi öndər Azərbaycanı daim inkişaf edən, müasir görmək istədiyindən xalqın gələcək taleyinə biganə
qalmamış, müasirləşmə xəttini özündən sonra layiqincə davam etdirəcək müasir düşüncəli, yüksək idarəetmə və
təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik müasir ruhlu lider yetişdirmişdir. Əgər Heydər Əliyevin müasirləşmə siyasəti
ötən əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycanı keçmiş SSRİ-nin qabaqcıl ölkəsinə çevirmişdisə, eyni zamanda,
90-cı illərdə xoas və tərəqqidən inkişafa doğru mükəmməl strategiyanı təmin etmişdisə, onun layiqli davamçısı
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü modernləşmə kursu respublikamızın milli inkişaf modelinin formalaşmasını
şərtləndirmişdir.
Prezident İlham Əliyevin son 18 ildə ölkəyə rəhbərliyinin ən parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu gün
Azərbaycan, sözün əsl mənasında, tam müstəqil siyasət yürüdən ölkədir. Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin
öz siyasi dəst-xətti, dövlətçilik siması, inkişaf yolu vardır. Ölkə iqtidarının milli maraqlara əsaslanan siyasəti,
iqtisadi inkişaf və demokratikləşdirmə, hüquqi dövlət quruculuğu, effektiv diplomatiya istiqamətində ardıcıl və
məqsədyönlü fəaliyyəti də məhz milli müstəqilliyin praktik olaraq gerçəkləşdirilməsini təmin etmişdir.
Modernləşmə xəttini uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyev hesab edir ki, bu yol ölkəmizi bilik və
informasiya cəmiyyətinə gətirib çıxaracaqdır. Azərbaycanın sosiomədəni modernləşməsi təkcə yeni
texnologiyaların və bazar mexanizmlərinin tez bir zamanda keyfiyyətli tətbiqini deyil, kreativ və innovasion
şüurun köməyi ilə millətin sivil yeniləşməni şərtləndirə bilən institutların yaranmasını nəzərdə tutur. Ötən illərdə
uğurla gerçəkləşdirilən sosial-iqtisadi islahatların - davamlı və tarazlı inkişafı stimullaşdıran dövlət
proqramlarının, ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə edən fərman və sərəncamların nəticəsi olaraq
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respublikamız son illərdə dünyanın sürətli inkişaf yolunda olan, qlobal maliyyə-iqtisadi böhrandan uğurla çıxan,
özünəməxsus milli inkişaf modeli olan dövlətlərindən biri kimi tanınır.
Ötən illərdə həyata keçirilən islahatları real miqyasına, əhəmiyyətinə görə, ən azı, onilliklər ərzində
reallaşdırmaq mümkündür. Ulu öndərin liderlik missiyasını uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin
yüksək iradəsi, əzmi, qətiyyəti sayəsində, idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində Azərbaycan bu dövrdə fantastik
görünə biləcək sürətli inkişaf yolu keçmiş, bir sıra taleyüklü məsələlərin həllinə nail olmuşdur. Cənab İlham
Əliyevin qazandığı uğurların bir mühüm səbəbi də var: dövlət başçısı insan və şəxsiyyət amilini ucaltmaqla, hər
bir vətəndaşın maraqlarının dövlət üçün üstün olduğunu nümayiş etdirmişdir.
Yeni tipli siyasi lider İlham Əliyevin prezidentliyi dövrünün ən böyük uğurlarından biri də Azərbaycan
kəndinə şəhər simasının gətirilməsi olmuş, cənubdan şimala, şərqdən qərbə çoxsaylı yaşayış məntəqələrində yeni
sosial-mədəni obyektlər– ən müasir tələblərə cavab verən yeni məktəblər, səhiyyə ocaqları, körpülər, yollar
tikilmişdir. Hətta sovet dövründə də mavi yanacaq üzü görməyən Yardımlıya, Lerikə qaz xətti, Qubanın ucqar
dağ kəndi Xınalığa yol çəkilmişdir.
Bütün bunlar regionlarda mənəvi ab-havanın yaxşılaşmasına səbəb olmaqla, Azərbaycan insanının
dövlətə, onun rəhbərinə etimadı, sevgini və rəğbətini daha da artırır. Dövlət başçısı əldə olunmuş nailiyyətlərlə
bərabər, problemləri və onların həlli yollarını da göstərir, verdiyi hər bir göstərişin icrasına nəzarət edir,
islahatları sürətləndirən struktur tədbirlər həyata keçirir. Ölkə başçısının rəhbərliyi altında aparılan nəhəng işlər
isə Azərbaycanın əldə etdiyi nailliyyətlərin qarşıdakı illərdə daha geniş miqyas alacağını əminliklə söyləməyə
əsas verir.
Ötən ilin payızında Prezident, Ali Baş komandan İlham Əliyev özünün ölməz lider sələfi, ümummilli
lider Heydər Əliyevin ən böyük vəsiyyətini– müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək uğrunda
Vətən müharibəsini cəmi 44 gündə Qələbə ilə başa çatdırmaqla, xalqımıza öz tarixinin ən böyük Zəfərini
qazandırdı. Bu Qələbə qətu surətdə göstərdi ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz liderlik missiyası
müzəffər davamçısı İlham Əliyevin timsalında uğurla davam etdirilir və müstəqil Azərbaycanın xalqını ulu
öndərin arzuladığı xöşbəxt günlərə qovuşdurur.
Xalq qəzeti. - 2021.- 16 iyul. - № 147. - S. 3.
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Heydər Əliyev və Azərbaycanın milli-mənəvi intibahı
Məhərrəm Qasımlı,
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin sədri, professor, Əməkdar elm xadimi
1969-cu il iyulun 14-də Sovet Azərbaycanının ictimai-siyasi həyatında baş vermiş tarixi dəyişiklik–
ömrünü bütünlüklə öz xalqının köklü maraqlarının gerçəkləşməsinə xidmətə həsr etmiş yurdsevər soydaşımız,
təşəbbüskar və yüksək enerjili milli kadr Heydər Əliyevin respublikanın ali siyasi rəhbəri vəzifəsinə gəlməsi bir
çox başqa sahələrlə yanaşı, mənəvi-humanitar istiqamətin, o cümlədən də milli mədəniyyətimizlə bağlı elmi və
mədəni-təşkilati fəaliyyətin sürətli və genişmiqyaslı canlanmasına səbəb oldu.
Ana dili, ədəbiyyat, tarix, musiqi, rəssamlıq, memarlıq, xalçaçılıq, xalq yaradıcılığı və etnoqrafiya kimi
ən müxtəlif istiqamətləri cəmləşdirən milli-mənəvi dəyərlər kompleksi o vaxtdan ümummilli lider missiyası ilə
fəaliyyətə başlayan Heydər Əliyevin ən yüksək qayğı və diqqəti ilə himayə olundu. Aradan keçən yarım əsrlik
dövr çoxminillik tariximizə yeni tipli milli-mənəvi intibah kimi daxil oldu.
Ötən əsrin70–80-ci illərində müdrik və uzaqgörən bir rəhbər kimi Heydər Əliyevin Azərbaycanda
yeritdiyi siyasətin tərkibində xüsusi yer tutan humanitar istiqamət məhz belə bir iqlimin yaranmasına səbəb oldu.
Onun xalqımızın tarixi keçmişinə, klassik ədəbi qaynaqlarına, ana dilinə, milli-mənəvi sərvətlərinə həssas və
qayğıkeş münasibəti bu sahənin öyrənilməsi, qorunub yaşadılması işinə güclü təkan verdi. O illərdən başlayaraq
milli ruhun güclənməsi, vətənçilik, azərbaycançılıq ideyalarının qüvvətlənməsi nəzərəçarpacaq bir dalğalanma
yaratdı. Heydər Əliyevin siyasi himayədarlığı və öndərliyi ilə həyata keçirilən bu ilkin tərpəniş uzunmüddətli bir
mübarizə və mücadilənin əsasını qoyaraq, öncə Azərbaycan ziyalılarını, daha sonra isə bütün xalqı strateji
məqsədlər üçün səfərbər etdi.
Yüzillərin qan yaddaşını daşıyıb gətirən tarixi-mənəvi dəyərlərə, o sıradan folklor qaynaqlarına göstərilən
qayğı və diqqət bütün Azərbaycan miqyasında özünütanıma, özünüdərk və özünəqayıdış proseslərini hərəkətə
gətirdi. Əvvəlki onilliklər üçün yasaq olan “Dədə Qorqud”, “Oğuz”, “Oğuz yurdu”, “Ozan”, “Türk mədəniyyəti”,
“Qan yaddaşı”anlayışları respublikada yaranmış münbit zəmindən nəşət taparaq, elmi toplantılarda, ədəbi-mədəni
yığıncaqlarda, kitablarda, mətbuatda, radio-televiziya verilişlərində boy göstərdi.
Mənəvi yaddaşın və milli özümlülüyün bərpası İçərişəhər, Şuşa, Ordubad, Gəncə memarlıq
komplekslərinin milli qoruq elan edilməsindən, qədim xalçaların muzey-qoruğa ("Xalça muzeyi"nə)
cəmləşdirilməsindən, sazı-sözü, muğam sənətini, xalq mahnılarını və rəqs-oyun mədəniyyətimizi himayə edən
rəsmi qurumların (Azərbaycan Aşıqlar Birliyi, "Aşıq Pəri Məclisi", "İrs", "Atəşgah", "Gülüstan", "Yallı" və s.
kimi məşhur xalq kollektivləri, "Muğam teatrı", "Dastan teatrı" , "Ozan-Aşıq Muzeyi") yaradılmasından, kütləvi
folklor nəşrlərindən, folklorun geniş miqyasda təbliğindən (folklor festivalları, saz bayramları, "Bulaq" və
"Ozan" verilişləri, qəzet və jurnallarda folklor səhifələri) başladı və az sonra öz uğurlu nəticələrini göstərdi. Artıq
70-ci illərin ortalarından soy-kökə, milli kimlik məsələlərinə, tarixi qaynaqlarla bağlı problemlərə təkcə alim,
müəllim və tələbələrə məxsus ixtisas auditoriyalarının yox, bütün ziyalı təbəqələrinin, o cümlədən gənclərin
xüsusi həssaslıq göstərdiyi duyulmaqda idi.
Təkcə belə bir faktı xatırlatmaq kifayətdir ki, 1978-ci ildə akademik Həmid Araslının nəşrə hazırladığı
"Kitabi-Dədə Qorqud" kitabı böyük tirajla çapdan çıxdıqdan az sonra sürətlə satılıb qurtarmışdı. Eyni sözləri
həmin illərin digər elmi və kütləvi folklor nəşrləri ("Koroğlu", "Azərbaycan dastanları", "Aşıq Ələsgər" və s.)
haqqında da söyləmək mümkündür. Kütləvi informasiya vasitələrində folklor irsimizin təbliğinin xalq tərəfindən
böyük maraq və rəğbətlə qarşılanması o illərdə radio və telepoçta gələn məktubların sayından da görünməkdə
idi. Belə ki, 1975-ci ildə radionun "Bulaq" verilişinin ünvanına həftə ərzində 100–150 məktub daxil olmuşdur.
1979-cu ildə "Ozan" verilişinin həftəlik poçtu daha yüksək göstərici (150– 200 məktub) nümayiş etdirmişdir.
“Kommunist”, "Ədəbiyyat və incəsənət", "Sovet kəndi", "Azərbaycan gəncləri" qəzetlərinin,
"Azərbaycan", "Qobustan", "Ulduz", "Kənd həyatı" jurnallarının poçtunda da xalq yaradıcılığı ilə bağlı
materiallar xeyli yer almışdır. Bütün bunlar 70-ci illərdə folklor işinə ümumxalq miqyasında həssaslığın
səviyyəsini müəyyənləşdirmək baxımından böyük tarixi-mədəni əhəmiyyətə malikdir. Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dönəmində (1969–1982) folklorun təbliği, nəşri və tədqiqi istiqamətində həyata
keçirilən irimiqyaslı tədbirlər bır qayda olaraq onun şəxsi təşəbbüsü, birbaşa sərəncamı və qayğısı sayəsində
mümkün olmuşdur.
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Ulu öndərin respublikaya rəhbərliyini birinci dövrü bir tərəfdən sistemli və sanballı folklor nəşrlərinin
vüsət alması ilə səciyyəvidirsə, başqa bir tərəfdən də xalq yaradıcılığı ilə bağlı təşkilati tədbirlərin – aşıqların
qurultaylarının çağırılması, "Koroğluya qayıdaq" rubrikası altında silsilə ozan-aşıq tədbirlərinin, dastan
axşamlarının təşkil edilməsi, böyük xalq sənətkarlarının yubileylərinin keçirilməsi, xalq istedadlarını üzə çıxaran
folklor festivallarının, sonralar ənənə halını alan və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə bir çox istedadlar bəxş
edən məşhur "Xan bülbül" müsabiqələrinin təşkil edilməsi və s. ilə əlamətdardır. Azərbaycan Respublikasının
mədəni həyatında mühüm hadisəyə çevrilən həmin tədbirlərin böyük əksəriyyətində Heydər Əliyev vaxt taparaq
özü şəxsən iştirak etmiş, milli-mənəvi dəyərləri yüksək qiymətləndirən ürək sözlərini söyləmiş, xeyir-duasını
vermişdir.
Şübhəsiz ki, respublikanın başında duran birinci şəxsin belə bir mövqe nümayiş etdirməsi həm bu
tədbirlərin təşkilatçı və iştirakçılarını, həm də sözün geniş mənasında xalqı ruhlandıraraq milli-mənəvi
dəyərlərimizə qarşı həssaslığı gücləndirmişdir. O illərdə respublika rəhbəri tərəfindən "Xalqın istedadı, onun
yaradıcılıq dühası "Kitabi-Dədə Qorqud", "Koroğlu" və başqa epik əsərlərdə bütün dolğunluğu ilə təcəssüm
tapmışdır"– fikrinin söylənilməsi heç də təsadüfi deyildi. Heydər Əliyevin söylədiyi bu və bu qəbildən olan digər
istiqamətverici mülahizələr elm və sənət adamlarını milli-mənəvi dəyərlərin öyrənilməsi, qorunması və
böyüməkdə olan gənc nəslə mənimsədilməsi işinə yönəldirdi.
Həmin illərdən başlayaraq folklor problematikası elm və bədii yaradıcılıq təşkilatlarının fəaliyyətində
aktiv şəkildə gündəmə daxil oldu. Elə buna görə də o vaxtdan etibarən elmi idarə və tədris müəssisələrində türk
mifologiyası və qədim türk epos mədəniyyəti, xüsusən də "Kitabi-Dədə Qorqud"la bağlı elmi müzakirələr
keçirilməyə başlandı, problematik məqalələrdən ibarət toplular nəşr edildi, eposun elmitənqidi mətninin
hazırlanması ilə əlaqədar vacib elmi-nəzəri işlər görüldü. H. Araslı, M.H. Təhmasib, M. Seyidov, F. Zeynalov, T.
Hacıyev, S. Əlizadə, Ş. Cəmşidov, E. Əlibəyzadə, B. Abdulla və başqa tədqiqatçıların bu sahədəki elmi fəaliyyəti
gücləndi. Azərbaycan folklorşünaslığının ən mötəbər tədqiqatçılarından olan M.H. Təhmasibin "Azərbaycan xalq
dastanları (orta əsrlər)" (Bakı, Elm, 1972) adlı sanballı monoqrafiyası da bu dövrün məhsulu oldu.
"Qobustan", "Azərbaycan", "Ulduz" jurnallarında, "Azərbaycan filologiyası", "Filologiya məsələləri"
məcmuələrində türk mifoloji düşüncə sistemi, tarixi-etnik yaddaş, soy-kökə qayıdış, milli kimlik probleminin
folklor və etnoqrafiya mədəniyyətimizdə inikası məsələlərinə həsr olunmuş çoxsaylı məqalələrin ardıcıl şəkildə
çap olunması da elmi-mədəni həyatın milli ovqatını əks etdirirdi. 70-ci illərdən start götürən Dədə Qorqud hərəkatı
qarşıdan gələn onilliklərin Qorqud elmi məkanına çevrilməsini təmin edə bildi: Azərbaycan qorqudşünaslığı birbirinin ardınca abidənin kamil mətnlərini nəşr etdi, Dədə Qorqudla bağlı sistemli araşdırmalar ortaya çıxdı.
Qorqudşünaslığın ən nüfuzlu elmi toplantıları təkcə keçmiş Sovetlər İttifaqı miqyasında deyil, beynəlxalq
səviyyədə də Azərbaycanda mərkəzləşdi. Qorqudçuluq təkcə elm-təhsil sistemi ilə çərçivələnmədi. Yazıçılar,
rəssamlar, heykəltəraşlar, kinematoqrafçılar Dədə Qorqud mövzu və motivlərinə üz tutdular. Anarın ssenari
müəllifi olduğu "Dədə Qorqud" filmi bu sahədə ən böyük uğurlardan biri oldu. Azərbaycan hüdudlarından çoxçox uzaqlarda da böyük şöhrət tapan bu gözəl kino əsəri Qorqud obrazının və eposdakı vətənpərvərlik,
qəhrəmanlıq, bahadırlıq ideyalarının təbliğində ölçüyəgəlməz dərəcədə böyük rol oynadı.
Qorqud ruhunun, milli ideyaların, oğuz mənəvi-estetik dünyasının yenidən xalqa mənimsədilməsində
"Dədə Qorqud" filmi ilə yanaşı, M. Abdullayev, F. Əliyev, M. Avşar və başqa tanınmış rəssamların Dədə
Qorqud motivləri əsasında çəkdikləri silsilə rəsm əsərləri, xalça ustalarının hazırladıqları Qorqud xalçaları,
çağdaş heykəltaraşlıqda yer alan çeşidli Qorqud motivləri də əhəmiyyətli iş gördü. Qorqud ruhuna qayıdış İ.Şıxlı,
Ə.Cəfərzadə, İ.Hüseynov, Anar, Elçin, Ə.Əylisli, M. Süleymanlı, F. Kərimzadə, Ə.Muğanlı, S.Oğuz, V.Nəsib,
M.Oruc kimi yazıçıların yaradıcılıq axtarışlarında öz əksini tapdı: onların qələmə aldıqları müxtəlif səpkili nəsr
əsərlərinin dil və üslub keyfiyyətlərində "Kitabi-Dədə Qorqud" eposuna məxsus poetik-üslubi maneralar, bədiiestetik cizgilər qabarıq yer aldı.
O illərdə R. Rza, O. Sarıvəlli, H. Arif, B. Vahabzadə, N. Xəzri, X.R. Ulutürk, M. Araz, M. Günər, M.
İsmayıl, M. Yaqub, N. Həsənzadə, S. Rüstəmxanlı, Dilsuz, A. Abdullazadə kimi istedadlı şairlərin şeirlərində
Qorqud motiv və obrazları milli-tarixi özümlüyün poetik ifadəsinə çevrildi. Ötən əsrin 80-ci illərində azadlıq
hərəkatının xüsusi bir vüsətlə dalğalanmasında, 90- ci illərin əvvəllərində milli istiqlal mücadiləsi və Vətən
torpaqlarının bölünməzliyi, bütövlüyü uğrunda mübarizə prosesində "Qorqud" və qorqudçuluğun müstəsna
mənəvi dəstəyi oldu.
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın üzlədiyi faciəli böhranı xalqın tələbi ilə 1993-cü ilin yayında
hakimiyyətə qayıdıb müdriklik və qətiyyətlə aradan qaldıran ümummilli lider Heydər Əliyev yeni şəraitdə millimənəvi dəyərlərin qorunub zənginləşdirilməsini suveren dövlətin prioritetləri səviyyəsinə yüksəltdi. Bu mənada
1996-cı ildə Xəzər dənizində müstəqil Azərbaycanın ilk nəhəng üzən qazma qurğusunun "Dədə Qorqud" adı ilə
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fəaliyyətə başlaması da çox təbii göründü. Nəhəng qurğunun açılışında iştirak edən Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev öz çıxışında "Dədə Qorqud" adının tarixi simvolikasında yer alan
müdriklik və uzaqgörənlik anlamlarını xüsusi vurğuladı.
Ən nəhayət, bütün bunların məntiqi nəticəsi kimi 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının 1300 illik yubileyinin qeyd olunması barədə tarixi fərman
imzaladı. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının 1300 illik yubileyinin UNESCO tərəfindən dünya miqyasında
keçirilməsi təşəbbüsünü də Azərbaycan Respublikası adından Prezident Heydər Əliyev qaldırdı və az sonra həmin
beynəlxalq qurum yubileylə bağlı təklifi qəbul etdi.
Ulu öndər klassik irsin, keçmişin ən yaxşı dəyərlərinin çağdaş nəsillərin milli ruhda tərbiyəsində önəmini
vurğulayaraq deyirdi: "Müstəqil dövlətimiz üçün taleyüklü məsələlərin həyata keçirilməsi tariximizin bir çox
qaranlıq səhifələrini açmaqla kimliyim tam müəyyən etməyi, milli kökləri ilə bağlı yeni təfəkkürlü gənc nəsil
yetişdirilməsini zəruri edir. Keçid dövrünün çətinliklərinə, ağır proseslərinə baxmayaraq, biz öz tarixi
keçmişimizin çox dəyərli səhifələrini qısa bir müddətdə aça bilmiş və xalqa göstərməyə nail olmuşuq. Xalqımızın
hər bir övladı öz tarixi keçmişini, varisi olduğu mədəni irsi daha dərindən öyrənərək böyük qürur hissi duymağa
başlayır və sözsüz ki, bununla fəxr edir".
Məhz dövlətçilik düşüncəsi kontekstində yanaşma və dəyərləndirmə nəticəsində Heydər Əliyev dünyası
"Kitabi-Dədə Qorqud"un bir qəhrəmanlıq eposu olaraq əsas mahiyyətində duran alp-ərənlik, cəngavərlik
motivini yeni, özünəməxsus biçimdə şərh edib mənalandırdı: "Kitabi-Dədə Qorqud" qəhrəmanlıq eposudur, özü
də bir cəngavər, bir igid haqqında yox, bütöv bir xalqın qəhrəmanlığını özündə cəmləşdirən bir eposdur. Onun ən
böyük ideyası baş sərkərdədən tutmuş böyükdən kiçiyə kimi bütün qəhrəmanlarının doğma torpaqlarını qorumaq
uğrunda canlarından keçməyə daim hazır olduqlarını göstərməkdir".
Tarixi keçmişimizə, əsrlərin daş sınağından keçib gələn saz-söz qaynaqlarımıza, xalqımızın tarixin
müxtəlif mərhələlərində yetişdirdiyi ustad sənətkarlara həqiqi qədirbilənliklə yanaşdığındandı ki, onun təşəbbüsü
və sərəncamı ilə böyük xalq ozanlarımız Aşıq Ələsgərin 150 illik (1972-ci il), Aşıq Alının 180 illik (1981-ci il)
yubileyləri böyük təntənə ilə, ümumxalq bayramı səviyyəsində qeyd olunmuşdur. 1972-ci ildə Heydər Əliyevin
qeyri-adi təşkilatçılıq bacarığı və həm də böyük siyasi nüfuzu sayəsində Aşıq Ələsgərin 150 illik yubiley tədbiri
Bakı ilə yanaşı, Moskvada da ən yüksək səviyyədə keçirildi.
İstər Bakıda, istərsə də Moskvada keçirilmiş Aşıq Ələsgər yubileyinə keçmiş sovetlər birliyinin bütün
respublikalarında ən tanınmış elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri toplanmışdılar. Müxtəlif millətlərdən olan
natiqlər Kremlin Qurultaylar Sarayında Aşıq Ələsgərin timsalında Azərbaycan saz-söz sənətinin ecazkar
qüdrətindən söz açdılar. Yubiley tədbirlərinin İttifaq miqyasındakı böyük əks-sədası o vaxt hətta erməniləri də
Aşıq Ələsgərin 150 illiyini qeyd etmək məcburiyyəti qarşısında qoydu. Ermənistan SSR ərazisində olan Göyçə
mahalında - Aşıq Ələsgərin vətəni Ağkilsə kəndində böyük sənətkarın əzəmətli qəbirüstü abidəsi ucaldıldı. Bu,
həmin dövrdə Heydər Əliyev nüfuzunun sayəsində əldə edilmiş parlaq bir nailiyyət idi. 2001-ci ildə isə dövlət
başçımızın sərəncamı əsasında Aşıq Ələsgərin 180 illiyi təntənə ilə qeyd olundu. Aşığın adının əbədiləşdirilməsi,
poetik irsinin tədqiq və təbliği istiqamətində irimiqyaslı iş aparıldı.
1981-ci ildə Aşıq Alının 180 illik yubileyinin respublikamızda təntənə ilə qeyd olunması da Heydər
Əliyevin şəxsi təşəbbüsünün nəticəsi idi. Məhz həmin yubiley qərarından sonra Aşıq Alının poetik irsinin
toplanılması, nəşri və təbliği sahəsində geniş miqyaslı elmi-təcrübi işlər aparılmış, böyük el sənətkarının yaratmış
olduğu bənzərsiz və zərif söz inciləri itib-batmaqdan qorunmuşdur.
Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq istedadlı el sənətkarlarının yaradıcılıq və ifaçılıq sahəsində
qazandıqları uğur və nailiyyətlərə görə bir çox dövlət təltiflərinə layiq görülməsi də Heydər Əliyevin xalq
yaradıcılığına, folklora qayğıkeş münasibətinin əyani ifadəsi olmuşdur. Həmin illərdə tanınmış el sənətkarları
Aşıq Hüseyn Cavan, Aşıq Şəmşir Qocayev, Aşıq Şakir Hacıyev, Aşıq Əkbər Cəfərov, Aşıq Ədalət Nəsibov, Aşıq
Pənah Pənahov və Aşıq İmran Həsənov "Əməkdar incəsənət xadimi", musiqi folklorunun əvəzsiz ifaçıları olan
İzzətalı Zülfüqarov, Ələsgər Şəkili və Əli Kərimov isə "Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adına
layiq görüldülər.
Yeri gəlmişkən, qeyd etmək lazımdır ki, bu ənənə müstəqillik illərində də davam etdirildi. Ədalət
Nəsibov, İsfəndiyar Rüstəmov kimi qocaman ustadlara fəxri Prezident təqaüdünün verilməsi, Aşıq Əhliman
Rəhimov və Ədalət Dəlidağlının "Əməkdar mədəniyyət işçisi" fəxri adına layiq görülməsi buna sübutdur.
İstedadlı saz-söz ifaçıları və folklor kollektivləri ötən əsrin yetmiş-səksəninci illərində Heydər Əliyevin yaratdığı
imkanlar sayəsində dəfələrlə beynəlxalq festivallara göndərilmişdi. Azərbaycan rəhbərliyinin ruh yüksəkliyi ilə
uğurladığı xalq istedadları Fransa, İspaniya, Yunanıstan, Bolqarıstan, Macarıstan, Polşa, Hollandiya,
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Monqolustan, Çin, Almaniya və Avstriyada keçirilmiş Beynəlxalq Folklor Festivallarından respublikamıza
laureat adı ilə qayıtmışdılar.
Qazanılmış uğurlar həmin dövrdə respublikada folklor istedadlarına yaradılmış gözəl şəraitin məntiqi
nəticəsi idi. Təkcə belə bir faktı xatırlatmaq yetərlidir ki, 70–80-ci illərdə başqa respublikalarda folklor
kollektivləri ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərdikləri halda, Azərbaycanda belə qurumlar mədəniyyət sarayları
strukturuna yerləşdirilərək, büdcədən maliyyələşdirilirdi.
1980-ci ildə respublika rəhbərliyinin göstərişi ilə Ağstafada "Saz məktəbi"nin açılması, daha sonra
Tovuzda Hüseyn Bozalqanlı adına "Ozan–Aşıq Muzeyi"nin yaradılması folklorla bağlı görülən böyük tədbirlər
cərgəsindədir. Bu dövrdə folklor işinə maraq o qədər güclənmişdi ki, respublika və rayon qəzetlərində folklor
səhifə və guşələrinin verilməsi, ali və orta məktəblərdə folklor mərasimlərinin təşkil edilməsi adi hal almışdı.
Hətta bir sıra yerlərdə folklor bayramları – "Qurbani saz bayramı" (Cəbrayıl, 1978), "Bayatı bayramı" (Laçın,
1979), " Dastan gecəsi" (Tovuz, 1980), "Koroğluya qayıdaq" (Bakı, 1982) və s. keçirilirdi. Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasında ardıcıl şəkildə Borçalı, Göyçə, Tovuz, Gədəbəy, Şirvan, Gəncə aşıqlarının konsertləri təşkil
edilirdi.
Azərbaycan Respublikası hüdudlarından kənarda – qonşu Gürcüstan və Ermnənistan respublikalarında
yaşayan Borçalı və Göyçə aşıqları – Əmrah Gülməmmədov, Hüseyn Saraçlı, Kamandar Əfəndiyev, Fətulla
Göyçəli, Hacı Bayramov kimi ustad sənətkarlar tez-tez Bakıya dəvət olunur, konsertləri təşkil edilir, repertuarları
yazıya alınırdı. Göründüyü kimi, milli mənəvi dəyərlərin qorunub yaşadılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər
kompleksinin arxasında olduqca uzaqgörən bir siyasət yürüdülürdü.
Strateji məqsəd daşıyan bu siyasət özünütanıma, özünətapınma, soykökü, tarixi-milli yaddaşı qoruma
işinə xidmət edirdi. Heydər Əliyevin yetmiş-səksəninci illərdə milli-mənəvi sərvətlərimizə verdiyi qiymət,
göstərdiyi qayğı və diqqət onun doxsanıncı illərdəki fəaliyyətinin də ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq qalırdı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra o, həyatımızın digər sahələri kimi, mənəvi-mədəni
dəyərlər istiqamətini də daim diqqət mərkəzində saxlayaraq, bu sahənin perspektivi üçün sistemli tədbirlər həyata
keçirdi.
Azərbaycanda folklor işinin yüksək səviyyəli təşkilini həyata keçirmək üçün 1994-cü ildə Milli Elmlər
Akademiyasında xüsusi elmi statusa malik Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzinin yaradılması həmin dövr üçün çox
mühüm bir addım idi. Folklorun toplanması, nəşri, tədqiqi və təbliği sahəsindəki fəaliyyətin köklü şəkildə
yenidən qurulması və mənəvi quruculuqda aparıcı istiqamətlərdən birinə çevrilməsi ölkə Prezidentinin humanitar
sahədəki strateji siyasətinin tələbi idi. 2003-cü ildən AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu nəzdindəki Folklor
Elmi-Mədəni Mərkəzinin müstəqil elmitədqiqat qurumuna - Folklor İnstitutuna çevrilməsi bu sahəyə qayğı və
himayənin nə qədər güclü olduğunu bir daha təsdiqlədi.
2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində "Folklor haqqında Qanun"un qəbul edilməsi
və Prezident Heydər Əliyev tərəfindən təsdiqlənməsi faktı da müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
mənəvihumanitar həyatında folklor mədəniyyətinə diqqət və qayğının əyani təzahürü idi. Bu həssas münasibətin
nəticəsi olaraq elmi-tədqiqat müəssisələrində, universitetlərdə, konservatoriyada, eləcə də kütləvi informasiya
vasitələrində folklor işinə xüsusi maraq göstərilməyə başlandı. Azərbaycan folklor və etnoqrafiya mədəniyyətinin
geniş arenada tanıdılması məqsəd ilə "Folklor və etnoqrafiya" beynəlxalq elmi jurnalı işıq üzü gördü. Azərbaycan
muğamının UNESCO tərəfindən qeydə alınması (2004 hadisəsi də bu yöndəki məqsədyönlü fəaliyyətin nəticəsi
oldu.
Vaxtilə yasaqlara məruz qalmış Novruz bayramının Azərbaycanda hər il dövlət səviyyəli tədbir kimi
keçirilməsi də ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə sıx şəkildə bağlıdır. 1979-cu ildə
İçərişəhərdə keçirilən Novruz şənlikləri onun göstərişi əsasında Azərbaycan televiziyası ilə birbaşa translyasiya
edilmişdir. Bu, həmin dövr üçün böyük cəsarət tələb edən bir hərəkət idi. Şübhəsiz ki, belə bir addımın
atılmasında böyük siyasi avtoritet kimi Heydər Əliyev şəxsiyyəti mühüm rol oynamışdı. XX əsrin 70–80-ci
illərində milli-etnoqrafik həyatımızla bağlı bayram mərasimlərinin keçirilməsini mümkün ola biləcək imkanlar
daxilin təşkil və himayə edən Heydər Əliyev doxsanıncı illərdə - hakimiyyətinin ikinci dönəmində Novruz
bayramının dövlət statuslu bayramlar sırasına daxil edilməsini gerçəkləşdirmişdir.
Göründüyü kimi, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin bənzərsiz tarixi fenomenliyi onun dünya miqyaslı böyük
siyasi xadim olmaqla yanaşı, doğma xalqına məxsus adət-ənənələri dərindən bilməsi, onları öz şəxsi həyatının
nümunəsində qoruması və yaşatması amili ilə də çıx bağlı idi. Dilimizin, ruhumuzun incəliklərinə, tariximizin
dərin qatlarına, ədəbi-mədəni abidələrimizə müdrik meyarlar və dəqiq elmi-nəzəri ölçülərlə qiymət verən Heydər
Əliyev təkcə Azərbaycan hüdudlarında dəyərləndirmələr aparmırdı. Onun mülahizə və düşüncələri Azərbaycan
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mənəvi-mədəni gerçəkliklərini Şərq mədəniyyəti kompleksi, ümumtürk konteksti daxilində təqdim və təhlil
edirdi.
Prezident Heydər Əliyevin təkcə Bakıda yox, dünyanın ən müxtəlif yerlərində, ən mötəbər mədəniyyət
və siyasət kürsülərində tarixi keçmişimizlə, mənəvi dəyərlərimizlə bağlı söylədiyi fikir və mülahizələr bu
baxımdan öz konseptuallığı ilə seçilirdi. Mənəvi mədəniyyətlərimizin tarixi köklərinin türk xalqlarının ortaq
keçmişində – vahid etnik-mədəni sistem daxilində təşəkkül tapması fikrini Heydər Əliyev özünəməxsus məntiq
və faktlar əsasında açıqlayırdı. "Biz, adətən, böyük tariximiz haqqında, xalqlarımızın böyük tarixi mədəniyyəti
haqqında danışarkən, birinci növbədə, onların yaratdıqları bədii əsərlərə, şairlərimizin, yazıçılarımızın əsərlərinə
istinad edirik, onları nümunə gətiririk.
Bütün mübariz həyatı boyu apardığı qlobal, uzaqgörən və taleyüklü siyasətlə vətən, millət öndərinə,
qurtuluş gətirən xilaskara çevrilən Heydər Əliyevə Azərbaycan xalqının dərin, sarsılmaz sevgisi və sonsuz
ehtiramı yığıncaq və toplantılarda tez-tez diqqəti çəkən "Heydər – Xalq" şüarında çox dəqiq ifadə edilmişdir. Xalq
öz ümummilli liderini ruhunun, varlığının yenilməz ifadəçisi və əvəzolunmaz tərcümanı kimi görür.
Xalq qəzeti. - 2021.- 14 iyul. - № 145. - S. 7.
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Müstəqilliyə gedən yol: Heydər Əliyev şəxsiyyəti və siyasi reallıqlar
(1969-1982)
I məqalə
İlham Məmmədzadə,
AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, professor
Sənan Həsənov,
YAP Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu Ərazi Partiya Təşkilatının sədri,
siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
XX əsrin son əlli ilini Azərbaycanda, postsovet məkanında, eləcə də dünya miqyasında gedən proseslər
baxımından Heydər Əliyev şəxsiyyətindən və siyasi fəaliyyətindən kənarda təsəvvür etmək mümkün deyildir.
Heydər Əliyev müdrikliyi və siyasi uzagörənliyi haqqında dünyanın siyasi liderlərindən sadə insanlarınadək
müxtəlif fikirlər söyləməkdədirlər. Çünki siyasi təlatümlərlə dolu olan XX əsrdə ömrünün 50 ilini dövlət
idarəciliyi məktəbinin lideri olaraq siyasi proseslərin ən qaynar nöqtəsində yaşamışdır. Dahi şəxsiyyətin cox
önəmli cəhəti onun siyasət nəhəngi olaraq həyata keçirdyi planların uzun tarixi zamanlarda gerçəkliyə cevrilməsi
ilə səciyyələnir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycana qarşı uzanan qara əllər XX əsrdə daha da aqressivləşmişdir. Bu
zaman ən çətin tarixi vəzifənin məhz Heydər Əliyevin üzərinə düşdüyünü anlamaq cətin deyidir. Sovet
bürokratizm maşınının tüğyan etdiyi zamanda vətən, millət sevgisini nəinki qorumağı, onu həyat amalına
cevirməyi yalnız siyasi müdrikliyə malik iradə sahibi edə bilərdi. Məhz Heydər Əliyevin nurlu zəkasının
sayəsində XX əsrdə bir necə dəfə Azərbaycan xalqının taleyi pərdə arxası oyunların, siyasi anarxiya və
eksperimentlərin qurbanına cevrilməkdən xilas olmuşdur.
Məlumdur ki, 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və
Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdiri vəzifəsinə başlamış, 1944-cü ildə isə dövlət
təhlükəsizliyi orqanlarında, 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində 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 isə Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Birinci katibi
seçilərək Azərbaycana rəhbərliyə başlamışdır.
Burada bir məqama diqqət etməliyik. Məlumdur ki, 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 və xalqımızın düşmən ünsürlərdan
təmizlənməsi ilk dəfə - hələ sovet rejiminin ən güclü vaxtında məhz Heydər Əliyevin üzərnə düşmüşdür. Bu gün
bütün azərbaycanlılar, o cümlədən xalqımızın hər bir nümayəndəsi aydın dərk etməli və unutmamalıdır ki,
daşnaklar xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri 1918-ci ilin Mart soyqırımından sonra, 1920-ci ilin Sovet işğalında
da yaxından iştirak etdilər. Onlar daha sonralar KQB-də (Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində) və NKVD-də (Xalq
Daxili İşlər Komissarlığında) əsas mövqeləri ələ keçirdilər. Erməni "çekistləri" uydurma "cinayət işləri"
qaldıraraq 20-30-cu illərdə xalqımıza qarşı kütləvi repressiyalar həyata keçirdilər, neçə-neçə Cavidləri, Müşfiqləri
- Azərbaycan xalqının qaymağını məhv etdilər. Bu baxımdan Heydər Əliyevin KQB-ni azərbaycanlılaşdırmaq
sahəsindəki xidmətləri Vətəni və xalqı qarşısında adi xidmətlər deyil! Başqa sözlə, Heydər Əliyev qeyrətli və
milli əhvali-ruhiyyəli Vətən oğullarını Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə işə cəlb etməklə, əslində xalqımızın
namuslu övladlarına qarşı yönəlmiş növbəti təqiblərin qarşısını almışdır.
Respublikaya rəhbərliyinin ilk günlərindən bütün sahələrdə olduğu kimi, görkəmli şəxsiyyətlərin
yubileylərinin müntəzəm olaraq qeyd olunması bir ənənə halına cevrilmiş, milli düşüncə sahiblərinin himayə
olunması ilə milli dəyərlərə sahib cıxmağın tarixi yaddaşla sintezi konsepsiya olaraq qarşıya qoyulmuşdur. Bütün
bunlar ən önəmli vasitələr olaraq Azərbaycan xalqının ümummilli problemləri sırasında milli özünüdərkə xalqın
tarixi yaddaşının özünə qaytarılmasına, müstəqil dövlətçilik ideyalarının yenidən gerçəkləşdirilməsinə yaradılan
real zəmin idi. Həmin dövrün totalitar sisteminin elm və mədəniyyət xadimlərinə, ziyalılara qarşı etdiyi ağır
təzyiqlər, təqib və təhdidlər sovetlər ittifaqının bir çox başqa respublikalarında özünü aşkar hiss etdirirdi.
100

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Yenilməz iradəyə sahibi olan Heydər Əliyev düşüncəsinin imkanları Azərbaycanda yaradıcı insanların sərbəst
düşünmək və düşündüyünü tam ifadə edə bilmək kimi milli potensialını üzə cıxarmışdır.
Azərbaycanın XX əsrin 60-cı illərində ağır iqtisadi tənəzzülə dücar olması dahi şəxsiyyətin cox böyük
narahatcılığına səbəb olan məsələ idi. O, bu barədə demişdir: “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”.
XX yüzilliyin 60-cı illərinin sonunda Heydər Əliyevin doğma xalqına həsr olunmuş yeni, daha geniş,
çoxşaxəli, qaynar fəaliyyət dövrünün başlaması ilə Azərbaycanın tarixində böyük dönüş mərhələsi başladı. Tarixi
inkişafın sonrakı gedişi sübut etdi ki, bu günkü yeni, müstəqil Azərbaycanı Heydər Əliyev hələ o zaman qurmağa
başlamışdı. Əslində demək mümkündür ki, azərbaycan xalqının tarixi taleyinin və müqəddəratının müəyyən
edilməsində xüsusi mərhələ elə bu tarixdən başlamışdır.
Sovet dövründə Heydər Əliyevin yalnız kommunist lider və ictimai xadim olaraq təqdim olunmasına
baxmayaraq yuxarıda sadaladığımız real tarix dahi siyasi xadimin Azərbaycan xalqının milli-mədəni intibahı
naminə gördüyü işlərin əsl mahiyyətini müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq araşdırılması zərurətini yaratdı.
Mənbələr göstərir ki, 1969-cu ilin iyulundan 1982-ci ilin dekabrınadək Heydər Əliyevin sədrliyi altında keçirilən
Azərbaycan KP MK bürosunun demək olar ki, bütün iclaslarında xalqın tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı,
mənəviyyatı ilə bağlı məsələlər dərindən müzakirə olunub və milli tərəqqiyə yönələn mühüm qərarlar qəbul edilib.
Bu dövr həm də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz respublikaları arasında liderə çevrildiyi dövr olmaqla yanaşı,
ümumittifaq problemlərin həllində sovet rəhbərliyinin Heydər Əliyevin tövsiyələrindən yararlanmaq
məcburiyyətində qaldığı dövr kimi xarakterizə edilə bilər. Məşhur tarixci T.Svyatoçovski Azərbaycanın
dövlətçilik tarixinin 60-cı illərindən sonrakı dövrü "tarixdə Əliyev dövrünün başlanması" kimi səciyyələndirməsi
də hec təsadüf deyildir.
Proseslərin mahiyyətinə vardıqca tarixi hadisələrin bir sıra məqamlarının müqayisəsi zərurəti meydana
cıxır. Məlum olur ki, bir çox siyasi xadimlərin cətin şəraitdə öz xalqı ücün taleyüklü məsələlərin həllinin
öhdəsindən gələ bilmədiyi halda Heydər Əliyev dühası istənilən cətin siyasi situasiyadan aslı olmayaraq xalqının
taleyüklü məsələlərini həll edə bilmişdir. Həmin illər Azərbaycanda milli kadrların rəhbər vəzifələrdə təmsil
olunması, iqtisadiyyatın sürətli inkişafı və ədəbi dilin, milli mədəniyyətin intibah dövrü kimi Heydər Əliyev
zəkasının milli düşüncəsinin məhsulu idi. Bu addımlar bilavasitə Azərbaycanın gəlcək müstəqilliyinin baza
prinsiplərini formalaşdırmışdır. Təkcə o dövrdə milli həbici kadrların hazırlanmasına olan diqqətin bu günkü
Azərbaycan Respublikasının qüdrətli ordu quruculuğunun möhkəm təməlinin qoyulmasındakı rolu dahi siyasi
xadimin xalqı qarşısında böyük bir tarixi vəzifəni həlli etməsi demək idi.
70-ci illərin sonunda ali məktəblərə tələbə qəbulu ilə əlaqədar olaraq Mərkəzi Komitədə keçirilən ənənəvi
müşavirələrdə Heydər Əliyev Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinə yerli əhalidən ilbəil qəbul faizinin
artirilmasını tələb edərək demişdir: "Yerli əhalinin nümayəndələrini təyyarəçilik məktəblərinə göndərmək
lazımdır. Təyyarəçilər hazırlamaq lazımdır. Bu günlərdə kosmonavtlar dəstəsinin tərkibi ilə maraqlandım.
Dəstəyə bir nəfər də olsun azərbaycanlının cəlb olunmamasından narazılığımı bildirdim. Mənə məlumat verdilər
ki, kosmonavtlar dəstəsinə ancaq təyyarəçilik məktəblərini bitirənləri götürürlər. Bu məsələ ilə də maraqlandım.
Aydın oldu ki, SSRİ-nin təyyarəçilik məktəblərində Azərbaycanın yerli əhalisinin bir nəfər də olsun nümayəndəsi
təhsil almır. Bəs siz hara baxırsınız?!".
SSRİ-nin kosmik uçuşlara hazırlıq mərkəzində azərbaycanlı gənclərin olmamasından narahatlıq keçirən
Azərbaycan rəhbəri gənclərin ali təyyarəçilik məktəblərinə göndərilməsini şəxsi nəzarətinə götürmüşdür.
Bu baxımdan Heydər Əliyevin nadir siyasi düşüncə sistemi onun təkcə dövlət başçısı kimi yox, milli ruha
malik ideoloq, mütəfəkkir kimi xalqının ən çətin anlarında xilaskarlığını öz misilsiz fədakarlığı ilə həyata
kecirmək bacarığına malik olmasında, yaşadığı fırtınalı zaman dönəmində özünün istənilən təhlükələrə məruz
qalmasına baxmayaraq xalqının xoşbəxtliyini ən məqəddəs məqsəd kimi reallşdırmaq bacarığında öz təsdiqini
tapıb. Heydər Əliyevin sovet dövrü fəaliyyətinin xarakterik xüsusiyyətlərindən daha önəmlisi isə onun tarixi
hadisələrin gedişini öncədən qiymətləndirməsi, müstəqilliyin gələcək əsaslarına dair böyük əhəmiyyət daşıyan
qərarlar qəbul etmək kimi siyasi iradəsi olmuşdur. Bu gün həmin qərarların ümummilli miqyası Heydər Əliyevin
timsalında zamanı qabaqlayan dahi terminini siyasi leksikona daxil etdi.
Bir necə məqamın tarixi mahiyyətini acmaq zərurətindəyik. 1969 cu ildə Heydər Əliyev hakimiyyətinin
ilk günlərindən yüksək vəzifəli yarıtmaz məmurların təmizlənməsi ilə yeni milli mühitin islahatlar kontekstində
dəyişdirilməsini həyata kecirməyə başladı. Bu addım əslində Partiya komitələrinin katibləri və istehsalat
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rəhbərlərindən tutmuş hakimiyyət elitasınadək Azərbaycanda "qətiliklə ictimai tənqidin çulğalaşması,
mənəviyyatın tapdanmasına aparan səhv addımların ciddiyyətlə təqib olunması və intizama çağırış" kimi təsvirə
malik idi. Bu siyasi ustalıq bütün sovet ictimai mühitinə və onun rəhbərliyinə sübut etdi ki, iqtisadiyyatdakı
ziddiyyətli şəraitə və struktur zəifliyinə baxmayaraq, məqsədəyönlü kadr siyasəti, nizam-intizam və qanunçuluğu
gözləməklə mühüm nailiyyətə nəinki nail olmaq mümkün idi, faktiki olaraq yarana biləcək istənilən gərgin siyasi
vəziyyəti düzəltmək mümkündür. Heydər Əliyevin XX əsrin 70 ci illərində mühüm nəticələr vermiş idarəcilik
sistemi ittifaq miqyasında nümunəvi təcrübə roluna cevrilmişdir. 1974-cü ildə Azərbaycanın ittifaq respublikaları
arasında sənaye sahəsində məhsuldarlıq və milli gəlirin artımına görə 4-cü yeri, ümumsənaye məhsuldarlığına
görə isə 6-cı yeri tutması isə siyasi sistemin möhkəm sosial bazasının yaradılması təcrübəsinin tətbiqi ilə mümkün
olmuşdur.
Digər bir məsələ budur ki, Heydər Əliyev mühüm əhəmiyyətli vəzifələrə təyinat zamanı slavyan mənşəli
namizədlərdən istifadə edilməsinə maraq göstərmirdi, rus milliyyətindən olan ikinci katiblərin Moskva tərəfindən
təyin edilməsinə isə etiraz təbii ki, mümkün deyildir. Lakin bütün millətlərin dostluq, mədəni -mənəvi
yaxınlaşama prosesində cox mühüm addımlar atırdı.Öz xalqının milli dəyərlərinin və ziyalılarının qiymətinin isə
ittifaq səviyyəsində verilməsini tələb edirdi. Başqa xalqlara yanaşmada da bu prinsipi gözləyirdi. Stalin siyasətinin
qurbanı olmuş ədib Hüseyn Cavidin cənazəsinin qalıqlarının Azərbaycana gətirilməsi ilə tarixi həqiqətlərin dərk
edilməsini haminin qarşısında vacib məsələ kimi qoymuşdur. Rus dili və mədəniyyətinin hökm sürdüyü bir siyasi
rejimdə bunların edilməsi yalnız böyük iradə və vətən təəsübkeşliyinin nəticəsi idi. XX əsrin 60-cı illərindən
başlayan bu mənzərə həm də bir sıra taleyüklü məsələləri həll etmiş oldu. Belə ki, Bakı əhalisinin sürətli inkişafına
olan diqqət, dirçələn ziyalı təbəqəsindən ehtiyat qüvvələrin hazırlanmasında ali təhsilli kadrların sayının 150 min
nəfərə çatmasında özünü göstərdi. Hökumət qulluqçularının nisbəti isə 20,1 faizi təşkil edirdi. Hər iki
istiqamətdəki inkişaf ikidilliliyin güclənməsi ilə bir araya düşdü ki, hətta rus dilində danışanların sayı getdikcə
daha üstünlük təşkil edirdi. Azərbaycan dilini özünün ana dili hesab edənlərin isə xeyli hissəsi bu dildən əsasən,
danışıq dili kimi istifadə edirdi. Hətta belə bir mənzərə yaranmışdır ki, Azərbaycan dili dərin düşüncələri ifadə
etmək üçün yaramır. Bu barədə "Gəlin açıq danışaq."- deyə daxili narahatçılıq hissi keçirən Bəxtiyar Vahabzadə
yazırdı. “Rus məktəblərində oxuyan azərbaycanlılar çox vaxt öz fikirlərini ana dilində ifadə edə bilmirlər...
Azərbaycan məktəblərində isə rus dilinin tədrisi 1-ci sinifdən, daha doğrusu, uşaqlar öz doğma dilini mükəmməl
öyrənməmiş, onun özünəməxsus təbiətini və gözəlliyini duymamış başlayır”. Bu baxımdan, assimilyasiya
dərəcəsindəki böyük fərqlərin yaranması və bunun tənzimlənməsi yolunda effektli addımların atılması cox
mühüm milli məsələ idi. Digər tərəfdən, ikidilliliyə münasibətini ifadə edən müəllif göstərir ki, “kənddən olan
azərbaycanlı çağırışçılar rus dilini yaxşı bilmədiklərindən hərbi xidmətdə diskriminasiyaya məruz qalırdılar”.
Sovet dönəmində yaranan belə bir milli ucurumun qarşısının alınması yolunda Heydər Əliyevin həyata kecirdiyi
tədbirlər bütün böhran ünsürlərə bir aydınlıq gətirdi. Ana dilimizə qarşı olan ögey münasibətin və mədəni mühitin
milliləşməsi istiqamətində həyata kecirilən tədbirlər nəticəsində yadlaşma siyasətinin qarşısı alındı.
Bütün bu islahatların məntiqi nəticəsi olaraq Heydər Əliyev növbəti mərhləni belə xarakterizə edirdi:
“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”.
Cünki, 1970-1985-ci illəri əhatə edən qısa bir dövr ərzində, bütövlükdə respublika ərazisində yüzlərlə
zavod, fabrik, istehsalat sahələri yaradılmış, 213 iri sənaye müəssisəsi işə salınmışdır. Bir çox mühüm istehsal
sahələrinə görə Azərbaycan Sovet İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tuturdu. Azərbaycanda istehsal olunan 350
adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunurdu. Bu illərdə istehsal olunan sənaye məhsulları öz həcminə görə
əvvəlki 50 ildəkinə bərabər idi. Həmin illərin Azərbaycanı nəhəng bir tikinti meydanını xatırladırdı. Bakının və
respublika rayonlarının siması büsbütün dəyişmişdi. 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, Kür su kəməri, 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 Xankəndinə
dəmiryolu çəkilməsi Heydər Əliyev zəkasının, onun yorulmaz fəaliyyətinin, bütün varlığına hopmuş xalqına,
vətəninə bağlılığının nəticəsi idi. Azərbaycanın həmin dövrdə 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
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respublikanın ali və orta ixtisas təhsili şəbəkəsi genişləndirilərək SSRİ-nin 170 qabaqcıl ali məktəblərinə 3500
azərbaycanlı gənc göndərilmiş, hər il təhsil almaq üçün Azərbaycandan kənara 800 tələbə yola salınmaqla, hərbi
təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir.
XX yüzilliyin 70-80-ci illərinin əvvəllərində həyata kecirilmiş kompleks inkişaf proqramları nəticəsində
Azərbaycan SSRİ məkanında qabaqcıl sənaye, kənd təsərrüfatı və mədəniyyət respublikasına çevrildi. Bu, Heydər
Əliyevin müdrik siyasətinin, dahiyanə uzaqgörənliyinin parlaq nəticəsi idi. Əldə edilən uğurlu nailiyyətləri şərh
edərək dahi siyasi xadim demişdir: “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”.
XX əsrin 80-ci illərində isə Sovet İttifaqının dağılmasının labüdlüyü rejimin azərbaycan xalqına qarşı
məkrli niyyətinin növbəti dəfə ic üzünü acdı. Sovet rəhbərliyi siyasi riyakarlıqdan qaynaqlanan milli ayrıseckilik
və baş qaldıran dərin böhranların əsirinə cevrilməyə məhkum oldu. Bu ziddiyyətlər fonunda azərbaycan xalqına
qarşı məqsədli şəkildə edilən haqsızlıqlara qarşı Heydər Əliyev acıq aşkar üsyan etdi və xalqının haqq səsinə səs
verdi. 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi bürosunun və şəxsən
Baş katib Mixail Qorbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz edərək öz vəzifəsindən istefa verdi.
1990-cı ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi qanlı faciə ilə əlaqədar SSRİ rəhbərliyinin
iki-üzlü siyasətinə etirazını acıq şəkildə bildirərkən ədalətsizliyə qarşı böyük siyasi iradə nümayiş etdirdi. Bunlar
dahi siyasi xadimin vətən təəsübkeşliyinin təzahürü idi. O, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını da
1991-ci ilin iyununda bu ədalətsizliklərə cavab olaraq tərk etmişdir. 1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan
Heydər Əliyev ilk əvvəl 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, 1992-ci ildə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilmiş təsis
qurultayında partiyanın sədri seçilmişdir. Dahi siyasi xadimin baş verən hadisələrdə ortaya qoyduğu vətəndaş
mövqeyi gələcək mütəqilliyimizə hesablanmış cağırışların acıq-aşkar ifadəsi kimi dəyərləndirilməlidir. 1990-cı
illərdən başlayaraq azərbaycan xalqına qarşı sovet rejiminin ədalətsiz, düşməncılık münasibətində nə qədər
dərinləşmə müşahidə olunurdusa Heydər Əliyev bir o qədər xalqının milli haqqının müdafiəsi ücün mübarizəsini
dərinləşdirmişdir.
Heydər Əliyev demişdir: "Biz sovet rejimində yaşayırdıq. Məgər biz bu rejimi dəyişdirə bilərdik? Amma
iş ondadır ki, bu rejim altında olsa da sən xalqın, millətin üçün nə edirsən. Əgər bu rejimi dəyişdirə bilmirsənsə,
onda onun imkanlarmdan istifadə edib xalqına kömək göstər. Mən bunu etdim. Azərbaycan o illərdə çox
yüksəklərə qalxdı".
Əlbəttə, bütün sovet hakimiyyəti illərində yeridilən siyasətin başdan-başa yaramadığını və yanlış
olduğunu söyləmək doğru olmazdı. Digər bir nitqində deyirdi: "...Heç bir dövrü, heç bir şəxsi ideallaşdırmaq
lazım deyildir. Təəssüf ki, bu ideallaşdırma xəstəliyi 70 ildir beynimizə girmişdir ... Tarixin hər bir dövrünü
olduğu kimi yazmaq lazımdır".
Bu tarix yazılarkən məlum oldu ki, Azərbaycan xalqının milli-mədəni intibahı, millətin gələcəyi naminə
Heydər Əliyev siyasi təfəkkürünün nəyə qadir olduğu dərindən təhlil olunmalı, tarixi həqiqətlər zaman-zaman
öyrənilməlidir. Cünki, xalqının yenidən mustəqillik arzularını güclü dövlətcilik strategiyasinın qurulması ilə
reallaşdıran, müasir Azərbaycanın qurucusu və banisi bütün taleyüklü problemləri öz qətiyyəti, prinsipiallığı ilə
xalqının mənafeyi naminə həll edən Heydər Əliyev dühası milli liderdən Ulu Öndər statusuna yüksəlmiş yeganə
tarixi şəxsiyyətdir.
İki sahil. - 2021.- 14 iyul. - № 123. - S. 12,15.
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Müstəqilliyə gedən yol 1969-cu il iyulun 14-də HeydərƏliyevin siyasi hakimiyyətə
gəlməsindən başlayir
İbrahim Zeynalov,
Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tarixçi alim
Müasir tariximizin 52 illik bir mərhələsi, o cümlədən müstəqil Azərbaycan dövlətinin quruculuğu,
dinamik inkişafı və inteqrasiya sisteminə qovuşması ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Dünyanın
ən tanınmış, ən güclü siyasi xadimləri, tələbkar ekspertləri bu qüdrətli Vətən oğlunu Azərbaycan tarixinin yetirdiyi
ən mükəmməl, cəsarətli, möhkəm iradəli şəxsiyyət, beynəlxalq aləmdə tanınmış böyük siyasət və dövlət xadimi,
fenomen düha və lider kimi qiymətləndirmişlər. Həmçinin Heydər Əliyevin böyük dövlət xadimi, təcrübəli və
ustad siyasətçi, fenomenal hafizəyə və incə duyuma malik şəxsiyyət olması hətta opponentləri tərəfindən də etiraf
edilən danılmaz həqiqətdir.
Heydər Əliyevin 52 illik ictimai-siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti, bütünlüklə isə ömür yolu dərin bir dünya
görüşündən çox illik həyati təcrübədən xəbər verməsi ilə yanaşı, müasir Azərbaycan gerçəkliyi, xalqımızın
mədəni-mənəvi və intellektual həyatını adekvat surətdə əks etdirməklə çağdaş Azərbaycan ictimai fikrində bir
ölçü vahidi kimi qəbul edilir.
Ulu öndər Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, “Azərbaycanın tarixi keçmişini, bugünkü reallıqlarını və gələcək
perspektivlərini əks etdirməsi, ümumbəşər və milli dəyərlərə söykənməsi konstitusiyamızı səciyyələndirən əsas
cəhətlərdir”.
Azərbaycan 30 ildir ki, müstəqil dövlət kimi daim inkişaf edir, güclənir, nəhayət qalib qüdrətli dövlətdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi tarixi hadisədir. Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir.
Azərbaycanı tarixi müstəqilliyə, iqtisadi - sosial tərəqqiyə, tarixi hərbi qələbəyə aparan böyük siyasət
1969-cu ilin 14 iyulundan başlayır. Azərbaycan tarixinin 1969-cu ildən başlayan 52 illik bir dövrün özünə məxsus
xüsusiyyətləri var. 20-ci əsrin 70- ci illər sovetlər ölkəsində durğunluq illəri kimi səciyyələnir.
1969-cu il 14 iyulda Heydər Əliyev siyasi rəhbərliyə gəldi. Həmin il avqustun 5-də Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Azərbaycan KP MK –nın plenumu oldu və burada Ulu Öndər respublikanın sosial-iqtisadi böhran
vəziyyətinin, uzun müddətli (60-cı illərin) geriliyinin təhlilini verdi, səbəblərini açıqladı və çıxış yollarını
müəyyənləşdirdi. Həmin vaxtdan da Azərbaycanda tənəzzüldən tərəqqiyə dönüş başladı. Ulu öndər Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanda dirçəliş, dinamik inkişaf, cəmiyyətin keyfiyyətcə irəliyə, milli
özünüdərkə, milli özünə qayıdışa dönüş mərhələsinin başlanğıcı qoyuldu. 1969-1982-ci illərdə Heydər Əliyevin
Azərbaycan SSR-də hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi, o cümlədən iqtisadi həyatından
intibah dövrü başladı.
Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə respublikanın digər sahələri kimi,
iqtisadiyyatının da dirçəlişi, ölkənin təbii ehtiyatlarından, iqtisadi, təhsil, elm və digər potensialından xalqın maddi
rifah halının yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradılması ilə xarakterizə olunur.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa müddətdə respublikanın iqtisadi-inkişafının konsepsiyası hazırlanmış,
iqtisadiyyatda, o cümlədən kənd təsərrüfatında ixtisaslaşma, maddi-texniki və müasir istehsal sahələrinin
yaradılması ilə bağlı kompleks tədbirlər hazırlanmış və həyata keçirilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev Mərkəzdəki nüfuzundan istifadə edərək respublikanın xalq təsərrüfatının inkişaf
etdirilməsini təmin etmək üçün iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrini əhatə edən Sov.İKPMK və SSR Nazirlər
Sovetinin aşağıdakı müvafiq qərarlarının qəbul edilməsinə nail olmuşdur: 1970-ci il iyulun 23-də “Azərbaycan
SSR-də xalq təsərrüfatının inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında”; 1970-ci il iyulun 25-də “Azərbaycan SSR-də
kənd təsərrüfatının daha da inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında”; 1975-ci il iyulun 9-da “Azərbaycan SSR-də
kənd təsərrüfatı istehsalını daha da intensivləşdirmək tədbirləri haqqında”; 1976-cı il iyulun 27-də “1976-1980-ci
illərdə respublika sənayesinin ayrı-ayrı sahələrinin inkişaf etdirilməsinə dair Azərbaycan KP mərkəzi komitəsinin
təkliflərinin nəzərdən keçirilməsi nəticələri barəsində”; 1979-cu il fevralın 22-də “Azərbaycan SSR-də kənd
təsərrüfatı istehsalını daha da ixtisaslaşdırmaq, üzümçülüyü və şərabçılığı inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında”
və s. Onu da qeyd edim ki, Heydər Əliyev bu qərarların yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün Ümumittifaq
büdcəsindən Azərbaycan xeyli əlavə vəsaitin ayrılmasına da nail olmuşdur. Beləliklə, 1969-1982-ci illərdə
Heydər Əliyevin çox ciddi, fədakar əməyi, prinsipial iş təcrübəsi sayəsində bu tarixi qərarların yerinə yetirilməsi
ilə respublika iqtisadiyyatında mövcud olan uzun müddətli geriliyə son qoyuldu, nöqsanların aradan
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qaldırılmasında, 1970-1982-ci illərdə respublika iqtisadiyyatının intensiv, dinamik və surətli inkişafında başlıca
rol oynadı.
1969-1982-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi sayəsində respublikada 250-dən
çox zavod, fabrik, istehsal sexləri, obyektləri istifadəyə verilmiş, 630-min nəfərin yeni iş yerləri yaradılmışdır. Bu
illərdə neft sənayesinin, neft maşınqayırma, neft kimya, metallurgiya, neft emalı və qaz çıxarma sənayelərinin
inkişafında yeni mərhələ başlanmışdı. Yeni neft yataqları aşkar edilmiş və istifadəyə verilmiş, neft və qaz
mədənlərinin 80%-i avtomatlaşdırılmışdı. 1969-1982-ci illər neft və neftayırma, qaz sənayesinin əsaslı şəkildə
yenidən qurulması ilə səciyyələnib.
1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadi strukturunda keyfiyyətli dəyişikliklərə səbəb olan böyük
uğurlar əldə edilmişdi. Araşdırmalar, arxivdəki faktiki və statistik materiallardan məlum olur ki, bu dövrdə
respublika sənayesinin təzə sahələri olan elektro texnika, cihazqayırma, elektron, dəzgahqayırma,
avtomatlaşdırma kimi yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına başlanmışdı.
Azərbaycan KP MK Bürosu iclasının 13 oktyabr 1972-ci il qərarı ilə Bakı Məişət Kondisionerləri
Zavodunun tikintisinə başlanılmış, zavod qısa müddətdə tikilib 1975-ci ildə istifadəyə verilmişdir. Bu illərdə
“Azon” və “Ulduz” cihazqayırma zavodları, Sumqayıt Kompressor Zavodu işə düşmüşdür.
1969-1982-ci illərdə Ulu Öndər fədakar əməyi və təşkilatçılığı ilə iqtisadi inkişafın dinamikası
Azərbaycanda keçmiş İttifaq respublikalarından xeyli yüksək olmuşdur. Bu illərdə Azərbaycan sosial-iqtisadi
inkişaf səviyyəsinə görə İttifaq respublikaları arasında öndə gedərək, birincilərdən biri olmuşdur.
1969-1982-ci illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin əməyi, uzaqgörənliyi nəticəsində Azərbaycan
keçmiş Sovetlər Birliyində elektrotexnika sənayesinin ən böyük və əhəmiyyətli mərkəzlərindən birinə
çevrilmişdir. 1982-ci ildə Heydər Əliyevin çox böyük fədakarlığı və prinsipiallığı sayəsində Dərin Dəniz Özülləri
Zavodunun tikintisinə başlamışdı. (Azərbaycan KP MK-nın 1982-ci il 12 yanvar tarixli Büro iclasının qərarı
əsasında)
Bu illərdə Bakıda metropoliten tikintisinə də böyük diqqət yetirilmişdi. 1978-ci ildə “Nizami” stansiyası,
1980-ci illərin əvvəlində isə bu qolun başqa stansiyaları “Elmlər Akademiyası”, “İnşaatçılar”, “11 qızıl ordu”
(indiki 20 yanvar) və “Memar əcəmi” stansiyaları istifadəyə verilmişdi.
Azərbaycanın paytaxt əhalisinin su təchizatındakı problemləri daimi aktual olduğuna görə, 1970-ci illərin
əvvəllərində Heydər Əliyev bu məsələnin həllinə xüsusi diqqət yetirdi. Bakı şəhəri və Abşeron yarımadası əhalini
içməli su ilə təchizatının yaxşılaşdırılması barədə Azərbaycan KP MK-nın 19-71-ci il 2 fevral tarixli Büro
iclasında tikintinin ən qısa müddətdə- 1971-ci ilin avqustun 1-nə tam başa çatdırılması və işə salınması haqqında
qərar qəbul olunmuşdu.
Bu illərdə Azərbaycanın enerji müstəqilliyi də təmin olundu. Belə ki, Araz, Tərtər, Şəmkir su elektrik
stansiyaları, “Azərbaycan” DRES–i işə salındı.
1969-1982-ci illərdə ümumi sahəsi 22.2 milyon kvadratmetr olan mənzillər inşa edildi ki, bu göstərici
Azərbaycanda əvvəlki 40-45 ildə tikilmiş mənzillərin 70%-ni təşkil edirdi.
Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı,
Azərbaycanın iqtisadiyyatında onun rolunu, xüsusi çəkisinin artması ən mühüm iqtisadi nəticələrdən biridir.
Üzümçülüyün, pambıqçılığın, taxılçılığın, bağçılığın və digər sahələrin inkişafına başlıca diqqət yetirilmişdi.
1970-1982-ci illərdə üzüm plantasiyaları müvafiq olaraq iki dəfə artaraq 268 min hektara çatmışdır. 1981-ci ildə
respublika tarixində ilk dəfə olaraq 1 milyard 151 min ton pambıq, 1 milyon 616 min 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. Bütün bunların nəticəsidir ki, kənd təsərrüfatının
ümumi məhsulunun həcmi 2.6 dəfə çoxalmışdı.
1969-1982-ci illərdə geniş sosial-mədəni quruculuq proqramı həyata keçirildi. Azərbaycanın şəhərləri
böyüyür, yeni yaşayış massivləri salınırdı. 1972-ci ildə Şıxovda Xalqlar Dostluğu parkının bünövrəsi qoyulmuş,
Bakıda böyük kino konsert mərkəzi və indiki Heydər Əliyev adına Respublika Sarayı, mətbuat prospektində
yerləşən “Kommunist ” nəşriyyatı tikilmişdir. 1976-1987-ci illərdə Azərbaycanda ilk dəfə olaraq böyük
informasiya tutumlu 10 cildlik “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası” nəşr edildi.
Heydər Əliyev respublikada elmin inkişafına və təhsil səviyyəsinin qaldırılmasına, səviyyənin inkişafına
böyük qayğı və diqqət göstərmişdir. Azərbaycanda onlarla yeni elmi tədqiqat müəssisələri yaradıldı. Azərbaycan
KP MK-nın 18 iyun 1975-ci il tarixli Büro iclasında Bakı İnşaat-Mühəndislər İnstitutunun yaradılması haqqında
qərar qəbul olundu. Azərbaycan KP MK-nın 25 sentyabr 1979-cu il tarixli Büro iclasının qərarı ilə Azərbaycan
Kardiologiya Elmi - Tədqiqat İnstitutu yaradıldı. 1974-ci ildə Azərbaycan KP MK-nın 13 fevral tarixli qərarı ilə
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Bakı şəhərində Zaqafqaziya respublikaları üçün neyrocərrahiyyə mərkəzinin təşkil olunması haqqında qərar qəbul
olundu.
Heydər Əliyev milli hərbi kadrlar yetişdirilməsi sahəsində böyük işlər görmüşdü. 1971-ci ildə Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanski adına respublika orta ixtisaslaşdırılmış hərbi təmayüllü internat məktəbi təşkil
olundu. 1976-cı ildə hərbi məktəbin fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan KP MK-nın və Nazirlər
Şurasının qərarı ilə tədbirlər görülmüşdü.
Sovet rejiminin ən güclü vaxtlarında bu məktəbin yaradılması Azərbaycan milli hərbi kadr hazırlığı və
müstəqillik illərində ali hərbi məktəblərin yaradılması üçün baza rolunu oynadı. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
Azərbaycan təhsilinin inkişafında müstəsna xidmətlərindən biri 1970-1980-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 80-dən artıq sahəsini əhatə 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 yaradılması olmuşdu.
Həmçinin bu illərdə Azərbaycan gənclərinin əqidəsinə və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasına da
daha çox diqqət yetirildi.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan milli-mədəniyyətinin, incəsənətinin, onun beynəlxalq əlaqələrinin
inkişafına da böyük önəm vermişdir. 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın Yaxın və Orta Şərq ölkələri ilə bütün
sahələrdə əlaqələrin qurulmasına böyük diqqət göstərilmişdir.
Beləliklə, XX-ci əsrin 70-80-ci illəri Azərbaycan tarixində yüksəliş dövrü kimi səciyyələnir və bütün
bunlar ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və prinsipiallığı nəticəsində olmuşdur.
Qeyd edək ki, müstəqil dövlət quruculuğunun sosial-iqtisadi əsasları məhz 1969-1982-ci illərdə
qoyulmuşdur.
1991-ci ildə müstəqilliyini bəyan edən Azərbaycan Respublikası, əslində, real suverenliyə 1993-cü ildə
nail oldu. Həmin il xalqın təkidli tələbi ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı baş verdi və bununla da
Azərbaycanın milli intibah dövrünün II mərhələsi, müstəqil dövlət quruculuğu dövrü (1993-2003 - cü illər)
başladı.
Son 17 ildə isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Heydər Əliyev siyasi xətti uğurla
davam etdirildi və ölkəmiz daha uca zirvələrə yüksəlməkdədir.
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin böyük rəhbərlik və sərkərdəlik məharəti,
güclü iradəsi, qətiyyəti, müzəffər və yenilməz ordumuzun qəhrəmanlığı, xalqın Prezidentə olan birmənalı dəstəyi
və onun atdığı istənilən addımı müdafiə etməsi, 44 günlük Vətən müharibəsində şanlı Qələbə, torpaqlarımızın
mənfur düşməndən azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması məhz son 17 ildə bütün sahələrdə, o
cümlədən hərbi sahədə aparılan ardıcıl və uğurlu siyasəti nəticəsində əldə olundu.
İki sahil. - 2021.- 10 iyul. - № 121. - S. 8.
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Möhtəşəm xalq ruhunu Qurtuluş iradəsinə çevirən lider
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
Dövlət müstəqilliyi tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olan 15 İyun, sadəcə, təqvim bayramı
deyil, həm də böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyət daşıyan, ümumxalq qədirbilənliyindən qaynaqlanan, iftixar
və təntənə ilə qeyd edilən məfkurəvi bir gündür. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də
Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıtması o vaxtdan xalqımızın çoxəsrlik tarixinə möhtəşəm siyasi hadisə
kimi daxil oldu.
Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanda yaranmış gərgin vəziyyət xalqı öz arxasınca aparmağa qadir
liderə ehtiyac olduğunu şərtləndirirdi. 1993-cü ilin ortalarına doğru ölkədə hakimiyyət böhranı getdikcə daha
kəskin xarakter alırdı. Azərbaycanın müstəqilliyi üçün təhlükə yaranmışdı. O zaman 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.
Çox keçmədən yeni müstəqillik tariximizə “Milli Qurtuluş Günü” adı ilə daxil olan 1993-cü ilin 15
iyununda xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdı. Bu dəfə xilaskarlıq
missiyasi isə öz ölkəsinin ali idarəetmə sükanı arxasına keçən ulu öndər təhlükə qarşısında qalan Azərbaycanı
yorulmaz fəaliyyəti ilə məhv olmaqdan qurtardı, dirçəldib, inkişaf etdirib, gələcəyə inamla baxan qüdrətli bir
dövlətə çevrdi.
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
tarixi işlər görüb. Heydər Əliyevin seçdiyi taktika hələ sovet zamanında bu məqsədlərə xidmət edirdi:
Azərbaycanın iqtisadiyyatını, onun imperiya daxilindəki mövqeyini gücləndirməklə, keçici qırmızı bayraqlar
almalı, sovetlər birliyi səviyyəsində tanınmalıdır ki, bu tanınma onu dünyaya çıxaran 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.
Dünyanın tanınmış dövlət və siyasət xadimlərindən olan ümummilli lider Heydər Əliyev nadir tarixi
şəxsiyyət kimi bir neçə mərhələdən keçən kifayət qədər inamlı, ardıcıl mübarizələrdən sonra ötən əsrin 90-cı
illərinin əvvəllərindən başlayaraq müstəqil Azərbaycan dövlətini həm fəlakətdən xilas etdi, həm də onun inkişafı
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üçün mükəmməl strateji perspektivlər müəyyənləşdirdi. 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.
Azərbaycan çoxminillik tarixinin ən mükəmməl şəxsiyyəti və lideri, 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.
Keçən əsrin ortalarından sovetlər birliyinin ictimai-siyasi həyatında özünü göstərən “mülayimləşmə”
prosesi bu nəhəng ölkənin hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da milli təəssübkeşlik hisslərinin bu və ya
digər dərəcədə açıq təzahürü üçün müəyyən şərait yaratmışdı. Həmin şəraitdən düzgün, məqsədyönlü və
məhsuldar istifadənin əsas qarantlarından biri (əslində, birincisi) Heydər Əliyevin şəxsində güclü milli liderin
hakimiyyətə gəlməsi idi. Heydər Əliyevin respublikada birinci dəfə rəhbərliyə gəlməsi ilə Azərbaycan nəinki
sovet dövlətinin – mərkəzin verdiyi imkanlar daxilində, hətta müəyyən maneələri dəf edərək müstəqil düşüncəyə
meydan açdı.
Bu baxımdan Azərbaycana rəhbərliyinin ilk mərhələsində öz yurdunu tərəqqi yoluna çıxarmaq üçün
Heydər Əliyev xalqın enerjisinin, milli müstəqillik hissinin təzahürünə çalışır, onu dünyanın inkişaf etmiş
xalqlarının səviyyəsinə çatdırmaq istəyirdi. 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 60cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəllərindən Azərbaycanın hər yerində, iqtisadi, ictimai-siyasi, mənəvi-ideoloji
həyatın, demək olar ki, bütün sahələrində rast gəlmək mümkündür.
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 sosialpsixoloji hadisədir ki, onu nəzərə almadan, əslində, müəyyən mənada, idarə etmədən millət quruculuğu prosesini
uğurla aparmaq, demək olar ki, mümkün deyil.
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.
Ötən əsrin 80-ci illərinin 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. O dövrün Azərbaycanını ən müxtəlif baxımlardan
“Heydər Əliyevin Azərbaycanı” adlandırmaq üçün hər cür əsas vardır.
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.
Bütün bunların nəticəsi idi ki, ötən əsrin 70–80-ci illəində Azərbaycanda gedən milli oyanış, siyasiideoloji dirçəliş prosesi özünün ali məram və misilsiz əzəmətini 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərindəki xalq
hərəkatında göstərdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqillik dövründə müəyyən münasibətlərdə
Azərbaycanın ən yeni tarixinə dair ölkə ictimaiyyətini, ziyalıları düşündürən bir sıra suallara cavab verməli
olarkən bildirmişdi: “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”.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixinin ən müxtəlif problemlərinin öyrənilməsinə, milli tarixi təfəkkürün
oyadılmasına xüsusi əhəmiyyət verdi, ixtisasca tarixçi olan Heydər Əliyev üçün tarix yalnız “üzü keçmişə siyasət”
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deyildi, həm də və bəlkə də, daha çox millətin öz həqiqi keçmişini dərindən öyrənib gələcəyə hazırlıqlı getməsi
üçün bir məktəb, ilham mənbəyi idi. Onun üçün tarix sosial-siyasi tarixlə məhdudlaşmırdı, Heydər Əliyev milli
dil, ədəbiyyat, mədəniyyət və s. tarixinin problemləri ilə də maraqlanır, mütəxəssisləri səfərbər edirdi.
Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin yalnız tarixi ilə deyil, bugünü ilə də sonsuz enerji ilə
məşğul olan, Azərbaycan yazıçıları, mədəniyyət, incəsənət xadimləri ilə ardıcıl görüşən, onların qurultaylarında
fəal iştirak edən respublika rəhbəri millətin yaradıcı qüvvələrini əvvəlki illərin ətalətindən çıxardı, onlarla
görkəmli yazıçı, incəsənət, mədəniyyət, elm xadiminin sədası məhz respublika rəhbərinin nüfuzu sayəsində qısa
bir zamanda SSRİ-nin mərkəzindən gəlməyə başladı.
Yəni 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 bugünə qədər dərindən
araşdırılmamış mühüm xidmətləri olmuşdur, məhz bu görkəmli şəxsiyyətin, böyük dövlət xadiminin uzaqgörən
siyasəti nəticəsində Bakı “beynəlmiləl” şəhərdən milli şəhərə çevrilirdi.
Belə bir mübarizə yolu formalaşdırmağın nəticəsi idi ki, sovet imperiyasının süqutu ərəfəsində 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.
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.
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 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.
XX əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəllərində xalqın fəhmi ənənəvi olaraq istinad edəcəyi,
üzərində yüksələcəyi tarixi də axtarıldı.
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 ulu öndər 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.
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Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, “Azərbaycan on illərlə, yüz illərlə bu torpaqda yaşayan bütün insanların
Vətəni olub, bundan sonra da Vətəni olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir vətəndaş
milliyyətindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq eyni hüquqa malik olmalıdır”. Çünki Heydər
Əliyev müdrikliyi yalnız bir insanın fərdi qabiliyyətinin nəticəsi deyil, bütövlükdə mənsub olduğumuz xalqın
tarixi iradəsinin ifadəsidir. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, “Azərbaycan on illərlə, yüz illərlə bu torpaqda yaşayan
bütün insanların Vətəni olub, bundan sonra da Vətəni olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər
bir vətəndaş milliyyətindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq eyni hüquqa malik olmalıdır”.
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.
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 30 ildir 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. Göründüyü kimi, 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. Türk dünyasının fəxri
olan Heydər Əliyev zəmanəmizin yetirdiyi böyük türklərdən biri, bəlkə də, birincisidir. 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 yaratmışdır.
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 18 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 sayılan Şuşanın işğaldan azad olunduğu noyabrın 8-də ölkənin Ali Baş Komandanı
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.
15 İyun Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan Milli Məclisinin qərarı ilə 1997-ci ildə rəsmiləşdirildi.
Həmin vaxtdan etibarən Azərbaycan xalqı iyunun 15-ni əziz bayram kimi qeyd edir və Azərbaycan dövlətinin
qurtuluşunun başlanğıcı kimi dəyərləndirir. Artıq 28 ildir ki, Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi yolla irəliləyir, inkişaf edir, uğurlar qazanır. Beləliklə, Azərbaycanın bugünkü uğurlarının
əsasında qurtuluş məfkurəsi dayanır.
Misilsiz dövlət qurucusu, həqiqətən, müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsaslarını yaratdı, onun
demokratik inkişaf yolunu istiqamətləndirdi. 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.
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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. - 2021.- 18 iyun. - № 125. - S. 5.
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Qurtuluş məfkurəsi Azərbaycan xalqının xilaskarlıq salnaməsidir
Tahir BUDAQOV,
YAP Sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Xalqımızın çoxəsrlik və zəngin dövlətçilik tarixinə konkret faktlar və reallıqlar əsasında nəzəri-siyasi
ekskurs etdikdə aydın olur ki, bir əsrdə iki dəfə müstəqillik qazanmış Azərbaycan heç bir dönəmdə indiki qədər
güclü - qüdrətli olmayıb.
Bu gün Avrasiyada mühüm strateji əhəmiyyətə malik olan Cənubi Qafqaz regionunun lideri, olduqca
mürəkkəb xarakter daşıyan müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin güclü və nüfuzlu ölkəsi kimi tanınan,
müstəqillik və suverenlik rəmzlərindən olan üçrəngli bayrağının qürurla və əzəmətlə ən yüksək zirvələrdə
dalğalandığı Azərbaycanın adı qlobal ictimai rəydə QALİB DÖVLƏT ifadəsi ilə assosiasiya olunur. XXI əsrin
mürəkkəb şərtləri və şəraiti fonunda sabitlik və təhlükəsizlik adası, tolerantlıq nümunəsi və multikulturalizm
ünvanı, beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq məkanı kimi səciyyələndirilən Azərbaycanın spesifik və unikal milli
inkişaf nümunəsi isə bir çox ölkələr üçün strateji örnək və iqtisadi-siyasi fenomendir.
Ümummilli Liderin xilaskarlıq missiyası: tarixi şərait və siyasi reallıqlar kontekstində
Təbii ki, müasir müstəqil Azərbaycan dövləti bugünkü yüksəliş və tərəqqi mərhələsinə heç də asanlıqla
çatmayıb. Azərbaycanın XXI əsrin ən uğurlu dövlətlərindən biri olmasını şərtləndirən başlıca strateji faktorlar
milli maraqlara, milli-mənəvi dəyərlərə, zəngin dövlətçilik ənənələrinə və xalqın ali mənafeyinə əsaslanan, müasir
çağırışlara adekvat cavab verən uğurlu daxili və xarici siyasətin həyata keçirilməsidir. Bu isə lider-xalq birliyi və
milli həmrəylik sayəsində mümkün olmuşdur.
Əlbəttə, bütün bu məsələlərin mahiyyətini daha yaxşı anlamaq üçün respublikamızın müstəqillik illərində
keçdiyi tarixi yola siyasi, iqtisadi, sosial, strateji və beynəlxalq məsələlər kontekstində xüsusi nəzər salmaq
məqsədəmüvafiq olar.
Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra ictimai-siyasi xaos, ideoloji böhran və iqtisadi
tənəzzül ilə üzləşmişdi. Ölkəmiz hətta formal xarakter daşıyan müstəqilliyini də itirmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya
idi. Respublikada öz şəxsi maraqlarını təmin etməyə çalışan marginal qruplaşmalar və səriştəsiz siyasi qüvvələr
arasında hakimiyyət uğrunda qarşıdurmanın güclənməsi, qeyri-sabitliyin hökm sürməsi xaos və anarxiya
mühitinin şiddətlənməsinə səbəb olmaqla və torpaqlarımızın işğalına şərait yaratmaqla yanaşı, Azərbaycanın
müxtəlif xarici kəşfiyyat orqanlarının mübarizə meydanına çevrilməsini şərtləndirmişdi. Hakimiyyəti qəsb edən
AXC-Müsavat tandeminin birillik fəaliyyət dövrü isə Azərbaycanın yeni tarixinin ən faciəli səhifəsi kimi yadda
qaldı.
Azərbaycan xalqının üzləşdiyi bu faciələrdən, mürəkkəb siyasi-ideoloji və sosial-iqtisadi kataklizmlərdən
xilas və qurtuluş yolu isə bəlli idi: xalq inam və ümidini zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan, müdrik
siyasətçi və görkəmli dövlət xadimi, vətənpərvər şəxsiyyət Heydər Əliyevə bağlamışdı. Bu isə təsadüfi deyildi.
Çünki Ulu Öndər o zamana qədər fəaliyyətinin bütün mərhələlərində Azərbaycanın inkişafına, milli həmrəyliyin
təmin olunmasına, dövlət maraqlarının qorunmasına və dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasına xidmət edən
misilsiz işlər görmüş, böyük tarixi nailiyyətlərə imza atmışdı. 1969-cu ilin 14 iyulunda Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilən Ümummilli Lider Heydər Əliyev hələ SSRİ dövründə
respublikamızın perspektiv inkişafı üçün möhkəm təməllər yaratmağa müvəffəq olmuşdu. Başqa sözlə, 1969-cu
ildən başlayan böyük inkişaf və rifah yolu Azərbaycanın gələcək tərəqqisinin əsaslarını yaratmışdı. Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetinin Sədri seçildikdən sonra atdığı addımlar da xalqımızın
gələcəyə yeni və mütərəqqi baxışının formalaşmasında, milli həmrəyliyin təmin olunmasında xüsusi rol
oynamışdı.
Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan
üçrəngli bayrağımızın yenidən qaldırılması, Naxçıvan MSSR adından “Sovet Sosialist” ifadəsinin çıxarılması,
1990-cı il yanvar ayının 20-də Bakıda törədilmiş qanlı hadisələrə siyasi qiymət verilməsi, Naxçıvan əhalisinin
SSRİ-nin saxlanılmasına dair keçirilən referendumda iştirak etməməsi haqqında qərar qəbul edilməsi, 31 dekabr
tarixinin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan olunması barədə qərara imza atılması dövlətçilik
tariximizin ən mühüm reallıqları sırasında yer alırdı. Bunlarla yanaşı, 1992-ci ilin oktyabrında bir qrup
Azərbaycan ziyalısının Heydər Əliyevə müraciət edərək Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını təklif
etməsi, Ümummilli Liderin ziyalılara göndərdiyi cavab məktubunda partiyanın yaradılmasına və ona rəhbərlik
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etməyə razılıq verməsi də müasir Azərbaycanın inkişaf yoluna çıxmasına, xalqımızın parlaq gələcəyinin
formalaşdırılmasına zəmin yaradan ən əhəmiyyətli hadisələrindəndir. 1993-cü ilin məlum iyun hadisələri zamanı
Azərbaycan xalqı Ulu Öndərə ölkəmizin xilası və tərəqqisi naminə respublikamıza rəhbərlik etməsi barədə
qətiyyətli çağırış etmişdi. Eyni zamanda o zaman hakimiyyətdə olan qüvvələr Heydər Əliyevi Bakıya dəvət
etməyə məcbur olmuşdular. Ümummilli Lider Heydər Əliyev təkidli tələbdən sonra Bakıya qayıtmış, Azərbaycan
xalqının və dövlətçiliyimizin xilası, dövlətçilik ənənələrimizin, milli qürur və ləyaqətin bərpası naminə tarixi
missiyasını yerinə yetirməyə başlamışdı. İyunun 15-də Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali
Sovetinin Sədri seçilmiş, həmin gün Azərbaycan xalqının tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi yazılmışdı.
Xalq-lider birliyi Azərbaycanı tənəzzüldən xilas edərək tərəqqi, yüksəliş, rifah və intibah yoluna
çıxardı
Azərbaycanın müasir dövlətçilik tarixində Milli Qurtuluş Gününün müstəsna yeri və rolu var. Bu, hər
şeydən əvvəl, xalq-lider birliyi nəticəsində Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini itirmək, dünyanın geosiyasi
xəritəsindən silinmək təhlükəsindən, tənəzzüldən və böhrandan xilas olaraq tərəqqi və yüksəliş, rifah və intibah
dövrünə qədəm qoymasıdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Qurtuluş məfkurəsi Azərbaycan
xalqının xilaskarlıq salnaməsidir. Qurtuluş fəlsəfəsi həm də onu ifadə edir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev zamanın
və xalqının Onun dərin zəkasına və polad iradəsinə, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə, qətiyyətli mövqeyinə və
sonsuz Vətən sevgisinə güvənərək etibar etdiyi xilaskarlıq missiyasını layiqincə yerinə yetirməyə müvəffəq olub,
Azərbaycanı tərəqqi və “Zəfər” yoluna çıxararaq respublikamızın beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və
güc iyerarxiyasında sürətli yüksəlişini təmin edib. Ona görə də fenomen şəxsiyyət, dünya şöhrətli siyasətçi və
əbədiyaşar lider Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin ideoloji-siyasi əsaslarını milli irs və müasir düşüncə
əsasında yaradan, dövlət quruculuğu prosesini uğurla həyata keçirərək tarixi-siyasi ənənələri bərpa edən strateq
və görkəmli dövlət xadimi kimi hər zaman böyük rəğbət, ehtiram və minnətdarlıqla xatırlanır.
Ümummilli Liderin xalqın təkidli tələbi əsasında böyük qayıdışından sonra atılan addımlar Azərbaycan
dövlətinin dirçəlişini təmin edir, eləcə də gələcəyə nikbin və ümidlə baxmağa əsas verirdi. Təsadüfi deyil ki, 1993cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkiləri nəticəsində Heydər Əliyev xalqın böyük etimadı və dəstəyi
ilə Azərbaycan Prezidenti seçildi. Bundan sonra Ümummilli Liderimiz sözlə əməlin vəhdətini yaratmaqla
Azərbaycan xalqının inam və etimadını ən yüksək səviyyədə doğrultdu. O, zəngin dövlətçilik və idarəetmə
təcrübəsinə malik olan təcrübəli şəxsiyyət kimi Azərbaycanın qarşısında duran strateji vəzifələri çox yaxşı bilirdi
və buna görə də dövrün reallıqları, qanunauyğunluqları, milli və qlobal çağırışlar əsasında inkişaf paradiqmalarını
olduqca dəqiq müəyyənləşdirdi. Ulu Öndər, ilk növbədə, etibarlı təhlükəsizlik və dayanıqlı sabitlik mühitinin
yaradılması istiqamətində konkret tədbirlər həyata keçirdi. Dövlət çevrilişinə cəhdlərin, mərkəzdənqaçma
meyillərinin, separatizmin qarşısının alınması və digər mühüm addımlar inkişaf üçün əlverişli sabitlik zəmininin
formalaşmasını təmin etdi. Bundan sonra dövlət quruculuğu istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin
reallaşdırılması, o cümlədən ilk parlament seçkilərinin keçirilməsi, müstəqillik dövrünün ilk Konstitusiyasının
hazırlanması və ümumxalq səsverməsi - referendum əsasında qəbul edilməsi, effektiv idarəetmə sisteminin
formalaşdırılması, siyasi-hüquqi islahatların həyata keçirilməsi yeni mərhələdə Azərbaycanın qarşıya qoyduğu
strateji hədəflərə addım-addım irəliləməsinə təkan verdi. Bununla yanaşı, kütləvi informasiya vasitələri üzərində
senzuranın aradan qaldırılması, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin
təşəkkülü və tərəqqisi istiqamətində konkret ictimai və hüquqi xarakterli addımlar yeni mərhələdə inkişafa xidmət
edən mühüm tədbirlər idi. Bunlarla yanaşı, siyasi sistemin formalaşdırılması, plüralizmin təmin olunması
Azərbaycanın demokratik inkişaf yolunda əmin addımlarla irəliləməsinə və mütərəqqi, sivil dəyərlər əsasında
dünya birliyinə inteqrasiyasına mühüm töhfə oldu.
Yuxarıda sadalananlarla yanaşı, qısa müddət ərzində ölkədə nizami ordunun yaradılmasının, mürəkkəb
regional və beynəlxalq şəraitdə atəşkəsə nail olunmasının, Ermənistanın işğalçı siyasəti nəticəsində meydana
çıxmış münaqişənin dinc yolla nizama salınmasına dair danışıqlara başlanmasının xüsusi əhəmiyyəti var idi.
Paralel olaraq respublikamızın beynəlxalq münasibətlər sisteminin subyektləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi nəticəsində Azərbaycanın milli gücü artdı, ölkəmiz öz strateji resurslarını milli
maraqların təmin olunmasına yönəltdi. Beləliklə, respublikamızın qarşısında yeni perspektivlər açılmış oldu.
O da xüsusi vurğulanmalıdır ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə milli
maraqlara, qarşılıqlı hörmətə, sivil dəyərlərə və mütərəqqi baxışlara əsaslanan praqmatik xarici siyasətin həyata
keçirilməsi ölkəmizə çox böyük üstünlüklər qazandırdı. Nəticədə Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində
etibarlı tərəfdaşa çevrildi, istər regional, istərsə də qlobal məsələlərdə respublikamızın mövqeyi nəzərə alınmağa
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başlandı. Həmçinin beynəlxalq ictimai rəydə Azərbaycan haqqında müstəqil və milli maraqlara əsaslanan siyasət
həyata keçirən, güclü və xarizmatik lideri olan, ümummilli məsələlərdə prinsipial mövqedən çıxış edən qüdrətli
dövlət obrazı formalaşdı. Beləliklə, Azərbaycanın dostlarının və tərəfdaşlarının sayı artdı, strateji əlaqələri
gücləndirildi ki, bu da ölkəmizə prinsipial milli məsələlərdə beynəlxalq müstəvidə mənəvi-siyasi dəstək verilməsi
baxımından mühüm amil oldu.
Ulu Öndərin yaradıcısı olduğu müasir azərbaycançılıq ideologiyası milli həmrəyliyi təmin edən
məfkurəyə çevrildi
Ən mühüm məsələlərdən biri budur ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildən etibarən ölkəmizə
rəhbərliyi dövründə həyata keçirilən milli siyasət xalqımızın həmrəyliyini təmin edib. Xüsusilə də, siyasi-ideoloji
istiqamətdə görülən işlər nəticəsində istər ölkəmizdə, istərsə də respublikamızın hüdudlarından kənarda yaşayan
soydaşlarımızın vahid milli məfkurə olan azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləşməsi təmin edilib. Bir
sözlə, özündə tarixi ənənələri, mütərəqqi dəyərləri, dövlətçilik prinsiplərini ehtiva edən azərbaycançılıq milli
həmrəyliyimizin və müstəqil dövlətimizin inkişafının ideoloji əsasını təşkil edib. Azərbaycançılıq qısa zaman
müddətində dünya azərbaycanlılarını vahid məqsəd və strateji hədəf uğrunda sıx birləşdirən milli məfkurəyə
çevrilib və müstəqil dövlətimizin tərəqqisinin əsasında duran mənəvi-ideoloji faktor kimi müstəsna yer tutub. Bu
ideologiyanın milli və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların mənafeyini və
hüquqlarını qoruması onun milli həmrəylik mənbəyinə çevrilməsini şərtləndirib. Ümummilli Lider Heydər Əliyev
qeyd etmişdir: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli
mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, millimənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq... Azərbaycanlılar harada yaşamalarından asılı olmayaraq, daim
öz milli, mənəvi dəyərlərinə, milli köklərinə sadiq olmalıdırlar. Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən
azərbaycançılıq ideyasıdır, azərbaycançılıqdır. Azərbaycan dövləti müstəqilliyini əldə edəndən sonra
azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar üçün
əsas ideya olub. 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”.
Azərbaycançılıq ideologiyası, eyni zamanda, ölkəmizdə Vətəninə sıx mənəvi tellərlə bağlı olan, milli
dəyərlərin və ənənələrin, dövlətçilik maraqlarının qorunmasına xüsusi həssaslıqla yanaşan, cəmiyyət həyatının
müxtəlif sahələrində yüksək fəallıq göstərən və respublikamızı beynəlxalq müstəvidə layiqincə təmsil
edən gəncliyin yetişməsi və milli ideya əsasında - vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsində çox mühüm rol oynayıb.
XX əsrin 90-cı illərinin əvvəlindən bu günə qədər dünyanın ictimai-siyasi mənzərəsinə nəzər saldıqda
müxtəlif ölkələrdə çoxsaylı kataklizmlərin, qarşıdurma və ziddiyyətlərin baş verdiyini görürük. Təbii ki, siyasi,
iqtisadi, sosial və digər amillərlə əlaqədar cərəyan edən bu hadisələr bir çox hallarda həmin xalqlar üçün çox ağır
fəsadlara səbəb olur, ölkələr uzun müddət xaos və anarxiya məkanına çevrilir. Belə konfrontasiyaların meydana
çıxmasında, eyni zamanda, bəzi xarici güc mərkəzlərinin təhriki və təşviqi də xüsusi rol oynayır. Həmin qüvvələr
müxtəlif vasitələrlə təsir altına saldıqları gənclərdən də öz ölkələrinin milli maraqlarına qarşı istifadə edirlər. Təbii
ki, cəmiyyətdə ideoloji boşluqların hökm sürməsi, gənclərin milli ruhda, vətənpərvərlik ideyası əsasında tərbiyə
olunmamaları xarici qüvvələrin müdaxiləsini asanlaşdıran neqativ amil kimi çıxış edir. Xalqımızın xoşbəxtliyi
ondadır ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və Onun layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin milli
maraqlara əsaslanan siyasəti nəticəsində Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyi tam təmin olunub, bəzi geosiyasi
mərkəzlərin qaranlıq planları və dağıdıcı ssenarilərinin reallaşmasının qarşısı alınıb, Azərbaycan sabitlik adası və
təhlükəsizlik məkanı kimi uğurlu inkişaf yoluna çıxıb. Belə bir şəraitdə Azərbaycan gəncliyi də həm ölkəmizi
beynəlxalq müstəvidə layiqincə təmsil etmək missiyasını uğurla yerinə yetirir, həm də respublikamızın ərazi
bütövlüyünün təmin olunmasında öz üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən məsuliyyətlə və şərəflə gəlib. Prezident
İlham Əliyev Şuşaya səfəri çərçivəsində Cıdır düzündə olarkən “On yeddi ildir ki, mən Azərbaycanın rəhbəriyəm.
Bu illər ərzində yetişən insanlar bu torpaqları azad etdilər. Bütün nəsillərdən olan vətəndaşlarımızın bu Qələbədə
böyük zəhməti var, payı var. Ancaq onu da bildirməliyəm ki, əsas yükü, əsas vəzifəni gənc nəsil yerinə yetirdi.
2003-cü ildə 10 yaşı, 15 yaşı olanların bu gün 27-32 yaşı var. Onların məhz vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alması,
düşmənə nifrət hissi bizi Qələbəyə apardı və Azərbaycan tarixi ədaləti bərpa etdi”, - deyib. Bu reallıq ölkə
gəncliyinin vətənpərvərlik ruhunun timsalında və xalqımızın mübarizə əzminin fonunda müasir müstəqil
Azərbaycan dövlətinin mütərəqqi simasının, sarsılmaz qüdrətinin və parlaq gələcəyinin əyani ifadəsidir.
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Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanın beynəlxalq arenada qüdrətli dövlət və etibarlı tərəfdaş kimi
tanınmasını təmin etdi
Beləliklə, Ümummilli Liderin həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici siyasət kursu Azərbaycan dövlətinin
strateji maraqlarının qorunmasını, xalqımızın rifahının yüksəlməsini, müstəqil respublikamızın dünya arenasında
yüksək nüfuzu olan ölkə, etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasını təmin edib. Milli dövlət quruculuğu siyasəti
çərçivəsində bütün istiqamətlərdə həyata keçirilən strateji əhəmiyyətli tədbirlər Azərbaycanın XX əsrin reallıqları
şəraitində qüdrətli dövlət kimi yüksəlişinə xidmət göstərib. Təsadüfi deyil ki, Ümummilli Liderin müstəqillik
illərində ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illər sabitlik və inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu müddət
ərzində əsası qoyulan işlər Azərbaycanın bu günə qədər strateji hədəflərinə addım-addım çatmasını təmin edən
fundamental faktorlar olub. Ona görə də Heydər Əliyev siyasəti çoxəsrlik tarixə əsaslanan milli dövlətçiliyimizin
və dövlət müstəqilliyimizin inkişaf salnaməsidir.
Siyasi varisliyin təmin olunması - milli dövlətçiliyin qorunmasına yönəlik strateji faktor
Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunmasını və milli-tarixi ənənələrin yaşadılmasını, müasir müstəqil
Azərbaycanın dinamik inkişafını təmin edən ən mühüm strateji amillərdən biri siyasi varisliyin təmin olunmasıdır.
Daha dəqiq desək, xalqımızın Ümummilli Liderinin əsasını qoyduğu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən
milli maraqlara, müasir çağırışlara və qlobal tendensiyalara müvafiq davam etdirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq
münasibətlərin müstəqil və prestijli aktoru kimi uğur simvoluna çevrilməsini şərtləndirib. Ölkəmiz artıq
müstəqilliyinin 30-cu ili ərəfəsində təkcə yerləşdiyi Cənubi Qafqaz regionunda deyil, bütün dünyada qətiyyətli
mövqeyi nəzərə alınan, müsbət reputasiyaya sahib olan, öz ərazi bütövlüyünü təmin edən güclü dövlət olaraq
tanınır.
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 18 ilə yaxın müddət ərzində görülən işlər bütün
sahələrin inkişafını təmin edib və ardıcıl nailiyyətlərlə müşayiət olunub. İlk növbədə, respublikamız funksional
və dayanıqlı iqtisadiyyatın yaradılmasına nail olub, milli-iqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli formalaşdırılıb.
Müstəqillik illərində Azərbaycan iqtisadiyyatının 3 dəfə böyüməsi, ÜDM-in və valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli
dərəcədə artması, qeyri-neft sektorunun innovativ əsaslarla inkişafına nail olunması, müasir sənaye
quruculuğunun həyata keçirilməsi, ölkədə sahibkarlıq mühitinin optimallaşdırılması, “ağ iqtisadiyyat”a
transformasiyanın təmini və digər mühüm faktorlar milli tərəqqini şərtləndirən amillər kimi çıxış edib. Təsadüfi
deyil ki, dünyanın nüfuzlu analitik-ekspertləri və mötəbər strateji tədqiqat mərkəzləri Azərbaycanın iqtisadi
inkişaf modelini mütərəqqi nümunə kimi səciyyələndirir və ölkəmizin gələcəyinə dair pozitiv rəy, nikbin proqnoz
ifadə edirlər. Eyni zamanda respublikamızın sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının müvəffəqiyyətlə tətbiq
olunması nəticəsində əldə etdiyi nəticələr - qazandığı uğurlar populyar beynəlxalq reytinq təşkilatlarının
hesabatlarında da əks olunur, Azərbaycan ən islahatçı ölkələr sırasında göstərilir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, həmçinin mütərəqqi və nümunəvi sosial siyasət modeli yaradıb. 2003cü ildə xalqın böyük etimadı əsasında Prezident seçilən cənab İlham Əliyev bildirmişdi ki, “mən hər bir
azərbaycanlının Prezidenti olacağam”. Eyni zamanda, dövlət başçısı dəfələrlə qeyd edib ki, “siyasətimizin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır”. Faktlar və reallıqlara nəzər yetirdikdə məlum olur ki, Prezident İlham
Əliyev Vətənə, xalqa, dövlətə sədaqət andında verdiyi vədləri ən yüksək səviyyədə yerinə yetirərək hər bir
azərbaycanlının Prezidenti olduğunu sübuta yetirib. Onun rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət məhz
vətəndaşların rifahına və mənafeyinə yönəlib. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan vətəndaşları dövlət başçısının milli
maraqlara əsaslanan siyasətini tam dəstəkləyirlər. Ötən müddət ərzində baş tutan prezident seçkilərinin, o
cümlədən ictimai rəy sorğularının nəticələri bu reallığı birmənalı şəkildə təsdiqləyir. Bütövlükdə, xalq-iqtidar
birliyi ölkəmizin davamlı müvəffəqiyyətlər əldə etməsini şərtləndirir.
Bunlarla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə praqmatik neft strategiyasının və çoxşaxəli enerji
diplomatiyasının həyata keçirilməsi Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının artmasını, ikitərəfli və çoxtərəfli
əlaqələrinin inkişafını, ölkəmizə mühüm geoiqtisadi dividendlər qazandıran rentabelli əməkdaşlıq
platformalarının formalaşmasını təmin edib. Azərbaycanın liderliyi, moderatorluğu və fəal iştirakı ilə geostrateji
layihələrin reallaşdırılması nəticəsində Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritəsi yenidən dizayn olunub və daha da
zənginləşib. Açıq dənizə çıxışı olmayan Azərbaycan regionun nəqliyyat habına çevrilib və bu gün beynəlxalq
miqyasda enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında əvəzsiz rola malikdir. Eyni zamanda enerji gəlirlərindən
səmərəli istifadə etməklə qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, təhsilə, insan kapitalının
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formalaşdırılmasına sərmayələr yönəldilməsi gələcəyə hesablanmış çox mühüm addımlardır və perspektiv
inkişafa xidmət edir.
Azərbaycanın bugünkü inkişafını təmin, gələcək strateji hədəflərinin gerçəkləşməsini mümkün edən başlıca
amillərdən biri müasir çağırışlara əsaslanan islahatlar kursunun həyata keçirilməsidir. Danılmaz həqiqətdir ki,
Prezident İlham Əliyev dünyada innovativ baxışlara, kreativ siyasi düşüncəyə malik olan, modern idarəetmə
sistemi yaradan islahatçı lider kimi tanınır. Dövlət başçısının islahatlar kursunun proqressiv nəticələri özünü bütün
sahələrin inkişafına nail olunmasında göstərir. Kompleks, sistemli, ardıcıl və çoxşaxəli səciyyə daşıyan
institusional və digər xarakterli reformalar idarəetmənin səmərəliliyi və çevikliyinin artmasını təmin etməklə
yanaşı, vətəndaş məmnunluğuna, xalq-iqtidar birliyinin, milli həmrəyliyin güclənməsinə, ən əsası, Azərbaycan
dövlətinin milli gücünün artmasına xidmət göstərir, XXI əsrin üçüncü onilliyinə Azərbaycanın hazırlıqlı və müasir
çağırışlara adekvat cavab verən ölkə kimi irəliləməsini təmin edir. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, son dövrdə
ölkəmizdə islahatlar vasitəsilə yeni siyasi konfiqurasiyanın formalaşdırılması, siyasi dialoq prosesinin
dərinləşdirilməsi, yeni siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçməsi və digər bu kimi addımlar yeni mərhələdə milli
inkişafın intensiv xarakter almasına töhfədir. Təbii ki, bu, qeyd etdiyimiz kimi, həm də siyasi birliyin və
xalqımızın milli həmrəyliyinin təmin olunması baxımından böyük önəm kəsb edir. 44 günlük Vətən
müharibəsində və postkonflikt mərhələsində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən əksər siyasi partiyaların Ali Baş
Komandan cənab İlham Əliyevin siyasətinə birmənalı dəstək göstərmələri siyasi birliyin real göstəricisidir.
Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyi dövründə Yeni Azərbaycan Partiyasının
gücləndirilməsi və inkişafı istiqamətində atılan addımlar da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusilə,
partiyamızın VII qurultayında dövlət başçısının qarşıya qoyduğu vəzifələrin icrasına nail olunması siyasi sistemin
və ictimai-siyasi münasibətlərin inkişafına, demokratik dəyərlər və ənənələrin gücləndirilməsinə, bütövlükdə isə,
ölkəmizin tərəqqisinə yeni təkan və töhfə olacaq.
Heç şübhəsiz, respublikamızın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Yeni
Azərbaycan Partiyası Sədrinin birinci müavini, UNESCO-nun və ICESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban
xanım Əliyevanın milli maraqlara və ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan səmərəli, çoxşaxəli fəaliyyəti də
Azərbaycanın strateji nailiyyətlər əldə etməsini təmin edən mühüm faktorlardandır. Ölkəmizin qarşıya qoyduğu
bir çox hədəflərə nail olmasında Mehriban xanım Əliyevanın xüsusi rolu var. Onun təşəbbüsləri əsasında
reallaşdırılan layihələr vətəndaş məmnunluğunun artmasında, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılmasında, ölkəmizin müsbət imicinin beynəlxalq aləmdə daha da möhkəmlənməsində əvəzsiz
rola malikdir. Həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin, ölkəmizin zəngin tarixi və mədəni irsinin qlobal arenada
sistemli şəkildə təbliğ olunması, multikulturalizmin və tolerantlıq ənənələrinin təşviqi, sivilizasiyalar arasında
dialoqun inkişafına xidmət edən strateji tədbirlərin həyata keçirilməsi xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.
Tarixi ədalətin bərpa olunması, milli tərəqqinin yeni mərhələsi: yeni reallıqlar və gələcəyə strateji b
axış fonunda
Azərbaycanın 44 günlük müharibədə Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
möhtəşəm tarixi qələbə qazanaraq öz ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpa edilməsinə müvəffəq olması isə
çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin zirvə hadisəsi və şanlı qürur səhifəsidir. Təbii ki, Ermənistanın işğalçı siyasəti
ucbatından 30 ilə yaxın davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mürəkkəb beynəlxalq münasibətlər şəraitində
həllinə nail olmaq heç də asan və sadə məsələ deyildi. Azərbaycan dövləti Heydər Əliyev siyasətini uğurla davam
etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz iqtisadi imkanlarını genişləndirib, hərbi potensialını artırıb.
Görülən işlər nəticəsində Azərbaycan Ordusu dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer alıb, hərbi-texniki
imkanlarımız mütəmadi olaraq artırılıb. Həmçinin 17 il ərzində münaqişənin ədalətli həlli üçün beynəlxalq
səviyyədə hüquqi zəmin formalaşdırıb. Yəni ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək xarakterli çoxsaylı qərar və
qətnamələrin qəbuluna nail olunub. Praqmatik, çoxvektorlu və milli maraqlara əsaslanan uğurlu xarici siyasət
nəticəsində Azərbaycanın müttəfiqlik əlaqələri gücləndirilib, ölkəmizə güclü mənəvi-siyasi dəstəyin verilməsi
təmin olunub. Hücum diplomatiyası yürüdən Azərbaycanın nüfuzlu - mötəbər beynəlxalq təşkilatlara sədrlik
etməsi, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi və təşkilata rəhbərlik dönəmini
uğurla başa vurması, Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi də beynəlxalq dəstəyin əldə olunması baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edib. Bununla yanaşı, uğurlu informasiya siyasəti və “yumşaq güc” adlandırılan medianın
imkanlarından səmərəli istifadə olunması nəticəsində erməni yalanları və ermənipərəst dairələrin qara piar
kampaniyası iflasa uğradılıb, qlobal ictimai rəy ölkəmizin lehinə dəyişib. Bütün bu nailiyyətlər və reallıqlar
fonunda Azərbaycan öz hərbi-siyasi gücü ilə XXI əsrin müharibəsini aparmaqla qəti qələbəyə müvəffəq olub,
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torpaqlarımız işğaldan azad edilib. Ölkəmiz erməni faşizminin başını əzərək öz qüdrəti və iradəsi ilə BMT-nin
məlum 4 qətnaməsinin icrasına nail olmaqla tarix yazıb və mühüm strateji presedent yaradıb.
Ən mühüm nüanslardan biri budur ki, Azərbaycan dövləti Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi
ilə parlaq qalibiyyət əldə etməklə yeni reallıqlar formalaşdırıb. Bu geostrateji reallıqlar, ilk növbədə, regionda
etibarlı təhlükəsizlik mühitinin, dayanıqlı sülhün və çoxşaxəli əməkdaşlığın təmin olunmasına zəmin yaradır,
həmçinin Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının artmasına, ikitərəfli münasibətlərinin inkişafına və beynəlxalq
mövqeyinin möhkəmlənməsinə təkan verir. Postkonflikt dövründə Cənubi Qafqazda təşəkkül tapan reallıqlar
təkcə respublikamızın deyil, regionda bütün xalqlar və dövlətlərin maraqlarına cavab verir. Xüsusilə də, Zəngəzur
dəhlizinin açılması, kommunikasiya xətlərinin bərpası geniş formatda unikal əməkdaşlıq imkanlarının
formalaşması deməkdir. Paralel olaraq hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərə Böyük Qayıdışın həyata
keçirilməsi strateji prioritet kimi müəyyənləşdirilib. Ona görə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə abadlıqquruculuq və yenidənqurma işlərinin aparılması Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bu
istiqamətdə görülən işlərin həmin regionların sürətli inkişafını təmin etməklə yanaşı, bütövlükdə, Azərbaycanın
tərəqqisinə əlavə impuls olacaq.
Nəticə etibarilə, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı qurtuluşdan tərəqqiyə, tərəqqidən zəfərə aparan yol
kimi bugünkü parlaq - möhtəşəm nailiyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Əminliklə söyləmək olar ki, Ümummilli
Liderin ideyaları və zəngin dövlətçilik irsi əsasında inkişaf yolunda inamla və qətiyyətlə addımlayan müasir
müstəqil Azərbaycan dövləti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni strateji nailiyyətlərə müvəffəq olacaq,
milli tariximizin növbəti şərəfli və qürurlu səhifələri yazılacaq!
Azərbaycan.- 2021.- 15 iyun.- № 123.- S. 1,7.
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Qurtuluş tariximizin memarı
Anar İSGƏNDƏROV,
Milli Məclisin deputatı, tarix elmləri doktoru, professor
Əgər o vaxt, 1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Azərbaycana hakimiyyətə qayıtmasaydı,
ölkə parçalana bilərdi. Demək olar ki, ölkə dünyada gedən bütün proseslərdən təcrid olunmuş vəziyyətdə
idi. O çətin dövrdə, çətin vəziyyətdə onun nə silahı var idi, nə ordusu var idi, nə də dəstəsi var idi. Yalnız
siyasi iradəsi, bir də xalqın inamı, dəstəyi var idi. O, bu dəstəyə arxalanaraq, on il ərzində Azərbaycanı
böhrandan tərəqqiyə gətirdi. Bu gün Azərbaycan inamla irəliləyir, Azərbaycanın bütün sahələri inkişaf
edir.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Hər bir xalq yaratdıqlarına görə tarixə düşür. Hər bir tarixi şəxsiyyət də xidmətlərinə görə tanınır və dillər
əzbəri olur. Azərbaycan xalqı da tarix boyu ədalətinə və tolerantlığına görə dünya xalqları içərisində böyük nüfuz
qazanıb.
Dünyanın qədim dövlətləri sırasında yer alan Manna, Albaniya, Atropatena öz müstəqilliklərini qorumaq
üçün düşmənə hər cür müqavimət göstərmiş və bu gün xalqımızın öyünməsi üçün şərəfli bir tarix miras
qoymuşlar. Orta əsrlərin Eldənizlər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və nəhayət, Səfəvilər dövləti Şərqin ən qüdrətli
dövlətləri sırasında yer ala bildilər. Səfəvilər dövləti bir az da irəli gedərək imperiya yaratmağa nail oldu.
Azərbaycan xalqı bu dövlətin yaradıcısı Şah İsmayıl Xətaini min illərdir ki, tariximizin qəhrəmanı kimi anır və
müstəqilliyimiz dövründə onun şərəfinə abidələr ucaldır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları olan milli-demokratik ziyalılarımız müsəlman Şərqində ilk
parlamentli respublikanın baniləri kimi tarixə düşdülər. İyirmi üç ay yaşayan bu dövlət 350 ilkə imza atmağa
müvəffəq olmuşdu.
1920-ci ilin aprelindən sonra Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yox, müttəfiq dövlət kimi fəaliyyət
göstərməyə başladı. Hər bir müttəfiq respublika nəhəng sovet dövlətindən yararlanmaq istəyirdi. Bu daha çox
müttəfiq respublikaya rəhbərlik edən şəxsdən asılı idi.
Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1969-cu ilin iyulundan Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladı. Həmin ilin
martında mərkəzin tapşırığı ilə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti dörd min kvadrat kilometr Azərbaycan
torpağının Ermənistana verilməsi haqqında qərar çıxartdı. Heydər Əliyev bütün hakimiyyəti dövründə bu qərarın
icra olunmasına imkan vermədi.
1919-cu ildə əsası qoyulan Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi 1969-cu ildə keçirildi. Yubiley
toplantısına rəhbərlik edən Heydər Əliyev öz nitqinə Azərbaycan dilində başladı. Bu o dövr üçün çox böyük siyasi
hadisə idi.
Azərbaycanı aqrar ölkədən sənaye-aqrar ölkəsinə çevirən respublika rəhbəri ölkədə hərbi məktəb yaratmaq
üçün uzun illər mübarizə apardı və istəyinə nail oldu. Azərbaycanda keyfiyyətli ziyalı ordusu yaratmaq üçün hər
il minlərlə Azərbaycan gəncini SSRİ-nin ən nufuzlu ali məktəblərinə göndərməyə nail oldu.
1977-ci ildə SSRİ-nin növbəti Konstitusiyası qəbul edildi. Məqsəd ondan ibarət idi ki, müttəfiq dövlətlər
milli dil məsələsində israr etməsinlər. Heydər Əliyev mərkəzin bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, 1978-ci il
Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail oldu.
Ulu öndərə qədər Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan neft və qaz qonşu respublikalara onların sərvəti
kimi verilirdi. Heydər Əliyev mərkəzin bu siyasətini respublikanın xeyrinə dəyişməyə nail oldu.
Heydər Əliyevə qədər hərbi xidmətə çağırılan azərbaycanlı gənclərin demək olar ki, əksəriyyəti tikinti
batalyonlarına göndərilirdi. Ümummilli lider bu sahədə də dönüş yarada bildi. Azərbaycanlı gənclər də müasir
silahlarla təchiz edilən hərbi hissələrdə xidmət etməyə başladılar.
Azərbaycan neftinin gələcək taleyini uzaqgörən siyasəti ilə müəyyən edən Heydər Əliyev Dərin Özüllər
Zavodunun tikilməsinə nail oldu. Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra daha aydın
görünən Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinə heyran qalmamaq olmur.
Respublikamızı uğurlu və bacarıqlı siyasəti ilə müttəfiq respublikalar arasında birincilərdən edən Heydər
Əliyevin sovet dövlətinin idarəçiliyində də böyük xidmətləri olmuşdur. Heydər Əliyev yeganə türk-müsəlmandır
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ki, 70 ildən çox fəaliyyət göstərən bu dövləti idarə edənlərdən biri olmuşdur. Əgər imkan versəydilər, bu dövləti
idarə edən birinci şəxs də ola bilərdi.
Sovet dövlətinin süqutundan sonra Heydər Əliyev Moskvada yox, Azərbaycanda öz xalqının yanında
olmaq istəyirdi.1990-cı il 20 Yanvar qırğını göstərdi ki, Azərbaycan xalqı köməksiz vəziyyətdədir. Xalqın tələbi
ilə hakimiyyətin istəyi üst-üstə düşmürdü. Düşmən tərəf öz havadarlarının gücündən istifadə edərək,
Azərbaycanın tarixi torpaqlarına sahib olmaq istəyirdi. Hakimiyyət bunları fikirləşə bilmir, Heydər Əliyevin
Azərbaycana dönüşünü əngəlləmək üçün planlar hazırlayırdı. Azərbaycandan uzaq düşən Naxçıvan ağır blokada
həyatı yaşamaqda idi. Heydər Əliyev Naxçıvanın harayına çatdı, bütün çətinliklərə baxmayaraq, əhalini həmin
vəziyyətdən qurtara bildi. Qısa müddət ərzində qonşu dövlətlərlə səmimi münasibətlər qurmağa nail ola bildi.
Muxtar respublikanın əhalisini inandıra bildi ki, Naxçıvanın bir qarış torpağı da düşmənə güzəştə gedilməyəcək.
Bakıda hakimiyyət uğrunda mübarizə qızışan vaxtda Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət
rəmzlərinin bərpası haqqında Naxçıvan Ali Məclisinin qərarını qəbul etdi.
1991-ci ilin oktyabında böyük fərəhlə Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı qəbul edən
Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin yayında çətin günlərini yaşayırdı. Düşmən Şuşanı, Laçını, Kəlbəcəri işğal etdi,
Qarabağ və ətraf rayonlar üçün böyük təhlükə yarandı. 20 Yanvar qırğınının mahiyyətini dünyaya çatdırmamış,
Xocalı soyqırımını yaşamağa məcbur edildik. Vətəndaş müharibəsinin ilk işartıları Azərbaycanı təhdid etməyə
başladı. Hakimiyyət hərisləri ölkəni parçalanmaq və işğal təhlükəsi ilə üz-üzə qoydular. Hamı, hətta, siyasi
hakimiyyət də ümidini Naxçıvana bağlayır və nicat yolunu orada axtarırdı.
Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanı qurtarmaq üçün Bakıya çağırıldı. O, Azərbaycanı, onun
bölgələrini parçalanmaq təhlükəsindən qurtarmaq üçün Bakıya köməyə gəldi. Düşmən yeni torpaqlar işğal edə
bilməsin deyə, güclü liderə, Ali Baş Komandana ehtiyac var idi. Cümhuriyyətin acı taleyini yaşamamaq üçün
qüdrətli dövlət başçısına ehtiyac var idi. Naxçıvanda yenidən qaldırılan və bütün Azərbaycana şərəf gətirən
üçrəngli bayrağı əbədi etmək üçün ümummilli liderə hava, su qədər ehtiyac var idi. Heydər Əliyev də gəldi. İllərlə
rəhbərlik etdiyi xalqının ən çətin günlərində onun yanında oldu.Heç bir təhlükə və heç bir təhdid onu yolundan
döndərə bilmədi. Ulu öndər dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə dayanan dövlətçiliyimizin sükanı arxasına keçdi və bu
yolda əngəl olan bütün qüvvələri öz zəngin təcrübəsi və bacarığı ilə aradan qaldırdı.15 İyuna gələn yolun siyasi
mənzərəsi bu şəkildə idi. Heydər Əliyev bu yolu xilas etdiyi kimi, 15 İyundan sonra da şərəfli bir tarixin əsasını
qoydu. Ölkədə daxili sabitliyə nail oldu. Dövlət çevrilişləri cəhdləri zərərsizləşdirildi, təcavüzkar Ermənistanla
atəşkəsə, Bakı neftini dünya bazarına çıxarmaq üçün “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamağa nail oldu, Azərbaycanı
müəyyən təhdidlərdən qorumaq üçün Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv qəbul etdirdi. 1990-cı il 20 Yanvar və
Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verilməsinə nail oldu, 31 Martın Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi təsbit
edilməsinə, azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiya olunması haqqında fərmanın aşkara çıxmasına,
Azərbaycanda ölüm hökmünün və senzuranın ləğv edilməsinə nail oldu. ATƏT-in Lissabon Sammitində bu
beynəlxalq təşkilatın 54 üzvündən 53-nün (Ermənistandan başqa) Dağlıq Qarabağ probleminin həllində
Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun prinsiplərin açıq şəkildə müdafiə olunmasına, Azərbaycanın Avropa
Parlament Şurasına üzv qəbul edilməsinə müvəffəq oldu.
Heydər Əliyev müstəqil dövlətin ilk Konstitusiyasının yaradılmasına və ilk parlament seçkilərinin
keçirilməsinə nail oldu. Aqrar islahatları həyata keçirməklə torpağın təmənnasız şəkildə kəndlilərə verilməsinə
nail oldu. Qonşu dövlətlərlə, o cümlədən, dünyanın nüfuzlu ölkələri ilə balanslaşdırılmış siyasətin həyata
keçirilməsini, BMT-nin ali tribunasından Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin ifşa olunmasını
reallaşdırdı. Azərbaycançılıq ideologiyasının və “Bir millət, iki dövlət” konsepsiyasının həyata keçirilməsinə,
Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi etmək üçün bütün gücünü və bacarığını bu işə yönəltməyə nail oldu.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə qarşı mübarizə Heydər Əliyev siyasətinin ardıcıl davamçısı,
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin
kəskin tənqidi, Azərbaycanın haqq işinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müdafiə olunması, güclü
orduya və müasir silahlara malik olmağımız, xalq tərəfindən dövlətin siyasətinə hərtərəfli dəstək 2020-ci il
sentyabrın sonlarında ölkəmizi öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün Vətən müharibəsinə başlamağa məcbur
etdi. 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Düşmən ordusunu diz
çökdürərək onu kapitulyasiya sənədini imzalamağa məcbur etdi. 15 İyun öz tarixi nəticəsini verdi.
Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük dövlətçilik siyasəti dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Qarabağ Azərbaycandır!
Xalq qəzeti.- 2021.- 15 iyun.- № 123.- S. 11.
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15 iyun – Tariximizin mühüm mərhələsinin başlanğıcı
Nazim Mustafa,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri
Əgər kimsə Azərbaycanın dövlətçiliyinə xəyanət edəcəksə, mən son damla qanıma qədər onunla
mübarizə aparacağam. Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin keşiyində bir vətəndaş kimi də, bir
prezident kimi də durmuşam, duracağam və bu yolda hər dəqiqə, hər gün şəhid olmağa hazıram.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
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.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra özünü Xalq
Cümhuriyyətinin siyasi və hüquqi varisi elan etdi və qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi. Az
müddət sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün dövlət rəmzləri bərpa olundu. Xalqın iradəsi ilə
müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməyə başladı.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi, hakimiyyət uğrunda daxili çəkişmələr, iqtisadiyyatın
çökməsi ölkəni xeyli zəiflətmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi – Müsavat iqtidarı yarıtmaz fəaliyyəti ilə ölkəni
parçalanmaq həddinə çatdırmışdı.
Azərbaycan tarixində elə məqamlar olmuşdur ki, həmin anlar mühüm mərhələnin başlanğıcı kimi
tariximizə həkk olunmuşdur. Belə məqamlardan biri də ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda
xilaskar missiyası ilə yenidən hakimiyyətə qayıtması ilə tarixə düşən hadisədir. Xalqımız hər il 15 iyunu
Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü kimi bayram edir.
Tarixdə şəxsiyyətin rolu danılmazdır və bu haqda kitablar yazılıb. Müasir tariximizin bir qərinəlik dövrü
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Lakin Heydər Əliyevin 1987-ci ilin oktyabrında erməni lobbisinin təkidi ilə SSRİ
Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini və Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü vəzifəsindən istefaya
göndərilməsindən, 1993-cü ilin iyununda yenidən Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışınadək olan dövrdə müxtəlif
səviyyələrdə, cürbəcür yollarla onun siyasi səhnədən sıxışdırılıb çıxarılmasına cəhdlər göstərilmişdir.
Heydər Əliyevin 1990-cı ilin yayında Moskvadan Azərbaycana qayıtması, lakin ona Bakıda qalmağa
imkan verilməməsi səbəbindən doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvana getməsi anından hakimiyyətdə olan
qüvvələr daim onun yenidən böyük siyasətə qayıdışına hər cür maneələr törətmiş, hətta onu fiziki cəhətdən məhv
etməyə belə cəhd göstərmişdilər.
Heydər Əliyevin 1990-cı ilin iyununda Moskvadan Vətənə dönüşündən 1993-cü ilin iyununda
xilaskarlıq missiyası ilə Naxçıvandan Bakıya qayıtmasınadək olan dövrü bir neçə mərhələyə bölmək olar.
Birinci mərhələ Heydər Əliyevin Moskvadan Naxçıvana qayıtmasından, 1992-ci ilin iyun ayına qədər
olan dövrü əhatə edir. Həmin dövrdə Heydər Əliyev Naxçıvanda xalq hərəkatının şəriksiz lideri kimi yenidən
böyük siyasətə qayıtmış, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Ali Sovetinə deputat
seçilmişdi. Xalq bütün ümidini Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, dünyada nüfuzlu və təcrübəli
siyasətçi kimi tanınan Heydər Əliyevə bağlamışdı. Heydər Əliyevin müstəqil, tarazlı və cəsarətli siyasət yeritməsi
bütün Azərbaycan xalqının diqqətini cəlb edir, ona ümidləri artırırdı. Ayaz Mütəllibovun hər cür təzyiqlərinə
baxmayaraq, Naxçıvanın sosial-iqtisadi problemlərinin həllini təkbaşına öz çiyinlərinə götürmüşdü. Həmin
dövrdə Heydər Əliyev kimi təcrübəli bir dövlət xadiminin Naxçıvana rəhbərlik etməsi Xalq Cəbhəsinə də sərf
edirdi. Fəaliyyətinin ilk dövründə xalqın azadlıq mübarizəsində iştirak edən Xalq Cəbhəsi Heydər Əliyev
tərəfindən dəstəklənirdi. Lakin hakimiyyətə gələndən sonra Xalq Cəbhəsi böyük şəxsiyyətin xalq içərisindəki
nüfuzundan qorxaraq, ona qarşı mübarizəyə başlamışdı.
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1992-ci ilin fevralında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda və bir sıra digər kəndlərdə soyqırımı
törətməsi, həmin ilin mayında Şuşanın və Laçının süqut etməsi hakimiyyət uğrunda mübarizəni daha da
kəskinləşdirmiş, ölkə rəhbərliyi dəfələrlə əldən-ələ keçərək iflic vəziyyətinə düşmüşdü.
İkinci mərhələ Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsindən, 1992-ci ilin noyabr ayınadək olan dövrü
əhatə edir. Xalq Cəbhəsinin neobolşevikcəsinə həyata keçirdiyi kadr siyasətinin Naxçıvanda tətbiq edilməsinə
qarşı çıxan Heydər Əliyev, tezliklə AXC-Müsavat iqtidarının bir nömrəli düşməninə çevrildi.
Ölkə ziyalıları, sadə insanlar dövlətin ağır vəziyyətdən qurtuluşunun yeganə yolunu Heydər Əliyevin
ətrafında birləşməkdə görürdülər. Xalqın sağlam qüvvələrini özündə cəmləşdirən Qurtuluş hərəkatı meydana gəlir
və böyük siyasətçi Heydər Əliyevin ətrafında toplaşırdı. Xalqın nümayəndələri, alimlər, nüfuzlu ziyalılar
Naxçıvana gedib, Heydər Əliyevdən yenidən böyük siyasətə qayıtmasını xahiş edirdilər. 1992-ci il oktyabrın 16da Azərbaycanın 91 nəfər nüfuzlu ziyalısı “Səs” qəzeti vasitəsilə Heydər Əliyevə Qurtuluş hərəkatına rəhbərlik
etməsi barədə rəsmi müraciət etdi.
Oktyabrın 24-də Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin yerli qurumlarına məxsus olan silahlı dəstələr Daxili İşlər
Nazirliyinin binasını və televiziya studiyasını ələ keçirdilər. Lakin naxçıvanlılar onları müdafiə etmədilər və
silahlı çevriliş cəhdi baş tutmadı. Xalq qətiyyətlə görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevi dəstəklədi. Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı
keçirildi. Partiyanın təsis bəyanatında qeyd olunurdu ki, bu partiyanın başlıca proqram məqsədi dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyü, sivilizasiyalı demokratik hüquqi dövlət, əmin-amanlıq və
ictimai həmrəylik, sabit və sosialyönümlü iqtisadiyyat yaratmaqdan, geniş demokratik islahatlar həyata
keçirməkdən ibarətdir.
Üçüncü mərhələni "soyuq müharibə" dövrü adlandırmaq olar. Bu mərhələ 1992-ci ilin oktyabrından
1993-cü ilin fevral ayınadək olan dövrü əhatə edir. Bu dövrdə AXC-Müsavat iqtidarı, sözün həqiqi mənasında,
Naxçıvanın blokadasını daha da sərtləşdirmişdi. Ali Məclisin sədri Heydər Əliyev bir tərəfdən genişlənən erməni
təcavüzünün qarşısını alır, digər tərəfdən isə İran və Türkiyə ilə şəxsi əlaqələri hesabına muxtar respublikanın
ərzaq və yanacaq problemlərini həll edirdi. AXC-Müsavat iqtidarı isə İran və Türkiyəyə təsir göstərməyə çalışırdı
ki, Naxçıvanla birbaşa əlaqələrə son qoyulsun. Bu mərhələ AXC-Müsavat iqtidarının əsl simasının açıldığı, onun
anarxist siyasətbazlıqdan başqa bir şeyə yaramadığının aşkarlandığı dövr oldu. 1993-cü ilin fevralında keçmiş
iqtidarın ölkəni hərbi, siyasi və iqtisadi cəhətdən fəlakətə yuvarladığı hamıya bəlli oldu.
Dördüncü mərhələ 1993-cü ilin fevralından AXC-Müsavat iqtidarının süqutuna qədər olan dövrü əhatə
edir. Fevralın əvvəlində Əbülfəz Elçibəy dərk etmişdi ki, onun komandası ölkəni fəlakətə sürükləyir. Məhz
bundan sonra Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevin dövlətçilik təcrübəsindən, idarəetmə məharətindən faydalanmağı
zəruri hesab etmişdi. Fevralın 12-də Prezident İqamətgahında Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevlə görüşmüş, onunla
8 saat fasiləsiz məsləhətləşmə aparmışdı.
Aprelin 2-də Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi ölkədə vəziyyəti
daha da gərginləşdirmişdi. Artıq ölkə idarəolunmaz hala gəlmişdi. Güc strukturları hakimiyyətin nəzarətindən
çıxmışdı. Ayrı-ayrı silahlı dəstələr hakimiyyət uğrunda mübarizəyə cəlb edilmişdilər. Nizami ordu əvəzinə
könüllü batalyonlar yaradıldığından, bütün cəbhə boyu məğlubiyyət məğlubiyyətin ardınca gəlirdi. Ölkənin
böhran vəziyyətə düşdüyünü görən Prezident Ə.Elçibəy fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında fərman
imzalamışdı.
Gəncədə 1993-cü il iyun hadisələri ölkədə vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Burada hökumətə tabe
olmayan bir qrup zabit “hərbi birlik” yaratmışdı. 709 saylı briqada Müdafiə Nazirliyinə tabe olmur, iqtidar isə
hərbi müxalifətin öhdəsindən gələ bilmirdi.
Gəncəbasarda qanuni hakimiyyəti bərqərar etmək, 709 saylı hərbi hissəni tərksilah etmək məqsədilə
iyunun 4-də səriştəsiz bir əməliyyat həyata keçirilmişdi. Gəncəyə 3 minədək canlı qüvvə və texnika yeridilmişdi.
Hərbi hissənin kazarmaları dağıdılmış, hərbi təyyarələr havaya qalxıb hava limanını darmadağın etmişdi. Qardaş
qanı tökülmüş, 35 nəfər həlak olmuş, 135 nəfər yaralanmışdı. 1200 döyüşçü, habelə respublikanın baş prokuroru
İxtiyar Şirinov və milli təhlükəsizlik nazirinin müavini Sülhəddin Əkbərov girov götürülmüşdü. Hökumət
qüvvələri biabırcasına məğlub olmuşdu. Surət Hüseynovun dəstələri Bakı üzərinə hərəkətə başlamışdılar.
Prezidentin, Ali Sovetin sədrinin, baş nazirin və güc strukturlarının rəhbərlərinin istefası tələb edilirdi. İyunun 14də Navahı yaxınlığında qiyamçılarla, ordu üz-üzə dayanmışdı. Danışıqlar nəticəsində qiyamçıları Lökbatan
yaxınlığında və Şamaxı yolunun 75 kilometrliyində saxlamaq mümkün olmuşdu. Ölkəni parçalamaq istəyən
xarici və daxili güclər fürsətdən istifadə edərək vətəndaş müharibəsi törətməyə çalışırdılar.
Gəncədə baş qaldıran qiyam AXC-Müsavat iqtidarının süqutunu sürətləndirdi. Ölkə ziyalıları, sadə
insanlar böyük fəlakətin yaxınlaşdığını hiss edirdilər. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar parlamentin sədri İsa Qəmbər,
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baş nazir Pənah Hüseynov və üç güc nazirliyinin rəhbərləri istefaya getməyə məcbur oldular. Belə bir məqamda
keçmiş iqtidar yetkililəri yenə Naxçıvana – Heydər Əliyevə üz tutdular. Onu böyük dövlət xadimi kimi, alovlanan
vətəndaş müharibəsini yatırmaq üçün təkidlə Bakıya dəvət etdilər. AXC-Müsavat iqtidarının ayrı-ayrı yüksək
vəzifəli şəxslərinin, nüfuzlu ziyalıların, ağsaqqalların təkidli tələbi ilə iyunun 9-da Heydər Əliyev Bakıya qayıtdı.
O, alovlanan vətəndaş müharibəsini söndürmək üçün iyunun 13-də Gəncəyə getdi. Qardaş qırğınının qarşısını
aldı. AXC-Müsavat iqtidarı pərən-pərən düşdü. İstefalar başladı. Bəzi nazirlər isə vəzifələrini "dondurdular". Belə
ağır bir məqamda – iyunun 15-də Milli Məclis Heydər Əliyevi Ali Sovetin Sədri seçdi. Bununla müasir
tariximizdə yeni mərhələyə qədəm qoyuldu.
Heydər Əliyev parlamentin sədri seçiləndən iki gün sonra Prezident Əbülfəz Elçibəy iyunun 17-dən 18nə keçən gecə gizlicə doğulduğu Kələkiyə getdi və qayıtmadı. Ona dəfələrlə geri qayıdıb ölkəyə rəhbərlik etmək
təklif olunsa da, hər dəfə, faktiki olaraq rədd cavabı alındı. Milli Məclis iyunun 24-də prezident səlahiyyətlərini
Ali Sovetin Sədri Heydər Əliyevə həvalə etdi.
Məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, gecəli-gündüzlü gərgin fəaliyyəti sayəsində vətəndaş müharibəsinin,
ölkənin parçalanmasının və separatizmin qarşısı alındı. Bu gün tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu.
Xalqın tələbi ilə Milli Məclis 1997-ci ilin iyununda bu günün bayram kimi qeyd edilməsi ilə bağlı qərar qəbul
etdi.
Azərbaycan xalqı xaos və anarxiyadan, dövlətçiliyini itirmək təhlükəsindən xilas oldu. Azərbaycan
xalqının azadlığının, müstəqil dövlətçiliyinin müqəddəratının həll edildiyi ən ağır günlərdə Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı əsaslı dönüş nöqtəsi oldu. Qurtuluş missiyalı bu qayıdış Azərbaycan xalqının itirilmiş
inamımı özünə qaytardı, sabaha, gələcəyə olan ümidini artırdı.
Avqustun 7-də cənub bölgəsində üzdəniraq “Talış Muğan Respublikası” yaradıldığı elan olundu.
Qondarma “hökumət” təşkil edildi. Rusiya, İran və Belarus dövlətlərinə, BMT-yə müraciət edib bu qondarma
qurumu tanımağı xahiş etdilər. Heydər Əliyev xalqın dəstəyinə arxalanaraq, problemin dinc vasitələrlə həllinə
üstünlük verdi. Avqustun 13-də o, həmin bölgədən olan xalq deputatları, ziyalılar, ağsaqqallarla görüşdü. Onlar
separatçılara qarşı qəti tədbirlər görülməsini tələb etdilər. Avqustun 17-də Milli Məclis Lənkəran hadisələrinə
siyasi qiymət verdi, onu Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı olan qüvvələrin siyasi oyunu kimi ifşa etdi. Avqustun
21-23-də güc strukturlarının həyata keçirdikləri tədbirlər sayəsində üzdəniraq “Talış Muğan Respublikası” ləğv
edildi.
Xalq öz rəhbəri Heydər Əliyevin ətrafında daha sıx birləşməyə başladı. Milli Məclisin qərarı ilə 1993cü il avqustun 29-da Prezident Əbülfəz Elçibəyə etimad haqqında referendum keçirildi. Referendumda iştirak
edənlərin 97,5 faizi prezidentə etimadsızlıq göstərdi.
Məhz Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə ilk demokratik prezident seçkiləri
keçirildi. 1993-cü il oktyabrın 3-də Azərbaycan xalqı yekdilliklə öz böyük oğlunu ölkənin prezidenti seçdi. Daxili
və xarici qüvvələrin Azərbaycanın dövlətçiliyini sarsıtmaq istiqamətində əlbir iş gördükləri bir vaxtda
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev böyük çətinlikləri dəf etməli oldu. Azərbaycanın müstəqilliyinə və ərazi
bütövlüyünə qəsdlər təşkil edən cinayətkar qruplaşmalar cəmiyyətdən təcrid edildilər. İctimai-siyasi sabitliyi
pozan qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edildi. Nizami ordu quruculuğuna başlanıldı.
Azərbaycan xalqının tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Heydər Əliyev demişdir: “Mən
ömrümün qalan hissəsini də Azərbaycan xalqına bəxş edirəm!”
1994-cü il mayın 12-də cəbhədə atəşkəsə dair razılıq əldə olundu. Bu vaxta qədər – yəni 1991-1993-cü
illərdə ölkədə baş alıb gedən anarxiya şəraitindən, hakimiyyət uğrunda çəkişmələrdən istifadə edən Ermənistan
ordusu Azərbaycan Respublikasının 20 faiz ərazisini – Xankəndi şəhəri, Xocalı, Şuşa, Laçın, Xocavənd, Kəlbəcər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını, həmçinin Tərtər rayonunun 13, Qazax rayonunun 7,
Naxçıvanın Sədərək rayonunun isə 1 kəndini işğal etmişdi.
Məhz Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası sayəsində nizami ordu formalaşdırıldı, Ermənistanın hərbi
təcavüzü dayandırıldı, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanıldı. Ölkənin ictimaisiyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsində əsl dönüş yarandı.
1994-cü ilin sentyabrında "Əsrin müqaviləsi" imzalandı və yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinə
başlanıldı. Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi neft-qaz sektoruna milyardlarla dollar sərmayə
yatırılmasına imkan yaratdı. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi istiqamətində böyük addımlar atıldı. Torpaqlar
kəndlilərin mülkiyyətinə verildi.
Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının yaradıcısı olan Heydər Əliyev demokratik, hüquqi dövlət
quruculuğu istiqamətində ardıcıl siyasət yeridərək, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının bərqərar olması üçün
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əsaslı zəmin yaratdı. Ümummilli liderin hakimiyyətdə olduğu 1993-2003-cü illər Azərbaycan tarixinə
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və dərin islahatlar dövrü kimi daxil olmuşdur.
2003-cü ildən ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildi. Məhz bu mərhələdə enerji
resurslarının ixracından əldə olunan gəlirlərin xüsusi bir qismi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, qeyri-neft
sektorunun inkişafına, cəmiyyət həyatının digər sahələrinin yeniləşdirilməsi və müasirləşdirilməsinə yönəldildi.
Ardıcıl şəkildə qəbul olunmuş və həyata keçirilmiş çoxsaylı dövlət proqramları, reallaşdırılmış xüsusi layihələr
güclü iqtisadi potensialın formalaşdırılması, insan kapitalının səfərbər edilməsi və səmərəli istifadəsi, ölkənin
bütün sahələr üzrə müasir infrastrukturlarının yaradılması əhalinin rifahının yüksəldilməsini təmin etdi. Bu gün
Azərbaycan dünyada müstəqil siyasət yürüdən nüfuzlu dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və qəbul olunur.
Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə məcburi köçkünlərlə keçirdiyi hər bir görüşündə bildirirdi ki,
Azərbaycan əraziləri işğaldan azad ediləcək, yer-yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımızın el-oba həsrətinə
son qoyulacaq. Lakin mövcud geosiyasi vəziyyət Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına imkan
vermədi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin arzularını onun davamçısı İlham Əliyev həyata keçirdi. İlham
Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 18 il ərzində ölkə iqtisadiyyatının gücləndirilməsi, valyuta ehtiyatlarının
yaradılması, ordunun müasir texnika ilə təchiz edilməsi, diplomatiya sahəsində qazanılan uğurlar Azərbaycan
Ordusunun zəfər yürüşünə başlamasına şərait yaratdı. 2020-ci il sentyabrın 27-də növbəti erməni təxribatına cavab
olaraq başlanan əks-həmlə 44 gündə Zəfərlə başa çatdı. Dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer alan
Azərbaycan Ordusu İkinci Qarabağ müharibəsində öz şücaəti ilə dünyanın hərb tarixinə yeni səhifə yazdı. 1993cü ildən bəri icra edilməyən BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi yerinə yetirdi. Ərazi bütövlüyümüzü
bərpa edən Azərbaycan Ordusu qəhrəman, yenilməz, məğrur xalq olduğumuzu bir daha dünyaya nümayiş etdirdi.
Heydər Əliyevin ata vəsiyyətini oğul İlham Əliyev yerinə yetirdi. Şuşa şəhərinin işğaldan azad edilməsi
müharibənin müqəddəratını həll etdi. Noyabrın 10-da Ermənistanın baş naziri kaputilyasiya aktına imza atdı.
Ermənistan təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı və diz çökdü.
Heydər Əliyevin ruhu şaddır ki, biz hazırda qalib xalq kimi özümüzü dünyaya tanıtdıq. Ermənistanın
havadarları onu xilas edə bilmədilər. Bugünkü qələbələrimizin təməli məhz Heydər Əliyevi dövründə atıldı.
O dövrdə baş verən hadisələrin təhlili göstərir ki, əgər 1993-cü ilin iyununda xalqın dəvəti ilə ümummilli
lider Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtmasaydı, bu gün Azərbaycanın müstəqilliyindən söhbət açmaq
mümkün olmayacaqdı. Ona görə də 15 iyun 1993-cü il müasir tariximizdə mühüm mərhələnin başlanğıcı kimi
xarakterizə edilir.
Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 1993-2003-cü illər Azərbaycanın bir dövlət kimi yenidən
qurulduğu, formalaşdığı və beynəlxalq birliyin tamhüquqlu subyektinə çevrildiyi mərhələdir. Onun özünün dediyi
kimi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir.
Müstəqil Azərbaycanın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi yazılan bu gün xalq tərəfindən hər il təntənə
ilə qeyd edilir və Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası ehtiramla xatırlanır.
Xalq qəzeti. - 2021.- 12 iyun. - № 121. - S. 3.
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Milli Qurtuluşdan başlayan Azərbaycan sahibkarlığı
Məmməd MUSAYEV,
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının
prezidenti
Hər bir xalqın taleyində bir dönüş nöqtəsi, bir nicat anı, bir xilas məqamı var. 15 İyun da xalqımızın
tarixində belə bir zirvədir və bu xilas günü Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
1993-cü ilin iyun ayını - o ağrılı-acılı, təlatümlü günləri yaşadığımız zamanları orta və yaşlı nəsil yaxşı
xatırlayır. Xalqımızın uzun illər arzusunda olduğu və yenicə bərpa etdiyi dövlət müstəqilliyi təhlükə ilə üz-üzə
qalmışdı, Azərbaycan faktiki olaraq bir neçə yerə parçalanmışdı.
Müstəqilliyimizin ilk illərində ağır sosial-iqtisadi gərginliyin pik həddinə çatdığı, ölkə vətəndaş müharibəsi
təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı, cəbhədə torpaqlarımızın itirildiyi, Azərbaycanın dağılmaq və parçalanmaq təhlükəsi
ilə üzləşdiyi vaxtda xalqımız Heydər Əliyevə müraciət etdi.
Hər kəs yaxşı anlayırdı ki, ölkədəki hərc-mərcliyi və siyasi çəkişmələri yalnız zəngin dövlətçilik təcrübəsi
olan bu böyük insan aradan qaldıra bilərdi. Bunun üçün Naxçıvana - Ulu Öndərin ünvanına yüzlərlə məktub,
teleqram göndərilirdi. Bu müraciətlər təkcə maddi-mənəvi iztirablara məruz qalan bir xalqın sadəcə vəziyyətdən
çıxış yolu deyildi. Bu həm də Azərbaycan dövlətçiliyinin yaşaması, hələ kövrək olan müstəqilliyimizin qorunması
üçün qəbul edilən tarixi bir ümumxalq qərarı idi.
1993-cü il iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasını
cəsarətlə, qətiyyətlə yerinə yetirdi. Bir neçə gün sonra iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin sədri seçildi və beləliklə, 15 İyun Azərbaycanın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu.
Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 24-də Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə
başladı. Azərbaycan xalqı onu ağır bəlalardan qurtaran xilaskarını - Heydər Əliyevi 1993-cü il oktyabrın 3-də
görünməmiş siyasi fəallıq və ruh yüksəkliyi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçdi.
Xalqın istək və tələbi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanı
ziddiyyətlər burulğanından xilas etdi.
Bu qayıdışla ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş
yarandı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun şəkildə müstəqil dövlət quruculuğu prosesi
başlandı.
Dünyada gedən siyasi proseslərə peşəkar təsir imkanları olan Heydər Əliyev Azərbaycanda zamanla
səsləşən yeni iqtisadi strategiyanın əsasını qoydu. Ölkədə qarşıdurmadan sülhə, böhrandan tərəqqiyə, ətalətdən
dinamik fəaliyyətə istiqamətlənən həyat tərzi başlandı.
Heydər Əliyev şəxsiyyətinin xalqımızın həyatında, müstəqil dövlətçilik tariximizdə misilsiz yeri və rolu
haqqında bəhs edərkən Ümummilli Liderin siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə nəzər salmaq lazımdır.
Gözlərimiz önündə şərəflə yaşanan ömrünün yaradıcılıq dövründə Azərbaycana rəhbərlik edən Ulu Öndər
həm də ölkəmizdə sahibkarlığın möhtəşəm memarı, qurucusu, dinamik inkişafının tənzimləyicisi kimi yaddaşlara
əbədi həkk olunub.
Özünün böyük həyat təcrübəsinə, nüfuzuna, iradəsinə, ən mürəkkəb situasiyalarda dəqiq qərarlar çıxarmaq
bacarığına görə demokratik cəmiyyətə keçid mexanizmini müəyyənləşdirərək, bu istiqamətdə ardıcıl və sistemli
siyasət həyata keçirdi. Əslində, bu danılmaz həqiqət kiminsə istəyib-istəməməsindən və yaxud siyasi
mənsubiyyətindən asılı deyil, Azərbaycan reallıqlarında gedən proseslərin məntiqindən irəli gəlir. Azərbaycanın
ən yeni tarixinə nəzər salsaq, bir daha aydın olar ki, ölkəmizin hər bir məqamı Ulu Öndərin həyat və fəaliyyəti ilə
qırılmaz şəkildə bağlıdır.
“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!” prinsipinə əsaslanan Ulu Öndərin fəaliyyətinin ən
mühüm, strateji əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri bazar münasibətlərinə keçidin tələblərinə uyğun iqtisadi
siyasəti reallaşdırmaq, ölkə iqtisadiyyatını böhrandan qurtarıb dirçəliş, ardınca isə inkişaf yoluna çıxarmaq idi.
Bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin yeni Azərbaycanın inkişaf modeli idi. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın yeni
neft strategiyası bu baxımdan atılmış ilk və həyati əhəmiyyətli addım olmuşdur.
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
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və digər fundamental transformasiya proseslərini reallaşdırmaq kimi çətin vəzifələrin həlli Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır.
On illik prezidentliyi dövründə Heydər Əliyev respublikada 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, bütün istehsal sahələrinin bərpası, habelə maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və xarici sərmayələrin
cəlb olunması üzrə antiböhran proqramını işləyib hazırladı.
Dünyanın qabaqcıl neft şirkətləri ilə birlikdə hasil olunması və xarici bazarlara nəqli məqsədilə 1994-cü
ildə Bakıda “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. Azərbaycanın dünya iqtisadi bazarına çıxışını təmin edən “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması həm də
ölkə daxilində yeni-yeni istehsal sahələrinin artmasına, insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına şərait
yaratdı.
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 başlanmışdır.
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 olunmuş dövlət proqramlarının bu sahənin inkişafında xüsusi rolu oldu, kiçik və
orta sahibkarlığın inkişafını iqtisadi siyasətin prioritet istiqamətlərindən birinə çevirdi.
Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş istənilən dövlətin müstəqil yaşaması və inkişafı prosesində orta təbəqənin
- iqtisadi inkişaf və sabitliyin təminatçısı sayılan sahibkarlar sinfinin rolu müstəsnadır. Bu reallığı böyük
müdrikliklə nəzərə alan Ümummilli Lider milli iqtisadi inkişaf modelinin reallaşdırılmasında özəl sektorun
həlledici rolunu daim önə çəkir, güclü sahibkarlar təbəqəsinin formalaşmasına, onların cəmiyyətdəki
mövqelərinin güclənməsinə çalışırdı.
Ümummilli Liderin sahibkarlarla keçirilən görüşləri, üzləşdikləri problemlərin nədən ibarət olduğunu
bilavasitə onların öz dilindən eşitməsi və bunların qısa müddət ərzində həlli üçün konkret tapşırıqlar, fərman və
sərəncamlar imzalaması özəl sektorun təmsilçilərinə yüksək diqqətin təzahürü idi.
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.
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, İlham Əliyev 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 18 ildə respublikamız bütün
sahələrdə özünün dinamik inkişafı ilə dünya birliyinin diqqət mərkəzində olmuş və bu şərəfli tarixin hər gün yeni,
daha parlaq səhifələri yazılır. Bu illər ərzində iqtisadi inkişaf baxımından Azərbaycan qədər sürətlə inkişaf edən
ikinci ölkə yoxdur.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında yeni mərhələ
yaşanır. Dövlət başçısının həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsas xarakterik xüsusiyyətləri onun sosialyönümlü
olması, habelə bütün problemlərin həllində iqtisadi aspektin mövcudluğunun ön plana çəkilməsidir. Dövlət
proqramlarının, fərman və sərəncamların icrası ölkədə gedən iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsini uğurla təmin
edir, tərəqqi prosesində özəl sektorun payını və rolunu artırmaqla sahibkarlığın inkişafına güclü təkan verir.
Ölkənin iqtisadiyyatında sahibkarların artan rolunu, məşğulluğun təmin olunmasında sahibkarlığın
inkişafının müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq, habelə cəmiyyətdə sahibkarlığa dəstək əhvali-ruhiyyəsinin
artırılması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamına əsasən hər il
aprelin 25-i Azərbaycanda “Sahibkarlar günü” kimi təsis edilmişdir.
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Bu gün hər bir sahibkar dərk edir ki, qüdrətli və müasir Azərbaycanın qurulması üçün Prezident İlham
Əliyevin liderliyi altında bizi hələ bir sıra mühüm vəzifələr gözləyir. Azərbaycan biznes mühitinin əlverişliliyi,
sahibkarların rahat işləməsi üçün ən çox islahatlar aparan ölkələrdən biridir. Post-neft iqtisadiyyatının qurulması,
idxaldan asılılığın azaldılması, ölkənin ixrac potensialının yüksəldilməsi üçün rəqabətqabiliyyətli mal və
məhsulların istehsal olunması məqsədilə hökumət sahibkarlar üçün böyük imkanlar yaradıb. Ölkədə qeyri-neft
sektorunun, xüsusilə də regionlarda kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı istiqamətində mühüm işlər görülür.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş iqtisadi inkişaf strategiyası nəinki ölkəmizin
inkişafında müstəsna rol oynayır, hətta bir model olaraq keçid iqtisadiyyatı ölkələrinin iqtisadi inkişafı
baxımından nümunəyə çevrilməkdədir.
Son il yarımda bütün bəşəriyyət görünməz bir düşmənə - koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə aparır.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Azərbaycanda koronavirus xəstəliyinin yayılmasının
qarşısının alınması üçün çevik və zəruri qabaqlayıcı addımlar atılmış, bu istiqamətdə ölkəmiz qlobal həmrəylik
nümayiş etdirərək dünyada öz fəal rolunu oynamışdır.
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2020-ci il aprelin 10-da keçirilən Türk Şurasının videokonfrans
vasitəsilə fövqəladə Zirvə görüşü dövlət başçıları səviyyəsində koronavirus pandemiyasına həsr olunmuş ilk
beynəlxalq tədbir kimi tarixə düşmüş və ölkəmiz pandemiyaya qarşı görülmüş tədbirlərə görə nümunəvi ölkə kimi
dəyərləndirilmişdir.
Keçən il mayın 4-də isə İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupu formatında
videokonfrans vasitəsilə “COVID-19-a qarşı birlikdəyik” mövzusunda Zirvə görüşü keçirilmişdir. Daha bir qlobal
təşəbbüsünü reallaşdıran Prezident
İlham Əliyev bu dəfə 120 üzv dövləti və 17 müşahidəçi ölkəni, eyni zamanda 10 müşahidəçi beynəlxalq
təşkilatı birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının Zirvə görüşündə koronavirus bəlasından çıxış yolunu göstərməklə
yanaşı, bu istiqamətdə reallaşdırdığı proqramların effektiv nəticələrini də bölüşdü.
Prezidentin təşəbbüsü ilə təsis edilmiş Azərbaycanda Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianələrin
köçürülməsi və işçilərin ixtisar olunmaması ilə bağlı çağırışlara sahibkarlar da qoşularaq cəmiyyətdə yüksək
həmrəylik nümayiş etdirmişlər.
Bununla yanaşı, 2020-ci il Azərbaycan xalqı üçün çox əlamətdar olmuşdur. Bu gün nəinki milyonlarla
azərbaycanlının, eləcə də bütün türk dünyasının görkəmli siyasi xadimi olan İlham Əliyev ötən 200 illik
tariximizdə Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edən ilk fateh dövlət başçısıdır. 44 günlük Vətən
müharibəsində Prezident-Ordu-Xalq birliyi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad olundu və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa edildi.
Əminik ki, birgə səylərimiz nəticəsində tez bir zamanda Qarabağımızı yenidən dirçəldəcək, insanların öz
doğma yurdlarına dönməsinə nail olacağıq. Bu sahədə dövlətlə özəl sektor arasında dialoqun, əməkdaşlığın olması
da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Qarabağda iş qurmaq istəyən
sahibkarların təkliflərini toplamaq məqsədilə işçi qrupu yaradılmış və sahibkarların təqdim etdiyi təkliflər
hökumətə təqdim edilmişdir. Bununla bağlı artıq bir çox layihənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bunlar
“Yeni memarlıq”, “Ağıllı şəhər”, “Ağllı kənd”, “Yeni iqtisadiyyat” və digər layihələrdir.
Qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlı
məskunlaşma üçün müasir və layiqli həyatın təmin edilməsi, quruculuq-bərpa və abadlıq işlərinin aparılması,
habelə təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin və rifahın davamlı artmasının dəstəklənməsi, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək məqsədilə ölkə
Prezidentinin müvafiq fərmanları ilə “YAŞAT” Fondu və “Qarabağ Dirçəliş Fondu” yaradılmışdır.
Ölkə ictimaiyyətinin böyük rəğbətlə qarşıladığı bu fərmanlardan sonra həmin fondlara ianələrin
köçürülməsində Azərbaycan sahibkarları da fəallıq göstərirlər.
Prezident İlham Əliyevin yeni inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq həyata keçirilən siyasət ölkədə bazar
iqtisadiyyatı prinsiplərini sosial ədalət prinsipləri ilə birləşdirdi. Dövlət başçısının söylədiyi kimi, Azərbaycanın
uğurlu inkişafı məhz buna söykənir.
Sərbəst bazar münasibətlərinə, özünütənzimləməyə əsaslanan iqtisadi sistemdə insanların sosial
müdafiəsinə və rifahına hesablanmış müxtəlif layihələrin, ən başlıcası, mənəvi-etik dəyərlərin yad təsirlərdən
qorunması xüsusilə aktualdır. Elmi-texniki inqilabın məhsulu olan müasir informasiya texnologiyaları müsbət
tərəfləri ilə yanaşı, insanlar arasında olan mənəvi idealları ifrat maddiləşmənin mənfi təsirlərinə məruz qoyur. Bu
təsirləri zərərsizləşdirmək isə yalnız yüksək mənəviyyatlı şəxsiyyətlərin üzərinə düşür.
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Hazırda bu nəcib missiyanı yüksək mənəvi məsuliyyətlə üzərinə götürərək şərəflə, əzmlə həyata keçirən
insanlar arasında Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ön sırada dayanır. İnamla deyə
bilərik ki, Ülu Öndərin ali ideyalarına əsaslanan, dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çoxşaxəli siyasətə
layiqli töhfələrini verən Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin milli mədəniyyətin, mənəvi dəyərlər sisteminin
qorunmasında, cəmiyyətə sağlam dəyərlərin aşılanmasında müstəsna xidmətləri var.
Heydər Əliyev irsinin uğurla davam etdirilməsində, qələbələr qazanılmasında Mehriban xanım Əliyevanın
da böyük fədakarlığı, layiqli xidmətləri var. Mehriban Əliyevanın dahi şəxsiyyətin adını daşıyan fondun rəhbəri
kimi ölkə və dünya miqyasında həyata keçirdiyi mərhəmət aksiyaları, sosial layihələr Heydər Əliyevin əbədiyaşar
ruhuna ən böyük ehtiram nümunələridir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti olduğu qısa müddətdə öz zəngin fəaliyyəti ilə təkcə
ölkəmizdə deyil, bütün dünyada yüksək nüfuz, dərin ehtiram qazanmış Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın
inkişaf etmiş dövlətlər səviyyəsinə çatmasının qarşıda duran ən başlıca məqsəd olduğunu bəyan etmişdir.
2020-ci ildə də nüfuzlu beynəlxalq qurumların reytinqlərində Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə
yuxarı sıralarda yer almışdır. Dünya Bankının “Doing Business” hesabatında Azərbaycan 190 ölkə arasında 28ci yerdə qərarlaşmışdır.
Dünya Bankı tərəfindən Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmişdir. Davos Ümumdünya
İqtisadi Forumunun hesabatlarında da ölkəmiz bir sıra göstəricilər üzrə ən qabaqcıl yerlərdədir. Bundan əlavə,
Heritic Fondunun 2020-ci ilin nəticələrinə əsasən elan etdiyi İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə Azərbaycan 38-ci
pilləyə yüksəlmişdir.
Modernləşmə kursunu həyata kecirən Azərbaycan Respublikasında iqtisadi və sosial tərəqqiyə yönəlmiş
dövlət siyasəti öz bəhrəsini verməkdədir. Təsadüfi deyil ki, koronavirus pandemiyasının təsirindən yaranmış dərin
maliyyə böhranı bir sıra ölkələrdə iqtisadiyyatın tənəzzülə uğramasına və sosial gərginliyin artmasına gətirib
çıxardığı bir vaxtda ölkəmiz qlobal böhranın təsirindən maksimum qorunmuş, sosial-iqtisadi inkişaf,
vətəndaşlarımızın rifah halının yüksəldilməsi tədbirləri ardıcıl davam etmişdir. Belə ki, keçən dövr ərzində dövlət
fondları və digər maliyyə resursları səfərbər edilərək ümumi maliyyə dəstək paketi 3,5 milyard manatdan artıq
olmuşdur.
Belə bir çətin şəraitdə Azərbaycan hökuməti ölkə sahibkarları üçün dəstək mexanizmlərini işə salmış,
pandemiyadan zərər çəkən iqtisadi fəaliyyət sahələrinə Vergi Məcəlləsində güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. Qanun
layihəsinə əsasən, pandemiyadan zərər çəkən sahibkarlıq subyektləri 2020-ci il üzrə əmlak və torpaq vergisindən
azad edilmişlər.
Mikrosahibkarlar xüsusi həssas kateqoriyaya aid olduğu üçün hansı sahədə fəaliyyət göstərməsindən asılı
olmayaraq, onlar üçün Vergi Məcəlləsində mövcud olan 2 faizlik sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi 1 faizə
endirilmişdir.
Sadələşdirilmiş verginin xüsusi növləri olan, məsələn, ictimai iaşə obyektləri üzrə sadələşdirilmiş vergi 8
faizdən 4 faizə, sərnişindaşıma sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkar üçün isə nəqliyyat vasitəsində oturacaqların
sayına görə müəyyən olunan sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi 50 faiz aşağı salınmışdır.
Bütün sahibkarlıq subyektlərində fiziki şəxslərdən icarəyə götürülən daşınmaz əmlaka görə mənbədən
tutulan 14 faizlik vergi 7 faizə endirilmişdir.
Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və qeyri-neft sektorunda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi sahəsində
görülən tədbirlər nəticəsində sahibkarlıq subyektlərinin sayı 4,2 dəfə, hüquqi şəxslərin sayı 2 dəfə, kiçik
müəssisələrin sayı 2 dəfə, fərdi sahibkarların sayı 5 dəfə artmış, ümumilikdə isə müstəqillik qazandıqdan sonra
ölkə iqtisadiyyatına 250 milyard dollardan çox investisiya qoyulmuşdur.
2021-ci ilin 4 ayı ərzində iqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyərin 8,4 faiz azalması və əvəzində
qeyri neft-qaz sektorunda əlavə dəyərin 4,1 faiz artması qeyri-neft sektorunda sahibkarlığın inkişafının real
göstəricisidir.
Sahibkarlığın inkişafına dövlət dəstəyi göstərilməsi sayəsində Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən
güzəştli kreditlərin verilməsi işləri davam etdirilir. Qeyd olunmalıdır ki, bu prosesin dövlət büdcəsinə əlavə yük
yaratmadan həyata keçirilməsi üçün kreditləşdirmədən geri qaytarılan vəsaitlər hesabına təmin edilir.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən İqtisadiyyata güzəştli kredit dəstəyi
çərçivəsində 2020-ci il ərzində 908 sahibkara 127 milyon manatadək güzəştli kredit verilib. Bu kreditlər hesabına
2700-dən çox yeni iş yerinin açılması imkanı yaranmışdır. Verilmiş kreditlərin 79 faizi regionların, 21 faizi isə
Bakı qəsəbələrinin payına düşür.
Bununla yanaşı, 2021-ci ildə sahibkarlara 130 milyon manat güzəştli kredit verilməsi, eyni zamanda
pandemiyadan zərərçəkmiş iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə sahibkarlara 370 milyon manat yeni biznes
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kreditlərinin, bu kreditlərə 222 milyon manat məbləğində dövlət zəmanətinin və 58 milyon manat faiz
subsidiyasının, eləcə də mövcud kreditlər üzrə faizlərin subsidiyalaşdırılmasına 80 milyon manat vəsaitin
verilməsi proqnozlaşdırılır.
Əldə edilmiş uğurların davamlılığının təmin olunması sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi sisteminin
təkmilləşdirilməsini, sahibkarlara, xüsusilə də kiçik və orta sahibkarlara göstərilən texniki, maliyyə, hüquqi,
metodiki və digər xidmətlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsini, keyfiyyət səviyyəsinin daha da artırılmasını
zəruri edir, bu sahədə institusional yanaşmanı şərtləndirir.
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası hazırda qeyri-neft
sektorunun inkişafı istiqamətində ölkənin özəl sektorunda sağlam qüvvələrin birləşməsi əsasında öz işini qurur,
sahibkarlara göstərilən xidmətlərin əhatə dairəsini genişləndirir, günün tələblərinə cavab verən mövzular üzrə
treninqlər, seminar, konfranslar keçirir və sahibkarların hüquq və vəzifələrinin qorunması istiqamətində mütəmadi
olaraq iş aparılır.
Sahibkarlarımız da öz müəssisələrini müasir tələblərə uyğun qurmalı, ixrac bazarlarında rəqabətqabiliyyətli
məhsullar istehsal etməli, xarici bazarlarda mövcud olan geniş imkanlardan faydalanmaq məqsədilə
peşəkarlıqlarını artırmalı, ixrac menecerləri cəlb etməlidirlər.
Konfederasiya Baş Kollektiv Sazişin tərəfdaşı kimi sosial dialoq məsələlərinə önəm verir, yalnız
sahibkarlara dəstək verməklə kifayətlənmir, müvafiq dövlət qurumları, həmkarlar ittifaqları ilə əməkdaşlıq
çərçivəsində ölkədə əmək münasibətlərinin tənzimlənməsində fəal iştirak edir.
Azərbaycan Hökuməti, Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası və Azərbaycan Sahibkarlar
Konfederasiyası sosial dialoqun bərabərhüquqlu subyektləri kimi kollektiv müqavilə və sazişlərin bağlanması,
onlara əlavə və dəyişikliklərin edilməsi və icrasının təmini, bir sıra əmək və sosial iqtisadi məsələlərin həlli
istiqamətində birgə iş aparır.
Keçən ilin mart ayında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası
arasında 2020-2022-ci illər ücün sosial əmək münasibətləri üzrə razılaşdırılmış mövqelərini və birgə
fəaliyyətlərini müəyyən edən Baş Kollektiv Saziş imzalanmışdır.
Eyni zamanda əmək hüquqlarının müdafiəsi, əməyin mühafizəsi, texniki və ekoloji təhlükəsizlik
Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərindəndir.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bir çox ölkələrin sahibkarlıq təşkilatları, xarici ölkələrin
Azərbaycandakı və Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri, Dünya Bankı, Avropa İttifaqının komissiya və təşkilatları
və digər beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq edərək yerli iş adamlarına Azərbaycanda və ölkə
hüdudlarından kənarda tərəfdaşlar tapmaqda və investisiya qoyulmasında kömək göstərir.
Ölkəmizin rəqabətqabiliyyətli məhsullarının ixracının təşviq edilməsi məqsədilə xarici ölkələrdə 5
“Azərbaycan Ticarət Evi” açılmış, cari ildə daha bir neçə ticarət evlərinin fəaliyyətə başlaması üçün hazırlıq işləri
görülmüşdür. Hazırda daimi fəaliyyət göstərən sərgilərdə Azərbaycan şirkətlərinin istehsal etdiyi məhsullar
nümayiş olunur.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası ölkə sahibkarlarını təmsil edən bir təşkilat olaraq həm əldə etdiyi
uğurları dəyərləndirir, həm də müasir çağırışları dərindən təhlil edir, bununla bağlı silsilə və ardıcıl tədbirlər
həyata keçirir. Bu, istər qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi, istər sahibkarlıq subyektlərinin
problemlərinin öyrənilib əlaqədar təşkilatlar tərəfindən onların həllinə nail olunması, istərsə də sahibkarların
maarifləndirilməsi işinin daha da dərinləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Konfederasiya Azərbaycan iqtisadiyyatının inkşafında sahibkarlığın rolunun qorunub saxlanmasında və
inkişaf etdirilməsində genişmiqyaslı işlər aparır.
Heydər Əliyevin zəngin irsinə nəzər salarkən məlum olur ki, onun ölkə üçün gördüyü nəhəng işləri, dəyərli
və əzəmətli ideyalarının həyata keçirilməsini hər kəs öz sahəsində hiss edir, bunun təzahürünü daha aydın və
dərindən dərk edir. Hər kəs bir həqiqəti qəbul edir ki, Azərbaycanın müstəqillik illəri ərzində həyatımızın bütün
sahələrində əldə olunmuş uğurlar məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin milli inkişaf strategiyasının həyata
keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bu gün Heydər Əliyev 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.
Bütün yuxarıda göstərilənləri təhlil edərək belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olar ki, Heydər Əliyev yolu müstəqil Azərbaycan dövlətinin və xalqımızın əbədiyyət yoludur.
128

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Müstəqil ölkəmizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin adı Azərbaycanın özü qədər əbədi olacaq, onun
ideyaları gələcək yollarımıza daim işıq saçacaq. Bu gün Heydər Əliyev siyasətinin Prezident İlham Əliyev
tərəfindən layiqincə davam etdirilməsi, bu siyasi kursun daha da zənginləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan
yüksəlir, dünya dövlətləri arasında öz yerini daha da möhkəmləndirir.
Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, istər çağdaş Azərbaycan tarixində, istərsə də xalqın yaddaşında Heydər
Əliyevin adı müstəqil və suveren dövlətin banisi, dahi siyasətçi, misilsiz şəxsiyyət, cəsur insan, qeyri-adi zəka,
fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi və əbədiyaşarlıq hüququ qazanmış ən böyük vətəndaş - azərbaycanlı
kimi əbədi həkk olunub, əsrlər boyu qalacaq və hər zaman dərin hörmətlə, ehtiramla anılacaqdır.
Heydər Əliyevin həmişəyaşar ideyalarına sadiqlik nümayiş etdirən sahibkarlarımız dövlətimizin yaratdığı
bu imkanlardan istifadə edərək xalqımızın rifah halının daha da yüksəlməsi, rəqabətədavamlı istehsal
potensialının artırılması üçün öhdələrinə düşən vəzifələri daha məsuliyyətlə yerinə yetirəcək, yaradılan əlverişli
şəraitdən səmərəli şəkildə və düzgün istifadə edərək ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması üçün bütün
qüvvələrini səfərbər edəcəklər.
Azərbaycan.- 2021.- 11 iyun.- № 120.- S. 4.
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Müasir Azərbaycanın qurtuluş tarixi
Eldar İbrahimov,
Milli Məclisin İntizam komissiyasının sədri,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, professor
Bütün şüurlu həyatını Vətəninə, xalqına sərf edərək dövlətçiliyimizin formalaşmasında misilsiz xidmətlər
göstərmiş Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ilin 15 iyun tarixində müstəqil Azərbaycan Respublikasının Ali
qanunvericilik orqanına Sədr seçilməsi ilə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməsi tariximizə Milli Qurtuluş Günü
kimi daxil olmuşdur. Ona görə də qədirbilən xalqımız hər il 15 iyun gününü Milli Qurtuluş bayramı kimi böyük
coşqunluqla qeyd edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqının həyatına yeni dövrün başlanğıcı kimi
daxil olmuş 15 İyun - Milli Qurtuluş Günü olmasaydı, biz indi nəinki bu bayramı, hətta heç bir bayramı keçirə
bilməzdik. Çünki yer üzündə Azərbaycan adında ölkə olmayacaqdı. Məhz 1993-cü ilin 15 iyun günü Vətənini,
xalqını sevən, odövrkü çətin və ağrılı günlərin dəhşətlərini yaşayan insanlar üçün əsl qurtuluş tarixi, Azərbaycanda
ölüm-dirim mübarizəsinin tarixidir.
Heydər Əliyevin Azərbaycana ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər milli tariximizə tərəqqi illəri kimi
daxil olmuşdur. Onun ölkəmizə 14 illik rəhbərliyi dövründə Azərbaycan möhtəşəm inkişaf yolu keçmiş, Sovet
İttifaqında geridə qalmış bir respublikadan dinamik inkişaf edən öncül respublikaya çevrilmiş, dünyada tanınmağa
başlamışdı. Bu tarixi şəxsiyyət hələ o vaxt Azərbaycanı müstəqil ölkə kimi görmək üçün var qüvvəsi ilə çalışır,
müstəqilliyin möhkəm təməlini yaratmaq üçün bütün bilik və bacarığını bu amal uğrunda sərf edirdi.
Keçmiş İttifaq rəhbərliyindən məlum səbəblərdən uzaqlaşdıqdan sonra Heydər Əliyev Öz vətənində xalqı
ilə birlikdə olmaq üçün 1990-cı il iyulun 22-də Naxçıvana gəldi. Həmin vaxtlar blokada şəraitində olan Naxçıvan
özünün ən çətin günlərini yaşayırdı. Muxtar Respublikanın əhalisi bir tərəfdən Ermənistanın hücumlarının
qarşısının almağa, digər tərəfdən isə bütün SSRİ məkanında baş alıb gedən hərc-mərclik və xaos nəticəsində hər
yerdə olduğu kimi, bölgədə də yaranmış siyasi, iqtisadi və sosial çətinlikləri aradan qaldırmağa çalışırdı. Belə bir
vəziyyətdə tanınmış siyasi xadim, həmişə vətəni və xalqı üçün böyük səylə çalışmış Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının müstəqil bir dövlət kimi fəaliyyət göstərməsi naminə əsl mücadiləyə qalxdı. Onun müstəqillik
uğrunda əzmkarlıqla mübarizə apardığını görən Naxçıvan əhalisi Heydər Əliyevi 1990-cı ilin sentyabr ayında
Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycan SSR-nin Ali Sovetinə deputat seçdi.
1990-cı ilin noyabr ayının 17-də Muxtar Respublikanın Ali Sovetinin birinci sessiyasında məhz Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə doğma Azərbaycanımızın 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, 31 Dekabr - Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edildi. Heydər Əliyev sessiyalarda Dağlıq Qarabağ problemi ilə
əlaqədar Bakı rəsmilərinin yeritdiyi siyasəti və Moskvanın mövqeyini kəskin tənqid edir, SSRİ-nin tezliklə
dağılacağını bəyan edirdi. SSRİ-nin saxlanmasına dair 1991-ci ilin 17 mart tarixində Azərbaycan SSR-də keçirilən
referendumda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası iştirak etmədi. 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 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisinə Sədr seçildi. Bununla da nəinki Naxçıvanın Muxtar Respublika kimi, həm də Azərbaycanın müstəqil
dövlət kimi məhv olmaqdan qurtulmasının təməli qoyuldu. Eyni zamanda, Muxtar Respublikanın
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün bütün lazımi tədbirlər görüldü və iqtisadiyyatda dönüş yaradılması
məqsədilə islahatlar, xüsusilə torpaq islahatı başladı.
Təəssüf ki, Azərbaycanın ikinci dəfə əldə etdiyi müstəqilliyin ilk illərinə təsadüf edən 1992-1993-cü illər
müasir tariximizdə hərc-mərclik, özbaşınalıq, avantürist eksperimentlər dövrü kimi xarakterizə olunur. Ötən əsrin
80-ci illərinin sonu 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan həlli çətin görünən problemlə üzləşmişdi.
Ermənistanın heç bir əsas olmadan respublikamıza qarşı ərazi iddiası və seperatçılıq siyasəti nəticəsində gündəngünə alovlanan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, azərbaycanlıların öz tarixi və doğma yurdları olan Ermənistan və
Dağlıq Qarabağ ərazisindən didərgin salınması, Qarabağ bölgəsindəki rayonlarımızın havadarlarının köməyi ilə
Ermənistan tərəfindən dalbadal işğalı, digər bölgələrimizdə separatizm meyillərinin güclənməsi həmin dövrün adi
mənzərəsi idi. Belə bir vaxtda yenicə müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikasında yaranmış hakimiyyət
boşluğunu aradan qaldırmaq üçün 1992-ci il mayın 18-də çağırılan sessiyada mən Ali Sovetin deputatı kimi çıxış
edərək Ali Sovetə Sədr vəzifəsinə görkəmli dövlət xadimi, böyük dövlətçilik və idarəetmə təcrübəsinə malik
Heydər Əliyevin namizədliyini təklif etdim. Bu təklifin səsə qoyulması üçün Heydər Əliyevin razılığı tələb
130

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

olunduğundan Naxçıvana telefon açıb Heydər Əliyevlə danışmaq qərara alındı. Lakin çoxsaylı cəhdlərimizə
baxmayaraq, Naxçıvanla əlaqə yaratmaq mümkün olmadı və təklifim keçmədi. Bütün bunlar televiziya vasitəsilə
birbaşa yayımlanırdı. Bundan bir müddət sonra Naxçıvanda müstəqilliyin qorunub saxlanılması istiqamətində
aparılan işlərin daha geniş vüsət alması və Azərbaycanda da həyata keçirilməsinin zəruriliyi Heydər Əliyevin
ətrafında birləşən böyük bir siyasi qüvvənin formalaşmasına ehtiyac yaratmışdı. Bu məqsədlə 1992-ci il oktyabrın
16-da Azərbaycanın 91 tanınmış ziyalısı “Səs” qəzeti vasitəsilə Ulu Öndərə “Azərbaycan Sizin sözünüzü
gözləyir”, - deyə müraciət etdi. Görkəmli dövlət xadimi Azərbaycan ziyalılarının müraciətinə oktyabrın 24-də
“Yeni müstəqil Azərbaycan uğrunda!” çağırışı ilə başlayan cavab verdi və 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda
konfrans keçirildi. Konfransda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul edildi və Heydər
Əliyev yekdilliklə partiyanın Sədri seçildi.
Belə bir vaxtda Heydər Əliyevin Naxçıvanda qazandığı uğurları gözü götürməyən AXC-”Müsavat”
hakimiyyəti Azərbaycanda qayda-qanunu bərpa etmək, Dağlıq Qarabağ müharibəsində dönüş yaratmaq əvəzinə
Naxçıvanda silah gücünə çevrilişə cəhdlər edib Heydər Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq istəyirdi. Ancaq bu
cəhdlərinin heç biri baş tutmadı. Çünki, əhali öz doğma oğlunun arxasında möhkəm dayandı, Heydər Əliyevin
dahi şəxsiyyət olması bir daha təsdiq olundu.
Bu dövrdə Ermənistanın hərbi təcavüzünün genişlənməsi, ölkədə separatçı qüvvələrin fəallaşması, Gəncə
qiyamının alovlanması ilə ölkədə vətəndaş müharibəsinin başlanması və respublikanın parçalanma təhlükəsinin
artması, baş alıb gedən hərc-mərclik, iqtisadi böhran, dövlət institutlarının iflic vəziyyətə düşməsi nəticəsində
xalqın və müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcəyi sual altına düşdü. Bax belə bir ümidsiz siyasi, sosial, iqtisadi
və hərbi şəraitdə, dövlətçiliyimizin müqəddəratının həll edildiyi 1993-cü ilin vahiməli iyun günlərində
Azərbaycan xalqı öz qurtuluşunu böyük oğlu, təcrübəli dövlət xadimi, Ümummilli Lider Heydər Əliyevdə görüb
ölkənin gələcək taleyini Ona etibar etdi. Azərbaycan xalqının təkidli tələbi və məcburiyyət qarşısında qalan
iqtidarın xahişi ilə Heydər Əliyev Bakıya gəldi və Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçildi.
Azərbaycan dövlətini tarixi burulğanlardan xətərsiz çıxarıb xilas etmək, sabit və ardıcıl inkişaf yoluna
çıxarmaq üçün böyük siyasi iradə və qətiyyət, çevik və dərin ağıl, zəngin təcrübə, başlıcası isə xalqa tükənməz
sevgi tələb olunurdu. Ümummilli Lider bütün bunları nəzərə alıb dünyanın güc mərkəzlərinin iradəsinə qarşı
çıxaraq, onların Azərbaycan üçün hazırladıqları məkrli planları alt-üst etdi, xalqımızı və dövlətimizi qorxunc
təhlükələrdən uğurla keçirərək ardıcıl inkişaf dövrünə çatdırdı.
Mübaliğəsiz demək olar ki, Heydər Əliyevin Ali Sovetin Sədri vəzifəsində çalışdığı qısa zaman kəsiyində
Azərbaycanın demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi gələcək inkişafının təməli qoyuldu. Onun heyrətamiz
xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycan tezliklə təlatümlərdən, sarsıntılardan uğurla çıxaraq gələcəyə inamla
baxan bir dövlətə çevrildi. Ulu Öndərin bu qayıdışının dövlətçiliyimiz üçün misilsiz faydası oldu. Bu, sözün həqiqi
mənasında, Azərbaycan dövlətinin və xalqımızın qurtuluşu oldu. Heç də təsadüfi deyil ki, sonralar xalqın müxtəlif
təbəqələrinin nümayəndələri öz çıxışlarında bu günün Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü kimi elan
edilməsini tələb edirdilər. Həmin vaxt mən Milli Məclisin deputatı idim və tale elə gətirdi ki, 1997-ci il iyunun
17-də parlamentdə çıxış edərək belə bir qərarın qəbul edilməsini təklif etmək mənə qismət oldu. Bundan 10 gün
sonra iyunun 27-də Milli Məclisin 45 deputatının çıxışında da mənim təklifim dəstəkləndi və həmin gün Milli
Məclisin qərarı ilə 15 İyun Milli Qurtuluş Günü elan olundu və Azərbaycan Respublikasının Bayram günləri
siyahısına daxil edildi. Milli Məclisin həmin tarixi 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”.
Keçən dövr ərzində doğma Azərbaycanımızın siyasi, hərbi, iqtisadi və sosial sahələrdə əldə etdiyi uğurlara
və qazandığı qələbələrə baxanda fəxrlə deyirik ki, 15 iyun, sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və
tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Məhz bu tarix gündən-günə inkişaf edərək qüdrətlənən və dünya miqyasında
özünün layiqli yerini tutan və söz sahibinə çevrilən müasir Azərbaycan Respublikasının təməlinin qoyulduğu
gündür.
Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin ölkəmizə ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrdə Azərbaycan xalqı və
dövləti qarşısında göstərdiyi xidmətlər barədə belə deyir: “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”.
131

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Məhz buna görə qədirbilən xalqımız Ulu Öndərin xatirəsini həmişə əziz tutur, müasir Azərbaycanın memarı
və qurucusu dahi Heydər Əliyevin adı isə Azərbaycanın özü qədər əbədi olacaq, Onun ideyaları gələcək
yollarımıza daim nur ələyəcəkdir.
Dahilərin böyüklüyü isə ondadır ki, onlar hər şeyin əvvəlini bildikləri kimi, sonunu da görür və dərk edirlər.
Heydər Əliyev də məhz belə dahilərdən idi. Bunu Onun son qərarı bir daha təsdiq etdi. Bu qərar, əslində, Heydər
Əliyevin Azərbaycana son borcu, son xidməti idi. Çünki 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 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, yüksəkintellektli, 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 səkkiz 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 Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasət və dərin islahatlar nəticəsində əldə edilən çoxsaylı uğurlar sırasında ən uca zirvədə şübhəsiz
ki, 2020-ci ilin 27 sentyabr-10 noyabr tarixinə kimi davam edən 44 günlük Vətən müharibəsində Müzəffər
Azərbaycan Ordusunun Ermənistan üzərində qazandığı parlaq qələbə dayanır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əldə olunan bu möhtəşəm və tarixi qələbə
Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Bu tarixi hərbi qələbə həm də onu bir daha təsdiq və sübut
etdi ki, cənab İlham Əliyev Ulu Öndərin axıra çatdıra bilmədiyi taleyüklü məsələni axıra çatdırdı və bununla həm
də ata vəsiyyətini uğurla yerinə yetirdi.
Hazırda işğaldan azad olunmuş əzəli Azərbaycan ərazilərinə Böyük Qayıdışla əlaqədar ölkəmiz tamamilə
yeni bir dövrə qədəm qoyur. Bu mərhələdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin müəyyən
etdiyi strateji vəzifə erməni vandalları tərəfindən yerlə-yeksan edilərək darmadağın edilən işğaldan azad olunmuş
ərazilərin bərpa və yenidənqurma işlərinə başlamaqla vətəndaşlarımıza layiqli yaşayış və işgüzar fəaliyyət üçün
hərtərəfli şəraitin yaradılmasıdır. Şübhə etmirik ki, hörmətli Prezidentimizin rəhbərliyi və gündəlik qayğısı
nəticəsində azad Qarabağımız yaxın vaxtlarda dünyanın ən gözəl güşələrindən birinə çevriləcəkdir.
Prezident İlham Əliyevin apardığı quruculuq işləri və həyata keçirdiyi uzaqgörən siyasət sayəsində əldə
olunan nailiyyətlər bir daha təsdiq edir ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin ideyaları bu gün yaşayır və zəfər çalır.
Biz hamımız inanırıq ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyev
ideyalarına uyğun olaraq gündən-günə inkişaf edən, böyük iqtisadi potensiala malik, hüquqi və demokratik bir
ölkə kimi öz suverenliyini və liderliyini daim saxlayacaqdır.
Yeni Azərbaycan.- 2021.- 10 iyun.- № 101.- S. 5.
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Tarixi dəyişən qayıdış
1993-cü il iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gələn Ulu Öndər Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasını
cəsarətlə, qətiyyətlə yerinə yetirdi
Rəşad CƏFƏRLİ
Tarix sübut edir ki, xalqların və dövlətlərin üzləşdiyi fəlakətlərin aradan qaldırılmasında şəxsiyyətlərin
qətiyyəti, prinsipiallığı, tutduqları mövqe və xarizması böyük əhəmiyyətə malikdir. 1991-1993-cü illərdə
Azərbaycanın üzləşdiyi dərin siyasi böhran, anarxiya və xaotik proseslər təsdiq edirdi ki, yalnız qətiyyətli, iradəli
siyasi lider xalqın başının üstünü almış bütün təhlükələri aradan qaldıra, hələ kövrək olan müstəqilliyimizi yaşada
bilər.
Ümumxalq qərarı
1993-cü ildə ölkə ictimaiyyətinin ümid bəslədiyi, inandığı lider Heydər Əliyev idi. 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, Azərbaycanın dağılmaq və
parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyi vaxtda xalqın özünün böyük oğlu, həyatı və mübarizəsi üçün ümummilli
liderlik missiyasını yerinə yetirə biləcək Heydər Əliyevə üz tutması təsadüfi deyildi. Hər kəs yaxşı anlayırdı ki,
ölkədəki hərc-mərcliyi, itaətsizliyi, anarxiyanı, siyasi çəkişmələri, Gəncədə başlamış qardaş qırğınını, hərbi
xəyanəti, qanunsuz silahlı dəstələrin Bakıya yürüşünü yalnız zəngin dövlətçilik təcrübəsi olan bu böyük insan
aradan qaldıra bilərdi. Bunun üçün Naxçıvana - Ulu Öndərin ünvanına yüzlərlə məktub, teleqram göndərilirdi. Bu
müraciətlər təkcə maddi-mənəvi iztirablara məruz qalan bir xalqın sadəcə vəziyyətdən çıxış yolu deyildi. Bu həm
də Azərbaycan dövlətçiliyinin yaşaması, hələ kövrək olan müstəqilliyimizin qorunması üçün qəbul edilən tarixi
bir ümumxalq qərarı idi.
Ölkənin ağır bir vəziyyətində iqtidar da, müxalifətdə olanlar da xilas olmaq üçün Heydər Əliyevin Bakıya
gəlməsini istəyirdi. İflasa uğradıqları ilə barışmalı olan cəbhəçilər vəziyyətdən çıxış yolunu Heydər Əliyevin
Bakıya dəvət edilməsində görürdülər. Hansı ki buna qədər özlərinə əsas təhlükə, ən ciddi rəqib xalqın içərisində
böyük hörməti və nüfuzu olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi hesab edir və
onu necə sıradan çıxarmaq barədə düşünürdülər. Bu niyyətin gerçəkləşməsi üçün hətta 1992-ci ilin oktyabrında
Naxçıvanda Heydər Əliyevə qarşı çevriliş etməyə, onu Ali Məclisin sədri vəzifəsindən devirməyə cəhd etmişdilər.
Buna baxmayaraq Heydər Əliyev cəbhəçilərin ən çətin məqamlarında onlara kömək əlini uzatmış, Gəncədə
başlayan və sürətlə dərinləşən hakimiyyət böhranı zamanı başını itirmiş iqtidarın xahişlərini nəzərə alıb, yalnız
dahilərə məxsus ürək genişliyi ilə hamını dövlət başçısı ətrafında birləşməyə çağırmışdı.
Heydər Əliyev həqiqətən böyük insan idi. Onun böyüklüyü həm də onda idi ki, hakimiyyətin ona qarşı
həyata keçirdiyi təxribatlara, qarayaxma kampaniyasına baxmayaraq ağır günlərdə xalqın köməyinə tələsdi. Ulu
Öndər 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. Ancaq ondan əvvəl mənə müraciət
edənlər bizim partiyanın üzvləri, Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri, ziyalıları oldu. Onlar məni
yenidən Bakıya dəvət etdilər”.
Antiazərbaycançı şəbəkənin planları iflasa uğradı
1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyev xüsusi təyyarə ilə Bakıya gəldi. Dövlətçiliyimizin müqəddəratının
həll olunduğu belə bir məqamda dahi öndərin gəlişi respublika əhalisində böyük ümidlər yaratdı. Çünki ölkəni
çətin vəziyyətdən ancaq Heydər Əliyev dühasının xilas edəcəyinə hamı qəlbən inanırdı. İnsanlar “Heydər baba,
xalqı bu bəladan qurtar!” kimi şüarlarla Ulu Öndəri qarşılamaq üçün hava limanına toplanmışdılar. Ən əsası, Ulu
Öndərin gəlişi ilə daxili və xarici düşmənlərin bütün planlarının iflası başladı. Bakıya gəldikdən sonra parlamentə
sədr seçilmək barədə xahişləri qəbul etməyən Heydər Əliyev Gəncədə yaranmış vəziyyətlə tanış olmaq üçün ora
yola düşdü.
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Heydər Əliyev Gəncədə 709 saylı hərbi hissənin döyüş meydanına çevrilmiş ərazisinə baş çəkdi, şəhər
sakinləri, hərbi qulluqçuları ilə görüşüb söhbət etdi, ağsaqqal sözünü dedi. Ulu Öndər həyatını təhlükəyə atsa da,
taleyüklü missiyasını şərəflə yerinə yetirdi. Sonradan bu səfər zamanı onun fiziki məhvi barədə cəhdlərin olması
faktları aşkarlandı. Hərçənd ki, riskli səfərə yola düşərkən ona qarşı qəsdlərin olacağını Heydər Əliyev yaxşı
bilirdi. Lakin xalqın güclü məhəbbətinin qarşısında cinayətkarların aciz olması bəlli idi. Tarix göstərir ki, Heydər
Əliyevin Gəncəyə səfəri ölkədə yaranmış vətəndaş qarşıdurmasını aradan qaldırdı.
Qeyd etdiyimiz kimi, Heydər Əliyevin Bakıya gəlişi, o cümlədən Gəncəyə səfər etməsi ilə Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi mövcudluğunu istəməyən dairələrin planları alt-üst olmağa başladı. Ona görə məhz həmin
vaxtlarda birdən-birə respublikamız həm xaricdən, həm də daxildən zərbələrə məruz qaldı. Azərbaycanı
istəməyən dairələr yeni planlarını işə saldılar. Ön cəbhədəki bəzi ordu hissələrinin siyasi oyunlara qatılmasından,
ölkədəki qeyri-sabit siyasi vəziyyətdən istifadə edən erməni hərbi birləşmələri yeni hücum əməliyyatına
başladılar. Ölkədə vəziyyət həddindən artıq gərgin idi. Separatçı Ə.Hümbətov tabeçiliyində olan silahlı
qüvvələrdən istifadə edib cənub rayonlarında “respublika” yaratmağa çalışdı. Şimal rayonlarında isə separatçı
“Sadval” təşkilatı Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə fəaliyyətlə məşğul idi. Ölkədə siyasi hakimiyyətin fəaliyyəti
tamamilə iflic olduğu belə bir vəziyyətdə xalqın yeganə ümidi yalnız Heydər Əliyevə idi.
1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilməsi parlamentdə təmsil
olunan siyasi dairələrin məhz Ulu Öndərin xilaskarlıq missiyasına olan ümid və inamlarının göstəricisi
idi. Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gəlişi və 6 gün sonra Ali Sovetin sədri seçilməsi
ilə Azərbaycanın müasir tarixində yeni mərhələnin başlanğıcı qoyuldu. İyunun 15-i müstəqillik tariximizə Milli
Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Bu qurtuluşla dövlətçiliyimizin gələcək mövcudluğunun təməl daşı
qoyuldu. Heydər Əliyev dühasının xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsindən
silinmək təhlükəsindən, Xalq Cümhuriyyətinin acı taleyini yaşamaq aqibətindən qurtuldu. Heydər Əliyev
şəxsiyyətinin miqyası, nəhəngliyi və əzəməti tarixin onun öhdəsinə buraxdığı taleyüklü məsələnin həllini təmin
etmək qüdrətini nümayiş etdirdi və Azərbaycanın tarixində xilaskar lider adını daşımaq şərəfi məhz ona qismət
oldu.
Milli Qurtuluşdan tarixi Zəfərə
Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 24-də Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə
başladı. Avqust ayında referendum yolu ilə Əbülfəz Elçibəyə etimadsızlıq göstərildi. Bundan sonra Azərbaycan
xalqı onu ağır bəlalardan qurtaran xilaskarını - Heydər Əliyevi 1993-cü il oktyabrın 3-də görünməmiş siyasi
fəallıq və ruh yüksəkliyi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçdi. Beləliklə, ölkədəki siyasi
hakimiyyət böhranı tam aradan qaldırıldı.
Bu gün siyasi baxşılarından asılı olmayaraq mütləq əksəriyyət etiraf edir ki, respublikamızın
müstəqilliyinin ilk illərində üzləşdiyi problemlərin həlli məhz Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün oldu. Bu fenomen şəxsiyyətin 1993-cü ildə yenə də xalqın çağırışına
cavab verərək Azərbaycanın idarəçilik sükanı arxasına keçməsi, çətinliklərə, maneələrə, dövlət çevrilişi
cəhdlərinə mətinliklə sinə gərməsi xalqımızı vətəndaş müharibəsindən, ən əsası müstəqilliyimizin itirilməsi
təhlükəsindən qurtardı. Nəticə etibarilə bütün bunlar Azərbaycanda ardıcıl və sistemli olaraq hüquqi dövlət
quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması prosesinə başlamaq imkanı yaratdı. Heydər Əliyev
Azərbaycanın taleyinin sınağa çəkildiyi zamanlarda xilaskarlıqdan başlamış, müstəqil dövlətimizin yaradılması
kimi şərəfli missiyanı uğurla, uzaqgörənliklə, müdrikliklə yerinə yetirdi.
Müstəqil ölkəmizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin adı Azərbaycanın özü qədər əbədi olacaq, onun
ideyaları gələcək yollarımıza daim işıq salacaq. Bu gün Heydər Əliyev siyasətinin Prezident İlham Əliyev
tərəfindən layiqincə davam etdirilməsi, bu siyasi kursun daha da zənginləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan
yüksəlir, dünya dövlətləri arasında öz yerini daha da möhkəmləndirir. Ötən ilin 44 günlük Vətən müharibəsində
qazanılan möhtəşəm Qələbə də bu siyasətin layiqincə davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsidir. Torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması Qurtuluş günündən sonra tariximizə və dövlətçiliyimizə qızıl hərflərlə yazılan növbəti
böyük Zəfər oldu.
Azərbaycan.- 2021.- 9 iyun.- № 118.- S. 1,4.
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Tarixi qayıdış və böyük xilaskarlıq missiyası
Əli NƏCƏFXANLI
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.
Heydər ƏLIYEV
Ümummilli lider
Hər bir xalqın müqəddəratında müdrik və cəsarətli rəhbərin rolu böyükdür. Ulu öndər Heydər Əliyev məhz
belə şəxsiyyətlərdən idi. Hələ sovet dönəmində ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 1969–1982-ci illərdə azərbaycançılıq
ideologiyasını əsas milli-siyasi konsepsiyaya çevirməyə nail olan unudulmaz dahi şəxsiyyət totalitar rejimin sərt
tələblərinə baxmayaraq, Azərbaycanda güclü sosial ədaləti və demokratik düşüncə tərzini bərqərar etmiş, özəl bir
uzaqgörənliklə bizi gələcək müstəqillik dövrünə hazırlamışdır.
Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Moskvada tutduğu böyük vəzifədən istefa versə də, yenidən fəal
siyasətə qayıtmaq fikri olmasa da, müdrik rəhbər Azərbaycanın başına gətirilənlərə biganə qala bilmir, 20 Yanvar
faciəsi isə onu haqq səsini ucaltmağa vadar edir. Özünün və ailəsinin həyatını təhlükəyə ataraq, heç nədən
çəkinmədən Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gələrək, respublikamızda qanlı faciə törətmiş
Sovet İttifaqı rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham edir və sevimli xalqının yanında olduğunu bildirir. Sonra doğma
Azərbaycanına üz tutur. Doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvanda Ali Sovetin sədri seçilərək qədim diyarı erməni
təcavüzündən qoruyur.
Doxsanıncı illərin əvvəllərində təkcə Naxçıvanı müdafiə etməklə kifayətlənməyən ulu öndər eyni zamanda,
Azərbaycanda müstəqilliyin bərpa olunması üçün mühüm addımlar atır. Belə ki, hələ SSRİ-nin mövcud olduğu
bir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin ulu öndərin sədrliyi ilə keçirilən 17 noyabr 1990-cı il
tarixli sessiyasında azadlıq ideyalarına sədaqət nümayiş etdirilərək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli
bayrağı orada dövlət rəmzi elan olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin vəsatəti əsasında
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 5 fevral 1991-ci ildə həmin bayrağın Azərbaycanın Dövlət bayrağı kimi
qəbul olunması haqqında qərar qəbul edir.
Mənfur qonşularımızın ərazi iddiaları ilə Qarabağda işğal faktları törətməsinə, dinc əhalini qırmasına, əzəli
torpaqlarımızı işğal etməsinə biganə qala bilməyən böyük siyasətçi çox keçmədən onun təşəbbüsü ilə yaradılan
Yeni Azərbaycan Partiyasına sədr seçilir. Ulu öndərin şəxsiyyətinə inam və etimad nümayiş etdirən insanlar
böyük həvəslə YAP-a üzv olurlar. Hamı bir ümiddə idi: ölkəni xaos və anarxiyadan, qardaş qırğınından yalnız
Heydər Əliyev dühası xilas edə bilər. Siyasi platforması ilə Azərbaycanın təhlükəsizliyini və xalqın firavan
gələcəyini hədəfləyən bu partiya özünün düzgün fəaliyyəti, bilavasitə milli maraqlara və dövlətçiliyə xidməti ilə
qısa zamanda iqtidar partiyasına çevrilir.
Məlumdur ki, 1991-ci ildə dövlətimiz müstəqillik əldə etsə də, ölkə çətin durumda olmuş, hətta suverenliyin
itirilməsi təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Belə bir ictimai-siyasi, iqtisadi və hərbi təbəddülatlar dövründə ölkədə ciddi
hakimiyyət böhranı yaşanır, anarxiya tüğyan edir, Bakı, az qala, vətəndaş müharibəsinə sürüklənirdi. Artıq Xocalı
qətliamı törədilmiş, Şuşa, Laçın və digər ərazilərimiz işğal olunmuşdu. Xalqın üzləşdiyi faciələrin, bəlaların
“qanadında” hakimiyyəti zəbt edən Xalq Cəbhəsi günbəgün nüfuzdan düşür, ölkənin idarəetməsində yaranan
siyasi böhranı ard-arda atdığı yanlış addımlarla daha da dərinləşdirirdi. Buna görə də 1992-ci ildə Azərbaycanın
91 nəfər tanınmış ziyalısı Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevi hakimiyyət uğrunda açıq və fəal
mübarizəyə səsləyən, onun siyasi hakimiyyətə qayıdışı zərurətini əsaslandıran müraciətə imza atır. Xalq
Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxara biləcək yeganə insana, hərtərəfli potensiallı və cəsarətli müdrik şəxsiyyətə
sığınır.
1993-cü ilin ilk yarısında isə ölkədə vəziyyət daha da gərginləşdi. İyunun 4-də Gəncədə Azərbaycan
Ordusunun keçmiş korpus komandiri Surət Hüseynovun başçılıq etdiyi hərbçilərlə hökumət qüvvələri arasında
silahlı toqquşma baş verdi. S.Hüseynovun nəzarətində olan 709 saylı hərbi hissənin tərksilah edilməsi ilə bağlı
həyata keçirilən əməliyyat iflasa uğradı, hər iki tərəfdən 35 nəfər həlak oldu. Gəncəyə göndərilmiş hökumət
rəsmiləri S.Hüseynovun dəstəsi tərəfindən girov götürüldü. Bu hadisə Azərbaycanda dərinləşməkdə olan hərbisiyasi böhranı kritik həddə çatdırdı.
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İyunun 8-də Gəncə hadisələri ilə bağlı ölkədə böhran yetərincə dərinləşdi. Surət Hüseynovun tabeliyindəki
silahlı birləşmələr Gəncəbasar bölgəsində yerli hakimiyyət strukturlarını devirərək Bakıya doğru hərəkət etməyə
başladılar. Bu zaman, necə deyərlər, başını itirmiş respublika rəhbərliyi vəziyyətdən yeganə çıxış yolunu deputat,
Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevdən Bakıya gəlməsini və xalqı bu bəladan qurtarmasını israrla xahiş
etməkdə gördü. İyunun 9-da ulu öndər Heydər Əliyev Prezident Əbülfəz Elçibəyin rəsmi dəvəti ilə Bakıya gəldi.
Həmin gün Milli Məclis vəziyyəti geniş müzakirə edərək, Gəncədəki qiyamda iştirak etmiş şəxslərə amnistiya
verilməsi və Gəncə olaylarının araşdırılması üçün deputat-istintaq komissiyasının yaradılması haqqında qərarlar
qəbul etdi. Xalqın təkidli tələbini cavabsız qoymayan böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev bütün çətinliklərə
baxmayaraq, cəsarətlə irəli durdu və bir qrup jurnalistlə Gəncəyə gedərək, real vəziyyətlə yerində tanış olmaq
qərarını verdi. Bildirdi ki, yalnız bundan sonra təklifə cavab verəcək. Əlbəttə, bu, çox riskli və qorxulu bir səfər
idi. Çünki həmin vaxt Surət Hüseynovun rəhbərlik etdiyi silahlı dəstə ulu öndərə qarşı hər an sui-qəsd təşkil edə
bilərdi. Elə sonradan da məlum olduğu kimi, bu səfər zamanı Heydər Əliyevin fiziki məhvinə cəhdlərin olması
barədə düşünülübmüş. Həmin günlər Gəncədə qardaş qırğını baş verdiyi halda, Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Əbülfəz Elçibəy, Ali Sovetin sədri İsa Qəmbər, baş nazir Pənah Hüseynov, dövlət katibi Əli Kərimov
və respublikanın digər rəhbər vəzifəli şəxsləri qorxularından hadisə yerinə getməmişdilər. Surət Hüseynov isə
xarici havadarlarının diktəsi ilə silahlı mübarizəsini davam etdirir, respublikada hakimiyyəti ələ keçirmək
niyyətini reallaşdırmaq istəyirdi.
Həmin qarışıq zamanda xalqın Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı arzusu ilə ayağa qalxması, sözün
həqiqi mənasında, milli hərəkata çevrilmişdi. AXC-Müsavat iqtidarı sürətlə siyasi iflasa uğramasından nokdaun
vəziyyətinə düşərək səndirləyirdi.
Dünya şöhrətli siyasətçinin böyük cəsarət nümunəsi olan Gəncə səfəri tədricən hər şeyi yoluna qoydu.
Ölkədə yaradılan daxili sabitliyin təməlinə çevrildi. Ulu öndər Gəncədə 709 saylı hərbi hissənin döyüş meydanına
çevrilmiş ərazisinə baş çəkdi, şəhər sakinləri və hərbi qulluqçularla görüşüb söhbət etdi, yaranmış vəziyyəti
onlarla birlikdə təhlil etdi. Gəncəlilər hər yerdə xilaskarı gül-çiçəklə, xoş diləklə qarşılayırdılar. Əhali küçələrə
axışır, ulu öndərə sevgi və inamını nümayiş etdirir, onunla görüşür, səfərin gəncəlilərə əsl sevinc bəxş etdiyini
özlərinin təbii səmimiyyətləri ilə büruzə verirdilər.
Sonradan həmin ağır günlərdə Gəncəyə yollanması barədə danışan ümummilli lider bildirmişdir ki, xarici
havadarlarının təsiri ilə qiyam qaldırmış, üstəlik də AXC-Müsavat iqtidarının qıcıqlandırdığı “ərköyün”
polkovniklə (Surət Hüseynovla –Ə.N.) bütün gecəni söhbət aparıb və böyük siyasi məharətlə, ölkənin, xalqın
taleyi naminə onu daha yanlış addımlar atmaqdan çəkindirə bilib...
Beləliklə, bu səfər ölkəmizi ağır faciələrdən xilas etmişdir. İctimai-siyasi fəaliyyətinin hər bir anı millətinin
mənafeyinə şərəfli xidmətlə süslənən, sözün əsl mənasında, tarix yazan dahi şəxsiyyət – xalqının böyük oğlu
Heydər Əliyev öz həyatını təhlükəyə ataraq möhtəşəm qurtuluş missiyasını yerinə yetirmişdir. Gəncə səfərindən
iki gün sonra – 1993-cü il iyunun 15-də isə Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
seçilməsi xalqın ümummilli liderin xilaskarlıq missiyasına inamının nəticəsi idi. Tarixin sonrakı dönəmi ulu
öndərdən qayıdış tələbinin ən düzgün yol olduğunu göstərmişdir.
Bu gün Azərbaycan ictimai-siyasi sabitliyi, mədəni-iqtisadi inkişafı ilə dünyanın söz sahibi olan dövlətləri
sırasına qoşulub. Qarabağda otuz illik erməni işğalına son qoyulub və hazırda orada genişmiqyaslı bərpaquruculuq işləri görülür. Möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə daha işıqlı sabahlara üz tutmuşuq. Bütün bunlara görə xalqımız, ilk növbədə, məhz ulu öndərin
ölməz ruhuna borcludur.
Xalq qəzeti.- 2021.- 9 iyun.- № 118.- S. 5.
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Böyük liderlik missiyası: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə
Seymur TALIBOV,
Naxçıvan Dövlət Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Siyasi nəzəriyyələrdə müxtəlif meyarlara görə liderlərin tipologiyasını aparırlar. Bu, liderliyə hansı
aspektdən və hansı sosial-siyasi kontekstdə yanaşmadan asılı olur.
Məsələn, liderliyin “Böyük insan”, “bayraqdar lider” (M.C.Hermann), “Ənənəvi lider”, “Rasional lider”,
“Xarizmatik lider” (Maks Veber), “Əsl qəhrəman lider” (F.Nitsşe) və s. kimi xarakteristikaları mövcuddur. Hegel
ideal lideri öz missiyasını dərk edən tarixi şəxsiyyət kimi təqdim edirdi. XIX əsr ingilis alimi Tomas Karleyl
yazırdı ki, “dünya tarixi böyük insanların tarixidir” və “qəhrəmanlar mahiyyətə vara bilirlər”.
Bunlardan başqa, liderləri təsir miqyaslarına görə də təsnifatlandıran nəzəriyyəçilər vardır. Məsələn, “Qrup
lideri”, “Siyasi lider”, “Ümummilli lider” və s. Lider haqqında müasir nəzəri təlimlərdə ümummilli liderlər
bütövlükdə xalq və dövlət miqyasında, həm də ölkə masştabından kənarda da real liderlik edə bilən şəxsiyyətlər
kimi səciyyələndirilir. Onlar mövcud sosial-siyasi, iqtisadi və geosiyasi vəziyyəti ciddi surətdə dəyişmək
qüdrətinə malik olurlar. Ümummilli liderlər ölkənin sosial-siyasi strukturunu yenidən təşkil edə bilirlər. Nümunə
olaraq Mustafa Kamal Atatürkü, Ruzvelti göstərmək olar.
Azərbaycan xalqının Ulu Öndəri, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev liderlikdən Ümummilli Liderliyə
qədər inkişaf edən və həm ölkəsində, həm də dünyada əsl lider olaraq qəbul edilən fərqli şəxsiyyətdir. Liderlik
haqqında dünya təlimindəki əksər keyfiyyətlər Heydər Əliyevin simasında ümumiləşir.
Heydər Əliyev postsovet məkanında yeganə ölkə rəhbəri və Prezident idi ki, görkəmli dövlət başçısı
funksiyasını Ümummilli Liderliklə üzvi surətdə birləşdirə bilmişdi. Müasir siyasi-hüquqi təlimlərin görkəmli
yaradıcılarının qənaətinə görə, hər bir rəhbər millətə real lider ola bilmir və əksinə, heç də hər liderin ölkəyə
səmərəli rəhbərlik etməyi bacarmadığı halları olur. Bununla bağlı tarixdə və günümüzdə kifayət qədər misallar
var. Bu səbəbdəndir ki, Heydər Əliyevin Ümummilli Lider kimi yüksək dövlətçilik-idarəçilik qabiliyyəti və
bacarığı ilə dövlətə yüksək səviyyəli rəhbərliyi bir-birini üzvi surətdə tamamlayır. Məsələnin bu cəhətdən təhlili
digər vacib məqamlarla yanaşı, Heydər Əliyevin Azərbaycanda müasir liderlik ənənəsinin banisi və həm də dünya
miqyaslı lider olmasının əsas parametrlərini dərk etməyə şans yaradır. Heydər Əliyev liderliyi qüdrətli Ümummilli
Lider səviyyəsinə qaldırmış nadir dövlət xadimlərindən biridir. Bu qeyri-adi liderlik istedadına malik olan dövlət
xadiminin keçirdiyi çətin, məsuliyyətli və şərəfli yolun təcrübəsi əsasında Ulu Öndərin liderlik istedadının başlıca
təşkiledici prinsiplərini müəyyənləşdirmək mümkündür.
Vurğulanan məqamların işığında Heydər Əliyevin liderlik istedadının müxtəlif kontekstlərdə təzahürlərinə
diqqətlə nəzər yetirmək lazımdır. Hər şeydən əvvəl qeyd edək ki, Heydər Əliyev lider və dövlət başçısı kimi
unikal, təkrarolunmaz və XX əsrdə kimsənin yaşamadığı ibrətamiz həyat və mübarizə yolu keçmişdir. Heydər
Əliyev yeganə siyasi xadimdir ki, iki böyük tarixi-siyasi epoxada və keçid dövründə Ümummilli Lider statusuna
yüksələ bilmişdir. Keçmiş sovet hakimiyyət mərhələsində də, müstəqillik dövründə də Heydər Əliyev təkrarsız
liderlik istedadına malik görkəmli dövlət xadimi olduğunu isbat etmişdir. Bu dahi şəxsiyyətin çətin və mürəkkəb
tarixi şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasını işğaldan xilasetməsi, yaşatması və inkişaf etdirməsi, bu həssas
regionda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub möhkəmləndirməsi də əsl liderlərə xas olan böyük xilaskarlıq
missiyasının yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinin nümunəsidir.
Bəli, Heydər Əliyev hələ sovet dövründə elan olunmamış Ümummilli Lider kimi fəaliyyət göstərə
bilmişdir. Və bu reallıq o dərəcədə məsuliyyətli idi ki, qısqanc SSRİ rəhbərləri içərisində həmin miqyasa çatmaq
və onu qoruyub saxlamaq ayrıca qabiliyyət, xüsusi liderlik tələb edirdi. Heydər Əliyev Sovet İttifaqı dövründə
SSRİ-yə daxil olan müttəfiq respublikalardan birinin liderliyindən Siyasi Büronun üzvü və Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini səviyyəsinə yüksəlmək qədər böyük missiyanı gerçəkləşdirmiş və özünün böyük liderlik
istedadı ilə həm də qoruyub saxlamağı və yaşatmağı da uğurla həyata keçirmişdir.
Bu mənada Heydər Əliyevin SSRİ dövründəki özünəməxsus Ümummilli Liderlik fəaliyyətinin əsas
məqamlarının nəzəri-hüquqi baxımdan geniş tədqiq edilməsi ölkə və dünya üçün də əhəmiyyətlidir. Çünki ikinci
elə bir nümunə yoxdur ki, ərazicə kiçik respublikada bütün fəaliyyət sahələri mərkəzdən idarə edilidyi şəraitdə
ölkə rəhbəri SSRİ rəhbərliyinin razılığı olmadan real surətdə xalqa liderlik edə bilsin, onun təhlükəsizliyini,
mövcudluğunu və inkişafını bacarmaq vəzifəsini qətiyyətlə həyata keçirsin.
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Məhz buna görədir ki, Azərbaycan xalqı müstəqillik dövründə səsləndirilən “xalq-Heydər, Heydər-xalq”
şüarını bütün qəlbi ilə dərhal qəbul etdi. Sovet dövründə Heydər Əliyevin xalqla bir olması təcrübəsi insanlarda
bu qüdrətli Liderə böyük inam, yüksək ehtiram və etibarlılıq hissi yaratmışdı. Bu, nəinki Azərbaycanın və türk
dünyasının siyasi ənənəsində, hətta dünya miqyasında tarixi hadisə idi.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevlə bağlı aparılan tədqiqatlarda vurğulanır ki, keçən əsrin 30-cu
illərində Azərbaycan SSR-də təhlükəsizlik orqanlarında rəhbər vəzifədə olanların əksəriyyəti qeyriazərbaycanlılardan ibarət idi. Heydər Əliyev özü də dəfələrlə ifadə edib ki, bu fakt respublikada narahatlıq
yaradırdı. Həm də ona görə ki, həmin dövrdə Rusiyaya və başqa İttifaq respublikalarına xüsusi ixtisaslar üzrə
təhsil almağa göndərilənlərin sayı çox az olduğu üçün və təhlükəsizlik xidməti üzrə respublikadan mərkəzə təhsil
almaq məqsədilə göndərilənlərin içərisində azərbaycanlılar azlıq təşkil etdiyinə görə seçim və dəyişiklik etmək
çətinliklər törədirdi. Həmin o proses belə davam etsəydi, gələcək illərdə Azərbaycan SSR-in rəhbərliyinə yad
millətlərin nümayəndələri gələ bilərdi. Onda isə istər-istəməz bütövlükdə xalqın, ölkənin siyasi taleyi risk altına
düşərdi. Vəziyyəti daha da ağırlaşdıran məqam kimi Ulu Öndər mərkəzin Azərbaycana qarşı digər müttəfiq
respublikalarla müqayisədə ikili mövqe tutmasını görür və bütün bunlara qarşı mübarizə aparmaq üçün son dərəcə
ağıllı, məsuliyyətli və mövcud ideologiyaya uyğun incə siyasət aparırdı. Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən
lider kimi böyük istedadı bu məsul vəzifənin öhdəsindən təhlükəsiz olaraq yüksək səviyyədə gəlməyə imkan
yaratmışdır.
Heydər Əliyev xalqımızın xilası naminə səlahiyyət əldə etmək üçün əvvəlcə respublikada yüksək vəzifəyə
təyinat aldı, birinci şəxs olaraq ölkəni idarə etməyə başladı. Sonrakı mərhələdə isə Sovet İttifaqının rəhbəri Leonid
Brejnevi inandıraraq onun Azərbaycan SSR-ə fərqli münasibət bəsləməsini təmin edə bildi. Nəticədə Heydər
Əliyev Azərbaycan SSR-ə ittifaq miqyası üçün ayrılan təhsil üzrə kvotanı 500 nəfərə qədər çoxaltmağa nail oldu
və təhsil almağa gedənlərin say tərkibində doxsan faizdən çox azərbaycanlı təmsil edildi. Bu, Ulu Öndərin
respublika rəhbəri olmaqla yanaşı, xalqın lideri olmasının mühüm əlamətlərindən biri idi. Çünki başqa
respublikalara təhsil almağa göndərilənlər bu müddətdə Azərbaycan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi siyasət
sayəsində respublikaya vətənpərvər və yüksəkixtisaslı kadrlar kimi qayıdırdılar. Kadrların
azərbaycanlılaşdırılması Heydər Əliyev üçün onların öz ölkəsini, mənsub olduqları xalqı, onun tarixini bilmək və
mədəniyyətini sevmək məramına vicdanla xidmət etmək mənasını daşıyırdı. Bu məqam Heydər Əliyevin sovet
dövründə, mərkəzin nəzarətinin güclü olduğu, siyasi fəaliyyət alətlərinin kənardan təşkil edildiyi şəraitdə siyasi
lider kimi əslində Ümummilli Lider səviyyəsinə yüksəlməsinin təsdiqi idi. Məhz bu addımlardan sonra Ulu Öndər
yüksək dövlət idarəçiliyində azərbaycanlılaşdırma siyasətini yüksək səviyyədə həyata keçirməyi bacarmışdır.
Digər bir məqam Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği və inkişafı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev mərkəzdən bir
sıra dairələrin yalnız Azərbaycanın ərazisinə və sərvətlərinə deyil, həm də milli kimliyinə, ədəbiyyatına və
mədəniyyətinə, xüsusilə ana dilimizə qəsd etmək istədiyini dərindən bilirdi. Ona görə də müdrik və uzaqgörən
dövlət xadimi bu hallara qarşı heyrətedici səviyyədə müasir, sivil, mədəni mübarizə üsulunu seçmişdi. Bu
məsələdə Ulu Öndərin liderlik istedadı xüsusi məna kəsb edir. Heydər Əliyev keçmiş ittifaq səviyyəsində birbirinin ardınca Azərbaycanın böyük ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin yubileylərini təntənəli surətdə təşkil
etmiş, onların xidmətlərini geniş miqyasda ictimailəşdirmişdi. Heydər Əliyev bu yolla Azərbaycan yazıçı və
şairlərini fəal şəkildə müxtəlif təzyiqlərdən qorumuş, nəinki onların həyatını xilas etmiş, gələcək fəaliyyətlərinə
də yol açmağı bacarmışdı.
Azərbaycanın XX əsrdəki görkəmli siyasətçilərinə, xüsusən Nəriman Nərimanova qarşı mərkəzdə olan
mənfi əhvali-ruhiyyəni Heydər Əliyev dəyişdirmişdi. Uzaqgörən müdrik rəhbər bununla kifayətlənməmiş,
Azərbaycan dilini dövlət dili kimi hüquqi müstəvidə mərkəzə qəbul etdirmişdi. Konkret olaraq Azərbaycan SSRin 1978-ci il Konstitusiyasına ana dilinin dövlət kimi daxil edilməsi nadir siyasi-tarixi hadisə idi. Onu deyək ki,
həmin dövrdə başqa respublikalar üçün, məsələn, Ermənistan və Gürcüstan üçün adi sayılan, aksiom kimi qəbul
edilən bu dəyərləri Azərbaycan üçün yalnız ciddi və ağıllı mübarizə ilə qəbul elətdirmək mümkün olurdu.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev belə məsul vəzifələri siyasi müstəvidə əsl lider olaraq həyata keçirməyin
öhdəsindən layiqincə gəlirdi.
Heydər Əliyevin dövlət rəhbərliyi ilə liderliyi yüksək səviyyədə sintez etdiyi başqa bir sahə asayişin
qorunması, nizam-intizamın təmin edilməsi və respublikanın daxili sabitliyə qovuşdurulması ilə bağlıdır. Bu
məqam həm də ona görə ciddi əhəmiyyət kəsb edir ki, asayişin təmini, ciddi intizam, möhkəm sabitlik tarixən
dövlətçilik ənənəsinin mühüm sütunlarından biri olub. Heydər Əliyev bütün bunları sovet rejimi kimi yad bir
siyasi mühitdə yüksək istedadla təmin etmişdi. Bunun üçün hüquq mühafizə orqanları və ideologiya sistemi üçün
milli kadrlar hazırlayıb yetişdirmiş və onların məqsədyönlü şəkildə yerləşdirilməsini, səmərəli fəaliyyətini
formalaşdırmışdı.
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Təcrübə göstərir ki, bu addımı ilə Heydər Əliyev faktiki olaraq sonrakı müstəqillik mərhələsində asayiş və
sabitliyin təmin edilməsi üçün real baza hazırlayıb. Bununla hətta sovet dövründə belə Azərbaycan dövlətçilik
ənənəsinin vacib prinsiplərindən birini yaşatmış və möhkəmləndirmişdi. Həqiqətən bu, heyrətedici liderlik
istedadıdır! Bu addımlar Lider kimi taktiki və strateji məqamları konkret zaman-məkan çərçivəsində ümummili
maraqlara xidmət etməyə yönləndirən və bütün nəzarət sistemini “yarıb keçən” əsl siyasi liderlik xəttidir. Çünki
siyasi sabitlik olmadan, anarxiya şəraitində böyük inkişafa nail olmaq qeyri-mümkündür.
Nəhayət, sovet dövründə Heydər Əliyevin Ümummilli Liderliyini təsdiq edən faktor iqtisadi sferada
aparılan işlər oldu. Heydər Əliyev Azərbaycanın sosial, mədəni və iqtisadi cəhətdən lazımi səviyyədə inkişaf edə
bilməyəcəyi fikrini mərkəzə sırımağa çalışanların qarşısını həm də ölkədə güclü iqtisadiyyat yaratmaqla kəsmişdi.
Respublikaya rəhbərlik etdiyi müddətdə Azərbaycan 12 dəfə Keçici Bayraq almış, çoxlu sayda zavod və fabrikin
inşasına nail olmuşdur. Respublikada hərtərəfli inkişaf etmiş sosial-istisadi infrastruktur yaranmışdı.
Bununla görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev həm SSRİ-nin mərkəzi hökumətinə, həm Azərbaycanın
düşmənlərinə, həm də bütün dünyaya sübut etdi ki, Azərbaycan SSR respublika kimi var olmağa və inkişaf etməyə
qadirdir! Bu, Heydər Əliyevin siyasi lider və dahi rəhbər kimi tarixdə ən böyük qələbələrindən biri idi. Bu mənada
Heydər Əliyevin Azərbaycanı ilk xilas etməsi sovet dövründə oldu. Yəni artıq XX əsrin 80-ci illərinə Heydər
Əliyev artıq SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycanın Xilaskar Ümummili Lideri kimi
qədəm qoymuşdu.
Müasir siyasi nəzəriyyəçilər yazırlar ki, Ümummilli Liderləri böhran yetişdirir. Onlar xalq, millət və
bütövlükdə cəmiyyətin böyük və kəskin dönüş zamanlarında, miqyaslı dəyişiklik ərəfəsində, mövcud siyasi
rejimin laxlaması və xaosun üstünlük təşkil etməyə başlaması şəraitində meydana çıxırlar. Daha doğrusu, əgər
xalq və cəmiyyət buna qadirdirsə, onda öz içərisindən belə bir Lideri ortaya çıxara bilir. Heydər Əliyev
nümunəsində XX əsrdə xalqın və ölkənin ən çətin dövründə dövlət başçısı ikinci dəfə özünün liderlik istedadını
isbat etmişdir.
Məlumdur ki, XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan bir əsrdə ikinci dəfə məhv olmaq təhlükəsi
ilə üz-üzə qalmışdır. Həmin dövrdə ölkəyə səriştəsiz adamların rəhbərlik etməsi və düşmənin respublikamızın
ərazi bütövlüyünə davamlı təcavüzü bütövlükdə xalqımızı “ölüm-qalım” faktı qarşısında qoymuşdu. Məhz belə
çətin məqamda tale ikinci dəfə Heydər Əliyevə lider-xilaskar rolunu həyata keçirmək üçün imkan yaratmışdır.
Xalqın tələbi və dəstəyi ilə 1993-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş Heydər Əliyev faktiki
olaraq Xilaskar lider missiyasını həyata keçirmişdir.
Heydər Əliyev qısa müddətdə bu çətin tarixi mərhələdə də siyasi liderliklə Ümummili Liderliyin və dövlət
rəhbərliyi ilə ümummilli maraqların sintezini yarada bilən şəxsiyyət olduğunu sübut etmişdir. O, əvvəlcə
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini atəşkəs diplomatiyası ilə dayandırmışdır. Sonra daxili sabitlik təmin edilmişdir.
Paralel olaraq Heydər Əliyev elə bir geosiyasi gediş etmişdir ki, ən böyük rəqiblər belə çaşbaş qalmışdır. Heydər
Əliyev mürəkkəb şəraitdə “Əsrin müqaviləsi”ni nəinki imzalamış, hətta qonşu Gürcüstanı geosiyasi baxımdan
güzəştli addımlarla himayə etmişdir. Nəticədə tarixi Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi reallaşmış, Gürcüstan bu tarixi
dəyişdirən prosesdə tamhüquqlu ölkə kimi iştirak etmək imkanı qazanmışdır. Beləliklə, həm də Ermənistanın
regionda təklənməsi siyasəti həyata keçirilmişdir. Azərbaycan isə daha geniş miqyasda qələbə əldə etmişdi.
Heydər Əliyev düşünülmüş seçimi ilə sübut etmişdi ki, Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət kimi nəinki
mövcud olmaq və hətta inkişaf etmək potensialına malikdir. Bu mesajı Kremldə ilk dəyərləndirənlərdən biri
Rusiya Federasiyasının lideri Vladimir Putin oldu. Rusiyanın Prezidenti hakimiyyətə gələn kimi Azərbaycanı
müstəqil dövlət olaraq tərəfdaş ölkə kimi qəbul etdi və əməkdaşlığa yaşıl işıq yandırdı. Heydər Əliyevin Türkiyə
Cümhuriyyətinin Prezidenti Süleyman Dəmirəllə etibarlı münasibətləri və qarşılıqlı əlaqələri də müstəqillik
dövrünün çətinliklərinin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynamışdır. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin dünya
miqyaslı lider kimi beynəlxalq aləmdə böyük nüfuza malik olması Azərbaycanı müstəqillik illərinin
başlanğıcındakı böyük bəlalardan xilas etmiş, ölkənin yeni inkişafına mühüm stimul vermişdir. Nəticədə
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi XX əsrin 90-cı illərinin ikinci yarısına artıq özünü təsdiq etmiş ölkə kimi qədəm
qoymuşdur. Bu, Heydər Əliyevin Ümummilli Lider olmasını təcəssüm etdirən konkret faktdır. Bundan sonra
dünyanın böyük siyasi liderləri Heydər Əliyevə Azərbaycanın Ümummilli Lideri kimi xüsusi ehtiramla
yanaşdılar.
Bu prosesə Ulu Öndərin beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusilə BMT-də etdiyi tarixi çıxışlar da sürətli təkan
verdi. Heydər Əliyev XX əsr Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dövlət başçısı və siyasi lideri idi ki, beynəlxalq
miqyaslı yüksək tribunadan dövlətin daxili və xarici siyasətinin prioritetlərini açıq surətdə təqdim edirdi. Bu
baxımdan Heydər Əiyevin BMT-nin 49-cu sessiyasında (1994-cü il) və bu təşkilatın 50 illiyinə həsr edilmiş
xüsusi toplantısında (1995-ci il) Azərbaycan dövlətçiliyi ilə əlaqədar, daxili və xarici siyasəti ilə bağlı irəli
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sürdüyü siyasi tezislərlə yanaşı, dünya siyasəti haqqında da çox dəyərli və strateji xarakterli fikirlər ifadə etməsi,
fövqəlgücləri bəşəriyyətin təhlükəsizliyi və inkişafı üçün məsuliyyət daşımağa dəvət etməsi böyük uzaqgörənlik
və cəsarət tələb edirdi.
Bunlarla yanaşı, Heydər Əliyevin liderlik istedadı müstəqillik mərhələsində onun cəmiyyəti birləşdirə bilən
ideoloji sistem hazırlayıb həyata keçirməsi ilə əlaqəlidir. Bu uzaqgörən sistem azərbaycançılıq təlimi idi. Heydər
Əliyev yeganə siyasətçidir ki, azərbaycançılığı romantik-bədii ideyalar sferasında da ciddi siyasi-ideoloji sistemə
çevirə bilmiş, ona konkret məzmun vermişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev azərbaycançılığı ölkənin
parçalanmasının qarşısının alınmasına, dövlətçiliyin müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirilməsinə, cəmiyyətdə
möhkəm və etibarlı birliyin yaranmasına, fərqli mədəniyyətlərlə ünsiyyətin gücləndirilməsinə və müstəqil dövlət
quruculuğunun davamlı olaraq aparılmasına xidmət edən konsepsiya kimi meydana qoymuş və dönmədən həyata
keçirmişdir.
Bununla Heydər Əliyev müstəqillik mərhələsində Ümummilli Liderliyin xilasedici, nizamlayıcı və qurucu
aspektlərinin vəhdətinə nail olmuşdur. Dahi rəhbər bu yolla Azərbaycanda müasir mərhələdə yeni liderlik
ənənəsinin əsasını qoymuşdur. Görkəmli dövlət xadiminin siyasi mühitdə tətbiq etdiyi Azərbaycan dili,
Azərbaycan xalqı, Dünya Azərbaycanlıları və Azərbaycançılıq ideologiyası geniş mənada dövlət siyasəti kimi
müəyyən edilmiş Azərbaycançılıq təliminin Heydər Əliyev modelinin dayaqlarıdır.
Bütün bunların fonunda Heydər Əliyevin lider və dövlət başçısı kimi böyük xidmətləri sırasında siyasi
varisliyi yüksək səviyyədə təmin etməsinə ayrıca toxunmaq lazımdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevi dünya və ölkə miqyaslı siyasi lider kimi yetişdirməklə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı və müstəqil
dövlətimiz qarşısında misilsiz tarixi xidmət göstərmişdir.
Bir sıra tanınmış siyasi nəzəriyyəçilər belə hesab edirlər ki, ümummili liderlər ancaq fəaliyyətləri
müddətində deyil, həm də özündən sonrakı dövr üçün liderlik məktəbini yarada bilən şəxsiyyətlərdir. Prezident
İlham Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi müddətdə sübut etdi ki, o, Heydər Əliyev məktəbini yüksək səviyyədə
mənimsəmiş və yeni tarixi epoxanın irəli sürdüyü çağırışları qabaqlamış, mühüm strateji zəkaya və praktiki
səmərəli fəaliyyət metodlarına malik olan dünya miqyasında yeni tipli liderdir.
İlham Əliyev XXI əsrdə Azərbaycanı yüksək inkişaf etmiş müstəqil dövlətlər sırasına çıxarmağa tam qadir
olan əsl liderdir. Bununla da Ulu Öndərin sovet dövründə Azərbaycanı ölkə kimi, XX əsrin 90-cı illərində isə
respublikamızı müstəqil dövlət kimi xilas etməsi prosesi Prezident İlham Əliyev tərəfindən yaradıcılıqla və
qətiyyətlə həyata keçirilmişdir. Bu tarixi mərhələdə İlham Əliyev işğalçı Ermənistan üzərində savaşı qazanaraq
sübut etdi ki, Azərbaycan nəinki müstəqil dövlət kimi inkişaf etməyə qadirdir, o həm də regionun aparıcı dövləti
və qalib lideri olmaq qüdrətindədir.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin sayəsində Azərbaycan Respublikası regionun lideri kimi dünya
səviyyəsində aktiv fəaliyyət göstərmək imkanına sahib olan qalib dövlətdir. Bu çoxcəhətli fəaliyyət böyük iqtisadi
inkişafı, milli mədəniyyəti, multikulturalizmi, enerji layihələrini, sivilizasiyalar, mədəniyyətlər və dinlərarası
münasibətlərin təşkilini, regionda balansı saxlaya biləcək hərbi qüdrəti təmin etmək məsələlərini əhatə edir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqımızın çoxəsrlik tarixi salnaməsinə Zəfər günü
həqiqətlərini yazmaqla bərabər, həm də ölkəmizi bütün sahələr üzrə irəli aparmağı bacaran, beynəlxalq aləmdə
böyük nüfuza malik qüdrətli lider kimi qəbul olunur. Möhtərəm Prezidentin qətiyyətlə həyata keçirməyə başladığı
Böyük Qayıdış proqramı həm Qarabağın, həm də geniş mənada Azərbaycanın yeni sabahlarını aydın surətdə
təsəvvür etməyə imkan verir. Bütün bunlara görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu gün
dünyanın söz sahibi olan əsl liderlərindən biri kimi qəbul edilir.
Göründüyü kimi, müstəqil Azərbaycan dövləti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin mükəmməl dövlətçilik
təcrübəsi və qətiyyəti sayəsində özünün əsas siyasi-ideoloji və iqtisadi dayaqlarını qurub möhkəmləndirmişdir.
Prezident İlham Əliyevin liderliyi ölkəmizi müasir dövrün yeni tarixi inkişaf mərhələsinə çatdırmışdır. Bu gün
Prezident İlham Əliyevin simasında müstəqil Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatında,
Avropa Şurasında, Qoşulmama Hərəkatında, Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Şurasında, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatında, digər mötəbər beynəlxalq qurumlarda tutduğu mövqe, qazandığı böyük nüfuz yalnız super
dövlətlərlə müqayisə oluna bilər.
Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müasir dünyanın güclü
dövlət liderlərindən biridir. Azərbaycan Respublikası Prezident İlham Əliyevin liderliyi ilə böyük sabahlara doğru
inamla addımlamaqda davam edir.
Azərbaycan. - 2021.- 4 iyun. - № 114. - S. 1,6.
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Heydər Əliyev və uşaq ədəbiyyatı
Aygün Bağırlı,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
“Bəzən məndən soruşurlar ki, bu qədər gərgin işləri aparmağım necə mümkün olubdur? Hər bir
insanın ilhamverici qüvvəsi var. Mənə ilham verən ən böyük qüvvə Azərbaycanın uşaqlarıdır,
Azərbaycanın gəncləridir, Azərbaycanın gələcəyidir”.
Heydər Əliyev
AMEA-nın müxbir üzvü Yaşar Qarayev Ulu Öndərin 75 illiyi ərəfəsində qələmə aldığı məqaləsində
yazırdı: “Heydər Əliyev olmaq, ümumiyyətlə, çətin işdir. 75 il fasiləsiz, hər ay, hər gün sərasər Heydər Əliyev
olub qalmaq isə xüsusilə çətindir”.
Həyatda Heydər Əliyev olmağın çətinliyinə etiraz edən tapılmaz. Bu işin ədəbiyyatda əksi, gerçəkdəki
Heydər Əliyevi tarixi yaddaşdan ədəbi yaddaşa köçürmək, onun bədii obrazını yaratmaq ikiqat çətindir. Əgər bu
obraz, bu bədii portret uşaqlar üçün yaradılırsa, azyaşlı oxucu üçün təqdim olunursa, işin ağırlığı bir qədər də
artmış olur.
Heydər Əliyev bütün ağır və çətin işlərin içərisində xalqın gələcəyi hesab etdiyi uşaqlara da zaman
ayırır, onların qayğı və problemləri, uğurlarıyla maraqlanırdı ki, bu da əslində onun mənəvi-əxlaqi dəyərlərə
söykənən siyasi kursunun, Azərbaycan ideyasının tərkib hissəsi kimi dəyərləndirilməlidir.
Heydər Əliyevin ənənə halını almış, hər il qeyd olunan Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü
tədbirlərində dərinməzmunlu çıxışlarını nəzərdən keçirdikcə onun bu sahədəki çoxyönlü işlərinə şahidlik edirik.
Uşaqlara, yeniyetmələrə xitabla başlayan çıxışlar, əslində, Heydər Əliyevin gələcək nəslin tərbiyəsində, kamil
şəxsiyyətlərin yetişməsində, azad və müstəqil Azərbaycanın idarəçiliyinin layiqli davamçılara ötürülməsi
sahəsində gördüyü proqram xarakterli işlərin ifadəsi idi.
Çıxışlarının hamısında uşaqlara dərin sevgi və ehtiram ilə yanaşı, istedadlarına, qabiliyyət və
kamallarına bir etimad və əminlik əks olunurdu. Bu arxayınçılıq və əminliyi şərtləndirən amillər onların idman,
incəsənət-musiqi, rəqs, rəsm sahəsindəki bacarıqları və uğurları ilə yanaşı, həm də elm və təhsildə, olimpiadalarda
əldə etdikləri nailiyyətlər idi.
Təbii ki, tarixi şəxsiyyətlərin öyrənilməsi, onların fəaliyyətlərinin tədqiqi elmi tarixin vəzifəsi olduğu
qədər bədii ədəbiyyatın da borcudur. Ədəbiyyat tarixin yetişdirdiyi simaların obrazını yaratmaqla, həm də dünən,
bu gün və sabah arasında ünsiyyət körpüsü qurmuş olur.
Heydər Əliyevin uşaq ədəbiyyatındakı obrazına işıq saldıqda göz önündə xilaskar, varlığı ümid və nicat
vəd edən, Azərbaycanın özünəqədərki milli dövlətçilik, idarəçilik təcrübəsini bir daha nümayiş və təsdiq etdirən,
təkcə həmfikirlərinə deyil, həm də opponentlərinə qəbul etdirən bir şəxsiyyət, xalqının qəhrəmanı, müdrik lider,
millət atası kimi görünür. Heydər Əliyevin obrazına daha çox poeziyada rast gəlirik. Ulu Öndər haqqında uşaqlar
üçün saysız-hesabsız şeirlər yazılmışdır. Nəbi Xəzri “İradə möcüzəsi”, Valeh Mirzə “Ruhu canımızdadır”, Şövkət
Məmmədbəyli “Yaşayacaqdır”, Uğurlu Xəlilov “Biri Günəş, biri Heydər”, Xıdır Alovlu “Vətənləşən vətəndaş”,
Aygün Bal “Heydərin davamçısı gərək ki, Heydər olsun”, Bəhlul Ataxanlı “Dünyanın Heydər oğlu”, İlqar
Dağlaroğlu “Heydər baba”, Aynur Hüseynova “Körpələr babası sən, Heydər baba”, Səmid Mövsümov “Qayəsi
nur, özü də nur”, Samir Səyyadoğlu “Haqqımızdır öyünmək”, Əkbər Qoşalı “Ümidsiz ha deyilik”, Ələmdar
Quluzadə “Heydər baba, öndər baba”, Rafiq Yusifoğlu “Rəhbərin heykəli”, “Ulu Öndər”, Nəriman Hüseyn “Nur
övladı”, Fərid Ağamirzəyev “Heydər baba”, Oqtay Zəngilanlı “Ulu Heydər”, “Millət atası”, “Bir millət, iki
dövlət” və adını çəkmədiyimiz yüzlərlə şeirdə Ulu Öndərin portretinə müxtəlif yöndən işıq tutulur.
Bədii nümunələrdə Heydər Əliyevdən həm tarixin və zamanın yetirdiyi, həm də tarixin özünü yaradan,
onu yönləndirən kimi danışılır. Elə söykənən, elin söykəndiyi, yol açan, özü yol olan, xalqdan güc alan, xalqın
güc aldığı, genetik yaddaşın, tarixi təcrübənin yetirdiyi və özü nümunəyə, məktəbə çevrilən, vətənin həm əsgəri,
həm generalı... Bu dilemmalar bəzən eyni şeirdə, bəzən də ayrı-ayrı, tam fərqli bədii nümunələrdə özünü göstərir:
Heydər, öz yurdunun sadiq əsgəri,
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Türkün ən qüdrətli generalıydı.
(Vahid Əziz)
Qəlbini bürüyüb Azərbaycana,
Qəlbinə bürüyüb Azərbaycanı.
(Məstan Günər)
Sən tarixi yaza-yaza
Özün də tarix oldun.
(Rafael Hüseynov)
Sevimli uşaq şairi və yazıçısı Zahid Xəlilin Ümummilli Liderə həsr etdiyi silsilə-“Oxu, Surxay”,
“Bulaq”, “O gecə”, “Əl”, “Heydər körpüsü”, “Azərbaycan xiyabanı”, “Uçaq”, “Dağlar” şeirləri var. Bu şeirlərdə
bütün övladları öz balası kimi sevən, onlara qayğı və diqqət göstərən, uğurlarından fərəhlənən, qürur keçirən dahi
şəxsiyyət kimi söz açılır. Müəllif Ümummilli Liderin adı verilən park və xiyabanlardan, bulaqlardan danışır,
onların əsrarəngiz və gözəlliyinin sirrini adlarından alması ilə izah edir. Şair üçün Babadağdan da uca, buludlardan
da yüksək zirvə olan Ulu Öndərin saldığı yol - Heydər yolu kiçik oxuculara örnək göstərilir, bildirilir ki, bu yol
xoş əmələ söykəndiyi üçün sonu uğura çıxır.
Leyla Əliyevanın “Mənim babam” şeirini fərqləndirən başlıca cəhət odur ki, əgər digər şeirlərdə
müəlliflər öz qəhrəmanlarını böyüklərin söhbətlərindən, onun haqqında danışılanlardan, gördüyü işlərdən,
tədbirlərdən tanıyıblarsa, bu şeirdəki təəssürat qəhrəmanıyla daimi ünsiyyətdən, baba-nəvə münasibətindən, sıx
müşahidələrdən yaranmışdır:
Mənim babam gözəl insan,
Sevimlidir, mehribandır.
Yüz il, min il yaşayasan Desəm ona, yenə azdır.
İnsan var ki, qəlbi qara,
Bəd əməlі, bəd niyyəti.
Onlar hara, babam hara...
Bir insandır ədalətli,
Öz xalqına sədaqətli,
Mənim babam.
Kömək edər, əluzadar,
Dara düşsə bircə adam.
Bax, belə bir ömür yaşar.
Mənim məğrur,
Mənim əziz Heydər babam!
Rafael Hüseynovun “Sədaqət dərsi”, “Sən tarixi yaradan”, “Arzun” şeirləri Heydər Əliyevin bədii
portretini əks etdirmək baxımından uşaqlar üçün uğurlu nümunələrdir. Bu poetik mətnlərdə Ulu Öndərdən bir
məktəb, bir örnək kimi bəhs olunur. Bu məktəbdə vəfa dərsi var, ləyaqət, sədaqət dərsi var. Bu məktəb çətinliklər
qarşısında mətanətli, dəyanətli olmağı, arzuların uğrunda əzmkar olmağı öyrədir. Bu bədii nümunələrdə poetik
qəhrəmandan dönə-dönə oxunmalı kitab kimi danışılır. Bu kitabda “bir qəhrəmanın yenilməzlik hekayəti”,
“sadədən sadə insanın dahi olmaq şücaəti” yazılıb.
Heydər Əliyevin bədii obrazına nəsr əsərlərində də müraciət olunmuşdur. Sevinc Nuruqızının
“Yaradılış” hekayəsi Heydər Əliyevin portretini toxuyan xalçaçı qadınla uşaqların təsadüfi və maraqlı görüşləri,
dialoqları üzərində qurulub:
- Xalq çətində və darda ona arxalanıb. Onun böyük qəlbinə və siyasi məharətinə sığınıb. Onun bir
çağırışı ilə meydanlara axışıb.
- Onun ətrafında yumruq kimi birləşib. Bu insan xalqa güvən verib, xalqda özünə inam yaradıb, xoşbəxt
gələcəyə aparan yolda cəsarətlə addımlayıb. Gecəsini gündüzünə qatıb. Yorulmadan çalışıb... Ömrünü xalqının
yolunda şam kimi əridib. Əsl siyasi lider olmağı bacarıb... Böyüklərin və uşaqların dostuna çevrilib...
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- Uşaqlar diqqətlə dinləyirdi. Qadının həlim səsi və təsvir etdiyi qəhrəmanın insani keyfiyyətləri onları
elə bil sehrləmişdi.
Artıq heç nə deməyə ehtiyac yox idi... Uşaqlar yerbəyerdən səsləndilər:
- Heydər baba...
***
Heydər Əliyevin uşaq ədəbiyyatında obrazı güclü dövlət qurmağı bacaran, Azərbaycanın əbədiliyini
təmin edən, Vətənə tuşlanan zərbələrə sinə gərən,
7-dən 77-yə hər kəsin qayğısını şəxsi problemi hesab edən “Heydər baba” kimi görünür.
Azərbaycan. - 2021.- 1 iyun. - № 111. - S. 5.
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Heydər Əliyev: Qalibiyyətlər üçün doğulmuş unikal şəxsiyyət
Müstəqilliyinin 30-cu ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşdığımız müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin
qurulması, möhkəmləndirilməsi və inkişafı ümummilli lider 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.
AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Milli Məclisin deputatı, YAP Təftiş Komissiyasının üzvü, Dövlət
İdarəçilik Akademiyası Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru, professor Elman
Nəsirovun "Heydər Əliyev: qalibiyyətlər üçün doğulmuş unikal şəxsiyyət" sərlövhəli məqaləsində yer alıb.
Məqalədə deyilir: "Azərbaycanda siyasi plüralizm, siyasi mədəniyyət və siyasi sistemin yaranmasının
əsasını qoyan nadir şəxsiyyətdir. 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.
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 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 yaddan çıxarmaq olmaz. Ağı ağ, qaranı qara yazmaq
lazımdır. Bu xüsusda ümummilli lider xüsusi olaraq vurğuladı ki, “1920-ci ildən başlayaraq müstəqillik əldə
etdiyimiz vaxtadək Azərbaycan xalqı böyük bir tarixi yol keçmişdir. Azərbaycanda böyük 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
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”. Bu obyektiv mövqeyi 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 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
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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.
Eyni zamanda, ulu öndər gənclər arasında xoşagəlməz hallarin, o cümlədən sərxoşluq, narkomaniya, ən
dəhşətlisi isə fərariliyin artmasından ürəkağrısı 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 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.
1993-cü il oktyabrın 1-də isə Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyev
Bakıda respublikada yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri ilə görüşdü. 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 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 göstərdilər. Nə bu sui-qəsd
addımı, nə də sonralar təkrarlanan oxşar cinayətlər və dövlət çevrilişinə cəhdlər nəticəsiz qaldı. Ulu Yaradan və
xalq sevgisi missiyası millətin və dövlətin Xilaskarı olan Heydər Əliyevi hifz etdi. O, qalibiyyətlər üçün
doğulmuşdu. 1993-cü il 3 oktyabr prezident seçkilərində xalqın 98,8 % səsini toplayaraq hakimiyyəti 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.
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 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 ilə 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 işlər 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
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kanallarının tikintisi başa çatdırıldı, Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Arpaçay”, Lənkəranda “Xanbulançay”,
Masallıda “Viləşçay”, Şəkidə “Əyriçay”, Şəmkir və Ağstafa su dəryaçaları, “Bəhrəmtəpə” suvarma şəbəkəsi,
İsmayıllıda “Aşıq Bayram” 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 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 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 böyük işlər görüldü. Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü və qayğısı ilə ali məktəblər
üçün çoxlu sayda tədris korpusları, yataqxana kompleksləri tikildi.
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.
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. Bu xüsusda Heydər Əliyev böyük siyasi ustalıqla 59 yaşında pantürkistmillətçi 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 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
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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, ələlxüsus 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 Belorusda 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 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. 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 laqeydi 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. 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, generallarıdırlar.
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 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 uzağa gedən 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. Nəticədə məhz həmin illərdə Rusiyanın 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 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 Ilham 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
hərbi hissənin qiyam qaldırması həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir
daha təsdiqləyir. Əslində respublikamız real vətəndaş müharibəsi astanasında idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos
hökm sürürdü. İnflyasiya 1992-ci ildə 1174%, 1993-cü ildə isə 1080%-ə çatmışdı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi və xahişi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra
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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.
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.
Bu prosesdə-demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində ümummilli liderin miras qoyduğu irsin
öyrənilməsi, təbliği və tətbiqində unikal genetik irsə, zəngin təcrübəyə, böyük intellektə və geniş təşkilatçılıq
qabiliyyətinə malik Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, YUNESKO və İSESCO-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, 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. Hörmətli Mehriban xanımın qazandığı ümumxalq
sevgisinin kökündə dayanan əsas amil insanların inamını qazanması ilə bağlıdır. Mehriban xanım Əliyeva
Rusiyanın nüfuzlu “Rossiya-24” kanalına müsahibəsində bu xüsusda haqlı olaraq vurğulayır ki, “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 anadan olmasının 98-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.
Öz əməlləri ilə xalqı və dövlətinin sonsuz sevgisini qazanmış lider xoşbəxtdir. Məsələyə bu xüsusda
yanaşdıqda böyük qürur və fəxarət hissi ilə deyə bilərik ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev xoşbəxt dövlət
rəhbəridir. Xalqı ona görə cənab Prezidenti sevir ki, o, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi ulu öndər Heydər
Əliyev müəyyən etdiyi siyasi kursa sadiqdir və son 18 il ərzində ölkəmizi uca zirvələrə yüksəltməkdədir. Xalqı
ona görə Prezidentini sevir ki, o, 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 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 noyabr
ayının 10-da Prezidentlər İlham Əliyev, Vladimir Putin və baş nazir Nikol Paşiyanın imzaladığı üçtərəfli bəyanat
regionda uzunmüddətli münaqişənin hərbi fazasını başa çatdırdı və faktiki olaraq işğalçı Ermənistan dövlətinin
kapitulyasiyası aktı oldu. Noyabr ayının 20-də Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabr ayının 1-də isə Laçın
rayonu bir güllə belə atılmadan, bir nəfər şəhid belə 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 titanik hərbi quruculuq siyasətinin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
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Yaşasın Heydər Əliyev siyasi kursu! Yaşasın Xilaskar Ali Baş Komandanımız! Yaşasın Müzəffər
Ordumuz! Yaşasın Qalib Xalqımız!
Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
AZƏRTAC
2021, 10 may
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Müstəqil Azərbaycanın banisi
Sahibə Qafarova,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri
Xalqımızın milli yaddaşında əbədilik hüququ qazanmış dünya miqyaslı ictimai-siyasi xadim, böyük
dövlət adamı, müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı
qarşısındakı misilsiz xidmətləri hər zaman böyük minnətdarlıq hissi ilə yad olunur.
Müasir Azərbaycanın otuz ildən artıq müddətdə bütün sahələrdə böyük uğurlarla müşayiət olunan bütöv
bir epoxası Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun fəaliyyəti zəngin təcrübə xəzinəsi, böyük
dövlət idarəçiliyi məktəbidir. Yüksək intellektinə, səriştəli liderlik qabiliyyətinə, mükəmməl idarəetmə bacarığına
görə Ulu Öndər Heydər Əliyev dünyanın ən güclü tarixi şəxsiyyətləri sırasındadır.
Ümummilli Lider ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının, ölkəmizin inkişafı üçün
çalışmışdır. O, bütün mənalı ömrünü öz varlığı qədər sevdiyi Azərbaycan xalqına, onun inkişafına, dünya xalqları
arasında layiqli yer tutmasına həsr etmişdir. İki fərqli ictimai quruluşda Azərbaycana rəhbərlik edən Ulu Öndər
Heydər Əliyev dövrün şərtlərinin, sistemlərin fərqli olmasına baxmayaraq, xalqımızı böyük bəlalardan xilas
etmiş, ölkəmizi inamla irəli aparmışdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycana ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər bütün sahələrdə tərəqqi və milli
kimliyimizin dirçəldilməsi dövrü kimi Azərbaycanın dövlətçilik tarixində parlaq bir mərhələni təşkil edir. Əgər
1969-cu ilin iyul plenumuna qədər Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə keçmiş ittifaqda geridə qalmış
respublikalardan biri idisə, artıq 1980-ci illərin əvvəllərində Heydər Əliyevin islahatçılıq məharəti və yüksək
idarəçilik bacarıqları sayəsində Azərbaycan bir çox parametrlərdə ön sıralarda dayanan respublikaya çevrilmişdir.
Çox qısa vaxtda Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə bütün sahələrdə ayrı-ayrı proqramlar, planlar
hazırlanaraq icrasına başlanılmış, respublikanın iqtisadı potensialı əsaslı şəkildə artırılmışdır. Bu dövrdə
respublikada ənənəvi təsərrüfat sahələrinin əvvəlki şöhrəti və səmərəliliyi bərpa edilməklə yanaşı, yeni dövrün
reallılqlarına uyğun olaraq müasir istehsal sahələri yaradılmış, sənayenin yenidənqurulması və genişləndirilməsi
istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan cəmiyyətinin keyfiyyətcə irəliyə, milli özünüdərkə dönüşü mərhələsinin əsası da həmin
illərdə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Milli mədəniyyətin dirçəldilməsi istiqamətində
atılan addımlar, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji əsasını təşkil edən azərbaycançılıq ideyasının
bünövrəsinin qoyulması, onun mükəmməl bir konsepsiya şəklində irəli sürülməsi və icra olunması milli
özünəqayıdışı təmin etmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərə yüksək ehtiram, Azərbaycan dilinin qorunması və geniş
yayılması Ulu Öndərin diqqətində olan məsələlərdən idi. 1978-ci ildə qəbul edilmiş Konstitusiyaya Azərbaycan
dilinin dövlət dili olması haqda məşhur 73-cü maddənin daxil edilməsi məhz Heydər Əliyevin cəsarəti və əzminin
nəticəsi idi.
Həmin illərdə öz həllini tapmış çox mühüm məsələlərdən biri də güclü milli kadr potensialının
formalaşdırılması idi. Ulu Öndər fəaliyyətinin bütün dövrlərində yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsi işinə
böyük əhəmiyyət vermiş, bunu milli məsələ kimi hər zaman önə çəkmişdir.
Bəhs olunan dövrdə ölkənin ali təhsil müəssisələrində tədris və tərbiyə işinin təşkili, ali məktəblərin
maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, azərbaycanlı gənclər Moskvanın, eləcə də keçmiş SSRİ-nin
digər şəhərlərinin aparıcı ali elm və təhsil ocaqlarına göndərilmişdir. Bu, Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün
güclü kadr potensialının formalaşdırılmasına xidmət etmiş, həmin dövrdə yaxşı təhsilə yiyələnmiş kadrlar
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizdə quruculuq və inkişaf proseslərində aktiv iştirak etmişlər.
O cümlədən milli hərbi kadrların hazırlanmasına da xüsusi diqqət göstərən Ulu Öndər 1971-ci ildə Bakıda Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin açılmasına nail olmuşdur. Həmçinin gənc azərbaycanlı oğlanların ittifaq
miqyasında tanınmış ali hərbi məktəblərə cəlb olunması işinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. O dövrdə yetişmiş milli
hərbçi zabitlərimiz sonradan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin formalaşdırılmasında da fəal rol oynamışlar.
Bir sözlə, Ulu Öndər Heydər Əliyev hələ 1969-1982-ci illərdə Azərbaycanın gələcək müstəqilliyinin
əsaslarını yaratmışdır. Həmin dövrdə formalaşdırılmış güclü potensial müstəqillik dövründə Azərbaycanın
dirçəlişində mühüm baza rolunu oynamışdır.
Heydər Əliyevin respublikamızın rəhbəri kimi uğurlu fəaliyyəti ittifaq miqyasında da yüksək
qiymətləndirilmiş, 1982-ci ildə çox yüksək vəzifələrə irəli çəkilərək ona böyük etimad göstərilmiş, Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini təyin edilmiş və Siyasi Büronun üzvü vəzifəsinə seçilmişdir. Həmin ərəfədə ittifaq
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daxilində belə bir obyektiv ictimai rəy mövcud idi ki, dünya miqyasında, o cümlədən SSRİ daxilində kifayət qədər
ciddi proseslərin cərəyan etdiyi bir vaxtda yalnız Heydər Əliyev kimi böyük, fenomenal şəxsiyyət ittifaqa
rəhbərlik edə bilər. Çünki hər kəsə aydın idi ki, Heydər Əliyev həm çox bacarıqlı təşkilatçı, xarizmatik şəxsiyyət,
həm də insanları öz liderliyi ətrafında və vahid məqsəd uğrunda səfərbər etmək gücünə malik dövlət xadimi idi.
O, SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi ən strateji layihələrin həyata keçirilməsinə uğurla rəhbərlik etmiş, taleyüklü
məsələlərin həllinə nail olmuşdur.
Heydər Əliyev Moskvada SSRİ rəhbərliyində təmsil olunduğu dövrdə də Azərbaycanın inkişafını
diqqətdə saxlamış, onun özü tərəfindən yaradılan güclü potensialın qorunması üçün hər cür dəstəyi göstərmişdir.
1987-ci ildə 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 versə də, Azərbaycanda baş verənləri
daim diqqətlə izləmişdir. Sovet qoşunlarının 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda törətdiyi qanlı qırğınla əlaqədar,
Heydər Əliyev yanvarın 21-də öz ailə üzvləri ilə birlikdə Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə
gedərək, 20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət vermiş, sovet rəhbərliyinin bu vəhşi aktı törətməsini pisləmiş,
Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə etmişdir. Onun bu addımı böyük liderlik örnəyi, xalqına sonsuz
sevgisinin, dönməz, cəsarətli bir iradənin ifadəsi idi. Əlbəttə, Heydər Əliyev kimi nüfuzlu şəxsiyyətin tarixi
bəyanatı dünya ictimai rəyini də SSRİ hakimiyyəti tərəfindən törədilən bu kütləvi qırğın əməliyyatı üzərinə
cəmləşdirmiş, beynəlxalq ictimaiyyət Ulu Öndər tərəfindən məlumatlandırılmışdır.
Sirr deyil ki, XX əsrin sonlarında qlobal miqyasda cərəyan edən hadisələr respublikamızın yerləşdiyi
regionda daha ciddi dəyişikliklərə rəvac vermişdir. Bu proseslər SSRİ-nin dağılması ilə nəticələnmiş, keçmiş
ittifaq respublikaları müstəqillik əldə etmişlər. Azərbaycan xalqı da özünün 70 il ürəyində yaşatdığı müstəqillik
arzularını gerçəkliyə çevirmişdir. Təbii ki, dövlət yaratmaq, dövlət qurmaq çox çətin, məşəqqətlidir. Amma bu
dövlətin əbədiliyini, onun sözün həqiqi mənasında müstəqil inkişafını təmin etmək ondan da çətindir, hətta
deyərdim ki, ən çətini də elə budur. Ulu Öndər Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi, “müstəqilliyin əldə olunması
nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi və əbədi olması bundan da çətindir”.
Tarix milli birliyin ərsəyə gəlməsində, cəmiyyətin vahid ideya və məqsəd ətrafında birləşməsində böyük
liderlərin rolunu dəfələrlə sübuta yetirmişdir. Ən mürəkkəb şəraitlərdə belə liderlər öz xalqını milli maraqlar
ətrafında birləşdirməyi, milli gücü milli məqsədlər naminə səfərbər etməyi ustalıqla bacarmışlar. Azərbaycanın
müstəqilliyinin ilk illərində üzləşdiyi dərin problemlər də məhz lider amilinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olmasını
təsdiq etmişdir. 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında
Konstitusiya Aktı qəbul olunsa da, bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaq üçün dövlətçiliyin əsasları yaradılmamış,
cəmiyyətdə milli həmrəylik, milli birlik təmin olunmamışdır. Ölkə həyatının bütün sferalarını əhatə edən
kataklizm və böhran meyilləri müstəqilliyin gələcəyi üçün heç də optimist ssenarilər vəd etmirdi. Həm müəyyən
dairələrin direktivləri ilə hərəkət edən qrupların, həm də siyasi hakimiyyəti qeyri-qanuni, antidemokratik yolla ələ
keçirən AXC-”Müsavat” iqtidarının zamanında Azərbaycan dövləti tənəzzüllə üz-üzə qalmışdı. Ölkə iqtisadiyyatı
tamamilə çökmüş, siyasi böhran və hakimiyyətə yaxın qanunsuz silahlı dəstələr arasında mübarizə daha da
kəskinləşmiş, Azərbaycan vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Beləliklə, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin taleyi sual altına alınmışdı.
Paytaxtda siyasi çəkişmələrin səngimədiyi, böhranın gündən-günə daha da dərinləşdiyi bir vaxtda
Naxçıvan Muxtar Respublikası blokada şəraitində olmasına baxmayaraq, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə uğurla idarə olunmuşdur. Bu dövrdə muxtar respublikada dövlət quruculuğu, hakimiyyət və idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm işlər görülmüş, siyasi böhran aradan qaldırılmış, iqtisadi islahatlar həyata
keçirilmişdir. Hərbi quruculuq məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmiş, keçmiş sovet ordusunun bu ərazidəki bütün
silahları və texnikası alınıb Milli Ordu hissələrinə verilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və sədrliyi ilə
Naxçıvan Ali Sovetin sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Dövlət bayrağı elan
edilmiş, eyni qərarın Azərbaycan Ali Soveti tərəfindən də qəbul olunması üçün vəsatət qaldırılmışdır.
Təbiidir ki, Azərbaycan xalqı həm muxtar respublikada, həm də Bakıda baş verənləri görür, obyektiv
dəyərləndirmələr aparırdı və bunun nəticəsində də yetkin bir ictimai qənaət formalaşmışdı. Ona görə də
Azərbaycan tənəzzüllə üz-üzə qalanda xalqımız özünün güvəndiyi, etimad göstərdiyi böyük şəxsiyyət və qüdrətli
lider Heydər Əliyevə üz tutmuş, yalnız Ulu Öndərin ölkəmizi düşdüyü ağır böhrandan və müstəqilliyini itirmək
təhlükəsindən xilas edə biləcəyinə sonsuz inamını bəyan etmişdir. Öz həyatını xalqına həsr etmiş və bütün
dövrlərdə Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət etmiş Heydər Əliyev yenə də vətənin ağır günündə onun imdadına
yetişmiş, müqəddəs xilaskarlıq və quruculuq missiyasını üzərinə götürərək çətin və keşməkeşli bir zamanda
xalqının bayraqdarı olmuşdur. O, Ali Sovetin iclasındakı çıxışında qeyd etmişdir: “Ali Sovetin sədri kimi,
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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 1993-cü il iyun ayının 15-də Ali Sovetin sədri seçilməsi Azərbaycan
dövlətçilik tarixində qurtuluş, yüksəliş, inkişaf və sabitlik erasının əsasını qoymuşdur. 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”.
Heydər Əliyev bütün vəziyyətlərdə böyük ustalıqla ən optimal həll yollarını müəyyənləşdirir, ən düzgün
qərarları qəbul edirdi. O, təcrübəli dövlət xadimi kimi hədəfləri də, hədəfə gedən yolu da yüksək peşəkarlıqla və
dəqiqliklə müəyyənləşdirirdi. Ulu Öndərin qəbul etdiyi qərarlarda, strateji inkişaf proqramlarında birmənalı
olaraq milli maraqlar və vətəndaş mənafeyinin bütün spektrləri dolğun əks olunmuşdur.
Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra qısa
zamanda dövlətçiliyin qorunması üçün həyati əhəmiyyətə malik olan ictimai-siyasi sabitlik təmin olunmuş,
ölkəmizin potensial imkanları, milli mənafeləri, qlobal iqtisadi meyillər, geosiyasi reallıqlar və bir çox digər
amillər nəzərə alınmaqla Azərbaycanın inkişaf strategiyası hazırlanmışdır. Onun müəyyənləşdirdiyi və uğurla icra
olunan inkişaf strategiyasının nüvəsini ölkəmizin demokratik yolla, çoxşaxəli islahatlar vasitəsilə tərəqqisi və
beynəlxalq aləmə inteqrasiya təşkil edirdi.
“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir”. Heydər Əliyev ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdikdən
sonra ölkəmizin qarşısında dayanan növbəti vəzifəni belə müəyyənləşdirmişdi. Çünki əvvəlki səriştəsiz
hakimiyyətlərin dövründə onun vaxtilə qurub yaratdığı ölkənin iqtisadi sütunları sarsıdılmışdı. Heydər Əliyev özü
də çıxışlarının birində mövcud vəziyyətə diqqət çəkərək qeyd etmişdi ki, ölkə iqtisadiyyatı, demək olar ki,
tamamilə dağıdılıb, xalqın rifahı aşağı düşüb. Lakin o, bu vəziyyətdən çıxış yollarının olduğuna da inanır,
görüləcək işlərlə müsbət nəticələr əldə ediləcəyinə əminliyini ifadə edirdi: “Ölkəmizin böyük sosial-iqtisadi, elmitexniki 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”.
1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması Azərbaycanın yeni tarixində çox böyük
əhəmiyyət daşıyan hadisələrdən biridir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu “Yeni neft strategiyası” yeni
iqtisadiyyat quruculuğunda önəmli bazis rolunu oynamışdır. Neft bir çox dövlətlərə və xalqlara heç də xoşbəxtlik,
parlaq günlər bəxş etməmişdir. Əksinə, bir sıra dövlətlərin çöküşündə başlıca rol oynamışdır. Azərbaycan isə Ulu
Öndər Heydər Əliyevin düzgün müəyyən etdiyi strategiya sayəsində “qara qızıl”ı ölkənin inkişafına, onun
potensialının yüksəldilməsinə müvəffəqiyyətlə yönəltməyi bacarmışdır. Bu strategiyanın uğurla həyata
keçirilməsi ölkəmizə xarici sərmayələrin cəlb olunmasına, iqtisadiyyatın müxtəlif seqmentlərinə böyük həcmlərdə
sərmayə qoyuluşunun təşviq olunmasına, neft gəlirlərinin insan kapitalının formalaşdırılmasına yönəldilməsinə
geniş imkanlar yaratmışdır.
Ulu Öndər yeni şəraitdə ölkənin xarici siyasət istiqamətlərini müəyyənləşdirmiş, həmin dövr üçün ən
düzgün qərar verilərək balanslaşdırılmış xarici siyasət həyata keçirilmiş, Azərbaycanın beynəlxalq
münasibətlərinin yaradılması və inkişafı, ölkə həqiqətlərinin tanıdılması, 2020-ci ildə həll olunmuş Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin ədalətli, tarixi həqiqətlərə və beynəlxalq hüquqa söykənən mövqeyinin
dünya ictimaiyyətinə təqdim olunması və dəstəklənməsinə nail olunması istiqamətində yorulmadan fəaliyyət
göstərmiş, bütün xarici səfərlərdə, ikitərəfli görüşlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanın mövqe və
maraqlarını qətiyyətlə müdafiə etmişdir.
Azərbaycanın demokratik inkişafı, ölkəmizdə hüquqi dövlət və cəmiyyət quruculuğunun möhkəm
təminatının yaradılması da Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1995-ci ildə onun təşəbbüsü və birbaşa
rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının qəbul olunması Azərbaycanda
hakimiyyət bölgüsünün, qanunun aliliyinin, insan hüquqlarının, fikir plüralizminin, söz və məlumat azadlığının,
demokratik institutların formalaşdırılması və inkişafına etibarlı zəmin yaratmışdır. Azərbaycanda peşəkar
parlamentin də institusional əsasları həmin Konstitusiya ilə yaradılmışdır.
Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, 1993-cü il iyun ayının 15-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Sovetinə
sədr seçilməsi parlamentarizm tariximizdə böyük əhəmiyyətə malikdir. Deyərdim ki, bu dövr Azərbaycan
parlamentarizm tarixinin ən parlaq səhifələrini təşkil edir. O vaxta qədər ayrı-ayrı siyasi qrupların çəkişmələrinin,
şəxsi mənafə davalarının ünvanı olan və ictimai nüfuzunu itirən Azərbaycan parlamenti Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə 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. Bu dövrdə ölkə
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həyatının ən müxtəlif sahələrini əhatə edən, iqtisadiyyatın yenidən dirçəldilməsi və vətəndaşların hüquq və
mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş, həmçinin beynəlxalq fəaliyyət sahəsində prioritetlərin əks olunduğu qanun
və qərarlar qəbul olunmuşdur. Azərbaycan parlamentinə rəhbərlik etdiyi dövrdə Ulu Öndər ictimai sabitliyin
bərpası, siyasi sistemin inkişafı, Azərbaycanın beynəlxalq təcridinin aradan qaldırılması istiqamətində
yorulmadan fəaliyyət göstərmiş, mədəniyyətin, elmin, təhsilin inkişafına, gənc nəslin fəallığının artırılmasına
böyük diqqət göstərmişdir. Beləliklə, çox qısa müddətdə Azərbaycan parlamenti Ulu Öndər Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə ölkənin taleyüklü məsələlərinin həllində vacib rola malik olmuş, ölkəmizin müstəqil inkişafına öz
töfhələrini vermişdir. Sonrakı illərdə, yəni 2002-ci, 2009-cu və 2016-cı illərdə keçirilmiş üç referendum
nəticəsində dövlət həyatının digər məsələləri ilə yanaşı, parlamentin səlahiyyətləri bir qədər də
dəqiqləşdirilmişdir. Beləliklə, dövlət mexanizmində nümayəndəli orqanın rolu və mövqeyi daha dayanıqlı
xarakter kəsb etmişdir.
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, yeni qanunlar qəbul edilmiş, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında liberal iqtisadiyyata
keçidi təmin etməyə hüquqi əsaslar yaradan bir sıra müddəalar öz əksini tapmışdır. Onun təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə ölkəmizdə MDB məkanında ilk dəfə olaraq geniş torpaq islahatı aparılmış, Azərbaycan vətəndaşlarının heç bir
əvəz ödəmədən torpaq mülkiyyətçilərinə çevrilməsi təmin edilmişdir. Genişmiqyaslı siyasi islahatlar həyata
keçirilmiş, bütün siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların azad fəaliyyəti üçün bərabər imkanlar yaradılmış, senzura
aradan qaldırılmış, mətbuat orqanlarının azad nəşrinə, özəl radio və televiziya kanallarının sərbəst
yayımlanmasına geniş meydan verilmişdir.
Beləliklə, Ümummilli Lider Heydər Əliyev dövlətçilik tarixi baxımından çox qısa bir zamanda
Azərbaycanı böyük bəlalardan, müstəqilliyini itirməkdən və bir dövlət olaraq yox olmaq təhlükəsindən xilas
etmiş, Azərbaycanın müstəqilliyinin reallaşması və möhkəmlənməsinə, iqtisadiyyatının yenidən qurulması və
dirçəlməsinə, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artması və mövqelərinin möhkəmlənməsinə nail olmuşdur.
Heydər Əliyev həm də ona görə böyük liderdir ki, onun ideyaları, qərarları sadəcə dövrün şərtlərini inkişafa doğru
dəyişmək, yeni intibah trendləri yaratmaq məqsədinə xidmət etmirdi. Ulu Öndərin fəaliyyəti həm də xalqımızın,
dövlətimizin parlaq gələcəyini formalaşdırmaq missiyası daşıyırdı. 2003-cü ildən sonra müstəqil Azərbaycanın
keçdiyi inkişaf yolu və əldə etdiyi tarixi nailiyyətlər bu tezisi dəfələrlə haqlı çıxarmışdır.
Dünyanın böyük və güclü xalqlarının inkişaf tarixi sübut edir ki, böyük xalqlar öz tarixlərinə sahib
çıxmaqla yanaşı, daim irəliyə, gələcəyə baxırlar. Azərbaycan xalqı da müasir dövlətçiliyimiz tarixində taleyüklü
məqamlarda çox doğru qərarlar qəbul edərək öz müstəqilliyinə, dövlətçiliyinə sahib çıxmış və aydın, parlaq
gələcəyə doğru qətiyyətli addımlar atmışdır. 1993-cü ildə öz taleyini Ulu Öndər Heydər Əliyevə həvalə etmək,
onun ətrafında bir yumruq kimi birləşmək xalqımız tərəfindən verilən nə qədər doğru qərar idisə, 2003-cü ildə
Heydər Əliyev siyasətinə sadiq qalaraq cənab İlham Əliyevə etimad göstərmək də o qədər ciddi prinsipial əsasları
olan müdrik bir addım idi. Təbii ki, Azərbaycan xalqının bu seçimi həm də cənab İlham Əliyevin şəxsiyyətinə,
bacarığına və xarizmatik liderlik keyfiyyətinə olan inamdan irəli gəlirdi. Prezident İlham Əliyev müstəqil
Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik estafetini qəbul edərək böyük siyasətə gəlişinə qədər mükəmməl idarəetmə
məktəbi keçmiş, modern düşüncəli və yüksək enerjili siyasi xadim kimi özünü təsdiq etmişdir. Azərbaycan xalqı
çox böyük bir mütəşəkkillik və həmrəyliklə səfərbər olmuş və ölkəmizin 2003-cü ildən sonrakı taleyini ona həvalə
etmişdir. Bu, Azərbaycanın tərəqqisi və inkişafında yeni mərhələnin başlaması demək idi.
Heydər Əliyev siyasətinin davamçısı, Ulu Öndərin ən sadiq silahdaşı cənab İlham Əliyev 2003-cü ilin
oktyabr ayında keçirilən prezident seçkilərində xalqın dəstəyini qazanaraq bu ali kürsüyə seçilərkən Azərbaycanın
gələcək inkişafı ilə bağlı hədəflərini çox aydın şəkildə ifadə etmişdir. Cənab Prezident Azərbaycanın inkişafı üçün
yeganə düzgün yolun Heydər Əliyev siyasətinə sadiqlik olduğunu bəyan etmişdir. “Azərbaycanı qüdrətli dövlətə
çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir. Bu gün yüksək kürsüdən çıxış
edərkən mən Azərbaycan xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm,
Heydər Əliyevin siyasətini davam etdirəcəyəm”, - deyən Prezident İlham Əliyev Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin siyasi irsinə sadiq qalaraq, ölkənin davamlı inkişafını uğurla təmin edir.
Əlbəttə, hər bir ölkənin inkişafının təməlində dayanan birinci şərt sabitlik amilidir. Azərbaycanda 1993cü ildə Ulu Öndərin ölkəmizə rəhbərlik etməyə başladığı dövrdən təmin olunmuş və sonrakı mərhələlərdə daha
da möhkəmlənmiş sabitlik, vətəndaş həmrəyliyi, xalq və iqtidar birliyi 2003-cü ildən sonrakı dövrdə də
Azərbaycanın dinamik inkişafının əsasını təşkil etmişdir. Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında ən sabit
ölkələrdən biridir.
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Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən ötən müddət Azərbaycan tarixinə
hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olmuş, Azərbaycan dünyanın ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən
birinə çevrilmişdir. Həyata keçirilən iqtisadi islahatlar ölkə iqtisadiyyatında əsaslı keyfiyyət dəyişikliklərinə səbəb
olmuş, bazar iqtisadiyyatına keçid mərhələsi uğurla tamamlanmış, qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olunmuş,
azad sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradılmış, ardıcıl regional inkişaf proqramları uğurla icra olunmuş,
makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, modern sənaye quruculuğuna start verilmişdir. Bu dövrdə həyata
keçirilən iqtisadi islahatlar uğurlu siyasi islahatlarla tamamlanmışdır. 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. Ötən illərdə 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 yeni və ciddi keyfiyyət dəyişikliyinə nail olunmasını şərtləndirmişdir.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin ardıcıl və davamlı islahatlar kursu, qazanılan iqtisadi nailiyyətlər
səmərəli və çoxşaxəli sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsinə imkan vermiş, ölkə vətəndaşlarının rifahı
daha da yaxşılaşdırılmış, ölkəmizdə geniş və modern infrastruktur quruculuğu həyata keçirilmiş, yeni iş yerləri
açılmış, işsizlik və yoxsulluq səviyyəsi aşağı endirilmiş, əməkhaqları və pensiyalar, həssas qruplara dövlət dəstəyi
davamlı olaraq artırılmışdır. Bütün bunlar isə ölkəmizdə həyata keçirilən siyasətin mərkəzində Azərbaycan
vətəndaşının, onun maraqlarının dayandığının daha bir təsdiqidir.
Ölkəmizdə həyata keçirilən qabaqcıl institusional islahatlar sırasında Birinci vitse-prezidentlik
institutunun yaradılması müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ötən dövr göstərdi ki, ölkədə vitse-prezidentlik
təsisatının yaradılması və hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin edilməsi sonrakı
mərhələdə vətəndaşlara dövlət diqqəti və qayğısının gücləndirilməsində, cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən
uğurlu sosial siyasətin davam etdirilməsində mühüm amil olmuşdur. Ümummilli Liderin qurub-yaratdığı müstəqil
Azərbaycanın daha da çiçəklənməsində yaxından iştirak etmək, insanlara daim kömək əli uzatmaq, xeyirxah işlər
görmək Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətinin əsas qayəsini təşkil edir və o, çoxşaxəli fəaliyyəti ilə
Azərbaycanın inkişafına müstəsna töhfələr verir. Onun 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 Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixi
irsinin dünyada tanıdılması istiqamətində vacib layihələr icra edir, təhsil, səhiyyə sahəsində həyata keçirdiyi
genişmiqyaslı işlərlə ölkəmizdə sosial siyasət tədbirlərinə mühüm töhfələr verir.
Azərbaycan öz milli, tarixi dəyərlərini qoruyur, bu dəyərləri təbliğ edir, dünyada dinlər və
mədəniyyətlərarası dialoqun inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mühüm beynəlxalq təşəbbüslər irəli sürür, sülh və
əməkdaşlıq məkanı kimi böyük nüfuz qazanır. Ötən müddət ərzində Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər
sistemində də yeri və rolu möhkəmlənmiş, bir çox ölkələrlə bərabərhüquqlu, konstruktiv münasibətlər qurmağa
nail olunmuşdur. Azərbaycanın öz tərəfdaşları ilə qarşılıqlı maraqlar üzərində formalaşdırdığı münasibətlər,
düzgün xarici siyasət ölkəmizə beynəlxalq arenada öz gücünü artırmağa, bir çox təşəbbüsləri reallığa çevirməyə,
qlobal layihələri həyata keçirməyə imkan vermişdir. Azərbaycanın 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illərdə qeyri-daimi üzvü seçilməsi, BMT-dən sonra dünyanın ən böyük
ikinci təşkilatı olan Qoşulmama Hərəkatına uğurla sədrlik etməsi, digər mühüm beynəlxalq təşkilatlarla geniş
əməkdaşlıq əlaqələrinə malik olması ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu göstərən mühüm amillərdir. Bu nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlıq artıq həll olunmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin haqlı
mövqeyini, ədaləti əks etdirən qərar və qətnamələr qəbul edilməsinə imkan vermişdir.
Prezident İlham Əliyevin müəllifliyi ilə nəhəng transmilli energetika layihələri həyata keçirilmiş, BakıTbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, “Cənub qaz dəhlizi” kimi enerji
təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan nəhəng layihələr Avropanın enerji xəritəsini dəyişdirmişdir. Həmçinin
Azərbaycanın təşəbbüsü ilə qlobal əhəmiyyət daşıyan transnəqliyyat, kommunikasiya layihələri reallaşdırılmış,
Avropanı Asiya ilə birləşdirən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması təmin
edilmiş, Azərbaycan dünyada sayı məhdud olan kosmik ölkələr sırasına qoşulmuşdur.
Ötən illərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə ordu quruculuğu sahəsində də böyük işlər
görülmüşdür. Məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin maddi-texniki təminatı
gücləndirilmiş, ordumuzun arsenalına ən müasir silahlar və texnikalar cəlb edilmiş, Silahlı Qüvvələrimizin döyüş
qabiliyyəti artırılmışdır. Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında ən güclü ordular sırasına daxil olmuşdur. Çox
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böyük fəxrlə vurğulayırıq ki, qüdrətli Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020ci ildə öz gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirərək 30 ilə yaxın işğal altında olan əzəli Azərbaycan torpaqlarını
azad edərək öz adını tarixə qızıl hərflərlə yazdırmışdır və şübhə yoxdur ki, ötən il Vətən müharibəsində əldə
etdiyimiz böyük qələbə xalqımızın və dövlətimizin tarixində əbədi qalacaqdır. Həm döyüş meydanında, həm də
diplomatiya cəbhəsində düşmən üzərində qazandığımız zəfərlər qürur mənbəyi, tariximizin şanlı səhifəsidir.
Bununla da Azərbaycan dövlətinin, onun ordusunun, diplomatiyasının qarşısında duran bir nömrəli vəzifə
Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli liderliyi ilə uğurla yerinə yetirilmiş və tarixi ədalət bərpa olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyev ötən il noyabrın 8-də Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması münasibətilə
Azərbaycan xalqına müraciətində müzəffər Ali Baş Komandan kimi böyük fəxarət hissi ilə bu möhtəşəm xəbəri
xalqımıza elan edərkən həm də Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəsiyyətini həyata keçirməyin haqlı qürurunu
yaşadığını qeyd etmişdir: “Mən bu gün eyni zamanda 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! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün!”
Bəli, işğal altında olan torpaqlarımızın mütləq azad ediləcəyini əminliklə bəyan edən və bu istiqamətdə
yorulmadan, böyük əzmlə çalışan Ulu Öndərin ruhu bu gün şaddır. Çünki Şuşa azaddır, Qarabağ azaddır və biz
öz tarixi torpaqlarımıza qayıtmışıq. Bu, Heydər Əliyev ideyalarının zəfəri, İlham Əliyev şəxsiyyətinin qüdrətidir.
Bu gün Azərbaycanda Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və ölkəmizin inkişafına xidmət edir.
İndi isə Azərbaycan üçün yeni bir mərhələ başlamışdır. Bu, quruculuq, azad olunmuş şəhər və
rayonlarımızın bərpası dövrüdür. Azərbaycanın gələcəklə bağlı hədəfləri kifayət qədər aydındır. Prezident İlham
Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayındakı nitqində bu hədəfləri ifadə edərək demişdir: “Ölkənin
gələcəyini elə planlaşdırmalıyıq ki, uzunmüddətli dayanıqlı inkişaf təmin edilsin, müstəqillik əbədi olsun,
ölkəmizin qüdrəti artsın, təsir imkanlarımız artsın və daim Azərbaycan xalqı təhlükəsizlik şəraitində öz dədə-baba
torpağında yaşasın”.
Bəli, bu gün müasir Azərbaycan dövləti möhtərəm Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev
ideyalarına, onun əsasını qoyduğu siyasi kursa sadiq qalaraq, inamla və uğurlu inkişaf edir. Ulu Öndərin
zəhmətinin bəhrəsi olan müstəqil Azərbaycan etibarlı əllərdədir, onun başladığı bütün işlər eyni əzmlə davam
etdirilir və ölkəmiz ən uca zirvələri fəth edir.
Azərbaycan. - 2021.- 9 may. - № 98. - S. 1-2.
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Heydər Əliyev: Qalibiyyətlər üçün doğulmuş unikal şəxsiyyət
Elman Nəsirov,
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyası Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru,
siyasi elmlər doktoru, professor
Müstəqilliyinin 30-cu ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşdığımız müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin
qurulması, möhkəmləndirilməsi və inkişafı ümummilli lider 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.
O, Azərbaycanda siyasi plüralizm, siyasi mədəniyyət və siyasi sistemin yaranmasının əsasını qoyan
nadir şəxsiyyətdir. 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
qələbə təminatına görə unikaldır.
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 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 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 böyük 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
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”.
Bu obyektiv mövqeyi 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
həllini gözləyən olduqca mürəkkəb problemlərə diqqəti cəlb etdi və bu istiqamətlərdə konseptual yanaşmalarını
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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.
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 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 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.
1993-cü il oktyabrın 1-də isə Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən Heydər Əliyev
Bakıda respublikada yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri ilə görüşdü. 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. 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, milliyyətindən,
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 göstərdilər. Bu suiqəsd addımı da, sonralar təkrarlanan oxşar cinayətlər və dövlət çevrilişinə cəhdlər də nəticəsiz qaldı. Ulu Yaradan
və xalq sevgisi missiyası millətin və dövlətin 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.
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 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 ilə bərabər idi.
1969-cu ildən sonra Azərbaycanda geniş tikinti-quruculuq işlərinə start verildi. Respublika 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.
Möhtərəm Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 70-ci illərin əvvəllərində həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər
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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 SamurAbşeron kanallarının tikintisi başa çatdırıldı, Naxçıvan Muxtar Respublikasında “Arpaçay”, Lənkəranda
“Xanbulançay”, Masallıda “Viləşçay”, Şəkidə “Əyriçay”, Şəmkir və Ağstafa su dəryaçaları, “Bəhrəmtəpə”
suvarma şəbəkəsi, İsmayıllıda “Aşıq Bayram” 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 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 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 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 böyük işlər görüldü. Ölkə rəhbərinin təşəbbüsü və qayğısı ilə ali məktəblər
üçün çoxlu sayda tədris korpusları, yataqxana kompleksləri tikildi.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycan təhsilinin inkişafında müstəsna xidmətlərindən biri də
1970-1980-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 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 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. Bu xüsusda 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 vətənlərinə –
Azərbaycana qaytarmış oldu.
Danılmaz həqiqətdir ki, 1930-cu illərdə SSRİ Dövlət mükafatı “Rusca-azərbaycanca lüğət”ə
verilmişdisə, 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
təbliğinə, ikinci halda isə doğma dilimizin 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,
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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, ələlxüsus 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 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 Heydər Əliyev 1971-ci 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 1971-ci 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 laqeyid 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. 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, generallarıdırlar.
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 guya regionda Kremlin planları üçün birbaşa təhlükə
mənbəyi rolunu oynayırdı. Həmin mərhələdə hakimiyyətdə olan Müsavat-AXC cütlüyünün həyata keçirdiyi
səbatsız daxili və xarici siyasət kursu Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə məlum sərt mövqeyinin
formalaşmasında az rol oynamadı. Nəticədə məhz həmin illərdə Rusiyanın 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 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 hakimiyyəti dövründə 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 ərazi bütövlüyümüzün pozulması təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Erməni
işğalçılarının aramsız hücumları, cənubda “Talış Muğan Respublikası”nın elan edilməsi, şimalda “Sadval”
təşkilatının ərazi iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova məxsus hərbi hissənin qiyam qaldırması həmin dövrdə
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ölkəmizin dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir daha təsdiqləyir. Əslində respublikamız real
vətəndaş müharibəsi astanasına idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos hökm sürürdü. İnflyasiya 1992-ci ildə
1174%, 1993-cü ildə isə 1080%-ə çatmışdı. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, yalnız ümummilli lider Heydər
Əliyevin 1993-cü ildə xalqın tələbi və xahişi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra 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.
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 QHT-lərin sərbəst fəaliyyəti təmin edildi.
Bu prosesdə – demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində ümummilli liderin miras qoyduğu irsin
öyrənilməsi, təbliği və tətbiqində unikal genetik irsə, zəngin təcrübəyə, böyük intellektə və geniş təşkilatçılıq
qabiliyyətinə malik Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, UNESKO və ISESKO-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 icrasına nail olmaq ölkənin birinci xanımının
rəhbərlik etdiyi təşkilatın genişmiqyaslı fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini təşkil edir və geniş ictimaiyyət
tərəfindən olduqca yüksək dəyərləndirilir. Hörmətli Mehriban xanımın qazandığı ümumxalq sevgisinin kökündə
dayanan əsas amil insanların inamını qazanması ilə bağlıdır. Mehriban xanım Əliyeva Rusiyanın nüfuzlu
“Rossiya-24” kanalına müsahibəsində bu xüsusda haqlı olaraq vurğulayır ki, “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 anadan olmasının 98-ci ildönümünü
onun siyasi xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək qeyd edir. 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.
Öz əməlləri ilə xalqın və dövlətin sonsuz sevgisini qazanmış lider xoşbəxtdir. Məsələyə bu xüsusda
yanaşdıqda böyük qürur və fəxarət hissi ilə deyə bilərik ki, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev xoşbəxt dövlət
rəhbəridir. Xalq ona görə cənab prezidenti sevir ki, o, müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi ulu öndər Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursa sadiqdir və son 18 il ərzində ölkəmizi uca zirvələrə yüksəltməkdədir. Xalq
ona görə prezidentini sevir ki, o, heç bir vaxt hər hansı böyük dövlət və ya beynəlxalq təşkilatın diqtəsi 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 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 noyabr
ayının 10-da prezidentlər İlham Əliyev, Vladimir Putin və baş nazir Nikol Paşiyanın imzaladığı üçtərəfli bəyanat
regionda uzunmüddətli münaqişənin hərbi fazazasını başa çatdırdı və faktiki olaraq işğalçı Ermənistan dövlətinin
kapitulyasiyası aktı oldu. Noyabr ayının 20-də Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabr ayının 1-də isə Laçın
rayonu bir güllə belə atılmadan, bir nəfər şəhid belə vermədən işğaldan azad olundu. Ordumuzun əldə etdiyi tarixi
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zəfər heç bir halda təsadüfi olmayıb, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən inkişaf
doktrinasının, o cümlədən titanik hərbi quruculuq siyasətinin məntiqi nəticəsi kimi qiymətləndirilməlidir.
Xalq qəzeti. - 2021.- 9 may. - № 98. - S. 1,6.
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Heydər Əliyevin neft strategiyasından başlanan 44 günlük Zəfər yolu
Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Müasir Azərbaycan tarixinin böyük bir dövrü və ən şanlı səhifələri Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı
ilə bağlıdır. XX əsrin sonlarında ölkəmizin yenidən əldə etdiyi dövlət müstəqilliyini, bərpa etdiyi dövlətçiliyini
mövcud ictimai-siyasi böhran şəraitində qoruyub saxlaya bilməsi, daha sonra isə inkişaf yoluna qədəm qoyması
Tanrının Azərbaycan xalqına bəxşişi olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin sayəsində mümkün olmuşdur.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı xalqımızın xilaskarı, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı kimi
tariximizə qızıl hərflərlə əbədi həkk olub. Məhz Ulu Öndərin sayəsində Azərbaycan xalqı həm sovet dövründə,
həm də müstəqillik dövründə öz tarixinin ən mühüm nailiyyətlərini qazanıb, başqa sözlə desək, ən böyük
uğurlarımız xalqımızın böyük oğlu, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin liderliyi və müəllifliyi ilə ərsəyə gəlib.
Fitri istedada, son dərəcə geniş dünyagörüşünə malik olan, doğma xalqını və Vətənini hədsiz məhəbbətlə
sevən Heydər Əliyev fenomenal şəxsiyyət, dəmir iradə və cəsarət simvolu idi. Onun doğma Vətəninin, xalqının
mənafelərini hər şeydən uca tutaraq ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yeganə doğru qərar qəbul etmək bacarığı,
uzaqgörənliyi, mübarizliyi, qətiyyətliliyi, fədakarlığı və əzmkarlığı bir insan şəxsiyyətinə sığışması əslində
mümkün olmayan inanılmaz dərəcədə nadir hadisə, Tanrı möcüzəsi idi.
Heydər Əliyev hər şeydən əvvəl ən böyük azərbaycanlı idi. Onun bütün fəaliyyəti, bu və ya digər hadisə və
proseslərə baxışı və mövqeyi, ilk növbədə, milli mənsubiyyətindən doğan bənzərsiz milli təəssübkeşliyindən və
vətənpərvərliyindən qaynaqlanırdı.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə tarixi xilaskarlıq missiyasını
yerinə yetirib və qeyri-adi uzaqgörənliyi, dövrün çağırışlarına adekvat və tutarlı cavab vermək, bu xüsusda düzgün
qərarlar qəbul edib qətiyyətlə həyata keçirmək kimi idarəçilik istedadı və ustalığı ilə xalqımızın taleyində həlledici
rol oynayıb, Azərbaycanı tənəzzüldən, durğunluqdan, xaosdan çıxararaq inkişafa, tərəqqiyə doğru aparıb. Əgər
birinci dəfə sovet Azərbaycanına rəhbərlik edərkən Heydər Əliyev respublikanı müstəqilliyə hazırlamışdısa,
ikinci dəfə artıq yenicə müstəqillik qazanmış, lakin müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmiş ölkənin dövlət
başçısı olarkən xalqımızın əsrlərlə qəlbində yaşatdığı azadlıq ideallarını gerçəkləşdirərək müstəqilliyimizin
sarsılmazlığını, əbədiliyini və dönməzliyini təmin etdi.
Belə ki, Ulu Öndərin uzaqgörənliyi və tarixi xidmətləri sayəsində hələ sovetlər dövründə Azərbaycanın
iqtisadi müstəqilliyinin təməli yaranmış, daha sonralar müstəqillik əldə edildikdə isə dövlətin təməlini
möhkəmləndirmək, dövlətçilik ənənələrini yaratmaq və inkişaf etdirmək üçün Ümummilli Lider yüksək
peşəkarlıq və fədakarlıq göstərmişdir. Nəticə etibarilə bugünkü qüdrətli Azərbaycan Heydər Əliyevin şah əsəri,
tarixi fəaliyyətinin bəhrəsidir.
Hələ ötən sərin 40-cı illərindən dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında fəaliyyətə başlayan Heydər Əliyev milli
kadr kimi qarşılaşdığı maneələrə baxmayaraq, respublikanın Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri
vəzifəsinədək yüksəlmiş, Azərbaycan xalqının mənafeləri naminə bu orqanın milli kadrların cəlb edilməsi
mənasında “milliləşdirilməsi” üçün mühüm işlər görmüşdü.
60-cı illərin sonunda isə Heydər Əliyevin xidməti yüksəlişində baş vermiş tarixi hadisə, respublikada ən
yüksək vəzifəyə irəli çəkilməsi xalqa xidmət yolunda onun üçün böyük imkanlar açdı və onun fəaliyyətinin daha
genişmiqyaslı, çoxşaxəli, strateji hədəflər baxımından perspektiv əhəmiyyətə malik son dərəcə məsul və
Azərbaycan xalqı üçün taleyüklü bir dövrü başlandı.
1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin sovetlər dönəmində ölkəyə faktiki rəhbərlik edən partiya
sistemində respublikada birinci vəzifəyə - Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
vəzifəsinə seçilməsi ilə Azərbaycanı öz tarixində yeni dövrə qədəm qoydu. Ulu Öndərin respublikanın rəhbəri
kimi fəaliyyət göstərdiyi 1969-1982-ci illər Azərbaycan tarixinə hərtərəfli yeniləşmə, köklü dəyişikliklər, dinamik
inkişaf illəri kimi daxil oldu. 80-ci illərin axırları - 90-cı illərin əvvəllərində baş vermiş sonrakı proseslər, tarixin
gedişatı aydın şəkildə göstərdi ki, bugünkü müstəqil Azərbaycanın təməlini Heydər Əliyev hələ Azərbaycan KP
MK-nın birinci katibi olarkən qoymuşdu.
Heydər Əliyev respublika partiya təşkilatının rəhbəri vəzifəsinə seçiləndə Azərbaycan öz inkişaf
səviyyəsinə görə Sovet İttifaqı respublikaları arasında ən aşağı yerlərdə qərarlaşmışdı, bütövlükdə iqtisadiyyatda
geriləmə, tənəzzül və durğunluq prosesləri daha da dərinləşir, bütün sahələr üzrə göstəricilər, o cümlədən sənaye
və kənd təsərrüfatı istehsalının həcmi ilbəil azalırdı.
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Zəngin və fitri idarəçilik təcrübəsinə və istedadına malik olan Heydər Əliyev sovet rejiminin bütün
imkanlarından dərindən düşünülmüş uzaqgörən siyasət və ustalıqla istifadə edərək Azərbaycanı düşmüş olduğu
çox ağır vəziyyətdən çıxarmaq, həyatın bütün sahələrində respublikanın gələcək müstəqilliyinə xidmət edəcək
strateji layihələr, uzaqmənzilli proqramlar gerçəkləşdirmək üçün məqsədyönlü addımlar atmağa başladı.
Heydər Əliyev özünəməxsus səriştə və təcrübə, hərtərəfli ölçülüb-biçilmiş addımlar və incə
siyasətlə respublikanın perspektivə hasablanan potensialını yaratmaq üçün sosial, iqtisadi və mədəni quruculuq
sahəsində kompleks inkişaf proqramlarını həyata keçirməyə başladı. Beləliklə də Azərbaycan tarixində Heydər
Əliyevin adı ilə bağlı olan yüksəliş, tərəqqi və intibah dövrü başlandı.
Heydər Əliyevin titanik səyləri, misilsiz bacarığı və təşkilatçılıq məharəti sayəsində tez bir zamanda
Azərbaycan keçmiş SSRİ miqyasında qabaqcıl respublikalar sırasına çıxdı, Sovet İttifaqında mərkəzdən dotasiya
almayan iki respublikalardan biri oldu. Heydər Əliyevin başlıca məqsədi Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən qüdrətli
bir respublikaya çevirmək idi.
Məhz o illərdə Azərbaycanda sənayenin, kənd təsərrüfatının maddi-texniki bazası möhkəmlənmiş və
inkişaf etmiş, istehsalın həcmi və nomenklaturu artmış, infrastruktur layihələrinin icrası sahəsində çox böyük işlər
görülmüşdü. Bütün bu işlər bu gün müstəqil Azərbaycanın iqtisadi potensialının bünövrəsini təşkil edir. Neft-qaz,
maşınqayırma və emal sənayesinin inkişafı sahələrində əldə edilmiş nailiyyətlər, yaradılmış iri müəssisələr bu gün
müstəqil Azərbaycana sanballı xidmət göstərir.
1969 - 1982-ci illər sovet Azərbaycanının tarixinə böyük inkişaf illəri, fəal quruculuq dövrü kimi daxil
oldu. Respublika iqtisadiyyatının bütün sahələrində canlanma baş verdi, struktur dəyişiklikləri həyata keçirildi.
Hələ o vaxtlar sənayenin şaxələndirilməsi, sənaye istehsalının proporsional və coxşaxəli inkişafı, çoxprofilli
sənaye müəssisələrinin yaradılması üçün mühüm işlər görüldü.
Heydər Əliyevin məqsədyönlü və qətiyyətli fəaliyyəti, dərin təsərrüfatçılıq səriştəsi sayəsində Azərbaycan
kənd təsərrüfatı istehsalı, xüsusən də pambıqçılığın və üzümçülüyün inkişafı sahəsində dinamik addımlar ataraq
yüksək rekord göstəricilər qazandı. Bununla eyni zamanda Azərbaycan kəndi dirçəlməyə başladı, kənd əhalisinin
sosial rifahı yüksəldi, şəhərlə kənd arasında fərqin azaldılması kimi irəli sürülmüş sosializm şüarının həqiqətən
gerçəkləşdirilməsinə başlandı.
Bütövlükdə respublika ərazisində yüzlərlə yeni zavod, fabrik, istehsalat sahələri yaradıldı, iri sənaye
müəssisələri, aqrosənaye kompleksləri işə salındı. Sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalı məhsullarının həcmi və
ixrac coğrafiyası xeyli dərəcədə genişləndi.
Azərbaycanın rayonları və paytaxt Bakı geniş tikinti meydanına çevrildi. İri sənaye müəssisələri, istehsal
kompleksləri, infrastruktur obyektləri sürətlə inşa edilərək istismara verildi.
70-80-ci illərdə Azərbaycanda elm sahəsi də sürətlə inkişaf etməyə başladı. Sovet rejiminin bütün
məhdudiyyətlərinə, fəaliyyət üçün müəyyən olunmuş dar çərçivələrə baxmayaraq, Heydər Əliyev milli-mənəvi
dəyərlərin və milli ruhun qorunması və təbliği, milli ədəbiyyat, incəsənət və mədəniyyət məsələlərini daim diqqət
mərkəzində saxlayırdı. Təsadüfi deyil ki, 1978-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası qəbul olunanda
məhz Heydər Əliyevin təkidi ilə Azərbaycan dili Konstitusiyaya ana dili kimi daxil edilmişdi.
Ulu Öndərin qarşıya qoyduğu strateji hədəflərdən biri də respublikada güclü kadr potensialı yaratmaq,
yüksəkixtisaslı mütəxəssislər yetişdirmək idi. Bu məqsədlə respublika iqtisadiyyatının çoxşaxəli inkişafını təmin
etmək üçün zəruri ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlayan və ya onların yenidən hazırlığını həyata keçirən ali və orta
ixtisas məktəblərinin geniş şəbəkəsi yaradıldı.
Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə elmin, təhsilin hamisi olmuşdur. O, elm və təhsili
milli intibahın təminatında başlıca vasitə hesab edirdi. O, SSRİ-nin ən qabaqcıl ali məktəblərində Azərbaycan
üçün kvota alaraq hər il 1000-ə yaxın gəncin həmin ali məktəblərə təhsil almağa göndərilməsinə nail olmuşdu.
Onun təşəbbüsü ilə 70-80-ci illərdə keçmiş SSRİ-nin 170-dən çox nüfuzlu ali məktəbində ən müxtəlif ixtisaslar
üzrə 15 mindən çox azərbaycanlı ali təhsilli mütəxəssis hazırlanmışdır.
Mənim üçün böyük şərəfdir ki, Ulu Öndərin xeyir-duası ilə həmin gənclərdən biri kimi Bakıda orta məktəbi
bitirdikdən sonra G.V. Plexanov adına Moskva Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna göndərilmiş və bu nüfuzlu ali
məktəbdə təhsil almışam.
Ulu Öndərin dövlətçilik konsepsiyasında ən mühüm müddəalardan birini də ordu quruculuğu tuturdu.
Heydər Əliyev keçmiş ittifaq dövründən başlayaraq böyük uzaqgörənliklə milli zabit kadrlarının yetişdirilməsinə
xüsusi əhəmiyyət verirdi. Sovet rejiminin hökmran olduğu bir vaxtda milli zabit kadrların hazırlanmasına
yönəldilmiş təşəbbüs böyük cəsarət tələb edirdi. Bu ideya yalnız xalqının gələcəyini düşünən, xalqına, millətinə
qəlbən bağlı olan, həyatını Vətəninin çiçəklənməsinə həsr edən dahi şəxsiyyətə - Heydər Əliyevə mənsub ola
bilərdi.
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1971-ci ildə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi internat məktəbin təsis edilməsi
Azərbaycanın gələcək zabitləri üçün ilk məktəb olmaqla Heydər Əliyevin məqsədyönlü, dərindən düşünülmüş və
gələcəyə istiqamətlənmiş müdrik siyasətinin, dahiyanə uzaqgörənliyinin parlaq ifadəsi idi. Müstəqillik əldə
etdikdən sonra milli ordu quruculuğunda, Ermənistan tərəfindən işğala məruz qalmış torpaqlarımızın azad
edilməsi üçün yüksək təhsilli hərbi qulluqçulara böyük tələbat yarananda Heydər Əliyevin bu hərbi məktəbi
yaratmaqda çox böyük uzaqgörənliyinin bir daha şahidi olduq.
Həmin məktəbin müdavimləri işğal olunmuş torpaqlara Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
başçılığı ilə 2016-cı ilin Aprel döyüşlərindən başlamış böyük qayıdışın zirvəsi olan 2020-ci ilin 27 sentyabr - 9
noyabr Zəfər savaşında misilsiz qəhrəmanlıqlar, yüksək peşəkarlıq və taktiki hazırlıq nümunəsi göstərərək
xalqımızın 30 illik həsrətinə, nisgilinə, əzab-əziyyətinə son qoyub doğma Qarabağımızı düşmənin çəngindən xilas
edənlər sırasında öndə irəlilədilər.
Bütövlükdə ötən əsrin 70-80-ci illəri Ulu Öndərin müstəsna xarakterli idarəçilik qabiliyyəti, strateji
təfəkkürü və uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycan öz tarixində hələ o vaxtadək görünməmiş dərəcədə böyük
inkişaf yolu qət etdi. Respublikamızın hərtərəfli yüksəliş illəri kimi tariximizə daxil olmuş məhz bu dövrdə hələ
Sovet İttifaqının tərkibində ikən Azərbaycanın gələcək siyasi müstəqilliyinin möhkəm bünövrəsi yaradıldı.
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsində Heydər Əliyevin başçılığı ilə respublikamızın qazandığı
nailiyyətlər, respublika liderinin özünün fəaliyyəti, təbii ki, ittifaq rəhbərliyinin diqqətini cəlb edirdi. Tezliklə,
1982-ci ildə Heydər Əliyev Moskvaya dəvət edildi və ona Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini kimi daha yüksək vəzifə həvalə olundu. Super dövlətin rəhbərliyində olmaq, Baş
nazirinin birinci müavini kimi mötəbər bir vəzifə tutmaq, əlbəttə ki, Heydər Əliyevin son dərəcə istedadlı, peşəkar
və işgüzar bir rəhbər xadim olduğunun təsdiqi idi.
Heydər Əliyev Moskvada bu yüksək vəzifələri tutduğu 1982-1987-ci illərdə nəhəng Sovet İttifaqının
həyatının ən ağır sahələrinin idarə olunmasında əldə etdiyi uğurlarla az bir vaxt içərisində bütün SSRİ miqyasında
böyük nüfuz qazanmışdı. Bu isə İttifaqın rəhbərliyində təmsil olunanların Heydər Əliyevə qarşı qısqanclığına
səbəb olur, ona qarşı məkrli planlara rəvac verirdi.
Ulu Öndər həm də artıq o vaxtlar yenidən baş qaldırmağa çalışan separatçı qüvvələrin, erməni
millətçilərinin, onların ideoloqlarının, himayədarlarının və liderlərinin Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan
qoparmaq yolunda atdıqları addımlar qarşısında başlıca maneə idi. Odur ki, bütün bu şər qüvvələrin birgə
səylərinin nəticəsi olaraq xalqımızın dahi oğlu Heydər Əliyev SSRİ rəhbərliyindən istefa verdikdən dərhal sonra
erməni millətçiləri Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək üçün geniş cəbhəboyu fəaliyyətə keçdilər.
SSRİ rəhbərliyini tərk etdikdən sonra 1987-1990-cı illərdə üzləşdiyi bütün təqiblərə baxmayaraq, Heydər
Əliyev Azərbaycan naminə öz mübarizəsini qətiyyətlə davam etdirirdi. Qarabağda cərəyan edən proseslər
dalğasında Azərbaycanda alovlanmağa başlamış milli azadlıq hərəkatına qarşı törədilən 1990-cı il 20 yanvar
faciəsinin ertəsi günü həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə
gəlib orada mətbuat konfransı keçirməsi, azadlıq mücadiləsinə qalxmış xalqımızı cəzalandırmaq və ona divan
tutmaq məqsədilə sovet ordusu tərəfindən həyata keçirilmiş hərbi müdaxiləyə qarşı dərhal öz etiraz səsini
ucaltması, 20 Yanvar faciəsini Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş böyük cinayət adlandırması, sovet rəhbərliyini
bu cinayətdə ittiham etməsi, rəhbərliyin siyasətini və hərəkətlərini qətiyyətlə pisləməsi o vaxt sovet məkanında
çox nadir bir hadisə idi. Çünki hələ Sovet İttifaqının dağılmasına 2 ilə yaxın vaxt var idi və heç kimin də ağlına
gələ bilməzdi ki, Sovet İttifaqı kimi nəhəng bir dövlət dağıla bilər. O vaxt belə cəsarətli addımın atılması Heydər
Əliyevin öz xalqına nə qədər bağlılığını, onun mənafelərini hər şeydən üstün tutduğunu, nə qədər fədakar və
cəsarətli olduğunu bir daha nümayiş etdirirdi.
20 Yanvar faciəsi ilə bağlı verdiyi sərt bəyanatdan, tutduğu prinsipial mövqedən sonra Heydər Əliyevə
qarşı təzyiqlərin, təqiblərin, hər cür qarayaxma, şər, iftira kampaniyasının daha da güclənməsinə və yeni dalğasına
start verilməsinə baxmayaraq, bütün bu çirkin, təxribatçı addımlar onu yolundan döndərə bilmədi və o, baş
verənlərə etiraz əlaməti olaraq, uzun illər ərzində sədaqətlə xidmət etdiyi Kommunist Partiyasının sıralarını
könüllü surətdə tərk etdi.
Artıq Moskvada yaşamağın çox təhlükəli olduğu bir vəziyyətlə üzləşərək Heydər Əliyev Vətənə döndü və
sovet imperiyasının fitnəkarlıq törətmək üçün uzun əllərinin paytaxt Bakıya da asanlıqla çatdığından doğma
Naxçıvana üz tutdu.
Heydər Əliyev Ermənistan tərəfindən hərbi-siyasi və iqtisadi blokadaya salınmış Naxçıvanın ən ağır
vaxtlarında bu diyara rəhbərlik edərək onu çıxılmaz vəziyyətdən qorumaqla yanaşı, Azərbaycanın qurtuluş
mücadiləsinə misilsiz töhfələr verdi. Tarixə geniş spektrdən nəzər salanda aydın görünür ki, o illər
müstəqilliyimiz üçün həlledici illər idi, müstəqilliyə gedən yol məhz o illərdə Naxçıvandan başlamışdı. Belə ki,
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bu gün Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan və qüdrətli Sərkərdə İlham Əliyevin 44 günlük Vətən savaşında
xalqımızın ən böyük arzusunu, istəyini həyata keçirərək, torpaqlarımızı 30 illik erməni işğalından azad edərək
qürur mənbəyimiz, Zəfər rəmzimiz kimi Şuşada dalğalandırdığı müqəddəs üçrəngli dövlət bayrağımız ilk dəfə
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda qaldırılmış və dövlət bayrağı elan edilmişdi. O vaxt hələ Sovet
İttifaqının mövcud olduğu illər idi və Sovet İttifaqının dağılacağı hələ çoxlarına bir nağıl və əfsanə kimi
görünürdü.
Azərbaycan isə 1990-cı illərin əvvəlində alışıb-yanırdı. Respublikada vəziyyət gündən-günə pisləşir,
tənəzzül prosesləri dərinləşirdi. Siyasi böhran özünün ardınca, təbii ki, iqtisadi böhrana yol açmışdı. Digər yandan
isə, Ermənistan tərəfindən torpaqlarımızın işğalı gündən-günə genişlənir, yaşayış məntəqələrimiz bir-birinin
ardınca düşmənin əlinə keçir, soydaşlarımız doğma yurd-yuvalarını tərk edib, didərgin düşür, öz doğma
Vətənlərində qaçqına, məcburi köçkünə çevrilirdi. Xüsusən strateji ərazilər olan Şuşa, Laçın, daha sonra Kəlbəcər
rayonlarının işğalı nəticəsində Dağlıq Qarabağ ilə Ermənistan arasında coğrafi bağlılıq yarandığından düşmən
tərəfindən torpaqlarımızın işğalı daha da asanlaşmış və belə bir imkanın yaranması nəticəsində o, ərazilərimizi öz
əlinə keçirmək üçün daha da güclənmişdi. Azərbaycan tam olaraq uçurumun kənarında idi. Digər tərəfdən də,
şimalda və cənubda baş qaldırmış separatçı qüvvələrin məkrli planları işə düşmüş və ölkə tamamilə dağılmaq,
yox olmaq və dünya xəritəsindən silinmək reallığı ilə üz-üzə qalmışdı.
1993-cü ilin yayı ərəfəsində Azərbaycanda mövcud ictimai-siyasi, iqtisadi, hərbi böhran son həddə
çatmışdı. Ölkədə, sözün əsl mənasında, hakimiyyətsizlik idi. Xalq vahimə və təşviş içində idi və ovaxtkı iqtidara
inamını tamamilə itirmişdi. AXCP-Müsavat cütlüyünün təmsil etdiyi hakimiyyət ölkəni xaos vəziyyətinə gətirib
çıxarmış, iyunun əvvəllərindən etibarən cərəyan edən hadisələr nəticəsində Azərbaycanda qardaş qanı axıdılmış,
faktiki olaraq vətəndaş müharibəsi başlanmışdı.
Belə bir ağır vəziyyətdə xalq yenə də imdad üçün Heydər Əliyevə üz tutdu. Xalqın müxtəlif təbəqələrinin
saysız-hesabsız müraciəti, təkidi ilə, vəziyyətdən çıxış yolu tapmaqda aciz olan iqtidarın özünün inadlı xahişləri
ilə 1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyev Naxçıvandan Bakıya qayıtdı.
Müstəqilliyimiz üçün ən ağır anlarda yenə də Heydər Əliyev xalqın dadına çatdı. Vətəni və xalqı naminə
ozamankı iqtidarın təklifini qəbul edərək rəhbərliyi öz üzərinə götürməyə razılıq verdi.
Elə həmin gündən Azərbaycanda bütün sahələrdə dönüş yarandı. Vətəndaş müharibəsi son qoyuldu,
separatçılıq proseslərinin qarşısı qətiyyətlə alındı, qanunsuz silahlı birləşmələr tərk-silah edildi. Müstəqilliyimizin
ilk illərində orduda hərc-mərclik, intizamsızlıq hökm sürürdü. Heydər Əliyev vahid komandanlıq altında nizami
ordu quruculuğuna başlayaraq tez bir zamanda müharibənin gedişində dönüş yarada bildi. Azərbaycan Ordusu öz
Ali Baş Komandanının rəhbərliyi altında əks-hücum əməliyyatları keçirərək düşmənə ağır zərbələr endirdi.
Sürətlə möhkəmlənməkdə olan Silahlı Qüvvələrimizin gücünün açıq-aşkar artmasından və işğal olunmuş
torpaqları geri qaytarmaq üçün keçirdiyi ilk uğurlu əməliyyatlardan zərbələr alan Ermənistan ordusu atəşi
dayandırmağa məcbur oldu.
Heydər Əliyevin döyüş meydanında dönüşə nail olması atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasına imkan verdi.
2020-ci ildə qazandığımız tarixi zəfərimiz sayəsində torpaqlarımızın işğaldan azad olunması bir daha göstərdi ki,
müzəffər ordumuzun formalaşdırılması üçün bu müqavilə nə qədər əhəmiyyətli idi. Heydər Əliyev bu prinsipə
üstünlük verirdi ki, sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır olmalısan. Ulu Öndər münaqişənin həlli ilə bağlı böyük
uzaqgörənliklə bildirirdi ki, sülh danışıqlarını cəsarətlə apara bilmək üçün güclü orduya malik olmaq lazımdır.
Məhz bu prinsipə sadiq qalmaqla Azərbaycanın Müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev uzun illər ordu
quruculuğuna xüsusi diqqət yetirərək, tarixi Zəfərimiz üçün ordumuzu hər cəhətdən ən yüksək hazırlıq
səviyyəsinə çatdırdı.
Beləliklə, 1994-cü ilin may ayında elan edilmiş atəşkəsdən sonra Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri əsasında sülh yolu ilə nizama salınmasına dair
danışıqlara başlandı. Atəşkəs Azərbaycanın xaosdan çıxması, hər mənada özünə gəlməsi, toparlanması və inkişaf
yoluna qədəm qoyması üçün çox vacib idi. Yaranmış vəziyyətdə atəşkəs Heydər Əliyevin strateji planlarının
həyata keçməsi üçün ilkin addım idi. Atəşkəs sonralar Azərbaycanın görünməmiş sürətlə inkişafı, qüdrətli dövlətə
çevrilməsi və İkinci Qarabağ savaşında möhtəşəm qələbəsi üçün lazım idi. Zaman Heydər Əliyevin nə qədər
böyük siyasətçi, strateq, uzaqgörən və tədbirli dövlət başçısı olduğunu tarixi zəfərimizlə bir daha sübuta yetirdi.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanın inkişaf dövrünün əsası qoyuldu, bütün sahələrdə
olduğu kimi, ölkəmizin iqtisadi həyatında da taleyüklü dəyişikliklər başlandı, məqsədli dövlət proqramları qəbul
edildi, institusional islahatlar aparıldı.
Azərbaycanın dövlət quruculuğunda və idarəçiliyində bütün sahələr üzrə daim inkişaf və tərəqqiyə aparan
nəhəng işlərin memarı və qurucusu olan Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi potensialının yaradılmasını dövlətin
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başlıca vəzifələrindən biri hesab edirdi. Bu baxımdan Ümummilli Liderin hər zaman aktual olan “İqtisadiyyatı
güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir” ideyası onun həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu siyasətinin mərkəzində
dururdu.
Respublikanın sənaye potensialının gücləndirilməsi, enerji sektorunda qlobal layihələr, kənd təsərrüfatına
sistemli yanaşma, torpaq islahatı, hərbi quruculuq, milli kadr potensialının yaradılması, elmin, təhsilin və
mədəniyyətin inkişafına ümummilli meyarlar əsasında yanaşmaq Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır.
Ümumxalq səsverməsi ilə 1995-ci ildə qəbul olunmuş ilk Konstitusiya ölkənin yeni iqtisadi sistemə
keçidinin hüquqi əsasını yaratdı və iqtisadi həyatın yeni inkişaf mərhələsi başlandı. Heydər Əliyevin iqtisadi
konsepsiyasında enerji təminatının şaxələndirilməsi, sənaye potensialının yaradılması, infrastrukturun
yaxşılaşdırılması, ərzaq təhlükəsizliyi, insan resurslarının inkişaf etdirilməsi hər zaman prioritet yer tuturdu.
Ümummilli Liderin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş struktur islahatları Azərbaycanda iqtisadiyyatın
bütün sahələrinin sürətli inkişafına, azad bazar iqtisadiyyatının bərqərar olmasına təkan verdi. Görülmüş işlər
nəticəsində Azərbaycan dayanıqlı inkişaf yoluna qədəm qoydu, iqtisadi inkişafın “Azərbaycan modeli” yaradıldı.
Heydər Əliyevin inkişaf konsepsiyasında çoxşaxəli və çoxprofilli iqtisadi modelə üstünlük verilirdi. Burada
ölkəmizin iqtisadi cəhətdən reallıqları nəzərə alınmaqla, yanacaq-energetika, nəqliyyat-kommunikasiya sektorları
aparıcı yer tuturdu. Zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının verdiyi imkanlardan yararlanmaqla, ilk növbədə, məhz
bu iki sektorda nailiyyətlər əldə etmək və regional miqyaslı layihələrin təşəbbüskarı və müəllifinə çevrilmək
mümkün oldu. Bununla yanaşı, iqtisadiyyatın bütün digər sahələrinə - qeyri-neft sənayesindən tutmuş, kənd
təsərrüfatına, turizmə, xidmət sahələrinin inkişafına hər zaman xüsusi diqqət yetirilirdi.
Müstəqilliyin ilk illərində respublika iqtisadiyyatındakı tənəzzül prosesinin və inflyasiyanın qarşısını almaq
üçün aparılan sərt büdcə-kredit siyasəti nəticəsində makroiqtisadi sabitliyə nail olundu. Tənəzzüldən sonrakı
inkişaf dövrü isə daha çevik makroiqtisadi siyasət alətlərindən istifadə etməyə imkan verdi.
90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanı düşdüyü ağır iqtisadi durumdan çıxarmağın yeganə yolunu
respublikanın malik olduğu zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadədə görən Heydər Əliyev neft
amilini məharətlə işə saldı. Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, hakimiyyətə qayıdışı ilə əldə edilən bütün uğurların
kökündə Heydər Əliyevin neft strategiyası dayanır.
Çətin və mürəkkəb danışıqlar prosesindən sonra, 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Bakıda, “Gülüstan” sarayında Xəzərin Azərbaycan
sektorunda yerləşən “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yataqlarının işlənməsi haqqında xarici neft şirkətləri ilə
bağlanmış müqavilə Azərbaycanın qədim neft tarixində yeni dövrün başlanğıcını qoymaqla bərabər, ölkə
iqtisadiyyatının uzunmüddətli təminatına, bütövlükdə ölkəmizin parlaq sabahına geniş bir yol açdı.
Miqyasına və əhəmiyyətinə görə sonralar bütün dünyada haqlı olaraq “Əsrin müqaviləsi” adlandırılan bu
müqavilə Azərbaycanın müstəqilliyi və rifahı naminə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanmış və
Xəzər dənizini dünyanın yeni neft mərkəzlərindən birinə çevirmiş neft strategiyasının reallaşdırılmasının əsasını
qoydu.
“Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın uzunmüddətli strateji maraqlarının, siyasi, iqtisadi mənafelərinin təmin
edilməsinə, ölkəmizin dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı əlaqələrinin dərinləşməsinə, beynəlxalq mövqelərinin
möhkəmlənməsinə, genişmiqyaslı beynəlxalq əməkdaşlığının vüsətlənməsinə güclü təkan verdi.
Regionda sülhün, sabitliyin və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsi üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən
həyata keçirilən neft strategiyasında növbəti mühüm addım isə hasil olunan neftin dünya bazarlarına nəqli
məsələləri idi. İxrac marşrutlarını müəyyənləşdirən Ümummilli Liderin qəti və sarsılmaz mövqeyi məhz əsas
ixrac boru kəmərinin Azərbaycandan Gürcüstan ərazisi ilə Türkiyənin Aralıq dənizində yerləşən Ceyhan limanına
çəkilməsi idi. Bu, təkcə Azərbaycan neftinin Avropa və dünya bazarlarına çıxışı deyil, Azərbaycanın özünün
Avropanın, dünyanın siyasi səhnəsinə çıxış idi, beynəlxalq nüfuz, dəstək qazanmaq, dünya çapında ölkəmizin
mövqelərini möhkəmləndirmək, müstəqilliyimizi əbədi, dönməz, daimi etmək demək idi.
Ümummilli Lider özünə xas uzaqgörənlik, müdriklik və qətiyyətlə o zamanlar miqyasına görə dünyada
analoqu olmayan çox nəhəng bir layihəni yaratdı və onun həyata keçirilməsinə bilavasitə başçılıq etdi və Qara
dəniz boğazlarından yan keçərək, Xəzərlə Aralıq dənizini birləşdirən Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin inşası Ulu Öndərin gərgin siyasi mübarizəsi, dünya miqyasında yüksək nüfuzu nəticəsində mümkün
oldu.
Bu layihənin təməlini qoyan Ulu Öndər və onu uğurla davam etdirib başa çatdıran Prezident İlham
Əliyevin əvəzsiz xidmətləri və səyləri sayəsində dünyanın ən böyük enerji layihəsi sayılan, Şərq-Qərb enerjinəqliyyat dəhlizinin əsasını təşkil edən, müəllifi, memarı və banisi Heydər Əliyev olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
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kəməri çoxlarına əlçatmaz arzu, əfsanə və xülya kimi görünən layihədən bu gün artıq Heydər Əliyev zəkası,
dühası və qüdrəti ilə gerçəkliyə çevrildi.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsi Ümummilli Liderin özü qədər inandığı və başladığı işləri uğurla
davam etdirən Prezident İlham Əliyevin gərgin fəaliyyəti və ardıcıl səyləri ilə tez bir zamanda daha da
genişlənərək Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Trans-Anadolu Qaz Kəməri (TANAP), Trans-Adriatik Qaz Kəməri (TAP)
kimi transmilli neft və qaz arteriyalarının yaranmasına, bununla da dünyanın enerji xəritəsində yeni mənzərənin
formalaşmasına gətirib çıxardı, Avrasiya ölkələri arasında yeni əməkdaşlıq formatının təməlini qoydu.
“Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində Azərbaycanın beynəlxalq transmilli şirkətlərlə birgə faydalı əməkdaşlığı
sonralar “Şahdəniz”, “Abşeron”, “Ümid”, “Şəfəq-Asiman”, “Dostluq” neft və qaz yataqlarının istismarına yol
açdı. Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu neft strategiyası Azərbaycanın davamlı inkişafını şərtləndirdi,
respublikamızı qlobal və regional miqyasda etibarlı tərəfdaş və söz sahibi olan qüdrətli ölkəyə çevirdi.
Heydər Əliyev neft strategiyasının mahiyyətini izah edərək deyirdi ki: “Neft strategiyasının
istiqamətlərindən biri də budur ki, biz müəyyən bir dövrdə ayrı-ayrı dünya şirkətləri ilə əməkdaşlıq edərək, təcrübə
toplayıb, vəsait əldə edib, müasir texnikanı, texnologiyanı mənimsəyib işlərin çoxunu gələcəkdə özümüz
görməliyik”. Hazırda Azərbaycanın bir sıra neft yataqlarını müstəqil olaraq işləməsi həmin uzaqgörən siyasətin
bəhrəsidir.
Beləliklə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində 1995-ci ildən
etibarən Azərbaycanda inkişafın yeni mərhələsi - bərpa və dinamik inkişaf dövrü başlandı. Müasir Azərbaycan
dövlətinin banisi Heydər Əliyevin misilsiz idarəçilik qabiliyyəti, gərgin əməyi nəticəsində əldə olunmuş
nailiyyətlər sonrakı illərdə ölkə iqtisadiyyatının sabit və davamlı inkişafı üçün möhkəm zəmin yaratdı.
Təbii ki, “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, eləcə də onun gerçəkləşməsi ilə başlayan Heydər Əliyevin
neft strategiyası təkcə Azərbaycanı iqtisadi tənəzzüldən çıxarmaq, ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişini təmin etmək
məqsədi daşımırdı. Bu strategiya Azərbaycanın iqtisadi inkışaf konsepsiyasının bazis rolunu oynamaqla bərabər
daha uzaqmənzilli hədəflərə malik idi və Ulu Öndərin müdrik siyasəti ilə perspektivdə qlobal strateji məqsədlərə
xidmət edirdi. Azərbaycanın “Əsrin müqaviləsi”ndən başlanan yolu haqqında Ümummilli Lider Heydər Əliyev
deyirdi: “1994-cü ildən Azərbaycan dövləti özünün yeni neft strategiyasını həyata keçirir və bu strategiyanın da
əsas mənası, əsas prinsipləri Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən, o cümlədən neft və qaz sərvətlərindən
Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha da səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir”.
“Əsrin müqaviləsi” ilə əsası qoyulan neft strategiyası ölkəmizə iqtisadi səmərə, mənfəət gətirməklə,
sosial-iqtisadi yüksəlişimizə güclü təkan verməklə yanaşı, Azərbaycana beynəlxalq aləmdə böyük siyasi
dividendlər qazandırdı. Zaman dahi Heydər Əliyevin müdrikliyini, uzaqgörənliyini buğunkü nailiyyətlərimizin
tacı olan tarixi Zəfərimizn işığında tam mənzərəsi ilə sübuta yetirdi.
Bu gün Azərbaycan dövləti özünün çoxəsrlik tarixinin ən sürətli inkişaf və yüksəliş dövrünü yaşayır.
Azərbaycan Cənubi Qafqazın lideri, bütün dünya miqyasında böyük nüfuz qazanmış, qətiyyətli mövqeyi olan
qüdrətli dövlətdir.
Ümumilikdə Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilən siyasi kursda insan amili, əhalinin sosial müdafiəsi prioritet təşkil edir. Əhalinin sosial
maraqlarının təminatı, xüsusən aztəminatlı insanların sosial müdafiəsi, şəhid və qazilərin, qaçqın və məcburi
köçkün ailələrinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ölkənin iqtisadi potensialının, ilk növbədə, xalqın rifahına
yönəldilməsi dövlət qarşısında strateji vəzifələrdən biri kimi müəyyən edilmişdir. Milli iqtisadiyyatın
sosialyönümlülük prinsipi əsasında inkişafı Ulu Öndərin əsas strateji hədəflərindən biri olmuşdur.
Heydər Əliyevin neft strategiyasına uyğun olaraq 1999-cu ildə yaradılmış Dövlət Neft Fondu əldə olunan
gəlirlərin toplanmasını təmin edərək məcburi köçkünlərin məskunlaşması üçün qəsəbələrin salınması, insan
kapitalının inkişafı məqsədilə xaricdə təhsil proqramlarının maliyyələşdirilməsi kimi sosial məsələlərlə yanaşı,
ilk
növbədə,
ölkənin müdafiə
qabiliyyətinin
gücləndirilməsi,
vəzifəsinin
reallaşdırılmasına
istiqamətləndirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük
Vətən müharibəsində Azərbaycanın şanlı və parlaq qələbəsi nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
Heydər Əliyevin neft strategiyasının əsas məqsədlərindən biri idi.
İndi çox aydın görünür ki, Azərbaycan xalqının ən böyük arzusu və istəyi olan bu müqəddəs Qələbə tək
44 günün ərzində qazanılmamışdır.
Bu Qələbə və Qələbəyə aparan yollar torpaqlarını itirmiş, hər şeydən ümidi üzülmüş, iqtisadi böhrana
düçar olmuş, evindən-eşiyindən didərgin düşmüş bir xalqın Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciəti və xalqın israrlı
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tələbi ilə Ümummilli Liderin hakimiyyətə qayıdışından, Azərbaycan dövlətçiliyini xilasından, Azərbaycanın
varlığını parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtardığı taleyüklü tarixi anlardan başlamışdır.
Bu Qələbə Heydər Əliyevin Azərbaycanı dünyaya tanıtdığı, iri dövlətlər, mötəbər beynəlxalq qurumlar,
dünya siyasətində mühüm rol oynayan nüfuzlu dairələr və mərkəzlər ilə səmərəli əməkdaşlıq müstəvisi qurduğu
illərdən başlamışdır.
Bu Qələbə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlətçilik ənənələrinin yaradılması və
möhkəmləndiriməsi, hüquqi dövlət quruculuğu, milli iqtisadiyyatın dirçəldilməsi və inkişaf etdirilməsi
istiqamətində görülmüş irimiqyaslı işlərdən başlamışdır.
Bütövlükdə bu Qələbə Heydər Əliyevin memarı, banisi və müəllifi olduğu Neft Strategiyasından
başlamışdır və Ümummilli Liderin Azərbaycana öz siyasi varisi olan İlham Əliyev kimi oğul, Prezident, Sərkərdə
bəxş etməsi sayəsində mümkün olmuşdur.
Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qazanılmış tarixi Zəfər Azərbaycanın
çoxəsrlik tarixində ən parlaq hadisədir. Otuz il əvvəl dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
hakimiyyətə dönüşü ilə ölkəmizdə başlanmış yeniləşmə və inkişafın, Prezident İlham Əliyevin xalqımıza
qazandırdığı tarixi Zəfərin işığında yeni bir mərhələyə yüksələn Azərbaycan daha böyük gələcəyin geniş
üfüqlərinə doğru addımlamaqdadır.
Azərbaycan.-2021.-8 may.-№ 97.-S.1-3.
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Heydər Əliyev liderliyinin qalibiyyət və zəfər rəmzi
İlham Əliyev: Mən bu gün, eyni zamanda, ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun
ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim.
Dünyada elə bir xalq tapmaq olmaz ki, milli tarixinin ən mürəkkəb mərhələsində onun taleyində müstəsna
rol oynamış, dövlətçilik ənənələri formalaşdırmış milli lideri olmasın. Çünki liderlərin mənalı və zəngin həyat
səhifələrini vərəqləyərkən, addımlarının təhlillərini apararkən onların mənsub olduğu xalqların da dövlətçilik
ənənələri, tarixi, inkişaf səviyyəsi barədə aydın təsəvvür yaranır. Bu dahi şəxsiyyətlər yüksək mənəvi aləmləri,
ali bəşəri və milli ideallara, ümummilli mənafelərə ürəkdən bağlılıqları ilə milyonların qəlbində özləri üçün
möhtəşəm abidə ucaldırlar. Bu mənada, xoşbəxt xalqıq ki, bizim də əbədiyyət abidəmiz var – ULU ÖNDƏR
HEYDƏR ƏLİEV!
Bu fikirlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Hərbi
məsələlər şöbəsinin müdiri Məhərrəm Əliyevin “Heydər Əliyev liderliyinin qalibiyyət və zəfər rəmzi” sərlövhəli
məqaləsində yer alıb. Məqaləni təqdim edirik.
Uca 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. 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 ictimaisiyasi, fəlsəfi fikrin ən davamlı keyfiyyətlərinin canlı təcəssümüdür. Məhz 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.
Heydər Əliyev həmin ilin iyulunda Bakıya gəlir və onu qarşılayanlardan biri kimi ulu öndərimizlə
ilk tanışlığımız olur
Dünya siyasət arenasında unudulmaz şəxsiyyətlərdən olan Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə uzun müddət
işləməyim, eləcə də onunla şəxsi tanışlığım isə həyatımın böyük şərəfidir. Məhz, bu mənada, daim xatirələrimdə
yaşayan ən mühüm məqamları da qeyd etmək istərdim. Daha dəqiq desəm, ən böyük xoşbəxtliyim və ömrüm
boyu unutmayacağım hadisə dahi şəxsiyyət 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 görüşümüzün ertəsi günü Heydər
Əliyevi Naxçıvana yola salmaq üçün aeroporta getdik 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 inama 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 gerçəkliklərdən 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.
Uğurların təməlində Heydər Əliyev məktəbinin, uzaqgörənliyinin əsasları dayanmaqdadır
Artıq biz kifayət qədər əminliklə, inamla 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
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xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub-saxlanılmasına, dünyaya örnək
olaraq təqdim olunmasına nail olub. Hadisələrə şahidlik edən tariximiz də bunu mərhələlərlə sübut edir.
Tarixi mərhələləri vərəqləyərkən biz qeyd edilən amilləri bir daha nəzərdən keçirməli oluruq: 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, bu güclü şəxsiyyətin heç nədən çəkinmədən, öz
həyatını belə təhlükəyə ataraq meydana atılması xalqı və dövləti qarşısında misilsiz fədakarlığı idi.
Şübhəsiz ki, ulu öndərin apardığı müdrik siyasət nəticəsində müstəqilliyimiz qorunub, atəşkəsə nail olunub,
dövlətlə xalqın birliyi təmin edilib. Əgər bu gün Azərbaycan qalib ölkə olaraq dünyadakı nüfuzunu daha da artırıbsa, 44 günlük Vətən müharibəsində 30 ilə yaxın işğal altında qalan torpaqlarını düşmən tapdağından azad
edibsə, bütün uğurların təməlində Heydər Əliyev məktəbinin, uzaqgörənliyinin əsasları dayanmaqdadır. Bu
əsaslar Azərbaycanı ötən onilliklərdə güclənməsinə, iqtisadi, diplomatik, hərbi sahədə irəliləməsinə şərait yaratdı
və əlbəttə ki, ulu öndərin siyasət mücəssəməsi məhz bu günlər yaşadığımız zəfər tariximizə hesablanmış uzun,
çətin bir yolun keçidi idi...
Onun hər zaman xalqının yanında olduğuna, onu böyük bir izdihamın müşayiət etdiyinə, hər bir
vətəndaşa qayğı ilə yanaşdığına şahid olmuşam
Məhz həyatımın on ilə yaxın dövründə 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 Şəhər 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 söyləyərkən gözləri yaşarması
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.
Burada bir məqamı xüsusilə diqqətə çatdırmaq istərdim. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin atəşkəsə nail
olandan sonra bütün gücünü, diqqətini ordu quruculuğuna yönəltməsi artıq bizlərə o anlamı verirdi ki, işğal altında
qalan torpaqlarımız gec-tez düşməndən azad olunacaq və bu amil onun ən ümdə vəzifəsi idi. Heydər Əliyev gecə
və gündüz Qarabağın azad olunması üçün fəaliyyət göstərir, iqtisadiyyatı gücləndirir, bu sahənin sayəsində ordu
quruculuğunun formalaşdırılması istiqamətində mühüm qərarlarını verirdi. O bilirdi ki, Qarabağın azadlığı güclü
ordudan, bacarıqlı əsgər və zabit heyətindən keçir. Bu baxımdan da hər an, hər dəqiqə belə məqamları dərindən
təhlil edir, nəticələrə gəlir və qərarlarını verirdi. Bu, onun uzaqgörən siyasətinin tərkib hissəsi idi. 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!
Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər Əliyev məktəbinin, irsinin müdavimi olan Ali Baş
Komandanımız İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbaycandır!” kəlamı və “Dəmir yumruğ”u hesabına yağı
düşmənin başı əzildi
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Bu gün Azərbaycan xalqı 200 illik tarixini ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi və layiqli varisi, müzəffər Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Heydər oğlu Əliyevin qətiyyəti, dönməz iradəsi, liderliyi və sərkərdəliyi
sayəsində bərqərar edib. Bəli, Azərbaycan xalqının dahi oğlu Heydər Əliyev məktəbinin, irsinin müdavimi olan
Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbaycandır!” kəlamı və onun “Dəmir yumruğ”u hesabına
yağı düşmənin başı əzildi. Azərbaycan Ordusu bütün dünyaya nümayiş etdirdiyi Qarabağ zəfəri ilə yeni hərb
tarixini də yazmış oldu. Yeni hərb tarixinin yazılması isə çox çətin, hətta deyərdim ağır işlərin, zəhmətlərin
sayəsində əldə edilib. Cəmi 44 gün ərzində qazanılan qalibiyyət yürüşü enişli-yoxuşlu yolların aşılmasından sonra
baş tutdu. Mənfur düşmən üzərində 2016-cı ildə qazanılmış Aprel zəfəri, eləcə də 2018-ci ildəki Günnüt
qalibiyyəti, məhz 2020-ci ilin 10 noyabr qalibiyyətinə doğru aparan şərəf yolu olaraq tariximizə yazılıb. Bu, eyni
zamanda, Xalq-Dövlət-Ali Baş Komandan gerçəkliyinin məntiqi nəticəsi idi. Bu vəhdət, bu birlik dünyanın bütün
ölkələrindən heyrətlə izlənildi, Azərbaycan dövlətinin nə qədər dərin əsaslara, təməllərə söykənməsi faktının
şahidi oldu.
Qırx dörd günlük haqq savaşı adlarını tariximizə əbədi həkk etdirən qəhrəman şəhid və qaziləri tanıtdı.
Azərbaycanımızın məğrur, vətənpərvər, cəsur oğullarını nəsillərimiz tanıdı və daim gələcək irsimizə tanıdacaq.
Vətən uğrunda qanını canını fəda edən şəhidlərimiz, sağlamlığını qurban verən qazilərimizin vətən borcu ödəndi.
Hər qarış torpaqlarımızın azad olunmasına görə onlara borcluyuq və heç zaman unutmamalıyıq.
Təbii ki, artıq Azərbaycan dünyanın ən güclü orduları sırasında yer alır və bunu beşinci nəsil müharibə
uğurları ilə isbatlayıb. Ən müasir hərbi texnologiyalardan tutmuş zirehli texnikalara, PUA-lara, tank və
helikopterlərə, qırıcı təyyarələrə və s. sahib olan silahlı qüvvələrimiz bundan sonrakı müddətdə də
gücləndirilməkdə davam etdiriləcək. Prezident çıxışlarında bu məqamlara da toxunub və bəyan edib ki,
Azərbaycan Ordusu davamlı şəkildə gücləndiriləcək.
Ali Baş Komandanımız “Dəmir yumruğ”unu iki cəbhədə – Qarabağda və mediada göstərdi, hər iki
cəbhədə də qətiyyətli qələbə qazandı
Yeri gəlmişkən, daha bir mühüm məqama da toxunmaqla qeyd etmək istərdim ki, 44 günlük Vətən
müharibəsi dövründə Prezident İlham Əliyev, eyni zamanda, Ali Baş Komandan kimi demək olar ki, dünyanın
30-dan çox aparıcı və nüfuzlu media qurumlarına geniş müsahibələr verdi. Böyük maraqla izlənən bu
müsahibələrin hər biri, həmçinin düşmənlə aparılan informasiya müharibəsində qalibiyyət simvoluna çevrildi.
Təsəvvür edin, müharibə aparan bir ölkənin dövlət başçısı ağır iş rejiminə və sıx qrafikə baxmayaraq, mediaya
xüsusi diqqət göstərdi. Belə ki, düşmənə cəbhədə verilən layiqli cavablar media məkanında da verilirdi. Deyərdim
ki, Ali Baş Komandanımız “Dəmir yumruğ”unu iki cəbhədə – Qarabağda və mediada göstərdi, hər iki cəbhədə
də qətiyyətli qələbə qazandı. Söz yox ki, dövlətimizin başçısı buna qədərki dövrdə, daha dəqiq desək, 10 noyabr
bəyanatından sonrakı atəşkəs müddətində də azad olunmuş ərazilərimizə etdiyi çoxsaylı səfərləri zamanı düşmənə
xatırlatdı ki, əgər hər hansı bir təxribata, pozuntulara yol verilərsə, cavab əvvəlkindən də ağır olacaq.
Artıq Ermənistanın qarşısında yenilməz, müasir, çevik və qüdrətli Azərbaycan Ordusu dayanıb
Bu baxımdan Ali Baş Komandan İlham Əliyev qarşıda dayanan məsələlər barədə verilən sualları da
cavablandırarkən vurğuladı ki, Ermənistan tərəfi yeni reallıqlarla barışmalı, bizimlə hesablaşmalı, sülh və əminamanlığı bərpa etməklə regionun inkişafından bəhrələnməlidir. Bu gün Ermənistanın yalnız iqtisadi, sosial deyil,
həm də hərbi-siyasi böhran içində olması, ölkə daxilində hərc-mərcliyin davam etməsi, eləcə də keçmiş
hakimiyyətdən olan revanşistlərin yenidən iqtidara can atmaları 10 noyabr bəyanatının pozulmasına yönəlmiş
addımlardır. Ermənistan bəyanatın müddəalarını icra etməzsə, onlar üçün əvvəlkindən də böyük problemlərin
yaranmayacağına kimsə zəmanət verə bilməz. Artıq Ermənistanın qarşısında yenilməz, müasir, çevik və qüdrətli
Azərbaycan Ordusu dayanıb.
Müzəffər Ali Baş Komandanın tarixi hesabatı...
Qarabağımızın azad olunmasının ən həssas məqamı isə qədim tarixi mədəniyyət irsimiz Şuşanın düşmən
tapdağından xilas edilməsi oldu. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Şuşamızın azad olunması ilə bağlı dediyi
fikirləri isə hər bir azərbaycanlının qəlbini riqqətə gətirdi: “Mən bu gün, eyni zamanda, 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! Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün
aydın olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!”.
Bəli, bu, həm də bir tarixi və mənəvi hesabat idi – Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin xalqımızın ulu öndəri, əbədiyyət simvolu Heydər Əliyevə verilən qürur, şərəf
hesabatı.
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“YAŞAT” Fondu – Azərbaycan dövləti hər zaman öz əsgərinin yanındadır
Artıq o da məlumdur ki, ötən il dekabrın 8-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondu – "YAŞAT”
Fondunun yaradılması ilə bağlı Fərman imzalandı. Belə ki, 44 günlük haqq savaşı adlarını tariximizə əbədi həkk
etdirən qəhrəman şəhid və qaziləri tanıtdı. Azərbaycanımızın məğrur, vətənpərvər, cəsur oğullarını nəsillərimiz
tanıdı və daim gələcək irsimizə tanıdacaq. Vətən uğrunda qanını canını fəda edən şəhidlərimiz, sağlamlığını
qurban verən qazilərimizin Vətən borcu ödəndi. Bizlər hər qarış torpaqlarımızın azad olunmasına görə onlara
borcluyuq və heç zaman unutmamalıyıq. Məhz “YAŞAT” Fondunun yaradılması və bu qurumun üzərinə düşən
vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlməsi də belə qənaətə gəlməyə zəmin yaradır ki, Azərbaycan dövləti hər zaman
öz əsgərinin yanındadır! Şəhid ailələrinə və onların övladlarının təhsillərinə, sosial-məişət həyatlarına göstərilən
diqqət və qayğı ilə yanaşı, qazilərimizə, müharibə zamanı ağır yaralanan, əlil qalan hərbçilərimizə tətbiq edilən
bütün imkanlar dövlət və ordu birliyinin nə qədər möhkəm dayaqlara söykəndiyini əks etdirməkdədir. Hazırkı
dövrə qədər müalicələri yalnız xarici ölkələrdə mümkün olan onlarla hərbçilərimiz sonradan Azərbaycana ən
sağlam şəkildə geri qayıtdılar. Həmçinin onların mülki həyatda işlə təminatları məsələsi də daim dövlətin diqqəti
mərkəzindədir.
Eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və tapşırığı ilə həyata keçirilən sosial dəstək və dayaq məqsədli yardım
aksiyaları, şəhid və qazi ailələrinə xüsusi həssaslıq və qayğı ilə yanaşma xalqımız tərəfindən daim rəğbət və sevgi
ilə qarşılanır. Bizlər isə inanırıq və əminik ki, xilaskarlıq missiyası xalqımızın həmrəylik və milli birlik ruhunda
hər zaman uğurla davam edəcək və ölkəmiz daim qüdrətlənəcək. Çünki bu missiyanın təməl prinsipi qələbə və
zəfər gerçəkliyidir.
Azad olunmuş torpaqlarımızda düşmən izlərini gördükcə, digər əminliyimiz də artır – bu torpaqlarımız
bilavasitə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən dirçəldiləcək, abadlaşdırılacaq, dünyanın ən
gözəl cənnət guşələrinə çevriləcək.
Məqaləmin sonunda 2021-ci il mayın 3-4-də “Qubadlı” əlahiddə sərhəd diviziyasının hərbi hissə və
bölmələrinə etdiyim səfərlə bağlı təəssüratlarımı bölüşmək istərdim. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
silahlı qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırıqlarının icra vəziyyətinin yoxlanılması, son
müddətdə bu ərazilərdə aparılan işlərlə tanış olmaq üçün reallaşdırılan səfərdə yağı düşmənin necə bir mənfur
xislətə sahib olmasının bir daha şahidi oldum. Demək olar ki, heç bir salamat bina, ev, tikili və sosial
infrastrukturun qalmadığı bu ərazilərin 30 ilə yaxın müddətdə talan edilməsi, dağıdılması da sübut edir ki,
düşmənlərimiz heç bir insani dəyərlərə, şərəf və ləyaqətə sahib olmayanlar sırasında yer alırlar. Əlbəttə ki, onlar
bu vandalizm aktlarına görə də mütləq cavab verməli olacaqlar. Erməni işğalçılarının “Ohanyan müdafiə xətti”
deyilən bufer zonalarından həm də belə nəticəyə gəlmək olar ki, onlar işğalçılıq niyyətlərini uzun illərə
bağlayırdılar. Ancaq onların bu istəkləri nəticəsiz qaldı və bu gün azad olunmuş torpaqlarımızda düşmən izlərini
gördükcə, digər əminliyimiz də artır – bu torpaqlarımız bilavasitə müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham
Əliyev tərəfindən dirçəldiləcək, abadlaşdırılacaq, dünyanın ən gözəl cənnət guşələrinə çevriləcək.
Səfərimizdən öncə məhz bu ərazilərimizdə Azərbaycan zabitinin, əsgərinin qürurunun, qartal baxışlarının
erməni zabitini necə məyus etməsi görüntülərini izləmişdim. Təkcə bu görüntü də sübut edir ki, Azərbaycan
Ordusu bundan sonra heç vaxt və əsla düşmənin ayaq açıb-yeriməsinə izn verməyəcək. Bu dədə-baba
torpaqlarımız əmin əllərdə, etibarlı nəzərlərdə qorunur, mühafizə olunur.
Eyni zamanda, həmin əraziləri müşahidə edərkən daha bir düşüncəyə daldım ki, zamanında ulu öndər
Heydər Əliyev bu ərazilərdə mühüm iqtisadi, sosial zonalar yaradaraq həm də təsərrüfatın inkişafı üçün nəhəng
işlər həyata keçirmişdi. İndi isə onlardan əsər-əlamət qalmayıb. Əminəm ki, sonrakı proseslərdə bu ərazilərimiz
daha da abad vəziyyətə gətirilməklə yanaşı, dünyanın diqqətini də özünə cəlb edəcək. Bizim xalqa, ölkəmizə və
dövlətimizə yalnız qələbə, zəfər yaraşır və bu zəfəri bizlərə yaşadan ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli siyasi varisi
qətiyyətli sərkərdə, müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevdir. Bu siyasət yaşadıqca, davam etdirildikcə
Azərbaycanı qarşıda daha böyük zəfərlər, qələbələr gözləyir.
Respublika.- 2021.- 8 may.- № 97.- S. 3.
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Heydər Əliyev ideyalarının və arzularının təntənəsi
Əli ƏHMƏDOV,
Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini
Hər bir insanın arzuları olduğu kimi, liderlərin də arzuları olur. Adi insanların arzuları əsasən şəxsi xarakter
daşıyır, öz həyatı və ailəsinin firavanlığı ilə bağlı olur.
Doğrudur, heç kim ictimai məna kəsb edən dəyərlərdən məhrum deyil və bu baxımdan bütün insanların
davranışını motivləşdirən amillər sırasında vətənpərvərlik, humanizim, həmrəylik kimi dəyərlər əhəmiyyətli rol
oynayır. Lakin liderlərin fəaliyyətinin motivləri sistemi daha çox ictimai mahiyyət daşıyır və rəhbərlik etdiyi
xalqın və ölkənin maraqlarına xidmət göstərir. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin “Mən
ömrümün bundan sonra qalan hissəsini xalqıma bağışlayıram” kəlmələri bu fikirlərin ən bariz ifadəsi hesab edilə
bilər. Bu dahi insanın bütün arzuları, ona xas olan böyük ideyalar müstəsna olaraq Azərbaycan xalqının rifahına,
onun inkişafına, ölkəmizin çiçəklənməsinə, dövlətimizin qüdrətinin artmasına tabe edilmişdi.
Böyük arzularla yaşayan Lider
Xalqa xidmət etmək arzusu və bu arzuların ümumiləşdirilmiş ifadəsi sayılan ideyalar şəxsin liderlik
missiyasının ilkin şərti kimi qiymətləndirilə bilər. Heydər Əliyevin uzun illər ərzində Azərbaycana uğurla
rəhbərlik etməsi, ölkənin inkişafında ciddi izlər buraxmış nailiyyətlər qazanması onun öz xalqına təmənnasız,
bütün imkanlarını səfərbərlik edərək xidmət göstərmək istəyinin qabarıq ifadəsidir.
Böyük şəxsiyyətlərin həyatının təhlili göstərir ki, xüsusi fitri istedad və əyilməz iradə ilə yanaşı, xalqa
təmənnasız xidmət etmək istəyi olmadan tarixin diqqətini cəlb edə biləcək nailiyyətlər qazanmaq, həqiqi lider
səviyyəsinə yüksəlmək mümkün deyildir. Digər tərəfdən, tarixi şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəlmiş liderin
arzularının təcəssümü olan ideyaları xalqın istəklərinin, dövrün tələblərinin daha dəqiq və əhatəli ifadəsi olması
ilə ictimai dəstək qazanır. Bu mənada, tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Heydər Əliyevin arzuları və bu arzuların
təcəssümü olan ideyaların qida mənbəyi həmişə xalqın istəyi və dövrün sifarişi olmuşdur.
XX əsrin 60-cı illərinin sonu, 70-ci illərinin əvvəllərində Azərbaycanda əhalini narahat edən problemlər və
ictimai ovqatda hakim olan ideyalar cəmiyyətdəki keçmiş sovet respublikaları arasında aydın hiss olunan geriliyi
aradan qaldırmaq, neqativ hallarla qəti mübarizə aparmaq, iqtisadiyyatı və sosial sahəni inkişaf etdirməklə birbaşa
əlaqədar idi. Ozamankı Azərbaycanın lideri kimi Heydər Əliyevin fəaliyyətinin hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış
edən ideyaları da məhz həmin aktual problemlərin həllinə kökləndiyindən, onun mahiyyət etibarilə yenilikçi
rəhbərliyi, əvvəla, insanlar tərəfindən qətiyyətlə dəstəklənir, ikincisi isə, lazımi səmərə verirdi. Əgər ötən əsrin
70-ci illərində keçmiş Sovet İttifaqında ən geridə qalmış Azərbaycanın qısa vaxtda ən inkişaf etmiş regiona
çevrilməsinin səbəblərini axtarmağa çalışsaq, Heydər Əliyevin fitri qabiliyyətləri ilə yuxarıda haqqında söhbət
etdiyimiz ideyalarının ictimai ovqatın təcəssümü kimi sintezini göstərmək kifayət edər.
Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycana uğurla rəhbərliyi, qazanılan möhtəşəm sosialiqtisadi inkişaf göstəriciləri yeni tipli idarəçilik modelinin inkaredilməz nümunəsi sayıla bilər. Öz növbəsində
ozamankı Azərbaycan da sovet ideologiyasının hökmranlığı və məhdud imkanlar şəraitiində maksimum inkişaf
nümunəsi hesab edilirdi.
İlk növbədə Heydər Əliyevin müdrikliyi və siyasi iradəsi sayəsində mövcud iqtisadi idarəçilik konsepsiyası
çərçivəsində, bir sovet respublikasında demək olar ki, yeni iqtisadi model formalaşmış oldu. Qısa vaxtda o dövrün
qabaqcıl texnologiyalarına əsaslanan sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən müasir müəssisələr
yaradıldı, iqtisadi fəallıq və əmək məhsuldarlığı ciddi şəkildə yüksəldi, əhalinin məşğulluq səviyyəsi artdı.
Azərbaycan geridə qalmış aqrar iqtisadiyyatdan intensiv şəkildə inkişaf edən aqrar-sənaye iqtisadiyyatına malik
olan respublikaya çevrildi.
İqtisadi fəallığın və məşğulluğun əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi Heydər Əliyevin ideyalarının ikinci
məqsədinin həyata keçirilməsinə-əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına etibarlı əsaslar yaratdı. Ailələrin gəlirləri
əhəmiyyətli dərəcədə artdı. Xüsusilə kənd əhalisinin həyat tərzinin yüksəlməsi sahəsində daha aydın şəkildə
görünən irəliləyişlər qazanıldı. Əhalinin rifahının yüksəlməsinin digər göstəricisi insanlara ictimai xidmətlərin
həcminin və keyfiyyətlərinin artırılmasında müşahidə edilirdi. Məktəb, xəstəxana tikintisi geniş vüsət aldı, yeni
universitetlər yaradıldı, mənzil tikintisi sahəsində sözün həqiqi mənasında yeni mərhələ başladı.
Heydər Əliyevin ideyalarının əsasını təşkil edən arzularının başqa bir tərkib hissəsi ölkənin simasının
müasirləşməsi ilə əlaqədar idi. On illər ərzində görkəmində elə bir dəyişiklik müşahidə edilməyən Bakı 1970-ci
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illərdə, demək olar ki, yenidən quruldu. Gülüstan sarayı, indi Heydər Əliyevin adını daşıyan saray, əzəmətli
hotellər, idman kompleksləri, bir sıra ictimai binalar, geniş xiyabanlar, parklar, yaşıllıq zolaqları və s. paytaxtın
simasını kökündən dəyişdirdi, ona müasir ab-hava gətirdi. Kənd həyatında baş verən dəyişikliklər daha
diqqətəlayiq, daha genişmiqyaslı və tarixi əhəmiyyətə malik idi. Əhalinin gəlirlərinin artması sayəsində kəndlərdə
müasir və hər cür rahatlığı olan evlərin tikilməsi kənd yaşayış məskənlərinin simasını köklü surətdə dəyişdi. Eyni
zamanda kəndlərdə ictimai xidmətlərin kəmiyyət və keyfiyyətcə yüksəlməsi həyat tərzinin yaxşılaşmasına əlavə
təkan verdi, müasirləşmiş Azərbaycanın kənd həyatının yeni keyfiyyətinə çevrildi.
Azərbaycanın mədəni inkişafı ötən əsrin 70-ci illərində həyata keçirilən Heydər Əliyev ideyalarının nəinki
ən əhəmiyyətli tərəflərindən biri, həm də onun tanıtım vərəqi idi desək, yəqin ki, səhv etmərik. Yaradılan çoxsaylı
universitetlər və elmi müəssisələr, Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq nümayəndələrinin abidələrinin ucaldılması,
mədəniyyətin inkişafına dövlət dəstəyi və diqqətinin artırılması ölkədə yeni mənəvi mühit yaratmaqla Heydər
Əliyevin ölkənin yeniləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi konsepsiyasının sistemli xarakterindən xəbər verirdi.
Sadalananlar ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda müşahidə edilən sosial-iqtisadi və mədəni inkişafın
bütün mənzərəsini əhatə etməsə də, Liderin ideyalarında ifadə olunan arzularının ölkənin və əhalinin taleyində
müstəsna rolunu dərk etməyə kömək göstərir.
Bütün dünyaya günəş kimi doğan Azərbaycan
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması və inkişaf etdirilməsi xalqımızın taleyində Heydər Əliyevin
arzularının və ideyalarının təcəssümünün yeni ifadəsi sayıla bilər və sayılmalıdır.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi ölkənin inkişafı, zəngin potensialını milli tərəqqi yolunda
istifadə etməsi üçün geniş imkanlar yaratmış oldu. Lakin müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan dövlətinə
rəhbərlik edən iqtidarlar milli maraqlar naminə lazımi addımları nəinki ata bilmədilər, əksinə, onların yarıtmaz
idarəçiliyi və buraxılan səhvləri ölkəni ağır böhranın içərisinə yuvarladı. Azərbaycanı onu gözləyən real
təhlükələrdən xilas etməyin yeganə yolu qüdrətli şəxsiyyətin ölkənin idarəçiliyinin başına keçməsindən asılı idi.
Cəmiyyət bu qüdrətli şəxsiyyət qismində Heydər Əliyevi görürdü və onun hakimiyyətə qayıtmasını milli
xilaskarlıq missiyası kimi nəzərdən keçirirdi.
Azərbaycan xalqının israrlı tələbləri ilə Heydər Əliyevin tarixi qayıdışı onun ölkənin inkişafı ilə əlaqədar
arzularının və bu arzuların ümumiləşmiş ifadəsi kimi ideyalarının həyata keçirilməsi istiqamətində yeni imkanlar
yaratdı, müstəqil Azərbaycanın formalaşması prosesinin əsası qoyuldu.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin başlıca istəyi ölkədəki hərtərəfli böhranın,
seperatçı meyillərin və erməni təcavüzünün aradan qaldırılması ilə əlaqədar idi. Heydər Əliyevin tarixi
qayıdışından insanların gözləntisi əsasən bu sadalanan problemlərdən qaynaqlandığından, dahi siyasətçi Ulu
Öndər özünün tarixi missiyasının ümdə hədəfini dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirmişdi. İlk növbədə ictimai və siyasi
sabitlik təmin edilməli, bunun üçün isə xaos, anarxiya aradan qaldırılmalı, seperatçı meyillərin kökü kəsilməli idi.
Müdrik insan, qətiyyətli və təcrübəli siyasətçi Heydər Əliyev inanılmaz dərəcədə qısa vaxtda xalqı dərindən
narahat edən, ölkənin mövcudluğuna ciddi təhlükə yaradan sadalanan halları aradan qaldıraraq ölkədə dayanıqlı
sabitliyi və əmin-amanlığı bərqərar etdi.
Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, Heydər Əliyevin tarixi missiyası yalnız bununla bitmirdi və bitə də
bilməzdi. Onun müstəqil Azərbaycanın prezidenti seçilməsi hələ ötən əsrin 70-ci illərində reallaşdırmağa
çalışdığı, lakin mövcud rejimin ideoloji buxovlarının imkan vermədiyi arzularını həyata keçirməyə real şərait
yaratmışdı. Dərin vətənpərvər insan olan Heydər Əliyev həmin arzu və ideyalarını həyata keçirməyə tarixi şəraitin
yetişdiyini dərk edirdi və bütün fəaliyyətini bu istiqamətdə qururdu.
İlk növbədə müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasi əsasları yaradılmalı, bəyan edilmiş milli
müstəqilliyin hüquqi təsisatları formalaşdırılmalı idi. Ölkədə həyata keçirilən siyasi islahatlar, yeni
Konstitusiyanın qəbul edilməsi, yeni parlamentin seçilməsi, milli qanunvericilik əsasının yaradılması və s. bu
istiqamətdə atılan zəruri addımlar idi.
Növbəti mərhələdə qarşıda müstəqil Azərbaycan dövlətinin və onun etibarlı gələcəyinin möhkəm iqtisadi
dayaqlarının yaradılması dayanırdı. Heydər Əliyev müdrikliyinin bariz ifadəsi sayılan iqtisadi islahatlar bu
vəzifənin uğurla həyata keçirilməsini təmin edə bildi. Ölkəmizin iqtisadiyyatını çökdürmüş tənəzzül və
hiperinfilyasiya cilovlandı, iqtisadi liberallaşma tədbirləri başlandı: torpaq islahatı, özəlləşdirmə, iqtisadiyyatın
dövlət tərəfindən idarə olunması metodlarının tədricən ixtisar edilməsi və bu qəbildən olan bir sıra addımlar atıldı.
Yeni iqtisadi münasibətlərin və sistemin ilkin, lakin mühüm ünsürləri bərqərar edildi.
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Müstəqil Azərbaycanın və onun gələcəyinin etibarlı iqtisadi əsaslarının yaradılmasında Heydər Əliyevin
dühasının məhsulu olan yeni neft strategiyasının işlənib hazırlanması və “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması
müstəsna rol oynamışdır. Əgər bugünkü Azərbaycanın inkişafının bir neçə fundamental dayaqlarından danışmalı
olsaq, ilk növbədə, neft strategiyasını və onun ölkəmizə bəxş etdiyi əvəzolunmaz töhfələri yada salmalıyıq.
Əsrin müqaviləsinin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycana daxil olan böyük vəsaitlər onun
iqtisadiyyatını gücləndirməklə yanaşı, insanların rifahının yaxşılaşmasına misilsiz töhfə verir. İqtisadi fəallığın
artmasında, ölkənin infrastrukturunun müasirləşməsində, yeni iş yerlərinin yaranmasında neft strategiyasının
böyük tarixi əhəmiyyəti ayrıca qeyd edilməlidir. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya və regional iqtisadi
sistemlərinə qoşulması, dövlətlərarası iqtisadi və təsərrüfat əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi “Əsrin
müqaviləsi”nin ölkəmizə təqdim etdiyi digər imkanlardır.
Neft strategiyası təkcə iqtisadi və maliyyə dividendləri ilə kifayətlənmir. Onun Azərbaycan dövlətinin
beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə, beynəlxalq inteqrasiyasına, regional iştirakçı kimi rolunun artmasına
müsbət təsiri əvəzolunmazdır.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması Heydər Əliyevin arzuları və ideyaları sistemində mərkəzi yer
tuturdu. Onun fəxrlə, xüsusi qürur hissi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasını özünün fəaliyyətinin
başlıca qayəsi, şah əsəri hesab etməsi deyilən fikrin təsdiqi kimi başa düşülməlidir. Eyni zamanda Ulu Öndər
güclü, qüdrətli Azərbaycan dövlətinin qurulmasını arzu edirdi və bunun üçün bütün zəruri əsasları yaratmağa
çalışırdı. Onun “iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir” fikirləri əslində ölkəmizin dövlət quruculuğu
və inkişafı konsepsiyasının başlıca qayəsini təşkil edirdi.
Heydər Əliyevin böyük arzuları Azərbaycanın təkcə cari inkişafı ilə deyil, daha çox gələcəyi ilə əlaqədar
idi. Onun arzuları və ideyaları gələcək qüdrətli, firavan Azərbaycana hədəflənmiş strategiyanı xatırladırdı. Dahi
siyasətçi bu günə gələcəyin başlanğıcı, təməl daşı kimi baxırdı və bu mənada onun rəhbərliyi sabaha ünvanlanmış
fəaliyyət qismində qavranılmalıdır.
Heydər Əliyevin fəaliyyəti, xalq qarşısında xidmətləri misilsiz olduğu kimi, onun arzuları da möhtəşəm idi.
“Azərbaycan bütün dünyaya günəş kimi doğacaq” deyən Ümummilli Lider həm də böyük optimist idi. Tale
onun optimizminə həmişə haqq qazandırırdı. Azərbaycanın dünyanın ən uğurlu dövləti kimi qəbul edilməsi,
günü-gündən inkişafın yeni pilləsinə qalxması Heydər Əliyevin dərin optimizminə əsaslanan böyük arzularının
çin olmasının əyani ifadəsidir.
Azad Qarabağ
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarından
qaynaqlanan hərbi təcavüz siyasəti nəticəsində ölkəmizin torpaqlarının bir hissəsinin işğal edilməsi tariximizin ən
kədərli səhifələrindən biridir. On minlərlə insan təlafatı və torpaqlarımızın təxminən 20 faizə qədərinin işğal
edilməsi, bir milyona yaxın vətəndaşın məcburi koçkünə çevrilməsi birinci Qarabağ müharibəsinin acı nəticəsidir.
Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazım gəlir ki, bir-birini əvəz edən ozamankı iqtidarlar nə ölkənin ərazi bütövlüyünün
qorunması, nə də əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün sistemli konsepsiya hazırlayıb həyata keçirmək
iqtidarında ola bilmədilər. Dövlətin və cəmiyyətin resurslarını erməni təcavüzünün qarşısının alınmasına səfərbər
etməyin öhdəsindən gələ bilmədilər və ya bunu bəlkə də istəmədilər. Müharibə xaincəsinə siyasi mübarizə
predmetinə çevrilərək milli fəlakətin baş verməsinə səbəb oldu. Bağışlanmaz səhvlərdən biri də ondan ibarət idi
ki, Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz, torpaqlarımızın işğal edilməsi, bir milyona yaxın vətəndaşın məcburi köçkün
həyatı yaşamağa məhkum edilməsi dünya birliyinin diqqətinə lazımi səviyyədə çatdırıla bilmədi. Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərindən çıxarılması haqqında qətnaməsinin icrası istiqamətində zamanında təsirli tədbirlər görülmədi və
vaxtın itirilməsi səbəbindən münaqişənin nizama salınması beynəlxalq birliyin gündəliyində arxa plana keçdi.
Beləliklə, AXC-Müsavat iqtidarının yarıtmaz hakimiyyətinin qoyub getdiyi total böhran mirası Qarabağın
işğalı və kütləvi köçkünlər problemləri ilə təsəvvüredilməz dərəcədə ağırlaşmışdı və xalqın təkidli tələbləri ilə
hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin çiyinləri üzərinə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması kimi ağır tarixi missiya qoyulmuşdu.
Erməni işğalına məruz qalmış Qarabağın azad edilməsi istiqamətində bütün cəmiyyətin resurslarının
səfərbər edilməsinə yönəlmiş sistemli fəaliyyət yalnız Ümummilli Lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra başladı.
Ev-eşiklərindən məhrum edilmiş yüz minlərlə insanın yerləşdirilib məişət problemlərinin həll edilməsindən
tutmuş nizami ordunun yaradılması, Qarabağ həqiqətlərinin bütün dünyaya çatdırılması və s. bu çoxşaxəli
fəaliyyətin ayrı-ayrı istiqamətləri idi.
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Azərbaycanın əhalisinin 10 faizini təşkil edən köçkünlərin yerləşdirilməsinin, ehtiyaclarının ödənilməsinin,
onlara zəruri olan xidmətlərin göstərilməsinin iqtisadiyyatı ağır böhran içərisində olan, siyasi sabitliyi əsaslı
şəkildə pozulmuş bir ölkədə hansı titanik səylər bahasına başa gəldiyini təsəvvür etmək çətin deyil. Bu, bir yandan
daxili sabitliyin və əmin-amanlığın təmin edilməsi, digər yandan əhalinin böyük kəsiminin sosial problemlərinin
həlli, üçüncü tərəfdən isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli şəkildə yoluna qoyulması sayəsində mümkün
ola bilərdi.
Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli şəkildə və birdəfəlik həllində nizami ordunun yaradılmasının
əhəmiyyəti müqayisəedilməz idi. Qarabağın işğalının çoxsaylı səbəbləri içərisində ötən əsrin 90-cı illərinin
əvvəllərində Azərbaycanda nizami ordu yaradılması işindəki çatışmazlıqların xüsusi yer tutduğunu sübut etməyə
ehtiyac yoxdur. Böyük fədakarlıq və ayrı-ayri qəhrəmanlıq nümunələri göstərmələrinə baxmayaraq, könüllü
batalyonların nizami ordunun vəzifələrini yerinə yetirə bilmədiyi göz önündə idi. Buna görə Heydər Əliyevin
Qarabağın azadlığı konsepsiyasının mərkəzində əsas məsələ kimi tezliklə nizami ordunun yaradılması dayanırdı.
Ordunun təchizatı, təcrübəli kadrlarla komplektləşdirilməsi, nizam-intizamının möhkəmləndirilməsi sahəsində
qısa vaxtda görülən işlər öz bəhrələrini verirdi.
Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması sahəsində aparılan genişmiqyaslı
təbliğatın problemin beynəlxalq səviyyədə düzgün qiymətləndirilməsinə töhfələri özünü göstərirdi. Onun
nəticəsində torpaqlarının işğal olunmasına baxmayaraq, Azərbaycanın əleyhinə olan beynəlxalq ictimai rəy
tədricən ölkəmizin xeyrinə dəyişməyə başlamışdı. Düşünürəm ki, Heydər Əliyevin ayrı-ayrı ölkələrdə səfərlərdə
olarkən xəritə qarşısında Qarabağ probleminin həqiqətlərini şərh edən obrazı vətəndaşlarımızın xatirələrində bu
gün də yaşamaqdadır.
Qarabağın azad edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, məcburi köçkünlərin öz
evlərinə qayıtmasının təmin edilməsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ən böyük arzusu idi. Prezident olaraq
onun vaxtının və enerjisinin böyük hissəsinin həmin problemlərə həsr olunduğunu özü dəfələrlə etiraf edirdi.
Çadır şəhərciklərinə səfərlərin, məcburi koçkünlərlə görüşlərin, ordu quruculuğunun, cəmiyyətin münaqişənin
həll olunması istiqamətində səfərbər edilməsi Prezident Heydər Əliyevin gündəliyinin ən aktual mövzuları olduğu
müasirlərinə yaxşı tanışdır. Dahi siyasətçinin titanik səyləri öz bəhrələrini verdi. Qarabağ problemi onun
zamanında həll olunmasa da, münaqişənin ədalətli şəkildə nizama salınmasının ümdə şərtlərinin formalaşmasında
çox ciddi uğurlar əldə edildi. Nizami ordu yaradıldı, onun döyüş qabiliyyətinin artırılması istiqamətində mühüm
nailiyyətlər qazanıldı, beynəlxalq rəydə problemə baxış köklü surətlə dəyişdi. Ən əsası, varisinə Qarabağ
probleminin həll edilməsi ilə əlaqədar ağır miras qoymadı. Əksinə, münaqişənin uğurla həll edilməsi üçün lazımi
şəraitin yaradılması baxımından mümkün olan hər şeyi etdi. Ona görə də, Ümummilli Lider 2003-cü ildə növbəti
prezident seçkiləri ərəfəsində xalqa müraciətində özünəməxsus daxili inamla deyirdi: “Mənim edə bilmədiklərimi
İlham Əliyev həyata keçirəcəkdir. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm”.
Heydər Əliyevin bu müdrik kəlamları möhtəşəm siyasi uzaqgörənlik nümunəsinə çevrildi. İlham Əliyev
onun bütün ümidlərini doğrultdu. 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Qarabağın azad edilməsi bu fikirlərin
ən qabarıq təcəssümüdür. İlham Əliyev Heydər Əliyevin başladığı, lakin çatdıra bilmədiyi işi - Qarabağın azad
edilməsini uğurla başa çatdırdı, Azərbaycana qeyri-adi qürur, iftixar mənbəyi bəxş etdi. Heydər Əliyevin qurduğu
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qüdrət və əzəmətinə tarixi möhür vurdu. 2020-ci il noyabr ayının 8-də Şuşanın
azad olunması münasibətilə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dediyi “Mən bu gün Ulu Öndər Heydər
Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata
vəsiyyətini yerinə yetirdim” fikirləri Heydər Əliyevin arzularının ən böyük təntənəsi sayıla bilər və sayılmalıdır.
Heydər Əliyevin başladığı möhtəşəm işin məntiqi yekununu bundan daha yaxşı ifadə etmək mümkün deyil.
Qarabağın azad edilməsi bu istiqamətdə böyük xidmətlər göstərmiş, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hər kəsin
qəlbində yaşayan əziz xatirəsinə ən böyük ehtiramdır.
Daha etibarlı, daha firavan gələcəyə doğru inamlı addımlar
Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarını fərqləndirən başlıca xüsusiyyətlərdən biri onların gələcəyə
ünvanlanması idi. Bu dahi insan həmişə Azərbaycanın gələcəyini düşünür, bütün fəaliyyətini məhz bu yöndə
səfərbər edirdi. Onun həyata keçirdiyi islahatlar, memarı sayıldığı möhtəşəm neft strategiyası ölkənin firavan
gələcəyinin qurulması, insanlara daha yüksək rifahın təmin edilməsi məqsədi güdürdü. Onu da ayrıca vurğulamaq
lazım gəlir ki, Azərbaycanın etibarlı və yüksək rifaha əsaslanan gələcəyinin qurulması Heydər Əliyevin yalnız
fəaliyyətinin hədəfi deyildi, həm də onun ideyaları və idealları sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Başqa
sözlərlə ifadə etsək, Azərbaycanın işıqlı gələcəyinin təmin edilməsi onun varisinə siyasi vəsiyyəti mənasını kəsb
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edirdi. Heydər Əliyevi düşündürən təkcə özünün idarə etdiyi Azərbaycan deyil, həm də gələcək Azərbaycanın
qüdrəti, əmin-amanlığı və rufahı idi. Bu isə yalnız gələcək seçkilər haqqında düşünən siyasətçiyə deyil, sözün
həqiqi mənasında genişmiqyaslı tarixi şəxsiyyətə və nəhəng vətənpərvərə xas olan xüsusiyyətdir.
Heydər Əliyevdən sonra Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın sürətli inkişafının əsas
səbəbləri sırasında haqqında söhbət açdığımız amilin ayrıca rolu olduğunu iddia etmək mümkündür. Ulu Öndərin
layiqli davamçısı olaraq Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin motivasion əsaslarından birinin müstəqil
dövlətimizin qurucusu Heydər Əliyevin vəsiyyətlərində axtarılması tamamilə məqsədəuyğundur. İlham Əliyevin
mütəmadi olaraq ölkəmizdə həyata keçirilən siyasətin kökündə Ulu Öndərin ideyalarının dayandığını
səsləndirməsi siyasi varisliyin ifadəsi, Heydər Əliyevin vəsiyyətlərinə dərin hörmətin nümunəsi kimi
qiymətləndirilməlidir.
2003-cü ildən etibarən Azərbaycanın yaşadığı möhtəşəm inkişaf, iqtisadiyyatın inanılmaz dərəcədə artımı,
insanların rifahının yüksəlməsi, ölkənin simasının kökündən dəyişdirilməsi və yenilənməsi, dövlətimizin
beynəlxalq səviyyədə mövqelərinin güclənməsi və nəhayət, 30 ilə yaxın bir müddət ərzində həllini tapa bilməyən,
düyünə düşmüş problemin çözülməsi - Qarabağın azad edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və
suverenliyinin tam təmin edilməsi möhtəşəm uğurlar olmaqla yanaşı, Heydər Əliyev ideyalarının və arzularının
təntənəsi sayılmalıdır.
Böyük və şərəfli inkişaf yolu keçən Azərbaycanı qarşıda daha böyük nailiyyətlərin gözlədiyi nəinki ölkə
vətəndaşlarında, habelə dünyanın aparıcı maliyyə və ekspert birliklərində heç bir şübhə doğurmur. 2021-ci ilin
fevral ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilən və qarşıdakı 10 il ərzində
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən milli strategiya deyilənin əyani sübutudur.
Dayanıqlı və artan rəqabətli iqtisadiyyat, dinamik, inklüziv və sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyət,
rəqabətqabiliyyətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar, azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış, təmiz ətraf mühit
və yaşıl inkişaf kimi hədəflərin müəyyən edilməsi 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın əzəmətli tranformasiya
mərhələsinə qədəm qoyduğundan xəbər verir. Bu, inkişafın elə bir mərhələsi olacaqdır ki, artan iqtisadi imkanlar
davamlı və hər kəsi əhatə edən etibarlı, ardıcıl sosial imkanlara transfer edəcək, ümumi rifahı və firavanlığı
keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldəcəkdir.
Heydər Əliyevin uzun sürən siyasi taleyi daim insanların ona, onun şəxsiyyətinə böyük hörmətlə,
fəaliyyətinə dərin inamla müsayiət olunub. Siyasətçinin uğur və xoşbəxtliyinin bir qayda olaraq iki ölçüsü qeyd
edilir. Onun biri xalqın sevgisi və ehtiramı, ikincisi isə tarixin qiymətidir. Heydər Əliyevin timsalında hər iki ölçü
bütün qabarıqlığı ilə müşahidə olunmaqdadır. Bu baxımdan Ulu Öndər ən xoşbəxt siyasətçi və böyük şəxsiyyət
kimi tarixdə yaşayır. Lakin onun rəhbər və tarixi şəxsiyyət xoşbəxtliyinin digər ölçüsü də mövcuddur. Onun
ideyaları və arzuları sadəcə tarixdə deyil, həm də onun varisi Prezident İlham Əliyev tərəfindən ölkəmizdə uğurla
həyata keçirilən və möhtəşəm nailiyyətlərdə ifadə olunan siyasətdə yaşayır.
Düşünürəm ki, bu qeydləri başa çatdırmaq üçün istifadə oluna biləcək ən münasib sonluq Heydər Əliyevin
böyük uzaqgörənliklə söylədiyi “Nə qədər Azərbaycan var, mən də varam” kəlamı ola bilər.
Azərbaycan.-2021.-8 may.-№ 97.-S.1,4.
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Heydər Əliyev – müstəqil dövlətimizin və hüquqi-siyasi sistemimizin qurucu lideri
Hikmət BABAOĞLU,
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü,
“Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru
Dünyanın siyasi tarixinə nəzər saldıqda xalqların taleyinə, bəşəriyyətin gələcəyinə təsir edən həlledici
faktorlar sırasında lider amilinin rolu xüsusi olaraq diqqəti cəlb edir. Beynəlxalq təcrübə göstərir ki, tarixi-siyasi,
coğrafi şəraitdən asılı olmayaraq, liderlik fenomeni milli dövlətin inkişafında aparıcı rola malikdir. Lider yalnız
tərəfdarlarını, xalqı arxasınca aparan rəhbər deyil, o, həm də tarix yazan və tarixin gedişatına həlledici təsir
göstərən şəxsiyyətdir. Bu kontekstdə ayrı-ayrı xalqların və dövlətlərin timsalında müxtəlif nümunələr mövcuddur.
Liderlik amili və qüdrətli Azərbaycan
Bir əsrdə iki dəfə istiqlaliyyət qazanmış Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcudluğu, dinamik inkişafı,
beynəlxalq münasibətlər sistemində davamlı yüksəlişi bilavasitə liderlik amili ilə bağlıdır. Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin həm SSRİ dönəmində, həm də müstəqillik illərində ölkəmizə rəhbərliyi
dövrünə nəzər saldıqda görürük ki, xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması, respublikamızın tərəqqisinin
təmin olunması və digər istiqamətlərdə tarixi əhəmiyyətə malik olan misilsiz işlər görülüb. Başqa sözlə,
ümummilli liderin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı tarixi xidmətləri onun fəaliyyətinin bütün
mərhələlərini əhatə edir.
Azərbaycanın müstəqilliyin ilk illərinin siyasi, ictimai və iqtisadi mənzərəsi heç kimə sirr deyil. Azərbaycan
vətəndaş müharibəsi, müstəqilliyini itirmək təhlükəsi qarşısında idi. Belə bir situasiyada xalqımız 1993-cü ildə
parçalanmaq təhlükəsi ilə üzləşən 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. Böyük xilaskarın Bakıya gəlməsi xəbəri xalq tərəfindən sevinclə
qarşılandı. 1993-cü il iyunun 15-də isə Heydər Əliyev Azərbaycan parlamentinin 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. Belə ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin rasional seçim strategiyası və bunun fonunda
atdığı praqmatik addımlar sayəsində ölkədə destruktiv proseslərin neytrallaşdırılmasına nail olundu. Həmin tarixi
dövrün qanunauyğunluqlarına və reallıqlarına bir daha nəzər yetirdikdə belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, milli
dövlət və modern cəmiyyət quruculuğu prosesinin sistematik surətdə əsası qoyulmamışdan öncə ölkə daxilində
bir sıra dağıdıcı ünsürlərin qarşısının alınması, kataklizmlərlə müşayiət edilən xaotik proseslərin
neytrallaşdırılması, bütün bunların fonunda isə siyasi sabitliyin təmin edilməsi lazım idi. Ümummilli lider Heydər
Əliyev, ilk növbədə, sadalanan strateji vəzifələri reallaşdırmaqla buna nail oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasi kurs Azərbaycanın gerçək
müstəqilliyini təmin etdi
Bütün bunların qanunauyğun nəticəsi kimi, 1993-cü il oktyabrın 3-də ölkəmizdə keçirilən prezident
seçkilərində ümummilli lider Heydər Əliyev xalqımızın böyük əksəriyyətinin etimadını qazanaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçildi. Bundan sonra ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti və səyləri sayəsində
ölkəmiz tərəqqi yoluna çıxaraq tarixi nailiyyətlər əldə etməyə başladı. Beləliklə, ümummilli lider Heydər Əliyevin
xalqın təkidli tələbələri ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtması xalqımızın çoxəsrlik tarixinə taleyüklü
möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil oldu.
Qeyd etdiyimiz kimi, bundan sonra ölkədə siyasi sabitlik təmin edildi, xaos və kataklizmlərin qarşısı
məharətlə alındı. Ulu öndər Heydər Əliyevin zamanında atdığı praqmatik addımlar bir əsrdə ikinci dəfə
müstəqillik əldə etmiş Azərbaycanın öz mövcudluğunu qoruyub saxlamasını təmin etdi. İctimai-siyasi sabitliyin
təmin edilməsi və sistematik səciyyəli kompleks tədbirlərin görülməsi nəticə etibarilə yeni cəmiyyət və milli
dövlət quruculuğu prosesinin başlanmasını mümkün edən strateji faktor oldu. Ulu öndər Heydər Əliyev tarix
baxımından çox qısa bir müddətdə milli dövlətçiliyin sarsılmaz əsaslarını yaratmağa, Azərbaycanın
müstəqilliyinin əbədi və dönməz xarakter almasına nail oldu. Bu tarix, eyni zamanda, Azərbaycanın dünya
birliyinə qovuşması, dünya dövlətləri tərəfindən tanınması, beynəlxalq aləmdə layiqli yerini tutması ilə
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səciyyələnir. Ölkəmizdə 1993-cü ildən etibarən həyata keçirilən siyasi kursun prioritetlərini təşkil edən dünyəvi,
hüquqi dövlət quruculuğu yönümündə atılan addımlar demokratiyanın, insan hüquq və azadlıqlarının təməl
prinsiplərinin bərqərar olunmasına zəmin yaratdı.
Müstəqil dövlət quruculuğu Azərbaycanın qüdrətini artırdı, yeni inkişaf perspektivləri yaratdı
Bütövlükdə, öz fəaliyyətini Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına həsr edən ulu öndər Heydər Əliyev, eyni
zamanda, dövlətin hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində də mühüm addımlar atdı. Belə ki,
ümummilli liderin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə hazırlanaraq 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul olunmuş
müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ölkəmizdə müasir dövlətçilik sisteminin bərqərar edilməsi
üçün möhkəm hüquqi baza yaratdı. Məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsi, Konstitusiya Məhkəməsinin və
digər mühüm təsisatların yaradılması ölkədə demokratikləşdirmə prosesinin irəliyə aparılmasında mühüm rol
oynadı. Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət quruculuğunun təmin olunması, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar
edilməsi istiqamətində ciddi addımlar atıldı. Bütövlükdə, ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
siyasi kurs Azərbaycanın gerçək müstəqilliyini təmin etdi.
Azərbaycançılıq ideologiyası milli həmrəyliyi təmin edən mühüm strateji faktor kimi
Ən mühüm məqamlardan biri budur ki, Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarının gücləndirilməsi, milli
həmrəylik və bütövlüyün təmin olunması kontekstində ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu
azərbaycançılıq ideologiyası müstəsna əhəmiyyət kəsb etdi. Məlumdur ki, 1990-cı illərin əvvəllərində ölkəmizin
gələcək taleyi ilə bağlı problemlərdən biri də köhnə siyasi sistemin dağılması ilə cəmiyyətdə yaranan ideoloji və
mənəvi böhran olub. Köhnə ictimai-siyasi quruluş dağıldıqdan sonra onun ideoloji və mənəvi dayaqları da iflasa
uğrayıb. Həmin siyasi quruluşun illərlə formalaşdırdığı və tərbiyə etdiyi ictimai şüur yeni ideologiya axtarışına
çıxmaq məcburiyyətində qalıb. Bu dövr istər yeni cəmiyyət modelinin qəbul edilməsi, istərsə də milli ideologiya
formalarının axtarılması ilə xarakterik idi. Məhz belə bir mürəkkəb situasiyanın fonunda siyasi palitrada təmsil
olunan qüvvələr özlərinin qrup mənafeləri naminə müxtəlif ideoloji cərəyanlara istinad etməyə çalışırdılar. Belə
olduğu halda, konstruktivlik və milli həmrəylik naminə mövqelərin yaxınlaşdırılması əvəzinə maksimalistlik
meyilləri artır, bir-birini inkar formulu təzahür edirdi. Vətəndaş həmrəyliyi yarada biləcək ideologiya isə yalnız
1993-cü il siyasi dönəmindən sonra səslənməyə başlayıb. Bu, ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülən
müddəalar olub. Xalqımızın ümummilli liderinin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası özündə
ümumbəşəri səciyyə daşıyan və milli dəyərlərə cavab verən prinsipləri ehtiva etməklə milli həmrəyliyi təmin edən
strateji faktor olub. Azərbaycançılıq, eyni zamanda, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların milli istinad
mənbəyinə çevrilib. Bu ideologiya siyasi mənsubiyyətindən, dini əqidəsindən asılı olmayaraq, bütün etnik
qrupların, milli azlıqların hüquqlarını paritet əsasda təsbit etdi və milli həmrəylik mənbəyinə çevrildi. Bu gün
dünyaya özünəməxsus tolerantlıq modeli təqdim edən, multikulturalizmin inkişafına töhfə verən Azərbaycan
dövləti dini, etnik fərqliliyin, birgəyaşayışın ən yüksək nümunəsi sayılır. Bunun da əsasında məhz ümummilli
lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu universal ideoloji formula olan azərbaycançılıq ideologiyası dayanır.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan möhtəşəm nailiyyətlər qazanaraq yeni zirvələr
fəth edir
Bu gün Heydər Əliyev siyasəti onun layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev
tərəfindən milli maraqlara və müasir çağırışlara uyğun olaraq müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Dövlət başçısının
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən strateji kursun nəticəsində müasir müstəqil Azərbaycan möhtəşəm nailiyyətlər
qazanaraq yeni zirvələr fəth edir. Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən bu vaxtadək olan
müddət Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olub. Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanın dinamik tərəqqisini təmin edən strateji inkişaf paradiqmalarını dəqiq müəyyən edib. İlk növbədə,
inkişafın milli – Azərbaycan modelinin formalaşdırılması, yeni keyfiyyət çalarları ilə zənginləşdirilməsi mühüm
məqsəd və vəzifə kimi təsbit olunub, bu hədəfə çatmaq üçün həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər
səmərəli nəticələr verib. Bir sözlə, Prezident İlham Əliyev inkişafın milli modelini yaratmaqla Azərbaycanın
tərəqqisini təmin edib, ölkəmiz qarşısında yeni perspektivlər açılıb.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən praqmatik, çoxvektorlu, milli maraqlara əsaslanan
xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan regionun ən güclü aktoruna, yüksək beynəlxalq nüfuza malik olan dövlətə
çevrilib. Ölkəmizin xarici siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri bu strateji kursun müstəqillik və
suverenlik prinsiplərinə əsaslanmasıdır. Yəni, respublikamız tam müstəqil siyasət həyata keçirir. Buna görə də
Azərbaycana olan rəğbət daim artır, ölkəmizə yüksək hörmət və etimad göstərilir.
Nəticə etibarilə, müasir, demokratik və qüdrətli ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixi
nailiyyətlərə imza atır. Azərbaycan xalqı isə Prezident İlham Əliyevin siyasətini ürəkdən dəstəkləyir, onu milli
birliyin, dayanışmanın və həmrəyliyin simvolu kimi görür.
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Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən lider kimi adını əbədi olaraq
tarixə yazdırdı
Ümummilli liderimizin əsasını qoyduğu praqmatik xarici siyasət kursunun, dərin strateji diplomatiya
siyasətinin, ordu quruculuğu prosesinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi, ictimaisiyasi sabitliyin qorunması, milli həmrəyliyin gücləndirilməsi, ölkənin hərbi qüdrətinin artırılması, beynəlxalq
mövqeyinin möhkəmləndirilməsi sayəsində Azərbaycan Dağlıq Qaarabağ münaqişəsini həll etməklə tarix yazdı
və tarixi ədaləti bərpa etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən lider kimi adını
əbədi olaraq tarixə yazdırdı, Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsini yaratdı və 44 günlük Vətən
müharibəsinin əsl qəhrəmanına çevrildi. Vətən müharibəsində Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə möhtəşəm tarixi qələbə qazanan Azərbaycan həm öz ərazi bütövlüyünün, həm də tarixi
ədalətin bərpasına müvəffəq oldu. Sentyabr ayının 27-dən başlayaraq, dekabr ayının 1-nə qədər davam edən bu
mərhələ, əslində, nəinki Azərbaycanda, bütövlükdə, Cənubi Qafqazda tamamilə fərqli və yeni bir eranın
başlanğıcını yaratdı. Ona görə də 44 günlük aktiv müharibə fazası və sonrakı günlərdə 3 rayonumuzun bir güllə
atılmadan azad edilməsi elə bir mühüm hadisədir ki, xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Yəni, uzun illərdir
davam edən və “Dağlıq Qarabağ problemi” adlandırılan məsələ birdəfəlik və heç bir status olmadan həll edildi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olundu. Azərbaycan xalqı məğlub edilmiş xalq statusunda təqdim
edilməkdən qurtularaq qalib xalq statusu əldə etdi, milli birliyin və bərabərliyin simvoluna çevrildi.
Əlbəttə, çox mürəkkəb tarixi mərhələdən keçdik. 44 günlük müharibə tarixində hər hansı kiçik səhv böyük
faciələrə səbəb ola bilərdi. Otuz ilə qədər davam edən danışıqlar prosesində Azərbaycan xalqının səbri, dəyanəti,
dözümü sınağa çəkildi. Ancaq müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev mürəkkəb regionda bu
qətiyyətli qərarı və çox mürəkkəb prosesi diplomatiyanın və siyasətin mümkün etdiyi ən mahir incəliklə idarə
etməyi bacardı, qələbəmizi diplomatik-siyasi müstəvidə də möhkəmləndirdi. Azərbaycan xalqı bu prosesdə bir
daha sübut etdi ki, ölkəmizdə xalq-iqtidar birliyi olduğu təqdirdə ən çətin məsələlər belə həll edilir.
Bu gün də Azərbaycan xalqı bu Qələbə əhval-ruhiyyəsini böyük coşqu ilə yaşayır. Bu Qələbə Azərbaycan
xalqına, xalq da bu Qələbəyə layiqdir. Çünki Azərbaycan dövlətçiliyi böyük imtahanlardan keçdi. Azərbaycan
Prezidenti ən doğru zamanda ən doğru qərarı qəbul etməklə xalqımızın tarixi Qələbəsini təmin etdi. Diplomatik,
siyasi və hərbi müstəvidə əldə etdiyi qələbələrlə qalibiyyətimizin simvoluna çevrildi. İlham Əliyev Qarabağ fatehi
kimi adını hərbi-siyasi tariximizə qızıl hərflərlə yazdırdı. Son 200 illik tariximizdə ilk dəfə torpaqlarımızı azad
edən müzəffər Sərkərdə oldu. Bir sözlə, bütün cəbhələrdə möhtəşəm tarixi qələbənin memarı Prezident, müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevdir.
Vacib nüanslardan biri də budur ki, parlaq qələbə qazanaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi-siyasi
yolla həllinə nail olan Azərbaycan regionda yeni geostrateji reallıqlar yaratdı. Bu kontekstdə bir sıra məqamlara
xüsusi olaraq diqqət yetirmək lazımdır. Əvvəla, Azərbaycan hərb və diplomatiya tarixində bütün dünyada heyrətlə
qarşılanan yeniliklərə imza atdı. Sovet İttifaqının dağılması prosesində etnik separatçılıqla müşahidə edilən
müharibələr tarixində dönüş yaratmaqla yeni nümunə ortaya qoydu. Digər tərəfdən, ölkəmiz böyük bir strateji
regionda yeni güc balansı yaratmaqla bu yeni geosiyasi tarazlıqda özünün mühüm yerini və rolunu müəyyən etdi.
Bütün bunlar isə o qədər sürətlə baş verdi ki, dünya siyasətini müəyyən edən güc mərkəzlərinin bir çoxu, sadəcə
olaraq, hadisələri kənardan izlədilər və ona əsla müdaxilə edə bilmədilər. Halbuki biz çox radikal və aktiv
müdaxilə cəhdlərinin də şahidi olduq.
Beləliklə, Azərbaycan yeni reallıq formalaşdırmaqla özünə mühüm strateji perspektiv təmin edib. Hazırda
Azərbaycan regionun lider və qalib ölkəsi kimi Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan və qətiyyətli lider cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz yeni gələcəyini inşa edir. Nəticə etibarilə, yuxarıda sadalanan bütün
nailiyyətlərimizin baş tacı Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi hərbi-siyasi qələbəmizdir. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tarixi qələbəmizin birinci qəhrəmanı kimi hər zaman Azərbaycan əsgərini göstərsə də,
hamımız bilirik ki, milli güc yalnız milli lider tərəfindən təşkilatlandırılanda və idarə olunanda həqiqi milli gücə
çevrilir. Ona görə də Prezident İlham Əliyev, sözün əsl mənasında, böyük tarixi şəxsiyyət və böyük dövlət
xadimidir.
Qürur doğuran haldır ki, müstəqil və qüdrətli Azərbaycan bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin
ideyaları əsasında tərəqqi yolunda əmin addımlarla irəliləyir, yeni nailiyyətlər qazanaraq milli gücünü daha da
artırır.
Xalq qəzeti.- 2021.- 8 may.- № 97.- S. 3-4.
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Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşımızın reallıqları
Həsən Həsənov
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru, Əməkdar jurnalist, YAP Təftiş Komissiyasının üzvü
Biz müstəqil Azərbaycan kimi əzəmətli bir abidənin təməlini qoyuruq, onu qururuq, yaradırıq. Onu indiki
nəsillər üçün yaradırıq, gələcək nəsillər üçün yaradırıq. Bizim üzərimizə şərəfli vəzifə düşübdür və bunu layiqincə
yerinə yetirməliyik. Güman edirəm ki, hər bir vətəndaş bu vəzifənin yerinə yetirilməsində öz yerini tapacaqdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının müasir dövlətçilik tarixinin formalaşmasında və inkişafında böyük dövlət xadimi
Heydər Əliyevin rolu və xidmətləri ölçüyəgəlməzdir. Ümummilli Lider bəşəri dəyərlər zəminində xalqın
müstəqillik məfkurəsini reallığa çevirməklə müasir dövlətçilik sistemimizin mükəmməl siyasi-ideoloji, iqtisadi
və mənəvi dayaqlar sistemini yaratmışdır. Bu böyük şəxsiyyət bütöv bir tarixi mərhələnin yaradıcısı və nadir
ictimai-siyasi fenomen idi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlişi xalqımızın
yaddaşına möhtəşəm tərəqqiyə dönüş anı, şərəfli bir tarixin başlanğıc günü kimi həkk olunmuşdur. Təəssüflə qeyd
etmək lazımdır ki, zəngin təbii sərvətlərinə, elmi-texniki potensialına baxmayaraq, ittifaq hökumətinin ögey
münasibəti üzündən Azərbaycan ötən əsrin 60-cı illərində sosial-iqtisadi inkişaf parametrlərinə görə müttəfiq
respublikalar arasında sonuncu yerlərdən birini tuturdu. Ölkənin sosial-iqtisadi tənəzzülü xalqın mənəvi-psixoloji
durumuna da mənfi təsir göstərirdi. Azərbaycanı düşmüş olduğu ağır vəziyyətdən çıxarmaq üçün kompleks
proqramların həyata keçirilməsi günün əsas tələbinə çevrilmişdi.
1969-1982-ci illərdə ölkənin sosial-iqtisadi göstəricilərinin təhlili göstərir ki, zəngin təcrübəyə, nadir
istedada malik Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında respublikada istehsalın həcmi və məhsuldarlıq sürətlə
yüksəlmiş, böyük nailiyyətlər qazanılmışdır. O illərdə elmi-texniki tərəqqi sahəsində ciddi irəliləyiş baş vermiş,
yeni və müasir istehsal sahələri yaradılmış, əhalinin sosial-rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində önəmli
tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Ulu Öndərin fədakar əməyi və xüsusi təşkilatçılıq qabiliyyəti sayəsində Azərbaycan iqtisadi inkişaf
dinamikasına görə digər müttəfiq respublikaları ötərək ön sıraya keçmişdir. Heydər Əliyev Kremldəki yüksək
nüfuzundan istifadə edərək respublikanın xalq təsərrüfatının inkişafını təmin etmək üçün Sov.İKP MK-nın və
SSRİ Nazirlər Sovetinin mühüm qərarlarının qəbul edilməsinə nail olmuşdur.
Tarix öz yaddaşında hakimiyyət əldə etmək, fərdi ambisiyalarına yetmək üçün çalışanları deyil, xalqın
azadlığı, dövlətin müstəqilliyi, ölkənin tərəqqisi uğrunda mübarizə aparan siyasi xadimləri saxlayır. Ulu Öndər
Heydər Əliyev də Öz xalqının, Vətəninin müqəddəratının həll olunduğu çox çətin mübarizələrdən, ağır
sınaqlardan şərəflə çıxmış, Öz adını Corc Vaşinqton, Mustafa Kamal Atatürk, general Şar de Qoll, Konrad
Adenauer kimi dünya tarixinə qızıl hərflərlə həkk etmişdir. Geniş dünyagörüşü, unikal təfəkkürü, dəmir məntiq,
böyük əməksevərlik, obyektivlik, xalqına sonsuz məhəbbət Onun fenomenal şəxsiyyətini xarakterizə edən əsas
keyfiyyətlər idi. Yaşadığı dövrdə baş verən hadisələrin, proseslərin zaman keçdikcə nə ilə nəticələnəcəyini yaxşı
dərk edən Heydər Əliyev gələcək müstəqil dövlətin iqtisadi, sosial bazasının, kadr potensialının yaradılmasına da
uzaqgörənliklə qayğı göstərir, əlverişli zəmin formalaşdırırdı. Xalqımızın böyük oğlu istisnasız olaraq Öz həyatını
Azərbaycana həsr etmişdi. Böyük bir inamla deyə bilərik ki, Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna
hesablanmış şərəfli yol Ulu Öndərin ölkəmizə birinci rəhbərliyi dövründən başlamışdır.
Bu həqiqəti biz 1991-ci ildən sonra daha aydın dərk etməyə başladıq. SSRİ dağılandan sonra Azərbaycana
həmin dövrdən böyük bir infrastruktur miras qalmışdı. Başqa sözlə, Azərbaycan keçmiş ittifaqda özünü müstəqil
olaraq dolandıra biləcək üç respublikadan biri idi.
Azərbaycan öz müstəqilliyini 1991-ci il oktyabrın 18-də elan etsə də, o vaxtlar ölkədə hakimiyyətdə olan
Mütəllibov güruhunun, daha sonra AXC-”Müsavat” cütlüyünün fərasətsiz idarəçiliyi üzündən yaranmış dərin
siyasi, iqtisadi və hərbi böhran nəticəsində Azərbaycan dövlətçiliyi itirilmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. 1993-cü ilin
iyununda xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev mürəkkəb və ziddiyyətlərlə
dolu olan tarixi prosesləri düzgün qiymətləndirərək, geosiyasi dəyişikliklərin gedişini xalqın maraqları çərçivəsinə
yönəltdi, praqmatik və rasional tədbirlər həyata keçirdi. Qısa müddətdə ölkədə sabitlik bərpa olundu, cəbhədə
Ermənistanın hərbi təcavüzünün qarşısı alındı, atəşkəs əldə edildi, irimiqyaslı islahatlara başlanıldı, milli və etnik
zəmində qarşıdurma aradan qaldırıldı.
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1993-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda ilk demokratik, azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirildi. Bu
seçkinin keçirilməsi üçün tam demokratik şərait yaradılması, seçicilərin böyük mütəşəkkillik və fəallıqla
səsvermə prosesində iştirak etməsi ölkədə sabitliyin davamlı xarakter almasına müsbət təsir göstərdi.
1994-cü il mayın 12-də Ermənistanla atəşkəs haqqında razılaşma imzalanması düşmənin və onun xarici
havadarlarının planlarını alt-üst etdi. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev atəşkəsə nail olmaqla müharibənin
Azərbaycana gətirəcəyi faciələrin, məhrumiyyətlərin, təxribatların, ağır itkilərin, sosial-psixoloji gərginliyin
qarşısını aldı və ölkənin gələcək inkişafı üçün zaman qazandı.
İctimai-siyasi müstəvidə sabitləşmə dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ölkədə demokratik,
hüquqi dövlət quruculuğunun genişləndirilməsi üçün real zəmin yaratdı. Ulu Öndər ölkənin milli inkişaf
strategiyasını müəyyənləşdirərək demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm və zəruri addımlar
atmağa başladı.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun etibarlı qanunvericilik
bazasının yaradılmasına xüsusi önəm verirdi. Lakin totalitar sovet rejimindən miras qalan hüquq sistemi insan
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə, qanunun aliliyinin təmin olunmasına, demokratik, azad vətəndaş
cəmiyyətinin qurulmasına imkan vermirdi. Bu səbəbdən də mütərəqqi və demokratik dəyərlərə əsaslanan yeni
qanunvericilik bazasının yaradılması, müasir dünya standartlarına cavab verən hüquq və məhkəmə sisteminin
qurulması zəruri idi. Ölkənin siyasi həyatında hər bir fərdin iştirakını təmin etmək üçün demokratiya, humanizm,
insan hüquqları, siyasi və iqtisadi azadlıqlar kimi fundamental bəşəri dəyərlərə geniş meydan verilməsi mühüm
vəzifəyə çevrilmişdi. Demokratik cəmiyyətlərdə olduğu kimi, hakimiyyətin obyektləri və subyektləri xalqın
simasında cəmləşməli idi.
Bu istiqamətdə görülən işlərin nəticəsi olaraq 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə demokratik
dəyərləri özündə ehtiva edən Azərbaycan Konstitusiyası qəbul olundu. Heydər Əliyevin Sədrliyi ilə Dövlət
Konstitusiya Komissiyası tərəfindən hazırlanmış Əsas Qanun Azərbaycanda hüquqi dövlət və azad vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu, hakimiyyətin demokratik meyarlar əsasında bölgüsü, qanunun aliliyinin, insan
hüquqlarının qorunması, söz, fikir, mətbuat azadlığının, siyasi plüralizm və çoxpartiyalılığın, demokratik seçki və
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması üçün real şərait yaratdı. Ulu Öndər Konstitusiyanın qəbulunun
dövlət quruculuğu baxımından əhəmiyyətini çox yüksək dəyərləndirərək demişdir: “Əminəm ki, Azərbaycanın
ilk demokratik Konstitusiyası xalqımızın demokratiya, milli dövlətçilik yolu ilə getməsini təmin edəcək və
gələcək nəsillərə sivilizasiyalı, yüksəksəviyyəli, dünya demokratiyasında özünəməxsus yer tutan müstəqil
Azərbaycan dövləti miras qoyacağıq”.
Azərbaycanın beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunmasına, dünyanın bütün dövlətləri ilə
bərabərhüquqlu faydalı əməkdaşlıq əlaqələri, tərəfdaşlıq münasibətləri qurulmasına xüsusi önəm verən Heydər
Əliyev enerji amilini xarici siyasətin mühüm təsir mexanizminə çevirməklə ölkəmizin təhlükəsizliyini dünyanın
təhlükəsizlik sistemi ilə qırılmaz tellərlə əlaqələndirirdi. Çünki ölkənin müstəqilliyini möhkəmləndirmək, ərazi
bütövlüyünü təmin etmək, iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasına nail olmaq üçün, hər şeydən
əvvəl, Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində yerini müəyyənləşdirmək və bütün mövcud imkanlardan
istifadə etməklə mövqeyimizi möhkəmləndirmək lazım idi.
Bizim neft strategiyamızda zəngin neft və qaz ehtiyatlarının genişmiqyaslı istismarına xarici
investisiyaların cəlb edilməsi, 1994-cü il sentyabrın 20-də Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”,
“Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında xarici neft şirkətləri ilə
bağlanmış “Əsrin müqaviləsi” mühüm yer tutur. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə imzalanmış bu
müqavilədən sonra həyata keçirilməyə başlayan neft strategiyası sayəsində dünya dövlətlərinin Azərbaycana
marağı daha da artdı, ölkəmizin beynəlxalq mövqeləri möhkəmləndi, iqtisadi əlaqələrimiz genişləndi. Neft
strategiyasının reallaşdırıldığı ilk illərdə Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa boru kəmərləri yenidən quruldu, daha
sonra yeni neft və qaz ixrac kəmərləri inşa olundu. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac
boru kəmərlərinin istifadəyə verilməsi sayəsində neftin və qazın ixracının artması Azərbaycanın yeni neft
strategiyasının böyük uğuru və qələbəsi kimi dəyərləndirilməlidir.
Azərbaycana daxil olan böyük neft gəlirlərinin toplanması və şəffaflıq şəraitində səmərəli istifadəsinin
təmin edilməsi məqsədilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Fərmanı ilə 1999-cu ildə Dövlət Neft Fondu yaradıldı.
Bununla da neft sərvətlərinin nəsillər arasında ədalətli bölgüsünə, ölkədə mühüm investisiya, o cümlədən
infrastruktur və regional layihələrin maliyyələşdirilməsinə əlverişli şərait və aşkarlıq mühiti yarandı.
İlkin hesablamalara görə, “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqlar blokundan çıxarılan neft ehtiyatları 511 milyon
ton müəyyən edilmiş, sonralar qiymətləndirici quyuların nəticələrinə görə, bu rəqəm 1 milyard 72 milyon tona
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yüksəlmişdir. Yataqların işlənilməsinə tələb olunan sərmayə xərcləri 11,5 milyard ABŞ dolları təşkil edirdi. Bu
müqavilə dünyanın 19 ölkəsinin 41 neft şirkəti ilə 30-dan çox sazişin imzalanmasına yol açdı.
“Əsrin müqaviləsi” karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına və qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünya
miqyasında ən iri sazişlər siyahısına daxildir. Bu müqavilənin imzalanmasına həsr olunmuş təntənəli mərasimdə
çıxış edərkən Ümummilli Lider Heydər Əliyev demişdir: “Biz belə bir addım atmaqla Azərbaycanın dünya üçün,
dünya iqtisadiyyatı üçün açıq bir ölkə olduğunu nümayiş etdiririk. Biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan
Respublikasının suveren hüquqlarının bərqərar olduğunu, Azərbaycanın tam müstəqil olduğunu, xalqımızın öz
sərvətlərinə özünün sahib olduğunu dünyaya bir daha nümayiş etdiririk. Biz bu müqaviləni imzalamaqla
Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri, onların ən böyük şirkətləri arasında əlaqələr
yaradırıq... Biz bu müqaviləni imzalamaqla xarici ölkələrdən Azərbaycana investisiya qoyulması üçün böyük yol
açırıq”.
Sonrakı hadisələr Heydər Əliyevin nə qədər uzaqgörən şəxsiyyət və müdrik dövlət xadimi olduğunu bir
daha təsdiqlədi. İmzalanmış neft sazişləri üzrə Azərbaycanın neft sənayesinin inkişafına 64 milyard ABŞ dolları
həcmində sərmayə qoyuldu. Bu sərmayənin 57,6 milyard dolları dəniz yataqlarının mənimsənilməsinə və
perspektivli strukturlarda axtarış-kəşfiyyat işlərinin aparılmasına sərf olundu. 1997-ci ildə “Çıraq” yatağından
neft hasilatına başlandı. 1999-cu ildə isə Azərbaycanın mənfəət nefti ilə doldurulmuş ilk tanker dünya bazarlarına
yola salındı.
Azərbaycan dünya bazarında artıq təkcə neftin və qazın ixracatçısı kimi deyil, həm də neft və neft-kimya
sənayesi məhsullarının istehsalçısı kimi layiqli yer tutur. Bu məhsulların istehsalına ötən əsrin 70-80-ci illərində
Ulu Öndərin rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə yaradılmış mövcud emal və neft-kimya müəssisələri imkan yaratmışdır.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalandığı dövrün iqtisadi-siyasi mənzərəsini, reallıqlarını incəliklərinə qədər
bilən, bu prosesdə fəal iştirak edən, xalqımız və dövlətimiz qarşısında misilsiz xidmətləri olan cənab İlham Əliyev
bu müqavilənin ölkəmizin həyatında rolunu və önəmini yüksək dəyərləndirmişdir: “Əsrin müqaviləsi”nin
Azərbaycan tarixində xüsusi yeri vardır və Azərbaycanın müstəqil ölkə kimi yaşamasında bu rol əvəzolunmazdır.
O vaxt bizim nə imkanımız var idi, nə də vəsaitimiz. Ölkədə sənaye sahəsində hələ ki, tənəzzül yaşanırdı,
iqtisadiyyat, demək olar ki, çökmüşdü. Müstəqil ölkə üçün yaşamaq çox çətin idi. Müstəqilliyimiz, demək olar
ki, şübhə altında idi. Məhz o çətin illərdə Azərbaycana investisiyalar gətirmək, Azərbaycanı dünya birliyinə
etibarlı tərəfdaş kimi təqdim etmək, xarici investorlar üçün şərait yaratmaq, eyni zamanda, Azərbaycanın dövlət
maraqlarını tam şəkildə qorumaq böyük siyasi təcrübə, bilik və məharət tələb edirdi. O vaxt Azərbaycanın xarici
şirkətlərlə əməkdaşlığı bölgədə birmənalı qarşılanmırdı. “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması böyük siyasi cəsarət
tələb edirdi. Ancaq Heydər Əliyevin qətiyyəti və Azərbaycan xalqının dəstəyi ilə biz buna nail ola bilmişik”.
2017-ci il sentyabrın 14-də Bakıda “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” yataqlarının dərinlikdə yerləşən hissəsinin
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında yenidən tərtib olunmuş Saziş imzalandı və yataqların işlənməsi
müddəti 2050-ci ilə qədər uzadıldı. Yeni Sazişdə Azərbaycana çatacaq mənfəət neftinin həcmi 75 faiz nəzərdə
tutulur.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev böyük dövlətlərin, müxtəlif qruplaşmaların təsir və təzyiqlərinə
baxmadan müstəqil və ardıcıl siyasət yeritməkdə Azərbaycanın geosiyasi müstəvidə strateji maraqlarının təmin
olunmasına çalışır, eyni zamanda, tarixi şəraitə uyğun olaraq, xarici siyasət kursunu dəyişən geosiyasi mühitdə
gələcək strateji müttəfiqləri müəyyənləşdirirdi. Xarici siyasətin ardıcıl və sistemli aparılması Azərbaycan
diplomatiyasının uğurlarını getdikcə artırır, çoxtərəfli və ikitərəfli formatda əməkdaşlıq imkanlarını
genişləndirirdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, müasir dünyada demokratikləşmə xəttini müdafiə etməyən,
yaxud insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarına dəyər verməyən dövlətin ciddi nüfuz qazanmasından, geniş
coğrafi məkanda cərəyan edən hadisələrə, proseslərə təsiretmə imkanlarından bəhs etmək mümkün deyildir. Bu
səbəbdən də Azərbaycan dünyanın fövqəlgüc mərkəzlərinin regiondakı maraqlarını optimal çərçivədə
uzlaşdırmaqla ayrı-ayrı dövlətlərlə bərabərhüquqlu tərəfdaşa çevrilmək yolunu tutur, beynəlxalq təşkilatlarla
faydalı əməkdaşlıq əlaqələri qurur, milli mənafelərimizi yüksək səviyyədə müdafiə edirdi.
Ümummilli Lider bu reallıqdan çıxış edərək BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, NATO, İKT,
MDB, GUAM, QİƏT, İƏT və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə
böyük diqqət yetirir, əzmkarlıq nümayiş etdirirdi.
Dünyanın aparıcı dövlətlərinin təcrübəsi göstərir ki, müasir dövrdə beynəlxalq birliyə inteqrasiya etmədən,
dünya ölkələri arasında layiqli yer tutmadan milli maraqların təmin olunması qeyri-mümkündür. Buna görə də
Ulu Öndər Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş imici qazanmasına böyük səy göstərir, strateji tərəfdaşlarımızın sayının
artmasına çalışır, qlobal güc mərkəzləri ilə əlaqələrin genişləndirilməsini mühüm vəzifə kimi ön plana çəkirdi.
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Ölkəmizin geosiyasi cəhətdən olduqca həssas bölgədə yerləşməsi dünya nizamını müəyyənləşdirən böyük
dövlətlərin Azərbaycandakı maraqlarının məharətlə tarazlaşdırılmasını tələb edirdi. Sürətlə dəyişən qlobal
proseslər nəzərə alınmadan hadisələrin dərin qatlarına nüfuz etmək, düşüncəni nəticələrdən səbəblərin dərk
olunmasına istiqamətləndirmək müşkül işə çevrilərdi. Müstəqillik qazanmış gənc ölkədə tarixin sınağına
çəkiləcək dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, onun müasir dünyada tüğyan edən siyasi təlatümlərdən qorunması,
radikal transformasiyalar fonunda respublikanın sosial-iqtisadi qüdrət sahibi olmasını təmin etmək vəzifəsi
Heydər Əliyevin Liderlik missiyasının əzəmətini daha da artırırdı.
Tarixi dönüş məqamında xalqın çağırışı ilə hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər müxtəlif istiqamətlərdən daxili
və xarici təzyiqlərlə, işğal və müharibə faktorları ilə üzləşsə də, ruhdan düşmür, insani qüvvə xaricində olan bir
fədakarlıqla mübarizə aparırdı.
Heydər Əliyevi realist, praqmatik lider kimi səciyyələndirən mənəvi-siyasi, elmi-intellektual keyfiyyətlərin
zənginliyi Ona ağılın və intellektin gücü ilə taleyüklü məqamlarda istisnasız olaraq düzgün qərar qəbul etmək
qabiliyyəti vermişdi. Ulu Öndərin möhtəşəm tarixi qayıdışını zəruri edən nəzəri-ideoloji əsaslar da məhz güclü
şəxsiyyət, həqiqi lider imicinə dayaqlanırdı.
Cənubi Qafqaz regionunda sabitləşdirici rol oynayan, demokratik dəyərlərin həyatın bütün sahələrində
bərqərar olmasına xüsusi önəm verən Azərbaycan dövləti Avropa ilə Asiyanı daha sıx bağlayan nəhəng iqtisadi
layihələrin təşəbbüsçüsü və təşkilatçısı kimi artıq böyük uğurlar qazanıb. Ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb
edən qlobal məsələlərin həllinə təsir gücünə malik olan böyük dövlətlərin diqqətini cəlb etmək, onlarla strateji
tərəfdaşlıq əlaqələri yaratmaq xarici siyasətimizin ciddi uğuru kimi dəyərləndirilməlidir. ABŞ və Avropa
dövlətlərinin Cənubi Qafqaz, Xəzər hövzəsi, Mərkəzi Asiya ilə bağlı çox mühüm layihələrində Azərbaycan
əlaqələndirici, etibarlı tərəfdaş imici qazanıb.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi siyasi dialoq,
demokratik institutların inkişafına dəstək, iqtisadi əməkdaşlıq, sərmayələrin təşviqi kimi proseslərdə çərçivə
bazası rolunu oynadı.
Şərq Tərəfdaşlığı və Avropa İttifaqı ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının, Avropa Komissiyası və
Avropa İttifaqı Şurasının rəhbərlərinin, Avropa Parlamentinin, Aİ-nin digər strukturlarının yüksək vəzifəli
rəsmilərinin iştirakı ilə keçirilən Riqa Zirvə görüşündən sonra Avropa İttifaqı - Azərbaycan münasibətləri
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Azərbaycan dövlətinin israrlı mövqeyi nəticəsində Tərəfdaşlıq və
Əməkdaşlıq Sazişini əvəzləyəcək yeni ikitərəfli sazişin hazırlanmasına razılıq verildi və bununla da Avropa
İttifaqı ilə Azərbaycan arasında bərabərhüquqlu əməkdaşlığın möhkəm təməli qoyuldu.
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, Ulu Öndərin əsasını qoyduğu müstəqil dövlətə bu gün Onun layiqli siyasi
varisi möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev rəhbərlik edir, Onun ideyalarını qətiyyətlə, yaradıcılıqla
həyata keçirir. Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal Atatürk deyirdi ki, tarix yazmaq, tarix yaratmaq
kimi çətin və məsuliyyətli vəzifədir. Xoşbəxtik ki, Uca Tanrı bizə ideya və əməlləri ilə təkcə dünənin, bu günün
deyil, həm də sabahın tarixini yazan, yaradan iki böyük siyasi lider bəxş edib. Onların ən böyük güc mənbəyi
mənsub olduqları xalqın dəstəyi, ən güclü silahları zəka və intellektdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev və cənab İlham Əliyev yeni tipli dövlət xadimi obrazının parlaq rəmzləri kimi
xalqın passionar enerjisini, ölkənin bütün potensialını rasional idarəetmə yolu ilə vahid məcraya yönəldərək milli
dövlətçilik maraqlarımızı, arzularımızı gerçəkləşdirdilər, həm tarix yazdılar, həm də tarix yaratdılar. Çağdaş
tariximizin böyük bir mərhələsi zaman və məkan hüdudlarına sığmayan bu nəhəng siyasi liderlərin, fenomen
şəxsiyyətlərin - Ümummilli Lider Heydər Əliyevin və möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin adı ilə
bağlıdır.
Dünyanın siyasi elitasının cəmləşdiyi nüfuzlu forumlarda, siyasi diskussiyalarda onların məntiqinə, siyasi
düşüncəsinə, yüksək intellektinə, qeyri-adi yaddaşına, müdrikliyinə həmişə heyran qalmışlar. Bütün bunlar tarixə
çevrilən həqiqətlərdir.
Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin təhlili göstərir ki, O, Ulu Öndərin ideyalarını XXI əsrin çağırışlarına,
baş verən qlobal proseslərin, zamanın ruhuna uyğun olaraq, yaradıcılıqla inkişaf etdirən böyük dövlət xadimidir.
Dövlət başçısının özünəməxsus liderlik keyfiyyətləri, siyasi prosesləri yönəltmək məharəti, torpaqlarımızın
işğaldan azad olunması istiqamətində göstərdiyi rəşadət və əzmkarlıq Ona böyük xalq məhəbbəti qazandırmışdır.
Sentyabrın 27-də başlayan Vətən müharibəsi noyabrın 10-da Qələbə ilə başa çatdı. Qəhrəman Azərbaycan
Ordusu 44 gün davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistan ordusunun məğlubedilməzliyi haqqında mifləri
darmadağın etdi, döyüş cəbhəsində böyük zəfərə imza atdı. Düşmənin ağ bayraq qaldırmaqdan, kapitulyasiya
aktına imza atmaqdan başqa yolu qalmadı. Ermənistanın müdafiə naziri David Tonoyanın Qələbəmizin
möhtəşəmliyinə dəlalət edən etirafına diqqət yetirək: “Biz çox böyük bir qüvvəyə - super silahlı Azərbaycan
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Ordusuna qarşı vuruşmuşuq. Məndən “siz niyə silahlanmadınız?” - deyə soruşa bilərsiniz. Biz də silahlı idik,
ancaq kəmiyyət və resurslar baxımından imkanlar qeyri-mütənasib idi”.
Noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyev, Vladimir Putin və Ermənistanın baş
naziri hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında Bəyanat imzaladılar. Bəyanat imzalandıqdan sonra Prezident
İlham Əliyev xalqımıza müraciət etdi: “Biz qalib gəldik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqların mövzusu
deyil və heç vaxt olmayacaq. Azərbaycan bu mövqedən bir addım belə geri çəkilməyəcək, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü məsələsində heç bir güzəşt olmayacaqdır”.
BMT-nin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinin kağız üzərində qalmasına, havadarlarının işğalçı
Ermənistanı daim silahlandırmasına, ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyinə və imitasiyalarına baxmayaraq
geosiyasi mübarizə prosesində zaman Azərbaycanın xeyrinə işləyirdi. Diplomatik-siyasi mübarizə müstəvisində
reallığı təhlil edən Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi ki, diplomatiya döyüş meydanı deyil, burada siyasətçilər
təvazökarlıq, səbir, iradə və əzm göstərməklə istədiklərinə nail olurlar. Müdrik kəlamdır. Zaman yetişdi və
Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin polad iradəsi, sarsılmaz qətiyyəti, müzəffər
Ordumuzun qüdrəti, əsgər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, xalqımızın monolit birliyi sayəsində Azərbaycan
misilsiz bir Zəfər qazandı.
Yeni Azərbaycan.-2021.-7 may.-№81.-S.3.
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Heydər Əliyev və Azərbaycanda birgəyaşayış ənənəsi
Aqil ŞIRINOV,
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru
Azərbaycanın çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. 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. “Azərbaycan”
sözü bizi həmişə birləşdirib.
Heydər ƏLIYEV Ümummilli lider
Hazırda qlobal bir məkana çevrilmiş dünyamız tarixin heç bir dönəmində olmadığı qədər günümüzdə
mədəniyyətlərin ittifaqına və birgəyaşayış ənənəsinin inkişaf etdirilməsinə ehtiyac duyur. Çox təəssüf ki, müasir
dünyamızda bu ənənəni təhdid edən ünsürlərin sayı heç də az deyildir. İslam Şərqində təşəkkül tapmış dəyərlərə
zidd olan radikal görüşləri müdafiə edən qrupların, habelə Qərb dünyasında sayları heç də az olmayan ultramillətçi
və ksenofob axınların mövcudluğu və fəaliyyətləri narahatlığa əsas verir.
Şübhəsiz ki, fəaliyyətlərini mədəniyyətlərin ittifaqı üzərində deyil, ixtilafı əsasında quran belə qrupları
bəsləyən amillər təkcə dini-nəzəri ziddiyyətlər deyil. İctimai-siyasi amillər, cəmiyyətlərdəki iqtisadi
bərabərsizliklər və başqa bir çox səbəb də insanların radikallaşmasını şərtləndirən amillərdəndir. Konkret dini
amillər haqqında bunu söyləmək mümkündür ki, İslam dünyasında Orta əsrlərdə mövcud olmuş təsəvvüfi-irfani
dəyərlərə söykənən ənənəvi tolerant dini düşüncədən fərqlənən, dini mətnlərə literal yanaşan, onları kontekstindən
çıxarıb, başqalarına qarşı dözümsüz fikirlərinin dayağına çevirməyə çalışan qruplar öz təsir dairələrini get-gedə
artırırlar. Bu mənfi tendensiyanın qarşısını almaq üçün dinin ənənəvi ümumbəşəri dəyərlərinin modern insanın
düşüncəsinə xitab edəcək şəkildə təqdim və təbliğ olunması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müsəlman teoloqların və
din xadimlərinin üzərinə bu baxımdan böyük öhdəlik düşür.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1994-cü il 7 fevral tarixində İstanbul beynəlxalq “Sülh və Səbir” konfransı
iştirakçıları qarşısında nitqi də bu baxımdan mühüm tarixi çıxışdır: “Ayrı-ayrı bölgələrdə millətlərarası
münaqişələrin gücləndiyi, xalqların qarşı-qarşıya qoyulduğu narahat zəmanəmizdə bütün sülhsevər qüvvələrin,
xüsusilə də din xadimlərinin bir araya gəlməsi, dünyada barışıq və əmin-amanlıq üçün səy göstərməsi təqdirəlayiq
hadisədir. Adamları humanizmə, şəfqətə, nəcibliyə, yüksək mənəvi dəyərlərə səsləyən dinlərin bəşər tarixində
rolu əvəzsizdir. Silahların danışdığı, Uca Tanrının günahsız bəndələrinin acı məhrumiyyətlərə düçar olduğu bir
vaxtda insanlara dözümlülük, mərhəmət və qarşılıqlı hörmət duyğuları təlqin edən Müqəddəs Allah kəlamlarına
dünyamızın böyük ehtiyacı var. Bəşəriyyət üçün sülhə, barışığa nail olmağın yolu Tanrı nuruna tapınmaqdan,
mənəvi, ruhani kamillikdən keçib-gedir”.
Məlumdur ki, Azərbaycan tarixən müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olmuşdur.
Burada tarixboyu Zərdüştilik, Yəhudilik, Xristianlıq və İslam kimi dünyanın böyük dinləri yayılmışdır. Tarixdə
olduğu kimi, günümüzdə də bu vəziyyət eyni qaydada davam edir. Heydər Əliyev bu reallığı “Azərbaycanın ən
başlıca sərvətlərindən biri, bəlkə də ən başlıcası, qədimlərdən bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu
torpağa bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır” şəklində ifadə etmişdir.
Hazırda ölkəmizdə üç İbrahimi dinin nümayəndələri birlikdə yaşayır və aralarında ictimai zəmində hansısa
bir problem yaşanmır. Şübhəsiz, bunun bir sıra obyektiv səbəbləri mövcuddur. Bu səbəbləri üç əsas başlıq altında
toplamaq mümkündür. Bunlardan birincisi, Azərbaycan xalqının ictimai strukturunun ifratçılığa meyilli olmamasıdır. XII-XIII əsrlərdə yaşamış məşhur coğrafiyaşünas Yaqut əl-Həməvi özünün məşhur əsəri olan “Mücəmulbüldan”da hələ o dövrdə Azərbaycan əhalisinin mülayimxasiyyətli olduğundan bəhs etmişdir. Həqiqətən də
Azərbaycan xalqı tarixboyu ifrat meyillərdən uzaq olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, istər keçmişdə, istərsə də hazırda
müxtəlif dinlərin, millətlərin nümayəndələri Azərbaycanda bir ailə kimi yaşamışlar. Fikrimi konkret bir faktla
əsaslandırmaq istəyirəm. Azərbaycanın Qəbələ rayonunda etnik udilərin yaşadıqları Nic adlı bir kənd var. Udilər
yerli azərbaycanlılardan fərqli olaraq, etnik qrup hesab edilməklə yanaşı, həm də dünyada mövcud olan ən qədim
xristian kilsələrindən sayılan Qafqaz-Alban kilsəsinə mənsubdurlar. Əhalisinin, demək olar ki, hamısı müsəlman
olan Qəbələdə, ancaq bu kəndin əhalisinin çoxunu xristian udilər təşkil edirlər. Əsrlərlə müsəlman çoxluğun
arasında yaşasalar da, udilər tarixboyu istər etnik, istərsə də dini zəmində heç bir diskriminasiyaya məruz
qalmamışlar.
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Bu gün Nic kəndində udilərlə birlikdə müsəlmanlar da yaşayır və hər iki konfessiyanın nümayəndələri birbirinin dini bayramlarında iştirak edir və dostluq şəraitində ömür sürürlər. Azərbaycanın başqa bir bölgəsi olan
Qubanın “Qırmızı qəsəbə”sində də “dağ yəhudiləri” adlanan etnik qrup tarixboyu eyni şəkildə burada azad surətdə
öz dinləri çərçivəsində yaşamışlar. Bu faktların sayını artırmaq da mümkündür. Bütün bunların ölkəmizdə yaşayan
əhalinin ifratçılıqdan uzaq sosial struktura malik olduğunu göstərir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev təsadüfi deyildir ki, multikultural dəyərlərə əvəzsiz sərvət kimi yanaşırdı:
“Azərbaycanın çoxmillətli, tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür... 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. “Azərbaycan” sözü bizi
həmişə birləşdirib”.
Azərbaycanda, xüsusilə yəhudi və xristian icmalarının müsəlmanlarla birlikdə sülh şəraitində yaşamalarını
təmin edən səbəblərdən biri də ölkənin böyük əksəriyyətinin dini olan İslamın başqa inanclara qarşı ehtiramı
olmuşdur. Heydər Əliyev də məhz bu həqiqəti “Azərbaycanlılar başqa dinlərə münasibətdə həmişə dözümlü
olublar. Bunu bizə Qurani-Kərim və Peyğəmbər Həzrət Məhəmməd tapşırıbdır” və “İslam dini başqa dinlərə qarşı
heç vaxt düşmən olmamışdır. Çünki bu dinlərin hamısı Allahdan gəlir”, – şəklində ifadə edərək, həm QuraniKərimə, həm də Peyğəmbərimizin hədislərinə nəzər saldıqda, İslamın bu iki əsas mənbəyində başqa inancdan və
fikirdən olan insanlara qarşı dözümlü münasibətin öz əksini tapdığını və radikallığın əsas göstəricisi olan
dözümsüzlüyün rədd edildiyini vurğulamışdır.
Azərbaycanın birgəyaşayış modeli təkcə dinlər və mədəniyyətlərarası münasibətlərdə deyil, eyni zamanda,
İslam daxilindəki məzhəblərarası münasibətlərdə də tarixən nümunəvi xarakterə malik olmuşdur. Məzhəblər
İslam dünyasının bir reallığıdır. Bu da bir həqiqətdir ki, məzhəblərarası münasibətlər heç də həmişə müsbət yöndə
inkişaf etməmiş, siyasi və sosial səbəblərin təsiri ilə bəzi müsəlman ölkələrində məzhəblər arasında ədavət
yaradılmışdır.
Günümüzdə belə, İslam dünyasının bir çox bölgəsində məzhəbdən doğan münaqişələri üzülərək seyr edirik.
Azərbaycan bu baxımdan bütün İslam dünyasında örnək olası bir nümunədir. Tarixboyu ölkəmizdə İslamın iki
böyük məzhəbinin mənsubları yaşasalar da, onlar arasında heç vaxt məzhəb zəminində münaqişə baş
verməmişdir. Xüsusilə XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlı aydınlar İslam dünyasında məzhəb
ixtilaflarının aradan qaldırılması üçün həm fikri, həm də praktiki baxımdan bir çox fəaliyyətə imza atmışlar.
Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri dünyəvilik prinsipi ilə tənzimlənir. Azərbaycanda tətbiq olunan
dünyəvilik prinsipi dini cəmiyyətin həyatından təcrid etməyi qarşısına məqsəd qoyan eksklüzivist bir dünyəvilik
anlayışı deyildir. Bu, öz ifadəsini ən bariz şəkildə Heydər Əliyevin “Bizim dövlətimiz dünyəvi dövlətdir. Ancaq
biz dindən ayrı deyilik”, – sözlərində tapır.
Bu gün Azərbaycanda sovet dövründə zərbə alan islami ənənənin dirçəldilməsinə dövlət tərəfindən xüsusi
qayğı göstərilir. Heydər Əliyevin “Dinimiz xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir” fikri bu gerçəkliyin ifadəsidir.
Təkcə onu demək kifayətdir ki, müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz dövrdə Azərbaycanda 18 məscid fəaliyyət
göstərdiyi halda, hazırda 2 mindən çox məscidimiz var və bu ibadətgahların bir çoxunun bərpası dövlət tərəfindən
həyata keçirilmişdir. Ölkəmizdə istər dağıdılmış dini abidələrin bərpasına, istərsə də yeni dini ibadətgahların
tikilməsinə dövlət tərəfindən maddi dəstək göstərilir.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü il 5 sentyabr tarixində Təzəpir məscidində dindarlar qarşısındakı
çıxışında da oxşar fikirlər səsləndirərək demişdir: “Biz öz İslam 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”.
Hazırda bu gerçəklik özünü 44 günlük Vətən müharibəsində büruzə verdi. Azərbaycanda bütün dinlərin və
mövcud etnik qrupların nümayəndələri Vətəni qorumaq üçün birgə addımladılar. Onlar bunu vətənpərvərlik əzmi
ilə etdilər. Təbii ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixi qələbəni əldə etdik.
“Xalqlar arasındakı dostluq, mehriban münasibət bizim böyük sərvətimizdir. Biz bunu qorumalıyıq... İkinci
Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri fədakarlıq, qəhrəmanlıq
göstərmişlər, şəhid olmuşlar, Vətən uğrunda vuruşmuşlar, Azərbaycan Bayrağı altında ölümə gedirdilər.
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Azərbaycanda belə cəmiyyət mövcuddur. Bu, bizim böyük sərvətimizdir”. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev
Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayındakı yekun nitqində bildirmişdir.
Müstəqil Azərbaycan təkcə müsəlman irsinə deyil, xristian-Alban məbədlərinə də hər zaman sahib çıxır.
Dövlətimiz Vətən müharibəsində işğaldan azad olunmuş dini abidələrimizi bərpa edəcək. Dağıdılmış, məhv
edilmiş, təhqirlərə məruz qalmış məscidlərimiz, “qriqorian kilsəsi” kimi təqdim olunan Alban məbədlərimizin hər
biri yenidən əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq.
Dövlətimizin başçısının 15 mart 2021-ci il tarixdə Füzuli və Xocavənd rayonlarına səfəri zamanı Tuğda
Alban məbədində olduqları zaman bu fikirləri söylədi: “Bunlar növbəti erməni saxtakarlığıdır. Sonradan
gətirilmiş daşlardır. Bu məbədə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Bura qədim Alban məbədidir. Bu məbəd də udi qardaşlarımıza qaytarılacaqdır. Ermənilər bunu da
erməniləşdirmək istəyiblər, amma alınmayıb və alınmayacaq. Bundan sonra Azərbaycan dövləti bu Alban
məbədini qoruyacaq”.
Həmçinin Prezident İlham Əliyev 15 mart Füzuli və Xocavənd rayonlarında səfərdə olarkən Hünərli
kəndindəki Alban məbədi ilə tanışlıq zamanı da qeyd edib: “Bura qədim Alban məbədidir, Alban kilsəsidir,
Hünərli kəndində yerləşir. Ermənilər bu kilsəni də erməniləşdirmək istəmişlər və burada erməni dilində yazılar
yazmışlar, ancaq buna nail ola bilməmişlər. İndi əgər bu, erməni kilsəsi olsaydı, bunu belə vəziyyətdə qoyardılarmı? Tövləyə oxşayır, elə bil ki, tövlədir, zibilxanadır. Bu, bizim qədim tarixi abidəmizdir, udi qardaşlarımızın
məbədidir. Onlar buraya da gələcəklər. Ermənilər necə ki, bizim məscidlərimizi təhqir ediblər, qədim Alban
məbədini də təhqir etmişlər. Amma biz bərpa edəcəyik. Bütün bu yazılar saxta yazılardır, sonradan yazılmış
yazılardır. Onlar bizim qədim torpaqlarımızda özləri üçün saxta tarix yaradıblar. Amma buna nail ola bilməyiblər,
biz onları ifşa etmişik. Bu kilsənin – Alban məbədinin bu vəziyyətdə olması bir daha erməni saxtakarlığını
göstərir. Erməni kilsəsi olsaydı, bunu təmir etdirərdilər. Sonra da bəziləri bizə irad tuturlar ki, biz xristian
abidələrinə yaxşı baxmırıq. Bunu ermənilər bu günə salıblar”.
Nəticə olaraq qeyd etmək mümkündür ki, Azərbaycanda tarixən formalaşmış birgəyaşayış ənənəsi dünyada
mövcud olan nümunəvi modellərdən biridir və müasir Azərbaycanda bu modelin inkişaf etdirilməsində Heydər
Əliyevin əvəzsiz rolu olmuşdur. Hazırda da bu siyasəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev layiqincə davam etdirir.
Xalq qəzeti.-2021.- 7 may.-№96.-S.3.
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Şərəfli tariximizin yaradıcısı
Eldar QULİYEV,
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri,
Milli Məclisin deputatı
Hər bir dövlətin və xalqın uğurlarında liderlərin böyük rolu olmuşdur. Həyatının mənasını ölkəsinə
ləyaqətlə xidmətdə görən, müasir Azərbycan dövlətinin memarı Heydər Əliyev də belə liderlərdəndir.
Anadan olmasının 98-ci ildönümü ərəfəsində bir daha Ulu Öndəri ehtiramla anırıq. Aradan illər, onilliklər
keçdikcə Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısındakı tarixi xidmətlərinin mahiyyətini daha
dərindən anlayırıq.
Heydər Əliyevin gəncliyi çətin illərə təsadüf etmişdi. Amma xalqımızın böyük oğlu öz gücü, istedadı
sayəsində çalışdığı fəaliyyət sferasında böyük uğurlar əldə etmiş, Azərbaycan DTK-nın sədri vəzifəsinə kimi
yüksəlmişdi.
O dövrdə SSRİ-də müttəfiq respublikaların heç birində Dövlət Təhlükəsizlik komitələrinin sədrləri yerli
xalqların nümayəndələri deyildilər. Yeganə respublika Azərbaycan idi ki, Heydər Əliyevin timsalında yerli xalqın
nümayəndəsi DTK-nın sədri vəzifəsinə təyin olunmuşdu. Ulu Öndərin dövlətimiz və xalqımız qarşısında tarixi
xidmətləri də məhz həmin dövrdən başlayır. Məhz Heydər Əliyevin sayəsində Dağlıq Qarabağda erməni
separatizminin baş qaldırmasına imkan verilməmişdi.
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərliyə başlaması ilə Heydər Əliyev cəmiyyət həyatının bütün sahələrində
dəyişikliklərə, yeniliklərə yol açdı. Mən 1968-ci ildə orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdim. Amma ali məktəbə
qəbulda imtahanların birindən kəsildim. Sonradan məlum oldu ki, əslində ən azı “4” qiymətinə cavab vermişəm.
Deməli, qiymətləndirmə düzgün aparılmayıb. 1969-cu ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyə gəlişindən sonra
cəmiyyətdə mövcud olan belə neqativlərə, nöqsanlara son qoyuldu. Daha dəqiq ifadə etsək, Heydər Əliyevin
Azərbaycana rəhbər seçilməsi ilə cəmiyyətdə ədalət də zəfər çaldı. Bundan sonra mən də ali məktəbə qəbul
olundum.
Həmin illərdə Azərbaycan ittifaq miqyasında inkişafına görə çox geri qalırdı, müttəfiq respublikalar
arasında 13-14-cü yerləri tuturdu. Lakin Ulu Öndərin təşəbbüsləri və tələbkarlığı ilə həyata keçirilən islahatlar
nəticəsində iqtisadiyyatda vüsətli dəyişikliklər baş verdi. Respublikamızda müasir maşınqayırma, kimya, neft
kimyası, elektron sənayesi, əlvan və qara metallurgiya, yüngül sənaye inkişaf etdi, yeyinti, emal müəssisələri inşa
olundu. O cümlədən bir sıra strateji əhəmiyyətli müəssisələr yaradıldı.
Milli kadrların yetişməsi istiqamətində də mühüm uğurlar əldə olundu. Həmin illərdə respublikamızda ali
təhsil müəssisələrinin inkişafı sahəsində mühüm qərarların qəbulu ilə yanaşı, Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə hər il
2500 nəfər azərbaycanlı gənc oxumaq üçün sovet ittifaqının ən nüfuzlu ali məktəblərinə göndərildilər. Bakıda
C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması isə azərbaycanlı zabitlərin yetişməsi üçün atılan mühüm addım
idi.
Azərbaycan ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyevə görə tanınmağa başladı. Keçmiş ittifaqın harasına
getsəydin, hər kəs Heydər Əliyevin gördüyü işlərdən danışardı. Heydər Əliyev xalqımızın nüfuzunu yüksəltmişdi.
Odur ki, bizə yüksək ehtiramla yanaşırdılar. Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.Brejnev ittifaq respublikaları arasında
yalnız Azərbaycanda dörd dəfə səfərdə olmuşdu. Bu, ilk növbədə Heydər Əliyevə olan yüksək münasibətin
göstəricisi idi. O cümlədən Azərbaycan öz inkişafına görə 14 dəfə keçici qırmızı bayraq almışdı.
Belə bir uğurlu fəaliyyətin nəticəsi idi ki, Heydər Əliyev 1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini vəzifəsinə irəli çəkildi. Ulu Öndər bu vəzifədə vacib və çətin sahələrə nəzarət etsə də, respublikamıza da
diqqət və qayğısını əsirgəmirdi. Nə qədər Heydər Əliyev rəhbərlikdə təmsil olunurdusa, ermənilər Azərbaycana
qarşı heç bir ərazi iddiası ilə çıxış edə bilmirdilər. Yalnız Heydər Əliyevin ittifaq rəhbərliyindən istefasından sonra
Dağlıq Qarabağda ermənilər Azərbaycana qarşı yenidən ərazi iddiası ilə çıxış etdilər. M.Qorbaçovun müşaviri
Aqanbekyan Parisdə mətbuata müsahibəsində separatizmə rəvac verdi.
1988-ci ilin fevralında iki gənc azərbaycanlı ermənilər tərəfindən qətlə yetirildi. Təəssüf ki, həmin vaxt
Azərbaycan rəhbərliyi olduqca qətiyyətsiz və cəsarətsiz mövqe göstərdi. Bu da Ermənistanın Azərbaycana qarşı
ərazi iddialarının güclənməsinə gətirib çıxardı, daha sonra 20 Yanvar faciəsi baş verdi. Həmin ağır günlərdə də
Heydər Əliyev heç nədən qorxmadan, böyük cəsarətlə haqq səsini ucaltdı. Cənab İlham Əliyevlə birlikdə
Moskvada Azərbaycan nümayəndəliyinə gələrək sovet rəhbərliyinə, şəxsən M.Qorbaçova cinayətkar
hərəkətlərinə görə etirazını bildirdi.
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Heydər Əliyevin əzmkarlığı, vətənpərvərliyi Azərbaycan rəhbərliyinin qısqanclığı ilə müşayiət olundu.
Onu təqiblərə məruz qoyur, Azərbaycana qayıdışını əngəlləməyə çalışırdılar. Bütün bunların nəticəsi olaraq
Heydər Əliyev 1990-cı ilin yayında Naxçıvana qayıtdı. Naxçıvana qayıdışı ilə Heydər Əliyev bu bölgəni və bütün
Azərbaycanı gözləyən real təhlükədən xilas etdi. 1990-cı ildə Azərbaycan Ali Sovetinə və Naxçıvan MSSR Ali
Sovetinə deputat seçilən Heydər Əliyev bütün fəaliyyətini Azərbaycanın istiqlal mücadiləsinə və Naxçıvanın
müdafiəsinə həsr etdi. O dövrdə Heydər Əliyevin Türkiyə və İranla yaratdığı münasibətlər blokada vəziyyətində
yaşayan Naxçıvanın sosial-iqtisadi durumuna müsbət təsir etdi. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə
Naxçıvanda üçrəngli bayrağımız dövlət bayrağı kimi təsbit olundu.
1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi hər bir soydaşımızı sevindirdi. Lakin
müstəqilliyimizin bərpasından sonra baş verən hakimiyyət çəkişmələri, hərc-mərclik dərin siyasi-iqtisadi
problemlərə yol açdı. Bir tərəfdən torpaqlarımız işğal olunur, digər tərəfdən isə vətəndaş qarşıdurması güclənirdi.
Belə bir vaxtda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi təkidlə siyasi rəhbərliyə dəvət etdi. Elə o dövrün hakimiyyət
nümayəndələri də vəziyyətdən çıxış yolunu Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişində görürdülər. Xalqının
ağır vəziyyətini nəzərə alıb Bakıya gələn Heydər Əliyev öz xilaskarlıq missiyasını layiqincə yerinə yetirdi, ölkədə
qardaş qırğınının qarşısını aldı. Heydər Əliyevin 1993-cü il iyun ayının 15-də Ali Sovetin Sədri seçilməsi Ulu
Öndərə olan böyük inamın bariz təsdiqi idi. İnsanlar yalnız bundan sonra rahat oldular, çünki inanırdılar ki,
Heydər Əliyev ölkəni düşdüyü böhranlı vəziyyətdən mütləq xilas edəcək. Belə də oldu. Heydər Əliyevin Prezident
seçilməsindən sonra Azərbaycan sabitliyə, inkişafa doğru istiqamət götürdü. Ümummilli Lider qısa vaxt içərisində
ölkədə sabitliyi və əmin-amanlığı bərpa etdi, Azərbaycanın tarixində yeni dövrün - faktiki müstəqilliyin,
demokratiya və inkişaf mərhələsinin başlanğıcı qoyuldu.
Bir məqamı da qeyd etmək yerinə düşərdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə ölkəyə rəhbərliyə
başlayanda Azərbaycanın dövlət büdcəsi tamamilə boş idi. Xəzinədarlıqda qalan cəmi 6 milyon dollar vəsait isə
taxıl almaq üçün Taxıl Məhsulları Dövlət Şirkətinə köçürülmüşdü. Amma nə taxıl gəlirdi, nə də pul geri qayıdırdı.
AXC-Müsavat iqtidarı dövlət büdcəsini belə talayırdı.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişafı üçün tarixi uğurlara nail oldu,
“Əsrin müqaviləsi” imzalandı, mütərəqqi torpaq islahatları həyata keçirildi. Uğurlu dövlət quruculuğu həyata
keçirildi, Azərbaycanın demokratik inkişafı təmin olundu.
1993-cü ildən başlanan Heydər Əliyev siyasəti bu gün də Azərbaycana möhtəşəm uğurlar gətirməkdə
davam edir. Ulu Öndərin siyasi kursu Prezident İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Ötən 18 ildə
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə gedilən inkişaf yolu 30 illik müstəqillik tariximizin böyük uğurlarından
biridir. Ötən 18 ildə iqtisadiyyatımız 3 dəfə artıb, vətəndaşların sosial rifahı yüksəlib. Bu illərdə inşası başa
çatdırılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti,
“Cənub qaz dəhlizi” Azərbaycanın dünyada nüfuzunu artıran möhtəşəm infrastruktur qurğuları olaraq ölkəmizin
inkişafına, xalqın sosial rifahının daha da yüksəldilməsinə xidmət edir.
1993-cü ildə xalqımız Heydər Əliyevə necə inanırdısa, bu gün də İlham Əliyevə o cür böyük etimad göstərir
və hər bir məsələdə onun ətrafında sıx birləşir. Çünki Przident İlham Əliyevin də yürütdüyü siyasət qətiyyətlidir,
cəsarətlidir. Biz bunu ötən ilin Vətən müharibəsində də gördük. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi ordu
quruculuğu, yürütdüyü qətiyyətli siyasət torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini təmin etdi. Ən böyük arzumuz
o idi ki, bu taleyüklü problemin həllini gələcək nəsillərə ötürməyək. Çox şükürlər olsun ki, bunun həllini gördük
və torpaqlarımızın azad edilməsinə görə Prezident İlham Əliyevə sonsuz minnətdarıq.
İndi Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Çünki bu Qələbə ilə Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyev Ulu Öndərin vəsiyyətini, xalqımızın arzusunu yerinə yetirdi. Möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycan bundan sonra da böyük uğurlara imza atacaq və Heydər Əliyev ideyaları dövlətimizin gündən-günə
yüksəlişinə xidmət edəcək.
Azərbaycan.-2021.- 7 may.-№96.-S.4.
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Ulu öndərin gerçəkləşən arzuları
Rəşad MAHMUDOV,
Milli Məclisin deputatı
Bütün zamanlarda müdrik rəhbərlərin əsas məqsədi qurmaq və yaratmaq, öz xalqının yaşam keyfiyyətini
yaxşılaşdırmaq, insanların arzu və istəklərini həyata keçirmək olub. Bu amala xidmət edən hər bir şəxs əbədi ömür
qazanıb, həm də əməlləri təkcə xatirəyə dönməyib, eyni zamanda, əbədiyaşar və ölməzlik mahiyyəti daşıyıb.
Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi ondadır ki, onun Heydər Əliyev kimi müdrik rəhbəri olub. Bax, elə buna görə
də bu gün qürur hissi ilə, fəxrlə deyə bilirik: “Biz müstəqil ölkənin müstəqil vətəndaşlarıyıq!”
Xalq o zaman böyük hesab oluna bilər ki, onun əqli, fiziki sağlamlığı ilə mənəvi-əxlaqi səviyyəsi eyni
dərəcədə və eyni ahənglə inkişaf etsin. Bu bərabərliyi və harmoniyanı yaratmaq, əhəmiyyətli nəticələr əldə etmək
üçün isə xalqın müdrik rəhbərinin olması əsas şərtdir. Özü də o rəhbərin bütün həyatı, enerjisi, gücü, iradəsi,
zəkası, qəlbi, düşüncələri və arzuları xalqının ürəyincə olmalıdır, xalq ona inanmalı və onu özünə ulu öndər kimi
qəbul etməlidir. Bax, bu mənada xalqımız ona görə xoşbəxtdir ki, bəxtinə və taleyinə Heydər Əliyev kimi tarixi
şəxsiyyət düşüb və o da öndərliyə yaraşan bütün yüksək fəzilətləri ilə xalqının əbədi sevgisini qazana bilib.
Mən doxsanıncı illər nəslindənəm və ulu öndərimizin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışının,
müstəqilliyimizin ilk illərində necə ağır böhranlar içərisində yaşadığımızın, həyatımızın ağrı-acılar, sarsıntı və
məhrumiyyətlər, faciəli hadisələr, qan-qadalar içində çabaladığının şahidi olmuşam. O çətin və son dərəcə ağrılı
günləri gözlərim önünə gətirdikcə indi də heyrətlə özümə sual verirəm: görəsən, o zamanlar Heydər Əliyev
hakimiyyətə gəlməsəydi, dərd-sər, xaos, zillət, məşəqqət və məhrumiyyətlər yaşamış xalqın başına daha nələr
gələ bilərdi?!. Xalqın Qarabağ boyda yarası sızlayan, torpaqlarımızın 20 faizindən çox hissəsi düşmən tapdağında
olan, bir milyondan artıq qaçqın-köçkünün ah-naləsi yeri-göyü titrədən, saysız-hesabsız insanlar ağır güzəran
yaşayan, nəhayət, xarici və daxili düşmənlər Azərbaycanı bir dövlət kimi yox, hansısa ölkənin xırda əyaləti kimi
görən bir zamanda nədən Heydər Əliyev öz həyatını böyük təhlükə altına qoyub hakimiyyətə qayıtdı?!. Bunun
bir cavabı var: yalnız öz xalqını canından əziz tutan, “el bilir ki, sən mənimsən!”,– deyən müdrik və uzaqgörən
şəxsiyyət bunu edə bilərdi! Çünki Azərbaycan onun həyatı idi, o Azərbaycanla, onun gələcəyi və arzuları ilə nəfəs
alırdı.
İndi mənə gün kimi aydındır ki, o illər Heydər Əliyev üçün Azərbaycan və Azərbaycan xalqının arzuları
necə böyük, necə möhtəşəm məna daşıyırdı. Bu gün mən onun uzaqgörənliyinin, müdrikliyinin, məqsəd və
amallarının, arzu və istəklərinin nəticələrinin şahidiyəm: hər şey ulu öndərin düşündüyü, planlaşdırdığı və
arzuladığı kimi baş verir. Bəlkə də ötən əsrin doxsanıncı illərində çoxumuz bunun fərqinə varmamışıq. Bəlkə də
insanların əksəriyyəti ağlına belə gətirmirdi ki, zaman gələcək, Heydər Əliyevin müdrik planlarının və
məqsədlərinin əslində nədən ibarət olduğunu anlayacaq, qürur duyacaq, Zəfər sevincini yaşayacaq! Bu gün qələbə
sevincinə köklənən ovqatımızın əsl səbəbkarı da odur – ulu və müdrik Heydər Əliyev!
Həqiqətən də nələr, hansı hadisələr baş verdi Azərbaycanda? Necə oldu ki, ulu öndərin arzuları, planları,
ali məqsədləri həyata keçdi? Əgər ümummilli liderdən sonra onun layqili davamçısı İlham Əliyevin siyasi iradəsi,
diqqəti, xalqı anlaması və dinləmək bacarığı, daxildə və xaricdə təmasda olduğu insanlarla dəqiq, aydın, konkret
diplomatik danışmaq bacarığı, problemin əsl səbəbini tapmaq, onu çözmək qabiliyyəti, lazım gəlmədiyi məqamda
öz şəxsi fikrini deməmək, cəsarətli və mərhəmətli olmaq, torpağını, xalqını, Vətənini, dövlətini, ailəsini, dinini
sevmək istedadı... olmasaydı, indiki fərəhli həyatımız da olmazdı. Prezident İlham Əliyev dahi şəxsiyyətin
arzularını gerçəkləşdirdi. Cənab İlham Əliyev ulu öndərin canından çox sevdiyi Azərbaycanı dirçəltdi.
Azərbaycan yeniləşən dünyada öz sözünü deməyi bacardı. Azərbaycan XX1 əsrin sürətlə qloballaşan dinamik
ahənginə qoşuldu.
Azərbaycan bundan sonra da gələcəyə ümid-inamla irəliləyəcək, dünynın başının üstünü almış dəhşətli
pandemik situasiyadan da az itkiylə çıxacaq, çünki buna bizim bütün imkan və əzmimiz yetəcək.
Yenə ulu öndərin məşhur sözləri yadıma düşür: “Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı
hissəsini harada olursa-olsun yalnız və yalnız Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə
həsr edəcəyəm!”. Mən isə bu gün fəxrlə deyirəm: Ulu öndərin bu həyat manifesti yenə də etibarlı əllərdədir!
Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə milli varlığımızın taleyüklü problemlərinin həlli yolunda atılan hər
bir addım uğurludur! Onun nəyi, nə vaxt etmək və necə etmək istedadı göz önündədir.
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Milli tərəqqiyə mane olan neqativ əyintiləri vaxtında, səbr və qətiyyətlə aradan qaldırmaq əzmi və bacarığı,
xalqın birliyindən, gücündən qaynaqlanan milli təfəkkürü, bəşəri və qlobal baxışları cənab İlham Əliyevin hələ
bundan sonra da möhtəşəm proqram və layihələrinin uğurla həyata keçiriləcəyindən xəbər verir.
Xalq qəzeti.-2021.- 7 may.-№96.-S.7.
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Tanrının min ildə bir dəfə yaratdığı tarixi şəxsiyyət
Nurlana ƏLİYEVA,
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, professor, YAP Veteranlar Şurasının üzvü
Tarixi qələbəmizdən, torpaqlarımızın azadlığından sonra artıq həyatımızdakı bir çox anlar bizim üçün iki
qismə ayrılır: Qələbədən əvvəl və Qələbədən sonra. Mayın 10-da xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
Qələbəmizdən sonrakı ilk doğum günü olacaq. Bu böyük şəxsiyyətin, dövlət adamının dünyaya gəlişi ilə milli
dövlətçilik tariximizdə özünə əlamətdar yer tutan 10 may günü yaddaşımıza bahar çiçəklərinin ətri ilə hopub.
Bu il isə Heydər Əliyevin doğum günündə açan çiçəklərin ətrinə azad yurdlarımızdakı gül-çiçəyin,
Şuşamızın nadir incisi Xarıbülbülün də ətri qarışacaq. Bu cənnət rayihəsi Ulu Öndərimizin səmadan Azərbaycanın
bu xoşbəxt günlərinə baxan məmnun ruhunu şad edəcək.
Böyük Tanrının yaratdığı vəhdət üzərində qərar tutan dünyamızda vaxt, zaman insana qarşı dayanır. Bütün
ömrümüz bu “mücərrəd rəqib”lə mübarizədə keçir, ya biz vaxtı yenirik, ya da o bizi. Anın gözlənilməz
zərbələrindən çox arzularımız əlçatmazlığa çəkilir, çox istəklərimizə doğru sona qədər irəliləyə bilmirik. Vaxt
qarşısında acizlik həqiqəti bizimlə əbədi yol yoldaşı olur.
Amma doğrudanmı vaxt üzərində zəfərimiz mümkün deyil?! Bəs zəka və cəsarətlərinin qüdrəti ilə zamanı
öz istəklərinə uyğun ram edərək vaxtı tarixə çevirmiş şəxsiyyətlər?!
Və elə bu anda istisnalar başlayır...
...Əbədiyyətə qovuşmuş böyük dühalar barədə söhbət açarkən adətən onların bu fani dünyamızda yalnız
cismən bizdən ayrı olduqlarını yazırlar. Əslində isə onlar elə cismən də bizimlə birgədirlər. O insanlar fərd olaraq
hər birimizin davranış mədəniyyətimizdə, qabiliyyətlərimizdə, adət-ənənələrimizdə yaşayırlar. Çünki biz bu
dəyərləri, qabiliyyətləri bacardığımız qədər onlardan, məhz onlardan əxz etmişik. Göz önündəki ən xoş
reallıqlarda onların ürəyi döyünür. Çünki bu reallıqlar həmin şəxsiyyətlərin zəkasından, qurucu əməllərindən
doğulub. Maddi aləmdə ən gözəl olan nə varsa, o, həmin dühaların cisminin bir parçasıdır. Bizi əhatə etmiş
zamanda yaşayan Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyəti zamanın müəllifi adlandırsaq, bu, fəlsəfi
qanunauyğunluqlara zidd olmayacaq...
44 günlük Vətən müharibəsindəki Zəfərdən, düşmənin törətdiyi beynəlxalq cinayətin cavabını layiqincə
aldığı qələbəmizdən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin əziz Şuşaya səfəri ilə
bağlı videogörüntülərini izləyəndə inanıram ki, Heydər Əliyevi Prezidentimizlə yanaşı, xəyali olaraq bütün
Azərbaycan gördü.
Hər birimizə elə gəldi ki, bu qələbənin təməlində zəkası, dühası, hünəri ilə xarüqələr yaradan Heydər Əliyev
44 gün sərasər müzəffər Ordumuzu, onun bütün həmlələrini, Ali Baş Komandanımızın dünyanı mat qoyan hərbi
qüdrətini izləmək üçün zamanın özünə qalib gələrək, mümkün olmayan sərhədləri keçib müasir dünyamıza
qovuşmuş, sonra isə azad Şuşamızda arzusuna yetən müqəddəs ruhu ilə möhtəşəm əbədi heykələ çevrilmişdi.
Tarixi hadisələrin ciddi təhlili zamanı görürük ki, ən mümkünsüz ideyalar məhz şəxsiyyətlərdə təcəssüm
olur. Bəzi hallarda isə şəxsiyyətlər ideyaların rəmzinə - nişanına çevrilir. Heydər Əliyev adında təcəssüm olunan
ideyalar isə müstəqil demokratik Azərbaycan dövləti və inkişafa doğru hər gün bir qədəm də irəliləyən sivil bir
xalqdır. O, bütün ömrünü bu ideyaların gerçəkləşməsinə həsr etmişdi...
Filosof Heraklit deyirdi ki, eyni çaya iki dəfə düşmək mümkün deyil. Bu, əslində tarix və şəxsiyyət
münasibətlərində də belədir. Heydər Əliyevi tarix yetişdirmişdir. Bu böyük insanı yetişdirən tarix bir daha
təkrarlanmayacaq. Zamanın şərtləri isə çox dəyişkəndir. Kim isə Heydər Əliyev şəxsiyyətinə bənzəmək iddiasına
düşə bilər. Amma vaxt yolun başındaca bu iddialar üzərindən bir xətt çəkir. Heydər Əliyev ilə eyni dövrdə
yaşayanlara, onu öz gözləri ilə görənlərə, ondan nələrisə öyrənənlərə Tanrı tərəfindən bu imkanla birgə fəxarət
payı da verilib. Yaşımızın ixtiyar çağlarında övladlarımız məhz Heydər Əliyevlə eyni illəri yaşadığımız, eyni
anları bölüşdüyümüz üçün bizə qibtə edəcəklər.
Dünya şöhrətli rəssam Salvador Dalinin vaxtilə böyük rus çarı I Pyotr haqqında səsləndirdiyi fikirlər bu
gün Heydər Əliyevin şəxsiyyəti barədə düşüncələrdə tam yerinə düşür. Azərbaycanın Ümummilli Lideri Heydər
Əliyev bəşər sivilizasiyasının indiyə qədər tanıdığı ən böyük rəssamlardan biri və bəlkə də birincisi idi. Heydər
Əliyev öz arzularında, təxəyyülündə qurub yaratdığı Azərbaycanı olduğu kimi, Vətənimiz boyda füsunkar bir
tablo tək, əlvan boyalarla bu müqəddəs torpaq üzərinə köçürməyi bacarmışdır: Əl-ayağa dolaşanların cılız
maneələrinə, bütün şər-şəbədələrə, çəkişmələrə baxmayaraq...
Müstəqil Azərbaycan dövləti, möhkəm özülə söykənən dövlətçiliyimiz, dünyaya açılan qapılar, millətimizi
uğurlu gələcəyə doğru aparan aydın, nurlu yol - bizə bax bunlar qalır. Bu reallıqların hər birində Ulu Öndər Heydər
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Əliyevin imzası var. Və bu reallıqlar Heydər Əliyevin ruhunu xalqın ruhuna qovuşdurub - o, xalq üçün yaratdığı
dəyərlərdə, ondan həyat dərsi, millətə, dövlətə sevgi nümunəsi, siyasi mədəniyyət, ədəb qaydaları əxz etmiş
milyonların xatirəsində yaşayır və yaşayacaqdır... Bizlər hər addımda bu fenomen şəxsiyyətin nəcib əməllərinin
gerçək nəticələri ilə qarşılaşır və Heydər Əliyevin öz xalqına, dövlətinə böyük sevgisinin şahidi oluruq.
Hələ sağlığında Heydər Əliyevin siyasi təcrübəsini mənimsəməyə və ondan istifadə etməyə maraq böyük
idi. Bu da təsadüfi deyildi. Siyasətçilər bilirlər ki, dahilərin rəhbərliyi ilə millətlər tarixin təkərini döndərirlər.
Bütün dünya gördü ki, ən problemli Azərbaycan ən qısa vaxtda etibarlı siyasi sabitliyə və görünməmiş iqtisadi
tərəqqiyə nail oldu. Bunun səbəbi Heydər Əliyevin uzaqgörən, zamanın özünü ram edən şəxsiyyətində idi. Onun
bütün ömrü millətin gələcəyini qurmağa yönəlmişdi.
Heydər Əliyev bir zirvədir - ona doğru yalnız can atmaq olar. Əgər cəhdlərində davamlı olsan, bu zirvəyə
doğru gedən yolda ən böyük nailiyyətlərin sahibinə çevrilə bilərsən. Heydər Əliyevi öyrəndikcə onun
şəxsiyyətinin qərar tutduğu mənəvi zirvə göz önündə daha da ucalır. Heydər Əliyev adının əhatə etdiyi mənəvi
areal hüdudsuzdur. Bu adın ifadə etdiyi şəxsiyyət amilinin nəhəngliyini, miqyasını müəyyənləşdirmək üçün
zaman lazımdır. İllər ötdükcə bu miqyas böyüyür və hüdudları genişləndirir.
Ölkəyə rəhbərlik missiyasını üzərinə götürdüyü ilk günlərdən Azərbaycan elminin, təhsilinin,
mədəniyyətinin, iqtisadiyyatının, səhiyyəsinin inkişafı üçün Heydər Əliyev misilsiz fəaliyyəti ilə son dərəcə
əhəmiyyətli nəticələri ortaya qoydu. Bu işləri onaqədərki heç bir rəhbərlə müqayisə edilməsi mümkün olmayan
bir enerji, yüksək peşəkarlıq və uzaqgörənliklə həyata keçirdi.
Heydər Əliyev adı məğlubiyyət sözünü tarixin heç bir əyyamında yaxına buraxmayıb. Ona qarşı antitəbliğat
kampaniyaları təşkil ediblər, fürsət düşdükcə, dəstə-dəstə, qrup-qrup üzərinə hücum çəkiblər, məqamdan
yararlanıb hüquqlarını pozmağa, ona ləkə vurmağa çalışıblar. Amma Heydər Əliyevi məğlub edə bilməyiblər,
bunu tarixin heç bir dönəmində, heç kim bacarmayıb. Böyük Tanrı kiməsə Heydər Əliyevi məğlub qiyafədə
görmək fürsəti verməyib. Heydər Əliyev məğlubedilməz şəxsiyyət idi! O, dünyaya sanki qələbələr üçün gəlmişdi.
...Heydər Əliyev şəxsiyyətindən söhbət gedərkən bura Azərbaycanı da əlavə etmək lazım gəlir. Çünki
Heydər Əliyev şəxsiyyəti çoxdan Azərbaycanla bütövləşmiş, Heydər Əliyevin ruhu Azərbaycana, Azərbaycanın
ruhu Heydər Əliyevə keçmişdir. “Azərbaycan mənim ürəyimdir, nəfəsimdir, həyatımdır” - deyirdi Ümummilli
Liderimiz! Və bu deyim yalnız onun dilində reallıqla tam üst-üstə düşürdü. Yalnız onun belə deməyə haqqı çatırdı.
Çünki Azərbaycan həqiqətən də Heydər Əliyevin ürəyi, nəfəsi, həyatı idi...
Onun Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinə bu qədər vurğunluğunu, mübhəmliklərini də görünür, elə bu
bağlılıqda axtarmaq lazımdır. Qloballaşan dünyada gündən-günə güclənən sivilizasiyalararası müharibələr millimənəvi dəyərlər məsələsini çağdaş zamanın ən aktual məsələlərindən birinə çevirməkdədir. Problemi
aktuallaşdıran başlıca amil budur ki, total əxlaqın və çoxtərəfli inteqrasiyanın diktələri bir çox hallarda əsrlərin
mirasına - milli-mənəvi dəyərlərə qarşı yönəlir və belə bir təhlükə Azərbaycanın da başı üzərində dolaşa bilərdi.
Lakin Heydər Əliyevin öz Vətəninə, xalqına bağlılığı bu təhlükə önündə də əzəmətli sipərə çevrilmiş oldu.
Ümummilli Liderin milli-mənəvi dəyərlər probleminə dair baxışları onun siyasi portretinin əsas cizgilərindəndir.
Çağdaş nəzəriyyələr bu cür meyilləri adətən mühafizəkarlıq nümunəsi kimi nəzərdən keçirir. Amma
Heydər Əliyevin böyüklüyü ondadır ki, milli ənənələrimizə bu qədər sadiqlik onun timsalında konservatizm
meyili kimi görünmür. Çünki milli dəyərlərə sadiqlik Heydər Əliyevin demokratizminin inkarına yönəlməyib. O,
öz düşüncələrində çox böyük ustalıqla milli və liberal dəyərlərin dialoqunu qura bilib.
Öz müsahibələrinin birində Heydər Əliyevin hələ keçmiş SSRİ rəhbərliyində təmsil olunarkən onun
taleyindəki müsbət rolundan söhbət açan məşhur rus dissident yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Aleksandr
Soljenitsının məlum etirafını xatırlayıram. Bu, ümumilikdə Heydər Əliyev demokratizminin etirafıdır. Bəli,
Heydər Əliyev zəmanəsinin ən böyük demokratı idi. O, demokratiya anlayışının özünə də bir millilik gətirmişdi.
Heydər Əliyevin demokratiya barədə aşağıda təqdim olunan fikirləri dünyanın ən dahi filosoflarının
demokratiyaya dair baxışlar sisteminə aid edilə bilər: “Demokratiyanın hüdudları genişdir. O, hər bir xalqın millimənəvi dəyərlərinə, mentalitetinə, hər bir cəmiyyətin, hər bir dövrün tələblərinə uyğun olaraq inkişaf edir”.
Bu, son qərinələrin “isti”, “soyuq” müharibələrində əsl məzmununu itirərək dünya nəhənglərinin əlində
gizli müstəmləkəçilik siyasəti alətinə çevrilmiş demokratiyanın öz məzmununa qaytarılması üçün bütün dünyaya
ünvanlanmış bir çağırışdır. Bu, gizli işğal siyasətini indi demokratiya niqabı arxasında həyata keçirməyə
başlayanlara ünvanlanmış bir tənədir...
Kənar mədəniyyətlərlə təmas anlarında yabançı həyat tərzlərindən məhz nələri əxz etməli, nələri götürüb,
nələri kənara qoymalı? Dünyanın ən böyük ideoloqları əsrlərlə bu suala cavab axtarmışlar, amma birmənalı cavab
yenə də ortada deyil. Heydər Əliyev isə qüdrətli bir strateq kimi bu sualı real addımlarla cavablandırmış oldu.
Azərbaycanın qapıları ən ali bəşəri dəyərlərin üzünə məhz onun əlləri ilə açıldı. Lakin bu qapıdan həyatımıza
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daxil olan yeniliklər min illərcə tariximizlə yol gələn, bizi etnoslar içərisində tanıdan dəyərlərlə mübarizəyə girişə
bilmədi və yad mədəniyyət elementləri neçə illər sonra da milli ənənələr üzərində hakim mövqeyə sahib ola
bilməyəcək. Çünki seçim əvvəldən dürüst aparılıb...
Heydər Əliyevin bu sahədə müəyyən etdiyi prinsiplərə hansı səmtdən yanaşırsan yanaş, fərq etməz, bu
prinsiplərdə bütün cəhətlər üzrə dəqiq uzlaşmalar görəcəksən. Heydər Əliyevin irəli sürdüyü prinsiplər mahiyyət
etibarilə Azərbaycan millətinin mənafelərini əsas götürür. Fəqət, eyni zamanda bu prinsiplər hansısa millətin
mənafelərinə qarşı da yönəlməyib.
Ulu Öndərin irəli sürdüyü prinsiplər dünya xalqları sırasında azərbaycanlıların layiqli yerini
müəyyənləşdirir. Lakin məlum prinsiplər bu sırada qeyri millətlərin yerini də inkar etmir. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycanda qonaq olan əcnəbilər bu Şərq ölkəsində müxtəlif dünyagörüşlərin, dini inancların, siyası əqidələrin,
fərqli mədəniyyətlərin bu dərəcədə normal, sivil dialoquna heyranlıqlarını gizlədə bilmirlər. Bu dialoq, ilk
növbədə, böyük öndərimizin düşüncələrində qurulmuşdur. Keçmişin qiymətli əmanətlərini çağdaş təsəvvürlərin
işığında təqdim etməyə, yaxud çağdaş təsəvvür və dünyagörüşlərini tarixin ərmağanları fonunda nəzərdən
keçirməyə istiqamətlənmiş Heydər Əliyev ideyaları bu gün onun ləyaqətli davamçısı Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla həyata keçirilir.
Heydər Əliyev bütün şərəfli və zəngin ömrü boyu Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinin böyük
himayədarı oldu. Nə xoş ki Ümummilli Liderimizin bu sahədə qoyduğu ənənələr müqəddəs bir miras kimi yenə
də yaşadılır, qorunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlətimizə rəhbərliyinin ilk günündən bəyan etdi ki,
Heydər Əliyev yoluna sadiq qalacaq, bu yolu layiqincə davam etdirəcək. Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyəti bu
bəyanata sadiqliyin bariz ifadəsidir və bu, milli-mənəvi dəyərlərə münasibətdə daha aydın cizgilərlə görünür.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan ədəbiyyatına, elminə, təhsilinə göstərdiyi diqqət və qayğı ilə əyani şəkildə
sübuta yetirdi ki, o, bu sahədə də Heydər Əliyev məktəbinin prinsiplərinə sadiqdir.
Özümüzdən də xəbərsiz yaradılışımızdan bizimlə birgə ali bir duyğu doğulub, köksümüzün altında göyərib
boy göstərir. Həyatın əlavələrinə həmahəng olan, gün keçdikcə daha da əlvanlaşan, daha da müqəddəsləşən, hiss
və düşüncələrimizə hakim kəsilən o duyğu ən dar məqamlarda da ən yaxın köməkçimizə çevrilir. Həyatdan əlimizi
üzəndə o duyğu əlimizdən tutur, inamımızı, istinadgahımızı itirəndə o duyğu bizim üçün inama, istinadgaha
çevrilir. Və nə vaxtsa o duyğunu Sevgi adlandırırıq. Mental yaddaşımız Leyli və Məcnun, Əsli və Kərəm, Yusif
və Züleyxa, Tahir və Zöhrə, İlham və Fərizə misalında ilahi sevginin mükəmməl nümunələrini xatırlayır. Heydər
Əliyev öz ömür-gün yoldaşı, mərhum akademik Zərifə xanıma olan sonsuz sevgisi və bu sevginin etirafı ilə
mənəviyyat tariximizdə bütöv nəsillərə örnək ola biləcək bir məhəbbət rəvayəti də yaratdı.
Bu gün Prezident İlham Əliyevi Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinin ən qüdrətli mühafizəçisi kimi
görürük. Ölkə rəhbəri bu dəyərləri göz bəbəyi kimi qoruyacağına, itkisiz şəkildə gələcək nəsillərimizə ötürəcəyinə
bütün azərbaycanlılar qarşısında, ən böyük Azərbaycanlı Heydər Əliyevin ruhu qarşısında and içib. Azərbaycan
Prezidenti öz andına sadiqdir. Necə ki bütün ömrünü öz xalqına qurban edən Ümummilli Liderimiz bu andına
sona qədər sadiq qaldı. Bu andın fövqündə 30 ildən bəri yaraları qövr edən bir xalqın ülvi arzusu - Qarabağı
işğaldan azad etmək, doğma torpaqlarına dönmək, o torpaqlarda uyuyan doğmaların ruhunu şad etmək kimi
qarşısıalınmaz bir istəyə qovuşmaqda möhtəşəm bir dönməzlik var idi. Vaxtilə əlçatmaz, müqəddəs bir arzu
dövlətimizin israrla həyata keçirdiyi müdrik siyasətin şərəfli nəticəsinə, böyük zəfərə, qələbəyə çevrildi. Bu nəticə
igid oğullarımızın şücaəti, rəşadəti, canlarından keçdikləri Vətən torpağına, qanları ilə suladıqları Qarabağa
sönməz məhəbbətin təzahürü idi. Bu məhəbbət igid övladlarımızın beşikləri başında fədakar Azərbaycan
analarının illərlə dediyi laylalardan, Azərbaycan məktəbinin vətənpərvərlik tərbiyəsindən qidalanmışdı. Ulu
Öndər “Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərləri ona görə qüdrətlidir ki, o, torpaq uğrunda canlarından keçən gənclər
ordusu yetişdirmişdir” deyirdi.
Öz torpaqlarına qovuşandan sonra dünya düzənində böyük hörmətə yetişən Azərbaycan möhtəşəm qələbə
ilə beynəlxalq birliyə daha sürətlə inteqrasiya istiqamətində böyük imkanlar qazanır. Müstəqil dövlətimiz bu gün
bütün dünyada aparılan mədəniyyətlərarası dialoqların təşkilaçısıdır. Azərbaycan malik olduğumuz zəngin
mədəniyyətlə bu dialoq prosesinin əsas iştirakçılarından birinə çevrilmək imkanına malikdir. Heydər Əliyevin
milli-mənəvi dəyərlər sistemində diqqəti cəlb edən ən böyük töhfəsi nadir tərbiyəsi və təcrübəsi ilə ərsəyə gələn,
fəaliyyətləri ilə millətin ürəyindən tikan çıxardan, ləyaqətləri, nurlu əməlləri, siyasətləri ilə dünyanın diqqətini
çəkən, hərtərəfli yetkinlik və mütərəqqi meyilləri ilə düşmənin gözünə ox olub batan, dühası, bacarığı ilə çox
mətləblərə uğur qazandıran, dövlətə hərtərəfli xidmət missiyası göstərən İnsanların, - İlham Əliyevin, Mehriban
xanım Əliyevanın, onların nəcib, vətənpərvər, istedadlı övladlarının varlığı və nurlu əməlləri xalqımıza Heydər
Əliyevdən miras qalmış mənəvi xəzinədir. Bu insanların əməllərinin adı bəşəriyyətə, insanlığa xidmətdir.
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Sinəsində fərəhlə ən dəyərli və ali Vətən mükafatı “Heydər Əliyev” ordeni gəzdirən xanım Mehriban
Əliyeva böyük xalq məhəbbətinin, beynəlxalq rəğbətin layiqli daşıyıcısıdır.
...Ola bilər ki, zaman hansısa şəxsə nə vaxtsa ona edilmiş yaxşılığı unutdursun. Ola bilər ki, şəxs ona edilmiş
yaxşılığı layiqincə qiymətləndirmək imkanlarından uzaq olsun. Lakin xalqın və tarixin yaddaşı çox möhkəmdir.
Hər hansı sapıntı onu öz qənaətindən döndərə bilməz.
Heydər Əliyevin Azərbaycan üçün gördüyü işlərin miqyası o qədər böyükdür ki, bunu sözlə yalnız belə
ifadə etmək olar: bütöv xalqa və tarixə yaxşılıq. İnsan üçün bu yaxşılığın müqabilində yaddaşlarda daimi
minnətdarlıq duyğuları ilə yaşamaqdan gözəl nə ola bilər?!
Azərbaycan.-2021.- 7 may.-№96.-S.6.
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Müstəqilliyimizi əbədiləşdirən lider
Asif ƏSGƏROV,
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Bəşəriyyətin keçdiyi inkişaf yolu tarixi şəxsiyyətlərin xalqların taleyüklü məsələlərində həlledici rol
oynadıqlarını aydın göstərir. Belə nadir şəxsiyyətlərin öz xalqı və insanlıq qarşısında xidmətlərini isə onların
keçdiyi mübarizə yolu əks etdirir. Bu tarixi həqiqət baxımından XX əsrin fenomen şəxsiyyəti, ümummilli lider
Heydər Əliyevin yaratdığı milli dövlətçilik irsi tarixin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi tükənməz milli-məfkurəvi
sərvətdir. Bu sərvətin dəyəri illər keçdikcə daha dərindən dərk olunur.
Ölkəmiz və xalqımız üçün 2021-ci ilin əlamətdar hadisələrindən biri də mayın 10-da ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünün tamam olmasıdır. Hər il mayın 10-da dünyada yaşayan
bütün azərbaycanlılar müstəqillik tariximizi yazmış dahi şəxsiyyətin dünyaya gəldiyi günü ümummilli
təntənələrlə qeyd edir, xalqımızın çağdaş tale yolunu müəyyən etmiş ulu öndərin ölməz xatirəsini böyük sevgi və
ehtiramla anırlar. Hər il mayın əvvəllərindən başlayaraq dünya miqyaslı siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin
titanik fəaliyyəti barədə bir daha düşünmək və onun kimliyini bəşəriyyətə layiqincə çatdırmaq ümummilli mənəvi
borcumuza çevrilir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin ümumxalq işinə xidmətdə
formalaşıb zənginləşmiş bioqrafiyasına ümumdünya tarixi proseslərinin inkişafı baxımından yanaşanda onun
bənzərsiz şəxsiyyəti gözlərimiz önündə bütün əzəməti ilə canlanır. Tarixi təcrübə sübut edir ki, hər hansı dövlətin
inkişafını, dünya birliyində öz layiqli yerini tuta bilməsini şərtləndirən əsas amillərdən biri də onun xalqının
seçdiyi liderin mənəvi-siyasi keyfiyyətləridir. Çünki dövlətin böyük və ya kiçikliyindən, iqtisadi potensialından
asılı olmayaraq, onun hərtərəfli tərəqqisini bir çox cəhətdən təşkiledici və yönləndirici qüvvə olan lider amili
müəyyən edir.
Çağdaş dünyada isə beynəlxalq prosesləri düzgün qiymətləndirən, geosiyasi gedişatı öz xalqının
maraqlarına yönəltməyi bacaran, hadisələrin inkişaf axarını ən azı on illərlə qabaqlaya bilən lider rəhbərlik etdiyi
dövlətin ümumi inkişafına, təhlükəsizliyinə nail olur, dünya birliyində onun mövqelərini gücləndirir. Belə rəhbər
şəxsiyyətlər hər zaman beynəlxalq aləmdə də heyranlıq yaradır, daim böyük hörmət və ehtiramla anılırlar.
Dahilərin ömürləri günlərlə, aylarla, illərlə hesablanmır. Zamanı qabaqlaya bilən bu insanlar tarix yaradırlar,
ömürləri də əməlləri ilə ölçülür. Bu tarix gələcəyə işıq salır, cəmiyyətin inkişaf istiqamətlərini müəyyən edirlər.
Bu mənada kifayət qədər mürəkkəb və ziddiyyətli dövr olmuş XX əsrdə 30 ilə yaxın bir müddətdə Heydər
Əliyev kimi mükəmməl, xarizmatik bir liderin ölkəmizə rəhbərlik etməsi Azərbaycan xalqının tarixi
xoşbəxtliyidir. Məhz bu dahi insanın yorulmaz fəaliyyəti, gərgin zəhməti, praqmatik siyasəti sayəsində
Azərbaycan sovet imperiyası daxilində dövlət müstəqilliyi epoxasına hazırlanmış, müstəqilliyin əsaslarını yarada
bilmişdir.
Ümummilli liderin müstəsna səyləri ilə müstəqilliyin ilk dövründə daxili və xarici amillərin təsiri ilə ölkədə
yaranmış fəlakətli böhran sovuşdurulmuş, əldə edilmiş suverenlik qorunub saxlanmış və Azərbaycan dövləti
sürətli, dönməz tərəqqi yoluna qədəm qoymuşdur. Bununla, ulu öndər Heydər Əliyevin adı ən yeni tariximizə
Azərbaycanın bir ölkə kimi dünya xəritəsindən silinməsinin qarşısını alan Xilaskar kimi yazılmışdır!
Həqiqətən, Heydər Əliyev təkcə Azərbaycan üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün də dəyərli şəxsiyyətdir. Adı
daim qürur duyduğu Azərbaycanla birgə çəkilən nəhəng siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyev dünyanın nadir
şəxsiyyətləri sırasında özünə şərəfli və əbədi yer tutur. O, müasir bəşər tarixində iki müxtəlif ictimai-siyasi
quruluşda hakimiyyət zirvəsinə yüksəlməyə nail olmuş, ömrünün sonuna kimi siyasi mübarizədə yenilməz zəfər
sərkərdəsi kimi tanınmışdır.
Müasir dünyanın siyasi arenasına yeni tipli lider nümunəsi gətirməklə öz ölkəsini sivil məmləkət kimi
dünyaya tanıdan, titanik fəaliyyəti ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusuna çevrilən ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi hər iki dövr möhtəşəm quruculuq, dinamik və hərtərəfli
inkişaf mərhələləri kimi çağdaş tariximizin bir qərinəlik dövrünün qızıl səhifələrini təşkil edir. Bu mərhələnin hər
biri Azərbaycanın müqəddəratında tənəzzüldən tərəqqiyə doğru kəskin dəyişikliklər yaratmış, ulu öndərimizin
dövlətçilik fəlsəfəsinin əsasını təşkil edən cəmiyyətin etibarlı sosial müdafiə sisteminin formalaşması ilə müşaiyət
olunmuşdur. Heydər Əliyev epoxasında ölkəmizin bütün sahələrində uzunmüddətli inkişafa xidmət edən
genişmiqyaslı islahatların sosial hədəflərlə uğurlu şəkildə uzlaşdırılması təmin edilmiş, milli iqtisadiyyatın
inkişafında əhalinin sosial maraqlarının təminatı prinsipi ön planda saxlanılmışdır.
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Bu gün tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycanda milli özünüdərk və etnomədəni özünüifadənin bütün
formalarının geniş vüsət almasına, ictimai şüurun yüksəlməsinə təkan vermiş sürətli inkişaf strategiyasının
seçilməsi və böyük uğurla həyata keçirilməsi Heydər Əliyevin yarım əsr bundan əvvəl əsasını qoyduğu rəhbərlik
və idarəetmə fəlsəfəsinin aparıcı ideya-siyasi qayəsini təşkil edir. Qısa vaxtda cəmiyyət həyatının bütün
sahələrinin sürətli yüksəlişi, istehsalın, elmin, mədəniyyətin, mənəviyyatın tərəqqisi, bir sözlə, Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlişi ilə respublikada ictimai-mənəvi durumu səciyyələndirən bu gerçəkliklər, əslində, daha böyük
niyyətlərin həyata keçirilməsinə də meydan açmışdır. Bütün bunlar milli ruhun inkişafına, milli özünüdərkin və
milli qürurun yüksəlməsinə, gələcəkdə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasına xidmət etmişdir.
İndi hamılıqla Azərbaycanın müasir intibah dövrü kimi dəyərləndirilən 1970– 1980-ci illərin böyük inkişaf
epoxası xalqımızın qəlbində, düşüncələrində illərlə sıxılıb qalmış milli idealın– azadlıq, müstəqillik, suveren
Azərbaycan dövləti ideyalarının canlanmasına, gələcək qüdrətli milli-azadlıq hərəkatının ideya- mənəvi nüvəsi
və hərəkətverici qüvvəsi dərəcəsinə yüksəlməsinə əlverişli zəmin yaratmışdır. 1970-ci illərdən başlayaraq,
Azərbaycan nəinki sürətli yüksəliş mərhələsinə qədəm qoymuş, yeni intibahını yaratmış, həm də bu intibahın
növbəti zəruri pilləsi olan azadlıq mücadiləsinə daxilən hazırlanmışdır.
1980-ci illərin sonu – 1990-cı illərin əvvəllərində müstəqillik hərəkatının geniş vüsətinə aparan çətin,
ziddiyyətlərlə dolu tarixi yolun mühüm, bəlkə də, həlledici nəticələrindən biri, şübhəsiz, 1970-ci illərin ümumi
milli yüksəlişi və onun sayəsində xalqın mübarizlik ruhunun formalaşması olmuşdur. Bu illərdə Azərbaycanda
milli özünüdərk prosesi xüsusilə qüvvətlənmişdir. Həmin proses Heydər Əliyev tərəfindən çox böyük həssaslıq
və uzaqgörənliklə idarə olunmuş və tənzimlənmişdir.
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
cərgəsinə çıxmış, müasir sənaye diyarına çevrilmişdir. Haqlı olaraq, Azərbaycanın bir intibah dövrü kimi
xarakterizə edilən həmin illərdə respublikada iqtisadi, ictimai-mədəni və digər sahələrdə qazanılan böyük
uğurlarla yanaşı, yüzlərlə müəssisənin yaradılması, xalq təsərrüfatında məşğul əhalinin sayının dəfələrlə
artırılması, əmək potensialının keyfiyyətcə yüksəldilməsi də əmin edilmişdir. 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
etmişdir.
Heydər Əliyev harada çalışmasından asılı olmayaraq həmişə xalqına, Vətəninə sədaqətlə qulluq etmiş,
doğma Azərbaycanla əlaqələrini heç vaxt kəsməmişdir. Ulu öndər 1982-ci ildən sonra fəaliyyətini ittifaq
dövlətinin rəhbərliyində SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi davam etdirməli olsa da, qanı, canı
ilə bağlı olduğu respublikanı unutmamış, onun sosial-iqtisadi, mədəni inkişafı üçün əlindən gələni
əsirgəməmişdir. O, ilk azərbaycanlı idi ki, belə zirvəyə gəlib çıxmış, xalqına möhtəşəm xidmətləri ilə
Azərbaycanın güvənc yerinə və bütün türk dünyasının fəxrinə çevrilmişdir.
Azərbaycan üçün çox mürəkkəb olan bu mərhələdə Heydər Əliyevin misilsiz liderlik təcrübəsi onun
yenidən hakimiyyətə gəlməsi zərurətini yaratmışdır. 1993-cü ilin may–iyun aylarında dövlət böhranının,
hakimiyyətsizliyin, xaosun son həddə çatması ilə ölkədə vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi
yarandıqda, xalq təkidlə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxmışdır.
O zaman dünya şöhrətli siyasi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xalqın çağırışı ilə
yenidən respublika rəhbərliyinə qayıdışı Azərbaycanın bir dövlət kimi dünyanın siyasi xəritəsindən silinməsinə
aparan təhlükəli proseslərin, vətəndaş qarşıdurmasının, xaos və anarxiyanın, cəmiyyətdə artan iqtisadi, siyasi və
mənəvi-psixoloji gərginliyin qarşısını almışdır. Bu tarixi Qayıdış ölkədə ictimai-siyasi sabiltiyin bərqərar olaraq
möhkəmlənməsi şəraitində müstəqil dövlət quruculuğuna, respublikamızda sosial-iqtisadi dirçəlişə, ölkəmizin
müstəqil siyasət yürüdərək dünya birliyində mövqeyini gücləndirməsinə imkan vermişdir.
Göründüyü kimi, böyük şəxsiyyətlər, öz əməlləri ilə tarix yaradır, onu zənginləşdirir və dəyişdirirlər.
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə başlatdığı xilaskarlıq missiyası da bu deyilənləri bir daha təsdiq edir. Ümummilli
liderin xalqın harayına səs verərək hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyun 1993-cü il müstəqillik tariximizə Milli Qurtuluş
Günü kimi daxil olmuşdur. Bununla, Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrünün yeni, daha şərəfli, daha
əzəmətli mərhələsi başlanmışdır.
Hələ sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanı tənəzzüldən inkişaf yoluna çıxaran Heydər Əliyev
müstəqilliyimizin təhlükədə olduğu 1993-cü ildə də böhranlı hadisələrin gedişini dəyişmiş, öz müdrikliyi, siyasi
uzaqgörənliyi, qətiyyəti və dəyanəti ilə müstəqilliyimizi qorumuşdur. Sonrakı 10 ildə ulu öndərin bilavasitə
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rəhbərliyi altında, onun dühası, qətiyyətli siyasəti və dövlətçilik təcrübəsi nəticəsində Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin etibarlı əsasları yaradılmışdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanın bugünkü regional və beynəlxalq mövqeyini izləyərkən, bir daha əmin oluruq
ki, ulu öndər ölkəmizin inkişaf strategiyasını müəyyən etmiş, inkişafın, tərəqqinin Azərbaycan modelini
yaratmışdır. Əslində, bu strategiya hələ uzun illər öncədən müəyyənləşdirilmişdi. Uzaqgörən lider zaman
yetişəndə Azərbaycan xalqının müstəqillik yolunda inkişafını etibarlı surətdə təmin etmişdir. Bu strategiya
olmasaydı, müstəqil Azərbaycan da olmayacaqdı. İqtisadiyyat, sənaye, hərbi, mədəniyyət, təhsil, mətbuat və digər
sahələrin hər birinin bugünkü tərəqqisinin təməlində bilavasitə Heydər Əliyev izi, Heydər Əliyev nəfəsi
duyulmaqdadır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev öz ideyalarında müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcəyini aydın və dəqiq
müəyyən etmişdi. O, yaxşı bilirdi ki, müstəqillik yolu bir çoxlarının düşündüyündən də uzun və cətindir. Ona görə
də o, ilk növbədə, Azərbaycanı taleyin ümidinə buraxılmış dövlət düşüncəsindən uzaqlaşdırdı, müstəqilliyimizin
əbədiliyinə xələl gətirəcək amilləri vaxtında aradan qaldırdı. Azərbaycanda milli dövlətçilik ənənələrinin bərpası
və qorunub saxlanılması, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, ölkədə demokratik prinsiplərə əsaslanan hüquqi
islahatların aparılması, respublikamızın bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsi, diplomatik uğurlar məhz bu böyük
şəxsiyyətin misilsiz xidmətləri sayəsində əldə olunmuşdur.
Əsl xalq liderinin yenidən hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan iqtisadiyyatının dirçəlməsinə, yeni istehsalat
sahələrinin formalaşmasına, özəl sektorun inkişafına güclü təkan vermişdir. Ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin
bərqərar olması və həyata keçirilən islahatlar xarici investorların respublikamızda fəaliyyət göstərmələrinə də
əlverişli şərait yaratmışdır. Bununla da iqtisadiyyatımızdakı böhran aradan qaldırılmış, inkişaf dövrü başlanmış,
Azərbaycan dünya dövlətləri içərisində özünəməxsus layiqli yerini tutmuşdur. Demokratiya, siyasi sabitlik və ən
başlıcası, tərəqqi müstəqil Azərbaycanı xarakterizə edən mühüm amilə çevrilmişdir.
Ulu öndərin böyük siyasi məharəti ilə uzunmüddətli sabitləşmənin, müasir milli dövlətçilik prinsiplərinin
təməli yaradılmış, ölkəmizin daxili və xarici siyasəti bir-birini tamamlayan davamlı strateji məqsədlər üzərində
qurulmuşdur. Azərbaycan tədricən özünə güclü etibarlı dostlar qazanmış, qlobal siyasi səhnədə bir sıra rəqib
mövqelər inamla neytrallaşdırılmışdır. Bir sözlə, milli inkişaf yolunda sabit irəliləyiş və sıçrayışlı hərəkət üçün
bütün ilkin zəruri vəzifələr həyata keçirilmişdir. Bu isə ölkənin siyasi rəhbərliyinə imkan vermişdir ki, sonrakı
mərhələdə beynəlxalq arenada daha qətiyyətli manevrlər edə bilsin.
Müstəqil Azərbaycanın ilk həqiqi Prezidenti olaraq Heydər Əliyev Azərbaycanı müstəqil siyasəti olan bir
dövlətə çevirdi. Ulu öndər bununla da dünyanın siyasi proseslərinə təsir edən bir şəxsiyyət olduğunu təsdiq etdi.
O, dünyada cərəyan edən prosesləri məhz Azərbaycanın xeyrinə, ölkəmizin siyasi-iqtisadi maraqlarının mütləq
nəzərə alındığı istiqamətə yönəltdi.
Dünyanın ictimai-siyasi inkişaf qanunauyğunluqlarını mükəmməl bilən dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev
tarixi proseslərin mahiyyətini dərindən anlayan və anladan, gerçəkliyin öz məntiqindən çıxış etməyi bacaran bir
mütəfəkkir siyasətçi olaraq bəşəriyyətin təkamül və tərəqqi yoluna baxır və onun ana xətlərini, aparıcı
tendensiyalarını tam nəzərə alırdı.
Məhz belə bir siyasi kombinasiyalar zəminində “Əsrin müqaviləsi” imzalandı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Qars, TAP, TANAP kimi qlobal layihələr reallığa çevrildi. Neft və qazın nəqlinə nəqliyyat və
kommunikasiya üzrə digər mühüm layihələrin həyata keçirilməsinə geniş perspektivlər açıldı. Bütün bunların
nəticəsi olaraq Azərbaycan indiki inkişaf səviyyəsinə çatdı, regional lider statusu qazana bildi. Beləliklə, dünyada
“İnkişafın Azərbaycan model” anlayışı beynəlxalq siyasi-diplomatik leksikona daxil oldu.
Azərbaycanın dövlət suverenliyini dönməz və daimi prosesə çevirən qüdrətli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin müəyyən etdiyi böyük siyasəti – milli müstəqillik strategiyasını bu gün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev yaradıcılıq və əzmkarlıqla davam etdirir. Əldə edilən tarixi irəliləyiş uğurlu nəticələri ilə
dövlətimizin beynəlxalq nüfuzunu daha da yüksəldir. Bu gün yeni dünya nizamında Azərbaycan dövləti ulu
öndərin müəyyən etdiyi mütərəqqi istiqaməti daim möhkəmləndirən bir demokratik ölkə statusunda öz mövqeyini
daha qətiyyətlə nümayiş etdirir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev isə ölkəmizi yeni epoxanın çağırışları yönündə
hərtərəfli şəkildə irəliyə doğru aparmağın çağdaş nümunəsini təcəssüm etdirir. Sözün həqiqi mənasında, görkəmli
dövlət xadimi kimi ölkəyə rəhbərlik etməyin şərəfini də, məsuliyyətini də özünün gündəlik əməli fəaliyyətində
uğurla birləşdirən İlham Əliyev həm də müstəqil Azərbaycan dövlətini istənilən mötəbər məqamda böyük
ləyaqətlə təmsil etmək vəzifəsini ən yüksək səviyyədə gerçəkləşdirir.
Yeni tarixi mərhələnin meydana çıxardığı ictimai-siyasi və reallıqların, iqtisadi-hərbi proseslərin, ideolojietnik problemlərin, böhranlı hadisələrin və mürəkkəb gedişatların doğru-düzgün dəyərləndirilməsinin tələb
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edildiyi məqamlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu məsələlərə yaradıcı münasibət bəsləməsi, yeni
müstəvidən yanaşması çağdaş dünyada böyük ciddi maraqla izlənilir. Bütün bunlar dövlətimizin başçısını
beynəlxalq aləmdə mövcud siyasəti yaradıcılıqla inkişaf etdirib zirvəyə qaldırmış novator dövlət xadimi kimi
tanıdır.
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi uğurlu 18 il əldə edilmiş uğurlar, ümumi inkişafın
miqyasına görə neçə-neçə oniliklərə bərabər olan sürətli və hərtərəfli tərəqqi epoxasıdır. Onun Azərbaycana
rəhbərliyinin bu 18 ili ölkəmizdə dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və hərtərəfli şəkildə inkişaf
etdirilməsi, qüdrətli bir müstəqil dövlətin qurulması dövrüdür. Bu, Azərbaycan tarixinin İlham Əliyev erasıdır.
Bu mənada ulu öndərin yaratdığı tarixi əsaslar üzərində müstəqil Azərbaycanda əldə olunan möhtəşəm nailiyyətlər
və beynəlxalq miqyasda davam etdirilən düşünülmüş, məqsədyönlü və ardıcıl işin nəticələri İlham Əliyev
siyasətinin aktuallığını və müasirliyini nümayiş etdirir.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycanın tarixinin ən böyük və şanlı Zəfəri olan Vətən
müharibəsindəki Qələbənin də ali təşkilatçısı və baş sərkərdəsidir. Azərbaycanın yeni tarixini yazan Prezident
İlham Əliyev bütün nailiyyətləri ilə yanaşı, həm də təcavüzkar Ermənistanın havadarlarının fəal himayəsi ilə 30
il işğal altında saxladığı torpaqlarımızın da xilaskarıdır. Prezident II Qarabağ savaşında çox qısa zaman ərzində
Azərbaycanın uğur tarixini yazdı. Dövlət rəhbəri İlham Əliyev müqəddəs vəzifəni, Ata vəsiyyətini də yerinə
yetirməklə-- Qarabağı işğaldan azad etməklə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
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 yurd
sevgisini, yenilməz gücünü, döyüş mətinliyini və dönməz mübarizliyini nümayiş etdirdi. Prezident İlham Əliyev
yalnız hərb meydanında müzəffər sərkərdə deyil, diplomatik cəbhədə də böyük strateq nümunəsi ortaya qoydu.
Ölkəmizin rəhbəri beynəlxalq informasiya müharibəsində Azərbaycanın gur haqq səsi oldu, öz xalqının ordusu
ilə misilsiz vəhdətini yaradan lider kimi dünyada qalibiyyət rəmzinə çevrildi.
Beləliklə, ulu öndərin qurduğu dövlət də, onun ən layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin siyasəti də
ölkəmizlə və xalqımızla həmahəng şəkildə daimi inkişafdadır. Azərbaycan xalqı özünün sadiq və uzaqgörən
rəhbərinin başçılığı ilə böyük gələcəyə doğru müzəffər yürüşünü uğurla davam etdirir.
Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda daha yüksək imiclə tanınması, ölkəmizin dünyada söz və nüfuz sahibi
olmasında Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın xidmətləri əvəzsizdir. Artıq
Azərbaycan milli-mənəvi dəyərləri ilə beynəlxalq aləmdə sivil bir ölkə kimi tanınır, müstəqil dövlətimizin
dünyaya hərtərəfli inteqrasiyası gündən-günə sürətlənir. Bu prosesdə Azərbaycanın mənəvi dəyərlərinin
qorunması və təbliği önəmli bir fəaliyyət olaraq aktuallığını artırır. Ümummilli liderin zəngin dövlətçilik
ənənələrinin davamçısı kimi Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu genişmiqyaslı fəaliyyəti
ilə məhz bu prosesin ağırlığını öz üzərinə götürərək, xalqımızın yüksək mədəni dəyərlərinin, dövlətimizin
humanizm prinsiplərinin beynəlxalq aləmə təqdimində fəal və önəmli rol oynayır.
Mehriban Əliyevanın istər Azərbaycan, istərsə də dünya mədəni irsinin qorunması, təbliği və inkişafı
istiqamətində gördüyü işlər xalqımızın rəğbətini qazanmaqla yanaşı, xaricdə də daim yüksək qiymətləndirilir.
Onun fəaliyyət dairəsi o qədər hüdudsuz və o qədər parlaqdır ki, gördüyü işləri təsnifatlaşdırmaq olduqca çətindir.
Amma hansı sahəyə üz tutmağından asılı olmayaraq, Mehriban xanım bütün işləri ilə dövlət siyasətini tamamlayır,
ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarını yaşadır, Prezident İlham Əliyevin titanik fəaliyyətinə dəstək verir.
Zaman keçdikcə ideyaları qəlbimizdə əbədi yer alan Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik həyatı, fəaliyyəti,
təcrübəsi, siyasi irsi Azərbaycanı daha parlaq gələcəyə aparır. Heydər Əliyev irsi dövləti idarəetmə nümunəsi
olmaqla yanaşı, həm də nəsilləri tərbiyələndirən nümunəvi mənəviyyat örnəyidir. Heydər Əliyev Azərbaycanda
dövlətçiliyin müasirliyə, milliliyə, ənənəviliyə əsaslanan məktəbini yaratmışdır.
Ulu öndərin irsi bütün zamanlarda dövlət quruculuğu yoluna işıq salan, özündə dərin konseptual məqamları
əks etdirən mükəmməl sistemdir. Ona görə də Heydər Əliyev irsini daha dərindən öyrənmək lazımdır. Çünki
Azərbaycanın bütün sahələrdə inkişafı, müasirləşməsi, daha dərindən demokratikləşməsinin mənbəyi bu zəngin
xəzinədədir. Məhz bu səbəbdən ümummilli liderin nəsillərə yadigar qoyub getdiyi əvəzsiz irs hər bir azərbaycanlı
tərəfindən əxz edilməlidir. Yalnız o halda, yalnız Heydər Əliyev irsi ilə silahlanaraq Azərbaycana xidmət etmək
olar. Çünki biz Azərbaycanı sevməyi Heydər Əliyevdən öyrənməliyik.
“Azərbaycan mənim ürəyimdir, nəfəsimdir”– deyən böyük öndərimiz millətimizin və dövlətimizin
əbədiyaşarlığı üçün əvəzsiz bir siyasi xətt, ideoloji baza miras qoymuşdur. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin və siyasi
fəaliyyətinin beynəlxalq səviyyədə yüksək qiymətləndirilməsi, adının bəşər tarixində əbədi iz qoymuş dövlət
xadimləri ilə bir sırada çəkilməsi hər birimiz üçün hədsiz qürur və iftixar mənbəyidir.
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Vətənə və xalqa həsr olunmuş ömür bitmir. Ümummilli liderimizin söylədiyi kimi: “Nə qədər ki
Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam!”
Xalq qəzeti.-2021.- 7 may.-№96.-S.4.
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Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə...
İsa HƏBİBBƏYLİ,
AMEA-nın vitse-prezidenti,
Milli Məclisin deputatı, akademik
...Nizami Gəncəvi ədəbi irsi
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevi xarakterizə edən xüsusiyyətlər sırasında
mükəmməl dövlətçilik idealı və səriştəsi, böyük siyasi uzaqgörənlik, xalqa və vətənə dərindən bağlılıq, heyrətamiz
dərəcədə yaddaş, geniş tarixi dünyagörüşü, möhkəm iradə və qətiyyət, tarixi əhəmiyyətə malik qərarlar qəbul
etmək və həmin qərarların yüksək səviyyədə icrasını təmin etmək kimi dünya liderlərinə xas olan keyfiyyətlərlə
yanaşı, həm də bu mütəfəkkir dövlət xadiminin ədəbiyyat və incəsənətə dərindən bələd olması, həmin faktordan
yerli-yerində bacarıqla istifadə etməsi də xüsusi yer tutur.
Obrazlı şəkildə belə demək olar ki, dünya liderləri arasında Heydər Əliyev qədər ədəbiyyat və incəsənətə
dərindən bələd olan, bu amildən dövlət idarəçiliyində və siyasi-ideoloji proseslərdə yaradıcı şəkildə istifadə
etməyi bacaran digər dövlət xadimi göstərmək çətindir. Heydər Əliyev dünyada geniş və sistemli ədəbiyyat
biliyinə malik olan nadir dövlət xadimidir. Ulu Öndərin siyasi dünyagörüşünün formalaşmasında da ədəbiyyat
faktoru mühüm yer tutmuşdur. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin aşağıdakı fikirləri onun taleyində və
dünyagörüşündə ədəbiyyat amilinin nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini əyani surətdə nümayiş etdirir:
“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”.
Ulu Öndər Heydər Əliyev geniş mənada dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətinə dərindən bələd olmuş, dünya
ədəbiyyatı klassikləri haqqında orijinal mühakimələr yürütmüş, onlara obyektiv elmi-siyasi qiymət verməyi
bacarmışdır. Məruzələrindən və çıxışlarından öyrənirik ki, o, dünyanın demək olar ki, əksər xalqlarının
ədəbiyyatından tanınmış ədəbiyyat xadimlərinin irsi ilə yaxından tanış olmuşdur.
Müxtəlif vaxtlarda dünya ədəbiyyatı klassiklərindən Dante, Şekspir, Puşkin, Balzak, Lev Tolstoy,
Dostoyevski, Maksim Qorki və başqa bədii dühaların əsərlərindən məqamına görə gətirdiyi sitatlar Heydər
Əliyevin ədəbiyyatı nə qədər yaxşı mütaliə etdiyini və ondan hansı səviyyədə yerli-yerində istifadə etmək
bacarığını nümayiş etdirir. Azərbaycanda 1975-ci ilin oktyabr ayında keçirilmiş sovet ədəbiyyatı günlərindəki
tarixi nitqində ayrı-ayrı müttəfiq respublikaların ədəbiyyatlarının ən tanınmış ədəbi şəxsiyyətlərinin adlarını
çəkməsi də Ulu Öndərin ədəbiyyata dərindən bələd olmasının ən bariz təzahürüdür: “Taras Şevçenkonun və Şota
Rustavelinin, Nizaminin və Yanka Kupalanın, Əlişir Nəvainin, Rudəkinin və Abayın, Məhdimqulunun və Yanis
Raynisin, Dmitri Kantemirin və Toktoqul Satılqanovun, Kristofonas Donklaytusin və Eduard Viddesnin,
…Süleyman Stalskinin, Dmitri Qulianın və başqa sənətkarların təravətini itirməyən əsərləri dünyanın və
həqiqətin... dərk dühasına xidmət edirdi”.
Heydər Əliyev Azərbaycan ədəbiyyatına həyat, müdriklik və mübarizə məktəbi kimi baxmış, ədəbiyyat və
incəsənət əsərlərimizdə xalq həyatının bütün dərinliklərinə və genişliyinə qədər əks olunmasına xüsusi diqqət
yetirməyi zəruri saymışdır. Dahi şəxsiyyət bu fikirdə idi ki, “Azərbaycan ədəbiyyatı həmişə öz xalqının həyatının
ön sıralarında irəliləmişdir. Bu ədəbiyyat xalqımızın qəhrəmanlıq tarixini əbədiləşdirib bizə çatdırmış, bizim
qarşımızda bütün əzəməti ilə açmışdır”.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin: Nizami Gəncəvi, İmadəddin
Nəsimi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Mirzə Fətəli Axundzadə, Cəlil Məmmədquluzadə, Hüseyn
Cavid, Üzeyir bəy Hacıbəyli, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Nəriman Nərimanov, Süleyman
Rəhimov, Süleyman Rüstəm, Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Xəlil Rza Ulutürk və başqalarının xidmətlərini
yüksək qiymətləndirmiş, onların ölkəmizdə və dünyada tanıdılması sahəsində dövlət səviyyəsində böyük
tədbirlər həyata keçirmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin ədəbiyyat siyasətində böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyatı və
yaradıcılığının tədqiq və təbliğ olunması, dünya miqyasında tanıdılması məsələləri geniş yer tutmuşdur. Əvvəla,
Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində Nizami Gəncəvinin adının, ədəbi irsinin, ideallarının
tədqiqi və təbliği işini diqqət mərkəzində saxlamışdır. O, Azərbaycana rəhbərliyinin hər iki dövründə və Siyasi
Büronun üzvü kimi SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışarkən Nizami Gəncəvinin
həyatı və yaradıcılığının dəyərləndirilməsi və təbliğ olunması məsələləri ilə ardıcıl şəkildə məşğul olmuşdur.
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Belə ki, Azərbaycan Respublikasına birinci rəhbərliyi dövründə - 6 yanvar 1979-cu il tarixdə
“Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da
yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” dövlət səviyyəsində xüsusi bir qərarı imzalaması dahi sənətkarın zəngin
yaradıcılığının ölkədə və dünyada tanıdılmasında və irsinin sistemli şəkildə tədqiq edilməsində mühüm rol
oynamışdır. 1981-ci ildə Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840 illik yubileyinin geniş miqyasda və yüksək
səviyyədə təntənə ilə qeyd olunması keçmiş Sovet İttifaqına görkəmli ədəbi şəxsiyyətlərin yubileylərinin
keçirilməsi üçün müəyyən edilmiş qaydaların sədlərini aşmış, ədəbiyyatın inkişafında Nizami Gəncəvi kimi
böyük xidmətləri olmuş dahi sənətkarlara fərqli yanaşma ənənəsinin əsasını qoymuşdur. Belə ki, Nizami
Gəncəviyə qədər SSRİ miqyasında böyük sənətkarların yalnız yuvarlaq rəqəmlərlə ifadə olunan yubileylərinin
keçirilməsi ənənəsi mövcud idi. Sovet İttifaqında görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
keçirilmiş Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyi yuvarlaq olmayan rəqəmlərlə ifadə olunan birinci və axırıncı
rəsmi yubiley tədbiri olmuşdur. O zaman Sovet İttifaqı miqyasında və onun hüdudlarından kənarda da görkəmli
dövlət xadimi kimi qəbul olunan Heydər Əliyev özünün xüsusi nüfuzundan və dəmir məntiqindən istifadə edərək
Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyini keçirməyə nail ola bilmişdir. Sonralar məlum olmuşdur ki, Heydər Əliyev
sovet dövlətinin yubiley keçirmək ənənəsini qıran bu addımın qarşısını almaq istəyən yuxarı rəsmi təbəqələrin
yaratdıqları baryerləri də ağıllı yanaşmalar ilə aşıb keçmişdir. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev 12 ildən
sonra, 1993-cü ildə Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 840 illik yubileyinin keçirilməsinin ibrətamiz
tarixçəsini aşağıdakı kimi ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmışdır: “Nizami Gəncəvinin 840 illiyini böyük bir yubiley
kimi qeyd edəndə bizə çox yerdə irad tutdular ki, 840 il yuvarlaq tarix deyil. 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”.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileyinin
Azərbaycan miqyasında böyük təntənə ilə qeyd olunmasını təmin etməklə bərabər, Sovet İttifaqının paytaxtı
Moskvada, ikinci mərkəzi sayılan Peterburqda, hətta Yuqoslaviyada da keçirilməsinə nail olmuşdur. Beləliklə, ilk
və son dəfə SSRİ-nin sabit yubiley keçirmək ənənəsi dağıdılmış, Nizami Gəncəvi ilə bağlı Azərbaycanda, Sovet
İttifaqında və Avropa ölkələrində növbədənkənar şəkildə əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Qeyd etmək lazımdır
ki, Heydər Əliyev sovet rəhbərliyində də yuvarlaq, ənənəvi olmayan qeyri-adi dövlətçilik istedadına malik nadir
dövlət xadimi idi. Bu, dahi siyasi şəxsiyyətin həyat və mübarizə yollarında bu cür hamar standart olmayan tarixlər,
məsuliyyətli sınaqlar az olmamışdır. Heydər Əliyev böyük addımlarla irəliləyən Azərbaycanın timsalında dövlətin
və cəmiyyətin yuvarlaq olmayan, özünəməxsus qeyri-standart üsullar və vasitələrlə irəli aparılmasının
mümkünlüyünü isbat etmiş qüdrətli dövlət xadimidir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlətçilik fəaliyyətinin Siyasi Büro - SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini mərhələsində də Sovet İttifaqının taleyüklü problemləri ilə məşğul olmasına baxmayaraq, önəm verdiyi
çoxcəhətli Azərbaycan məsələləri içərisində Nizami Gəncəvi mövzusu da xüsusi yer almışdır. O, SSRİ-nin əsas
rəhbərlərindən biri kimi artıq daha aydın surətdə görmək imkanına malik idi ki, ayrı-ayrı görkəmli şair və
yazıçılar, o cümlədən də Nizami Gəncəvi nə üçün keçmiş Sovet ittifaqında və onun təsir dairəsində olan digər
dünya ölkəsində layiq olduqları yeri tuta bilmirlər. Ona bəlli olmuşdu ki, Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin rus
dilində mükəmməl tərcümələrinin və nəşrlərinin olmaması, xüsusən, dahi şairin ölməz əsərlərinin nəfis Moskva
nəşrləri vasitəsilə Rusiyada və rusdilli beynəlxalq məkanda Çində, Şərqi Avropa ölkələrində yayılmaması onun
dünya miqyasında layiq olduğu yeri tutmasına və haqq etdiyi şöhrəti qazanmasına mane olur. Ona görə də SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, Siyasi Büronun üzvü Heydər Əliyevin dahi Azərbaycan şairi Nizami
Gəncəvinin ədəbi irsinin Moskvada yüksək poliqrafik səviyyədə kitab halında nəşri məsələsi ilə xüsusi məşğul
olması bu böyük dühanın böyük Azərbaycan sevdasının və Nizami Gəncəvi irsinin dünya ədəbiyyatı miqyasına
çıxarmaq arzusunun ifadəsi idi. Çox sonralar Ulu Öndər Kremldən istefa verərək Azərbaycana qayıtdıqdan sonra
Moskvada yaşayıb-çalışdığı dövrdə dahi şairin əsərlərinin rus dilində nəşr olunması ilə əlaqədar baş vermiş
hadisələri aşağıdakı kimi yada salmışdır: “Azərbaycanda 1948-ci ildən sonra dahi şairimizin əsərləri lazımi
səviyyədə çap olunmamışdır. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin Moskvada, rus dilində çap olunması barəsində qərar
qəbul edilmişdi. Lakin sonra öyrəndik ki, “Xudojestvennaya literatura” nəşriyyatında bu əsərlər çap
olunmamışdır. Böyük bir nailiyyət kimi yox, sadəcə olaraq xalqımıza xidmət kimi deyə bilərəm ki, Moskvada
işlədiyim dövrdə Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil olan əsərlərin rus dilində ayrı-ayrılıqda nəşr olunmasına
nəzarət etdim... Nizaminin əsərlərini böyük çətinliklə Moskvada nəşr etdirdik. Sonra mən Bakıya gələrkən Nizami
muzeyinə getdim və gördüm ki, şairin beş əsərinin hamısı orada nümayiş etdirilir”.
Oxuculara məlumat üçün bildirmək istəyirik ki, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin haqqında bəhs
etdiyi Nizami Gəncəvinin əsərlərinin 5 cildlik nəşri böyük Azərbaycan şairinin Rusiyada çap olunmuş birinci
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çoxcildlik kitabı idi. Müxtəlif vaxtlarda lirikası və poemaları ayrı-ayrılıqda və fərqli nəşriyyatlarda kitab halında
çap olunsa da, Nizami Gəncəvinin əsərlərinin tam külliyyatı çoxcildlik nəşr səviyyəsində ilk dəfə Ulu Öndərin
haqqında söz açdığı 1985-1986-cı illərdə Moskvanın “Xudojestvennaya literatura” nəşriyyatında hər biri ayrı
kitab kimi çap edilmiş kitablar dəsti olmuşdur. Aydınlıq üçün deyək ki, Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi
ərəfəsində, 1946-cı ildə şairin əsərləri “Beş poema” adı ilə akademik Y.Bertels və V.Qoltsevanın tərtibi,
P.Antokolski, V.Derjavin, Y.Keyxaruzun tərcüməsində Moskvada dövlət nəşriyyatında müəyyən ixtisarla 642
səhifəlik kitab halında çap olunmuşdur. Heydər Əliyevin nəzarəti ilə 1985-1986-cı illlərdə çap olunan nəşrdə isə
redaksiya heyətində Mirzə İbrahimov, Məmməd Cəfər Cəfərov və Rüstəm Əliyevin olduğu 5 kitabdan ibarət olan
unikal kitablardan ibarətdir. Çap edildiyi vaxtdan 30 il keçməsinə baxmayaraq, indi də həmin çoxcildlik nəşr
Nizami Gəncəvinin rus dilində çap olunmuş ən yaxşı külliyyatı olaraq qalır. Doğrudur, Heydər Əliyev Nizami
Gəncəvinin əsərlərinin rus dilində daha mükəmməl tərcümələrinin olmasını arzu etmişdir ki, bu vacib işin və eyni
zamanda böyük sənətkarın əsərlərinin ingilis dilində də tam külliyyatının hazırlanıb çap edilməsi indiki nəsillərin
borcu və vəzifəsidir. Nizami Gəncəvinin dünya ədəbiyyatında yerini və mövqeyini daha da möhkəmlətmək üçün
onun ölməz əsərləninin ən azı ingilis və rus dillərində mükəmməl tərcümələrinin yüksək poliqrafik səviyyədə nəşr
edilməsinə nail olunmasına ehtiyac vardır.
Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən XX əsrin səksəninci illərində Moskvada rus dilində nəşr etdirdiyi
“Xəmsə” indi də böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvini dünyaya təqdim edən ən mühüm nəşr olaraq
qalmaqdadır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Heydər Əliyevin məruzələri, nitqləri və çıxışlarında Nizami
Gəncəvinin zəngin işindən yaradıcılıqla istifadə etməyin əsl nümunəsini göstərmişdir. Ulu Öndərin hələ 1 noyabr
1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyində dövlət rəhbəri kimi ana dilində etdiyi ilk
rəsmi məruzəsində xalqımızın böyük elm və ədəbiyyat xadimləri sırasında “mütəfəkkir şair Nizami Gəncəvinin”
də adını xüsusi olaraq çəkməsi müasir tarixi şəraitdə də bu böyük söz və fikir korifeyinin nümunəsində yeni
nəsillərin hazırlanıb yetişdirilməsini diqqət mərkəzinə çəkməsi demək idi. Bundan başqa, Heydər Əliyev 16
avqust 1972-ci il tarixində Moskvada nəşr olunan “Literaturnaya qazeta” da çap etdirdiyi SSRİ-də və dünya
ölkələrində böyük əks-səda doğurmuş “Qoy ədalət zəfər çalsın!” adlı müsahibəsində də Nizami Gəncəvi irsindən
bir neçə istiqamətdə yaradıcı şəkildə istifadə etmişdir. İlk növbədə Ulu Öndər XX əsrin yetmişinci illərində sovet
cəmiyyətində ədalət məsələlərindən inamla danışmağının mahiyyətində məhz Azərbaycan xalqının bu sahədəki
çoxəsrlik köklü ənənələrinə, o cümlədən Nizami Gəncəvinin ədalət konsepsiyasına istinad etdiyini nəzərə
çarpdırmışdır. İkincisi, Ulu Öndər ədalət məsələsinə münasibətdə məntiqi mənada sovet yazıçılarının Nizami
Gəncəvi irsindən yenidən və yaradıcı şəkildə istifadə etmələrini əhəmiyyətli saymışdır. Üçüncüsü və ən əsası isə
Heydər Əliyev sovet ideologiyasını faktiki olaraq ciddi şəkildə təftiş edən məşhur “Qoy ədalət zəfər çalsın!”
müsahibəsini Nizami Gəncəvinin əsərlərindən gətirdiyi seçilmiş ibrətamiz şeir parçaları ilə tamamlamaqla hazırkı
şəraitdə də sovet dövlətinin əsas ideoloqlarının bu zəngin irsdən öyrənib nəticə çıxarması zərurətinə diqqəti
yönəltmişdir. Həqiqətin “Qoy ədalət zəfər çalsın!” müsahibəsində ictimai ədalət məsələlərini siyasiideoloji proseslərlə əlaqəli şəkildə təqdim etməklə Heydər Əliyev bu sahədə dövləti daha da irəli aparmaq üçün
müdrik qərarlar qəbul etməsi baxımından Nizami Gəncəvi irsindən öyrənməyin faydalı və əhəmiyyətli olduğunu
nəzərə çarpdırmışdır. Bu cəhətdən Heydər Əliyevin öz müsahibəsində Nizami Gəncəvidən nümunə gətirdiyi bədii
parçalar ictimai quruluşun xarakterindən asılı olmayaraq bütün dövrlər və zamanlar üçün əhəmiyyətli və aktual
ola biləcək aşağıdakı hikmətli misralardan ibarət idi:
Təmkinli ol, lovğalığı, sərvəti
At, yanıb tonqalda qoy külə dönsün!
Əgər istəyirsən ürəyin gülə,
Qoyma pis niyyətlər fikrinə gələ!
Nalayiq əməllər görsən harada,
Odlu nəfəsinlə yandır, məhv elə.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı
ilə bağlı olan təşəbbüsü ilə 6 yanvar 1979-cu ildə “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
irsinin öyrənilməsini, tədqiqini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında” dövlət səviyyəsində qəbul
edilmiş mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan qərar qüdrətli söz ustadına dünya elm, ədəbiyyat və ictimai fikrini
əsaslı dəyişməsində xüsusi rol oynamışdır. Hesab edirik ki, bu qərar Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığının
tədqiqi və təbliğ olunmasına, əsərlərinin tərcümə və nəşr edilməsinə dair böyük dövlət proqramıdır. Bu, tarixi
qərarı dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı haqqında Heydər Əliyev
proqramı da adlandırmaq olar.
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Nizami Gəncəvinin 1947-ci ildə keçirilmiş 800 illik yubileyindən keçən 32 il ərzində böyük mütəfəkkir
sənətkarın həyatı və yaradıcılığının tədqiq edilib öyrənilməsi, əsərlərinin tərcümə və nəşr edilməsi sahəsində
böyük boşluq yaranmışdır. Azərbaycan elmi və ictimai fikrində yaranmış həmin boşluqdan istifadə edən digər
ölkələrdə Nizami Gəncəviyə sahib çıxmaq, onun doğum yeri və nəsil şəcərəsinin yanlış istiqamətlərdə
yozulmasında təbliğat işi genişləndirilmişdir.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin “Azərbaycanın böyük şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin
irsinin öyrənilməsini, nəşrini və təbliğini daha da yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında”kı qərarı, ilk növbədə, böyük
sənətkarın Azərbaycan xalqına məxsus olmasının dövlət səviyyəsində bəyan edilməsi ilə Nizamiyə sahib çıxmaq
arzusunda olanlara əsaslı bir cavab idi. İkincisi, Nizami Gəncəvi deklorasiyası şairin əsərlərinin fars dilindən
yenidən, orijinala daha uyğun şəkildə sətri tərcümələrinin edilməsini qarşıya məsul bir vəzifə kimi qoymuşdur.
Bu vacib məsələnin uğurlu şəkildə yerinə yetirilməsi üçün ölkəmizin ən tanınmış şərqşünasları: Mübariz Əlizadə,
Rüstəm Əliyev, Həmid Məmmədzadə, Xəlil Yusifov, Zümrüd Quluzadə, Vaqif Aslanov və Qəzənfər Əliyevin
orijinaldan Azərbaycan dilinə etdikləri sətri tərcümələr həm Nizami Gəncəvi haqqında daha dəqiq və əsaslı
araşdırmalar aparmaq istəyən tədqiqatçılar, həm də şairin əsərlərinin yenidən bədii tərcümələrinin hazırlaması
baxımından böyük əhəmiyyətə malik olmuşdur. Məlum dövlət qərarının işığında Nizami “Xəmsə”sinə daxil olan
poemaların sətri tərcümələri kitab halında çap olunmuşdur. Həmin sətri tərcümələr əsasında Xalq şairi Xəlil Rza
Ulutürk tərəfindən Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, “İsgəndərnamə” poemalarının yeni
poetik tərcümələri meydana qoyulmuşdur.
Nizami Gəncəvinin ədəbi irsinin tədqiqi sahəsində də yeni mərhələ bu dövrdən etibarən formalaşmağa
başlamışdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda 1981-ci ildə
“Nizamişünaslıq” şöbəsinin yaradılması böyük sənətkarın həyatı və yaradıcılığının daha sistemli şəkildə
öyrənilməsinə geniş meydan açmışdır. Görkəmli şərqşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Rüstəm
Əliyevin rəhbərlik etdiyi “Nizamişünaslıq” şöbəsi ölkə miqyasında Nizami tədqiqatlarının və tərcüməçilərinin
əsas mərkəzinə çevrilmişdir. Nəticədə XX əsrin səksəninci illərində Azərbaycan Nizamişünaslığı özünün əsl
inkişaf dövrünü yaşamışdır. Ölkəmizin tanınmış elm adamlarından Məmməd Cəfər Cəfərovun “Nizaminin fikir
dünyası” (1982), Xəlil Yusifovun “Şərqdə intibah və Nizami Gəncəvi” (1982), Rüstəm Əliyevin “Nizami
(Azərbaycan, rus və ingilis dillərində biblioqrafik məlumat (1983) və “Ölməz məhəbbət dastanı” (1984), Xəlil
Hüseynovun “Nizaminin “Sirlər xəzinəsi” (1983), Çingiz Sasaninin “Nizaminin “Leyli və Məcnun” poeması
(1985), Mehdi Kazımovun “Nizaminin “Yeddi gözəl” poeması və XIV-XV əsrlər farsdilli ədəbiyyatında nəzirə
ənənəsi” (1987), Cahangir Qəhrəmanov və Kamil Allahyarovun “Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya
kitab xəzinələrində” (1987) kitabları, habelə dövrün yeni nəsil nizamişünasları Azadə Rüstəmova və Nüşabə
Araslının ciddi tədqiqatları Nizamişünaslıq elminin bu mərhələsinin qiymətli elmi töhfələridir. Göründüyü kimi,
Heydər Əliyevin Nizami Gəncəvi haqqındakı qərarından sonra qısa bir müddətdə Azərbaycanı da nizamişünaslıq
elmi hərəkat şəklini almışdır.
XX əsrin yetmiş-səksəninci illərində görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi
sayəsində, müdrik siyasətinin işığında Nizami Gəncəvinin adının əbədiləşdirilməsi istiqamətində də böyük işlər
görülmüşdür. O zamanlar bolşeviklər tərəfindən Kirovabad adlandırılan şəhərdə Yeni Gəncə adlı mikrorayonun
salınması bu şəhərin qədim adının unutdurulmaması və yenidən qaytarılması ideyasının gündəmə gətirilməsi
baxımından zamanına görə kifayət qədər cəsarətli və uzaqgörən addım idi. Bakı metrosunun dayanacaqlarından
birinə Nizami Gəncəvinin adının verilməsi və Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayevin rəsmləri əsasında Nizami
ornamentləri ilə bəzədilməsi dahi şairin doğma xalqı ilə qaynayıb-qarışmasını təmin etmək üçün düşünülmüş
mühüm hadisədir. Nəhayət, 1982-ci ildə “Nizami” filminin çəkilməsi (musiqisi Qara Qarayev, ssenari müəllifləri
İsa Hüseynov və Eldar Quliyev, rejissoru Eldar Quliyev) və dünyada məşhur olan böyük müğənni Müslüm
Maqomayevin baş rolda oynaması da Heydər Əliyev epoxasının Nizami proqramının möhürlərindən biridir.
Beləliklə, Nizami Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığının öyrənilməsi, əsərlərinin tərcümə və nəşr olunması,
ideallarının təbliği baxımından Ulu Öndər Heydər Əliyev böyük bir dövlət proqramını hazırlayıb həyata
keçirmişdir. Nizami Gəncəvini Sovet İttifaqı miqyasında tanıtmaq və Azərbaycanda əsaslı şəkildə öyrədib təbliğ
etmək, şairin adını əbədiləşdirmək kimi mühüm vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi Heydər Əliyev dövrünü
Nizamişünaslığın xüsusi mərhələsi səviyyəsinə qaldırmışdır.
XXI əsrdə dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin həyatının və ədəbi irsinin öyrənilməsi
və təbliği istiqamətində yeni vəzifələr meydana çıxmışdır. Artıq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni tarixi mərhələdə Nizami Gəncəvinin dünyada Azərbaycan şairi kimi tanıdılması, həyat
və sənət yolunun müstəqillik işığında yenidən və əsaslı şəkildə tədqiq və təbliğ olunması sahəsində genişmiqyaslı
tədbirlər ardıcıl olaraq həyata keçirilməkdədir. Nizami Gəncəvinin tədqiqi və təbliğinin Heydər Əliyev
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epoxasındakı Sovet İttifaqı masştabı yeni dövrün reallıqlarına uyğun olaraq İlham Əliyev erasının beynəlxalq
miqyası səviyyəsinə qaldırmışdır. Məhz Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətin nəticəsində
Nizami Gəncəvi ilə əlaqədar yeni bir era formalaşmışdır. Nizami Gəncəvinin adı və ədəbi irsi ilə bağlı son on
illiklərdə həyata keçirilmiş bir çox tədbirlər Azərbaycanı müstəqillik tarixinin əlamətdar hadisələrinə çevrilmişdir.
Azərbaycanda böyük şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyinin dövlət
səviyyəsində qeyd edilməsi sənətkara bəslənilən ümumxalq məhəbbətinin əsl təntənəsi olmuşdur. Nizami
Gəncəvini dünyada Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri kimi tanıtmaq məqsədilə xarici ölkələrdə dahi sənətkarın
heykəllərinin ucaldılması sözün əsl mənasında böyük ədəbi-tarixi hadisədir. Rusiyanın Moskva və SanktPeterburq şəhərlərində, Çin Xalq Respublikasının paytaxtı Pekində, İtaliyanın başkəndi Romada Nizami
Gəncəviyə qoyulmuş heykəllər onu və mənsub olduğu xalqı dünyaya təqdim edən əhəmiyyətli memarlıq
abidələridir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə Nizami Gəncəvi medalının təsis
edilməsi və həmin medalın azərbaycanşünaslıq sahəsində mühüm araşdırmalar aparan, ölkəmizlə əlaqələrin
möhkəmləndirilməsinə xidmət edən tanınmış şəxslərə verilməsi dahi şairi dünyada tanıtmaq üçün dövlət
əhəmiyyətli addımdır.
Mühüm ictimai-siyasi və elmi-mədəni tədbirlərin həyata keçməsinə meydan açan Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi isə dünyanın tanınmış dövlət xadimləri və elm adamları ilə birlikdə böyük sənətkarın adını,
irsini tanıtmaq və ideallarını qlobal miqyasda təbliğ etmək üçün təsis edilmiş ideal platformadır. Böyük
Britaniyanın Oksford Universitetində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətə başlaması ölkəmizin
alimləri ilə yanaşı, tanınmış dünya şərqşünaslarının da araşdırma və təbliğat proseslərinə cəlb edilməsinə şərait
yaradır. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Nizamişünaslıq şöbəsinin otuz ildən sonra yenidən bərpa
edilməsi, AMEA-nın Gəncə Bölməsinin tərkibində Nizami Gəncəvi Elmi Mərkəzinin yaradılması və
fəaliyyətlərinin təşkili Nizamişünaslıq tədqiqatlarının ölkəmizin dövlətçilik maraqları, habelə azərbaycançılıq
ideyaları ilə üzvü surətdə əlaqədə tədqiq edilməsinə xidmət göstərir. Bütün bunlar sözün əsl mənasında Nizami
Gəncəvi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlı olan yeni
mərhələnin tarixə çevrilmiş silinməz səhifələridir. Bunlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi və istiqamət
verdiyi Nizami Gəncəvi Dövlət Proqramının müstəqillik dərsləri və əsərləridir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edilməsi
haqqındakı 5 yanvar 2021-ci il tarixli sərəncamı ölkəmizdə və dünyada Nizami Gəncəvinin tərcümeyi-halının və
zəngin ədəbi irsinin tədqiqi və təbliği işini daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün geniş perspektivlər açır.
Prezident İlham Əliyevin imzaladığı mühüm tarixi əhəmiyyətə malik olan dövlət sərəncamında irəli sürüldüyü
kimi, “bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifələr açmış, ...xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə
çevrilmiş... ...qüdrətli söz və fikir ustadının daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi keyfiyyətlər aşılayan
zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin nailiyyəti kimi” tədqiq və təbliğ edilməsi aid olduğu dövlət
qurumlarının, elm, təhsil, ədəbiyyat və mədəniyyət adamlarının qarşısına daha mühüm vəzifələr qoyur. Prezident
sərəncamının imzalandığı vaxtdan keçən müddət ərzində müxtəlif dövlət qurumlarının həyata keçirdikləri
tədbirlər Nizami Gəncəvini xalqımıza və dünyaya yenidən tanıtmağa xidmət göstərir. Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda 2 cildlik “Nizami Gəncəvi ensiklopediyası”nın,
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda dahi şairin ölməz “Xəmsə”sinin akademik nəşrinin
hazırlanması istiqamətində başlanmış işlər “Nizami Gəncəvi ili” miqyasında gerçəkləşdiriləcək əhəmiyyətli elmi
tədbirlərdir. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu ilə Şota Rustaveli adına Gürcü Ədəbiyyatı İnstitutunun
birgə hazırladıqları “Qafqaz Renessansı: Nizami Gəncəvi və Şota Rustaveli” elmi layihəsi Nizamişünaslığı müasir
dövrün çağırışları ilə zənginləşdirən sanballı tədqiqat işidir.
Nizami Gəncəvinin nəsil şəcərəsi, Nizami Gəncəvi yaradıcılığında türkçülük və azərbaycançılıq, Nizami
Gəncəvi və Azərbaycan Renessansı və sair kimi problemlər “Nizami Gəncəvi ili”nin elmi dövriyyəyə daxil etdiyi
yeni mövzulardır. Azərbaycanın elm, ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri Prezident İlham Əliyevin qarşıya
qoyduğu vəzifələrin həyata keçirilməsini layiqli şəkildə təmin etmək üçün bütün qüvvə və bacarıqlarını sərf
edəcəklər.
Azərbaycan.-2021.- 6 may.-№95.-S.1,5.
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Heydər Əliyev ideyaları xoşbəxt gələcəyin təminatçısıdır
Elşad Mirbəşir oğlu,
Milli Məclisin deputatı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, siyasi elmlər doktoru,
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədr müavini
Belə bir deyim var ki, tarixi şəxsiyyətlərin nəhəngliyi zaman keçdikcə daha aydın şəkildə görünməyə
başlayır. Çünki onlar uzaqgörən qərarları ilə öz millətinin gələcəyini müəyyən edərək bir növ zamanı
qabaqlamaq missiyasını yerinə yetirirlər. Bütün ömrünü xalqının azadlığı və xoşbəxtliyi uğrunda mübarizəyə
həsr edən ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı tarixi xidmətləri də illər ötdükcə daha
aydın şəkildə görünməkdədir. Ölkəmizin bugünkü dinamik və hərətəfli inkişafını, həyatımızın bütün
sahələrində yüksəliş və tərəqqini müşahidə etdikcə Heydər Əliyevin böyüklüyünü və müdrikliyini daha
dərindən dərk etmiş oluruq. Xilaskarlıq missiyası ilə Azərbaycan xalqını ən ağır bəlalardan hifz edən, çox
mürəkkəb geosiyasi reallıqların hökm sürdüyü bir şəraitdə Azərbaycan dövlətini parçalanmaq təhlükəsindən
qoruyan və bütün çətinliklərə, təzyiq və təhdidlərə sinə gərərərək “Mənim üçün hər şeydən əziz mənim
xalqımdır, mənim Vətənimdir, mənim torpağımdır” – deyən ümummilli lider Heydər Əliyev hər bir
azərbaycanlının qəlbində əbədi taxt qura bildi.
Müstəqilliyimizin ilk illərində hakimiyyəti qanunsuz olaraq zəbt etmiş AXC-Müsavat cütlüyünün səriştəsiz
idarəçiliyi Azərbaycanı, sözün əsl mənasında, uçuruma sürükləyirdi. Ölkəmiz dünya xəritəsindən silinmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə bir şəraitdə nəinki ölkənin inkişaf trendlərini müəyyən etmək mümkün deyildi,
hətta gələcək mövcudluğumuz böyük bir sual altında idi. Yeganə nicat yolunu Heydər Əliyevin yenidən
hakimiyyətə qayıdışında görən Azərbaycan xalqı onu təkidlə Bakıya, Azərbaycan adlı gəminin sükanı arxasına
keçməyə çağırırdı. Xalqımız inanırdı ki, Azərbaycanı düşdüyü bu ağır, mürəkkəb və faciəvi vəziyyətdən, sosialiqtisadi, hərbi-siyasi böhrandan yalnız Heydər Əliyev xilas edə bilər. Beləliklə, müdrik xalqımızın təkidli tələbi
ilə Heydər Əliyevin 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə möhtəşəm qayıdışı baş tutdu. Bu tarixi dönüş olmasa idi,
bəlkə bugünkü Azərbaycan da olmazdı. Qısa bir zamanda ölkədə vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin, daxili və
xarici bədxahların Azərbaycanı parçalamaq, dövlətçiliyimizi məhv etmək istiqamətində bütün cəhdlərinin qarşısı
unikal siyasi taktikalarla alındı. Ümummilli lider öz qayıdışı ilə Azərbaycana sabitlik, təhlükəsizlik, dirçəliş və
davamlı inkişaf gətirdi.
Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətçiliyimiz qarşısındakı misilsiz xidmətlərindən biri ümumxalq partiyası
olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması tarixi zərurət idi.
YAP Azərbaycanın müstəqillik tarixinin son dərəcə ağır və keşməkeşli günlərində, ölkənin ciddi sınaqlarla üzüzə qaldığı bir dövrdə Azərbaycan ziyalılarının təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə yaranmışdır. Ulu öndərin siyasi
təcrübəsi, müdrikliyi, tarixi xidmətləri, Naxçıvanda çalışdığı dövrdə göstərdiyi əsl vətənpərvərlik nümunələri və
öz xalqına olan sonsuz sevgisi Azərbaycanın mütərəqqi insanlarının onun ətrafında sıx birləşməsini təmin etdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda siyasi təsisatların formalaşması prosesi 1988-ci ildən başlanan xalq hərəkatı
gedişində özünü büruzə vermiş, 1990-cı ilin əvvəllərindən etibarən isə bir sıra siyasi təşkilatlar meydana
gəlmişdir. Lakin yaradılan partiyalar ölkəni düşdüyü ağır iqtisadi, siyasi, mənəvi böhrandan nəinki qurtara
bilmədi, əksinə, hakimiyyətdə olan və bir-birini əvəz edən siyasi qüvvələr respublikadakı vəziyyəti daha da
ağırlaşdıraraq ölkəni təhlükəli böhran vəziyyətinə çatdırdılar. Taleyüklü hadisələrin yaşandığı belə bir məqamda
Azərbaycan ziyalıları ölkəni böhrandan çıxara biləcək yeni bir partiya yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış etdilər və bu
məqsədlə xalqın sınanmış lideri və müdrik oğlu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ətrafında birləşdilər. 91 nəfər
Azərbaycan ziyalısının imzası ilə o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri vəzifəsini tutan
Heydər Əliyevə müraciət göndərildi. Həmin sənəd əslində, bütün xalqın arzu və istəklərini ifadə edirdi.
Müraciətdə Heydər Əliyevdən yeni yaradılacaq siyasi partiyaya rəhbərlik etmək xahiş olunurdu. Heydər Əliyev
xalqın müraciətini qəbul etsə də, onun Bakıya gəlməsinə o zamankı hakimiyyət ciddi manelər törədirdi. Hətta o
vaxt hakimiyyətdə olan AXC-Müsavat cütlüyü torpaqlarımıza təcavüz edən düşmən Ermənistanla savaşmaq
yerinə, xəyanətkar xislətinə uyğun olaraq, Naxçıvana hərbi desant göndərmək fikrinə düşmüşdü ki, Heydər
Əliyevi hakimiyyətdən devirsinlər. Çoxsaylı təhdidlərə baxmayaraq, 550 nəfərdən ibarət təşəbbüs qrupu
Naxçıvana gedərək partiyanın təsis konfransını orada keçirməyə nail oldular.
Əlbəttə, Heydər Əliyevə olan bu inam və etimadın əsası onun 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik
etdiyi dövrdə qoyulmuşdu. Heydər Əliyev uzaqgörən, müdrik və dahi siyasətçi olduğunu hələ ölkəyə ilk dəfə
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rəhbərlik etdiyi həmin illərdə sübut etmişdi. Ulu öndər Azərbaycanda birinci dəfə hakimiyyətə gələndə ölkəmiz
iqtisadi və mədəni tənəzzül dövrünü yaşayırdı. O zaman məhz Heydər Əliyevin gəlişi ilə cəmiyyət həyatının bütün
sahələrində sürətli yüksəliş dövrü yaşandı. Həmin vaxt ulu öndərin qətiyyətli, cəsarətli və müdrik addımları,
korrupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı amansız mübarizəsi haqlı olaraq ona xalqın sevgi və rəğbətini qazandırdı.
Əgər Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda Azərbaycan Respublikası sovet
ittifaqının müttəfiq respublikaları arasında bütün göstəricilərə görə axırıncı yerlərdə idisə, 1982-ci ildə ən qabaqcıl
yerlərdə qərarlaşmışdı. Bütün bu amilləri qədirbilən xalqımız yaxşı xatırlayırdı və o təlatümlü günlərdə xilaskar
kimi məhz Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşməklə ölkəni uçurumdan xilas etdi.
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 prosesinə start verilmişdir. O vaxta qədər vahid komandanlıqdan idarə
olunmayan, müqavimət qabiliyyətini itirmiş və başıpozuq hərbi dəstələrdən təşkil olunmuş ordu Heydər Əliyevin
həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz tədbirlərin nəticəsində Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir nizami
silahlı qüvvələrə çevrildi. Əlbəttə, torpaqları işğal altında olan ölkənin güclü ordusu olmalı idi. Bu reallıqdan irəli
gələrək, müasir ordu quruculuğu strategiyasının reallaşmasına start verildi. Tam əminliklə deyə bilərik ki, 44
günlük Vətən müharibəsində qazandığımız şanlı zəfərin təməlləri, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin hərb
sahəsində apardığı islahatlarla qoyulmuşdu.
Heydər Əliyevin son dərəcə gərgin və səmərəli fəaliyyəti nəticəsində ölkəmizin təbii sərvətləri və əlverişli
coğrafi-strateji mövqeyinin üstünlüklərindən milli mənafelərimizə uyğun şəkildə istifadə edilməsi təmin
olunmuşdur. Onun böyük siyasi iradəsi və müdrik uzaqgörənliyi sayəsində əhəmiyyətli beynəlxalq layihələrə
imza atılmış və onların həyata keçirilməsinə başlanmışdır. 1994-cü ildə sentyabrın 20-də imzalanan "Əsrin
müqaviləsi", bu mənada, xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Müstəqilliyinin ilk illərindən etibarən iqtisadi təlatümlər
içərisində boğulan Azərbaycan bu sazişin imzalanması ilə böyük tənəzzüldən xilas olaraq sürətli inkişaf yoluna
qədəm qoydu. Azərbaycanın inkişafını gözü götürməyən bəzi xarici dairələr bu müqavilənin bağlanmasına açıq
və gizli maneələr yaradırdılar. Heydər Əliyevin müdrik siyasəti, mətin və cəsarətli addımları ilə Azərbaycan nefti
birbaşa Ceyhan limanına çıxarıldı və buradan yüksək tonnajlı tankerlərlə dünyanın istehlakçı ölkələrinə çatdırıldı.
Bu, Azərbaycanın siyasi və iqtisadi qələbəsi idi. Ölkəmizin bugünkü inkişafında “Əsrin müqaviləsi”nin rolu
ölçüyəgəlməzdir.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövləti dünyanın aparıcı ölkələri və beynəlxalq təşkilatları ilə
milli maraqlara və uzaqgörən siyasi perspektivlərə söykənən münasibətlər qurmuşdur. Onun 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 öndər vaxtilə demişdir: “Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaq”. Həqiqətən də, bu gün ölkəmiz
Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın simasında dünyaya bir
Günəş kimi parlayır. 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin xalqa
müraciəti zamanı ifadə etdiyi “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”
müdrik kəlamı reallıqda tam təsdiqini tapdı. Ali Baş Komandanımız, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
apardığımız “Dəmir yumruq” əməliyyatı nəticəsində 30 il işğal altında qalan torpaqlarımız azadlığa qovuşdu,
ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Qarşıda isə bizi daha böyük hədəflər, məqsədlər gözləyir. Bu hədəflərə
çatmağın yeganə qarantı isə xalq olaraq Prezidentimizin ətrafında sıx birləşmək və Heydər Əliyev ideyalarını
gələcək nəsillərə ötürməkdir. Heydər Əliyev siyasəti uğurlu və xoşbəxt gələcəyimizin əsas təminatçısıdır.
Xalq qəzeti.-2021.- 6 may.-№95.-S.3.
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Şəxsiyyət zirvəsi
Eldar ƏZİZOV,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
... 1969-cu ilin yayını ailəliklə Bilgəhdəki bağımızda keçirirdik. Qonaqların, ailə dostlarının gəlib-getdiyi
bağ evimizdə böyüklərin söhbətlərinin mövzusu həm də ölkədəki vəziyyət idi.
Yaşımın azlığına baxmayaraq, mən o vaxt da həvəslə tarixi kitabları oxuyurdum və böyüklərin ictimaisiyasi mövzuda söhbətlərini maraqla dinləyirdim.
Bu söhbətlər zamanı müxtəlif sahələrdəki problemlərdən danışılır, fikir mübadiləsi aparılırdı.
Günlərin bir günü, - sonradan həmin tarixin məhz 14 iyul olduğunu biləcəkdim, - atam işdən bağa
qayıdarkən elə kandardaca anamla həyəcanla danışmasına, anamın da aramsız suallar yağdırmasına diqqət
kəsildim. Valideynlərim çox həyəcanlı idilər, amma üzlərində sevinc, razılıq və ümid hissini aşkar sezmək olardı.
Onların söhbətlərində bir adı cümlələrinin əvvəlində də, sonunda da təkrar-təkrar səsləndirmələrini necə
heyrətlə müşahidə etdiyimi, - 52 il sonra bu sətirləri qələmə alarkən də bütün varlığımla hiss edirəm.
O dahi insanın ismini ilk dəfə o gün eşitdim: söhbət sonradan həyatımın birbaşa bağlı olacağı ən mükəmməl
siyasi xəttin, əsgəri olacağım kamil dövlətçilik ideologiyasının yaradıcısı olan əbədiyaşar Heydər Əliyevdən
gedirdi...
Atamdan nə baş verdiyini soruşdum. Cavab verdi ki, güclü və ədalətli insan respublikanın rəhbəri seçilib.
İndi çox şey müsbətə doğru dəyişəcək.
Yaşlı insanlar artıq general Heydər Əliyevi tanıyırdılar. Onun iradəsinə də, qüdrətinə də, milliliyinə də,
vətənpərvərliyinə də əmin idilər. İnanırdılar ki, problemlər məngənəsində çapalayan bir məmləkətə yeni ruhu,
yüksəlişi məhz bu dahi şəxsiyyət gətirə bilər.
Heydər Əliyev onu ilk mərhələdə tanıyan minlərlə insanın ümidini doğrultdu, qısa müddətdən sonra ona
inanan artıq yüz minlərlə vətəndaşının ümidlərini reallaşdırdı, daha sonra isə milyonların nicatına, etimad
ünvanına çevrildi.
Heydər Əliyevlə gerçəyə çevrilən əfsanə
14 iyul gecəsiylə bağlı bir xatirəni də unutmuram. Həmin gün ailə dostlarımız, qonşularımız bizə həmişəki
vaxtdan daha tez gəldilər və həm də daha gec getdilər. Mövzu bir idi: ölkədə rəhbər dəyişmişdi. Hamı daha ümidli,
daha rahat, daha gülərüz idi...
Sonrakı onilliklərdə, elə indi də xeyli tanışımdan, həmkarımdan 14 iyul gecəsi ilə bağlı xatirələr, həmin
günlə əlaqədar təəssüratlar eşitmişəm. Yəni minlərlə ailədə həmin gün adi gün kimi başa çatmayıb, sadəcə “ölkədə
rəhbər dəyişdi” xəbərini müzakirə etməyiblər.
Onlar Azərbaycan tarixini tənəzzüldən intibaha doğru dəyişdirən o möhtəşəm məqamı sanki intuitiv dərk
etmişdilər və həmin gecəni bu xoş müjdənin ovqatında keçirmişdilər.
Həmin yay bağ evimizdə Heydər Əliyev mövzusu birmənalı olaraq əsas söhbət idi. Çox maraqlı, bir az da
mənim üçün hətta detektiv üsluba bənzər faktlar səslənirdi. Bir anlıq 1969-cu ilin mənzərəsini fikrimizdə
canlandıraq. İnformasiya kommunikasiyası, əhalinin operativ və geniş məlumat alacağı bir vasitə yox. Televizor
tək-tük ailədə ola, ya olmaya. Qəzet hamının əlinə keçmir. Belə bir vaxtda vətəndaşların mütləq əksəriyyətinin
üzdən tanımadığı Heydər Əliyevin ölkə boyu reydləri başlayır...
Məsələn, birinci katib xəbərsiz və mühafizəçisiz bazara gedir. Növbəti günlər yolunu yenə ictimai iaşə
obyektlərindən, ərzaq dükanından, hansısa bərbad küçədən, məhəllədən, yataqxanadan, paytaxt kəndlərindən, bir
sözlə, xalqın daha çox yaşadığı, üz tutduğu, ən əsası isə, narazı olduğu məkanlardan salır. Oradakı əyintiləri,
qəbahətləri, nöqsanları öz gözü ilə əyani müşahidə edir, özünü tanıtmadan ünsiyyətə girib problemlərin
mahiyyətini, səbəbini öyrənir. Bu ziyarət-reydlərin səsi isə sonra çıxır, özü də çox bərk, sərt və sərrast çıxır.
Danışırdılar ki, mağaza müdirləri və digər iaşə obyektlərinin rəhbərləri qəzetlərdə Heydər Əliyevin dərc
olunan şəkillərini kəsib götürərək, işçilərinə paylayırmışlar ki, birdən birinci katib reydə çıxıb, yolunu burdan
salar, hazırlıqlı olun.
Mütaliə hərfləri tanıdığım ilk gündən mənim ən yaxın yoldaşım olub. Kitablardan Heydər Əliyevin bədii
prototipləri ilə tanış olurdum. Qədimdən ədalətli rəhbərlərin libaslarını dəyişərək bu üsulla ölkələrində olub211
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keçənlərdən xəbərdar olduqları barədə rəvayətlər dolaşdığını oxumuşdum. Ancaq indi bu idarəçilik üslubu artıq
mifik əhvalat deyildi, Heydər Əliyevin timsalında hər gün rastlanan adi faktlara çevrilirdi.
Azərbaycanda ədalət Heydər Əliyevin timsalında zəfər çaldı
Heydər Əliyev Azərbaycana ən əsası, ədalət gətirirdi. Bu ədalət çox gecikmiş olduğundan, xalq ona uzun
illər tamarzı qaldığından insanlar bu dahi şəxsiyyətə böyük inamla yanaşırdılar.
Heydər Əliyev belə vəlvələ salmışdı ölkəni fəlakətə, xalqı narazılığa sürükləyən məmurların, vəzifəli
şəxslərin, ümumilikdə isə, içəridən çürüyən bütün sistemin canına! Heydər Əliyev dahi təfəkkürünün məhsulu
olan üsullarla yeni dövlət sistemi, müasir xidmət modeli, həm də ən doğru idarəçilik ənənələri formalaşdırırdı.
... Sentyabrda artıq şəhərə qayıtmışdıq və məktəb həyatım başlamışdı. Ovaxtkı Bünyad Sərdarov, şəhər
camaatının “Verxnıy Naqornıy” kimi tanıdığı küçədə yaşayırdıq. Məktəbdən qayıdıb, dərslərimi hazırladıqdan
sonra həmyaşıdlarımla küçədə gəzişirdik. Birdən küçənin başında bir maşın dayandı. İçindən düşən hündürboy
qalstuk-kostyumlu kişi ətrafla maraqlanmağa başladı. Bir müddət sonra başqa maşınlar da gəldi və xeyli adam
yığıldı. Bu an “gələn Heydər Əliyevdir” sədası küçəmizə yayıldı. Uşaqlar qarışıq böyüklər də yavaş-yavaş Heydər
Əliyevə doğru yaxınlaşırdı. Kənardan bizə baxıb gülümsündü və əli ilə salam göndərdi. Amma sonra dərhal üz
ifadəsi dəyişdi. Əsəbi formada qarşısındakı hansısa məsul şəxsi sorğu-suala çəkirdi. Verilən cavabların onu qane
etmədiyini anlayırdıq. Bir qədər sonra maşına minib getdi.
Amma bir müddət sonra küçəmiz əməlli-başlı abadlaşdı...
Mən Heydər Əliyevi, dünyanın ən böyük azərbaycanlısını ilk dəfə məhz o küçədə gördüm.
Və sonrakı onillikər boyu küçəmizin timsalında ölkədə hər sahədəki natəmizliyi, nöqsanları aradan
qaldıran, sistemi çirkabdan təmizləyən, millətinə arxa-dayaq duran, əsl liderlik nümunəsi yaradan KİŞİnin
Azərbaycanı necə fədakarlıqla yenidən qurmasını qürurla müşahidə etmişəm, örnək kimi ondan öyrənmişəm...
Mənim kimi milyonlarla insan üçün Heydər Əliyev küçəmizdən başlayaraq bütün məmləkət boyu abadlığı,
quruculuğu, ədaləti, düzlüyü, halallığı, məsuliyyəti bərqərar edən Rəhbər oldu.
Ən maraqlısı da o idi ki, artıq 12 yaşlı yeniyetmə də anlayırdı ki, Azərbaycanda rəhbərliyə Şəxsiyyət gəlib!
“Literaturnaya qazeta”da dərc olunan müsahibəsinin sərlövhəsi - “Qoy Ədalət zəfər çalsın!” fikri
bütünlüklə Heydər Əliyev idarəçilik sisteminin fəlsəfəsini izah edirdi.
Həmin dövrdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirib, komsomol təşkilatında
çalışırdım. Dahi şəxsiyyətin fəaliyyətini artıq kənardan müşahidə etmirdim, partiyanın Mərkəzi Komitəsinin
“ehtiyyatı” olan komsomol hərəkatının təmsilçisi kimi çoxsaylı rəsmi tədbirlərin iştirakçısı, bəzən də təşkilati
heyətinin üzvü kimi çalışırdım.
Biz gənclər Heydər Əliyevin hər çıxışını, mülahizəsini diqqətlə dinləyir, oxuyur, öyrənirdik. O, bizim üçün
ən mükəmməl ensiklopediya idi. Həm də örnək idi.
Ondan problemə yanaşmanı öyrənirdik. Heydər Əliyev Azərbaycan idarəçilik sisteminə tənqidi,
özünətənqidi gətirmişdi. Bu, inqilabi dəyişiklik sayılırdı. O, problemi dəqiqliklə müəyyənləşdirir, ən səmərəli
çıxış yolunu seçir və qarşıya ən düzgün vəzifələri qoyurdu. Cəmiyyətin bəlasına çevrilən rüşvətxorluğa qarşı
amansız mübarizəsi real nəticələr verirdi.
Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycana ittifaqın harasından baxırsansa bax, parlayırdı!
Təsadüfi deyil ki, SSRİ-nin 40-dan artıq strateji sahəsinə birbaşa rəhbərlik səlahiyyəti də məhz ona həvalə
edildi. SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini, Siyasi Büro üzvü kimi kiçik Azərbaycanın adını böyük
dünyada fəxrlə səsləndirdi!
Heydər Əliyev missiyası - Güclü Şəxsiyyət, Qüdrətli Dövlət və Möhtəşəm Tarix
Uzun illərdir təşkilati işlərdə, ictimai-siyasi həyatda fəal çalışsam da, hansısa prosesə yanaşmam siyasiinzibatçı təfəkküründən daha çox məhz tarixçi məntiqi ilə əlaqəli olur. Tarix isə şəxsiyyət faktoruna kompleks
yanaşmanı əsas götürür.
Heydər Əliyevə verilən “şəxsiyyət” qiyməti yalnız ifadə vasitəsi deyil (təəssüf ki, indi adi şəxsə də
şəxsiyyət demək adi hal alıb). O, şəxsiyyət amilinin bütün müddəalarını artıqlaması ilə öz nümunəsində təsbit
edib və şərəflə yaşadıb.
Ən maraqlısı da budur ki, Heydər Əliyevin timsalında biz Şəxsiyyət-Dövlət-Tarix üçbucağının tam
vəhdətini, siyasi harmoniyasının təntənəsini görürük. Heydər Əliyev missiyasında Güclü Şəxsiyyət, Qüdrətli
Dövlət və Möhtəşəm Tarix ən unikal formada təşəkkül tapır.
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Harada ki Dövlət və Şəxsiyyət faktorları vəhdətdədir, orada inkişaf var, rifah var, müsbət hər şey var. O
vaxt ki Dövlət və Şəxsiyyət sintezi pozulur, onda fəlakət, böhran, deqradasiya, bir sözlə, bütün neqativlər bir anda
meydana çıxır.
Heydər Əliyevin Azərbaycanı - SSRİ-nin 15 respublikası arasında 14-cü yerdən qısa müddətə 3-cü yerə
yüksəlmək deməkdir, inkişafdır, ədalətli cəmiyyətdir, bütün ölkə boyu quruculuqdur, respublikanın böyük tikinti
meydanına çevrilməsidir.
Heydər Əliyevin rəhbər olmadığı Azərbaycan - Qarabağ savaşıdır, etnik separatizmdir, hakimiyyət
çevrilişləridir, dövlət aparatının aşkar quldurluğudur, xaosdur, siyasi xəyanətdir, aclıq və səfalətdir, boş büdcədir.
1988-1993-cü illərin siyasi təlatümlərindən, iqtisadi böhranlarından daha ağırı Azərbaycanın real
parçalanma təhlükəsi ilə üzləşməsi idi. O vaxt xalq yaranan problemlərdən nicat ünvanı kimi yalnız Heydər
Əliyevi görməkdə tam haqlıydı.
Vətəndaşlarımız müqayisə edirdilər və Heydər Əliyevli Azərbaycanla Heydər Əliyevsiz Azərbaycanın
fərqini tam mahiyyəti ilə anlayırdılar. Onu da başa düşürdük ki, Azərbacana qarşı rəzil Moskva-erməni məkri
məhz Heydər Əliyev ittifaq rəhbərliyindən getdikdən sonra başladı.
1992-ci ildən etibarən xalq arasında geniş yayılan “Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtmalıdır” tələbi bütün
ölkəni əhatə edirdi. İnsanlarımızın mütləq əksəriyyəti məhz vətəndaş mövqeyinin ifadəsi ilə Heydər Əliyevi
yeganə xilaskar kimi görürdülər. Bu əhvali-ruhiyyənin dalğasında da Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı.
İlham Əliyevin “Dəmir yumruğu” və qüdrətli Azərbaycanı
1993-cü ildən sonra yenidən Heydər Əliyevli Azərbaycan dövrü - tariximizin qurtuluş, intibah, yüksəliş,
əsl müstəqillik mərhələsi başlandı.
Bir anlıq təsəvvürümüzə gətirək, dahi şəxsiyyət hakimiyyətə 6 aydan sonra gəlsəydi, ölkənin halı necə
olacaqdı? Məlumdur, erməni işğalçıları Kürü keçib Şirvan bölgəsinə irəliləyəcəkdilər, etnik separatizm “domino
effekti” kimi cənubdan şimala doğru yayılacaqdı, fövqəldövlətlərin arzuladığı və çalışdığı kimi, bugünkü
Azərbaycanın mövcudluğu sual altında olacaqdı.
Heydər Əliyev bax bu naqis gedişatı dəyişib, dövlətinə, xalqına və tarixinə sahib çıxdı - əsl Böyük Şəxsiyyət
kimi!
Belə şəxsiyyətlər yalnız tarixə düşəcək hadisələrin müəllifi olmurlar, onlardan həm də tarix yaratmaq və
bu tarixi davam etdirəcək irs-varis ənənəsi formalaşdırmaq tələb olunur. Bunlara nail olmayan şəxsiyyətlərin
yaratdıqları da onlardan sonra yox olur, itir. Tək dünya tarixində deyil, elə məmləkət salnaməsində də çox belə
acı faktlarla rastlaşmışıq.
Minilliklərin tarix süzgəcindən baxsaq aydın görərik ki, qürur mənbəyimiz olan çox hökmdarın yaratdığı
qüdrətli dövlət onun ölümündən dərhal sonra adi titrəyişdən tar-mar olub, süquta uğrayıb. Onlar dövlət qurmaqda
mahir olublar, varis yaratmaqda isə çox zəif...
Heydər Əliyevin əzəmətli Şəxsiyyət fərqi də məhz budur ki, o, yaratdığı müstəqil, qüdrətli dövləti etibar
etməyə özü qədər inandığı siyasi varis formalaşdırdı və şah əsəri olan Azərbaycanı ona etibar etdi. Xalqın böyük
dəstəyi ilə hakimiyyətə gələn cənab İlham Əliyevin 18 il ərzində yürütdüyü fəaliyyət tarixin ən şanlı səhifələrini
təşkil edir.
Bu 18 ildə hansı fövqəladə nailiyyətlər qazanılıb, hansı müsbət irəliləyişlər əldə olunub, bunu xalqımız öz
güzəranında, yaşamında və vətəndaşı olduğu dövlətin dünya miqyasında necə böyük nüfuza yüksəlməsində əyani
görür.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin Azərbaycanını qorudu və daha möhtəşəm bir zirvəyə
ucaltdı - Tarixin ən qüdrətli Azərbaycanını yaratdı!
Cənab Prezident iki əsr davam edən münaqişəyə 44 gün ərzində son qoymaqla adını artıq Azərbaycan
tarixinə deyil, dünya tarixinə yazdıran Şəxsiyyət oldu!
Son əsrlər ərzində torpaq itirməyən, əksinə geri alan ən qüdrətli Sərkərdə kimi adını millətin yaddaşına
əbədi həkk etdirdi!
İnformasiya savaşının yenilməz Komandanı kimi antiazərbaycançı şəbəkənin qlobal media vasitələrini hər
dəfə sarsıtdı, onları bütün həmlələrdə iflas və ifşa etdirdi!
Möhtərəm Prezidentimiz dahi intellektinin nəticəsi olaraq, yalnız Ermənistan ordusunu məhv edib, bu
dövləti diz çökdürmədi, bütünlüklə türk-islam dünyasını təhdid edən dünya erməniliyinə, lobbisinə sarsıdıcı zərbə
vurdu!
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İlham Əliyevin “Dəmir yumruğu” bundan sonra Qafqazın sabitliyini, inkişafını, gələcəyini
müəyyənləşdirən əsas güc olacaq!
İlham Əliyev “Zəngəzur dəhlizi”ni reallığa çevirməklə dünənədək torpaqlarımızı işğal edən dövləti artıq
öz iqtisadi-kommunikasiya təsiri altına alaraq, onun müqəddəratının sahiblərindən biri olacaq!
Azərbaycanı Qafqazın liderliyindən Avrasiya məkanının əsas söz sahiblərindən birinə, qlobal siyasi aktora
çevirən İlham Əliyev həm də artıq özü dünya miqyaslı liderlər sırasının önündədir!
Heydər Əliyev irsinin uğurla davam etdirilməsində, qələbələr qazanmasında Mehriban xanım Əliyevanın
da böyük fədakarlığı, layiqli xidməti var. Birinci vitse-prezident kimi ölkə rəhbərinin ən etibarlı silahdaşı,
Azərbaycan boyda böyük məsuliyyətin çiyindaşı olmaqla bərabər, həm də xalqın inam, etimad ünvanına
çevrilməsi Mehriban xanımın şəxsində bütünlüklə Əliyevçilik irsinin təntənəsidir.
Mehriban Əliyevanın dahi şəxsiyyətin adını daşıyan fondun rəhbəri kimi ölkə və dünya miqyasında həyata
keçirdiyi mərhəmət aksiyaları, sosial layihələr Heydər Əliyevin əbədiyaşar ruhuna ən böyük ehtiram
nümunələridir.
Hər nailiyyətdə Heydər Əliyev izi, imzası var
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik illərinin hər iki dövrü barədə cild-cild kitablar, araşdırmalar
hazırlanıb. Dünyanın məşhur tədqiqatçıları bu tarixi mərhələləri öyrənib, təhlil ediblər, çox dəyərli əsərlər
yaradıblar. Ancaq yenə də yetərli deyil.
Heydər Əliyev dühasından nə qədər yazılsa da, bəhs edilsə də, yenə də bu şəxsiyyətin bütün fəaliyyəti,
əməlləri əks olunmaqda acizdir. Hər dəfə yeni bir müsbət məqam, yeni bir yanaşma ortaya qoymaq olur.
Eləcə də bu gün hansı sahədə nailiyyət, inkişaf varsa, möhtərəm Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi,
istisnasız olaraq, onların hər birində Heydər Əliyev izi, Heydər Əliyev imzası var!
Bu dahi lider elə bir layihələr, planlar hazırlayıb ortaya qoyub ki, onlar hətta 30-40 il sonra da nəinki
aktuallığını qoruyub, hətta daha qlobal miqyasa çıxıb. Məsələn, ötən əsrin 70-ci illərində icrasına başladığı yeni
neft strategiyası nəticəsində ciddi durğunluq yaşayan bu sektor böhrandan qurtuldu, bütün infrastruktur yeniləndi,
avadanlıqların milli istehsal sahələri yaradıldı, neft hasilatı artdı, ən əsası isə, indiyədək ittifaq büdcəsinə gedən
neft gəlirlərinin respublika büdcəsinə yönəlmə həcmi faizlə yox, məhz dəfələrlə artdı. Heydər Əliyevin neft
strategiyasının ikinci mərhələsi olan “Əsrin müqaviləsi”nin reallaşması (bu proseslərdə möhtərəm İlham Əliyevin
fövqəladə diplomatik məharəti, peşəkar iqtisadi yanaşması, mahir təşkilatçı bacarığı, yüksək siyasi fəhmi ən
başlıca faktorlardan biri olmuşdur) nəticəsində neft potensialı müstəqillik illərində ölkə iqtisadiyyatının inkişaf
lokomotivi, həm də müstəqillyimizin etibarlı bünövrəsi oldu.
50 il öncə əsası qoyulan neft strategiyası üçüncü mərhələdə - bu gün artıq Avropanın enerji təhlükəsizliyini
təmin edən əsas mənbələrdən birinə çevrilib, “Bakı-Tbilisi-Ceyhan”, TANAP, TAP kimi transmilli layihələr
əsasında Azərbaycan dünyanın yeni enerji xəritəsinin müəyyənləşməsində vacib aktorlardan biri kimi
mütləqləşib.
Demək, Heydər Əliyev onilliklər sonrasını da düzgün proqnozlaşdırmağı bacaran, qlobal düşüncəyə sahib
olan misilsiz siyasətçi, qüdrətli strateq idi!
Yalnız neft strategiyasını? Əlbəttə ki, yox. Onlarca belə misal çəkmək olar. Bu gün Azərbaycanın
qitələrarası ən səmərəli nəqliyyat-logistik məkana, kosmos ölkəsinə çevrilməsinin əsasları hələ ötən əsrin 70-ci
illərində qoyulub.
Yaxud elə azərbaycançılıq ideyası. Sovet ideologiyasının əsas prinsipləri olan bədnam kosmopolit, fəsadlı
beynəlmiləlçilik meyillərinə qarşı Heydər Əliyevin sakit və düşünlümüş şəkildə həyata keçirdiyi milliləşmə
siyasəti heç də aparıcı xalqın dominatlığını təsbit etmirdi. Azərbaycançılıq bayrağı altında bu ərazilərdə tarixən
yaşayan xalqların milli identifikliklərini qorumaq şərtilə birləşməsi 1993-cü ilin etnik separatizm cəhdlərinə qarşı
da ən böyük zərbə oldu.
Vətən savaşında bütün xalqların vahid orqanizm kimi “Dəmir yumruğ”a çevrilməsi və düşmənin başını
əzməsi, şəhid və əlil olanlar arasında Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların təmsilçilərinin olması bir daha sübut
etdi ki, Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq ideyası dövlətin və müstəqilliyin bütünlüyünün əsas təminatçısıdır.
“Z nəsli”nə Heydər Əliyevi necə tanıtmalı?
Heydər Əliyev əsrlər sonra belə Azərbaycan tarixində ən möhtəşəm mövqe, nüfuz sahibi kimi xatırlanacaq.
Buna əsla şübhə yoxdur.
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Bəzən belə deyirlər ki, Heydər Əliyevin təbliğata ehtiyacı yoxdur. Əslində, bu yanaşmanı ilk halda haqlı
saymaq olar. Ətrafda, ictimai həyatda, dövlət fəaliyyətində hansı nailiyyət, qələbə varsa, onların hər birində
Heydər Əliyev amili aşkar görünür. Ancaq bununla yanaşı, hesab edirəm ki, Heydər Əliyev siyasi irsini öyrənmək,
təbliğ etmək və daha müasir təbliğat üsulları, kreativ metodlarla vətəndaşlarımıza, xüsusən də gənclərimizə,
yeniyetmələrə çatdırmaq gərəkdir.
Unutmayaq ki, yeni yetişən nəsil, o cümlədən barəsində çox bəhs edilən “Z nəsli” bu dahi şəxsiyyətin
müasiri olmayıb, Heydər Əliyevi ancaq bizim danışdıqlarımızdan, bir də kitablardan öyrənirlər. Onlar azad
ölkədə, problemsiz cəmiyyətdə, davamlı inkişaf meyillərinin yaşandığı ictimai abu-havada formalaşıblar. Onlar
Qarabağ savaşının acı məğlubiyyətini, etnik separatizm meyillərini, gecəli-gündüzlü çörək növbələrini, aclığı və
səfaləti görməyiblər.
Açıq etiraf edək və gizlətməyək: yeni nəslin bir hissəsi Qurtuluş gününün əsl mahiyyətini də anlamır, həmin
günlərin səbəb və nəticələri barədə dolğun təsəvvürə də malik deyil. Sanki 2021-ci ilin qalib, müzəffər
Azərbaycanının davamlı inkişaf edən iqtisadiyyatı, yüksələn rifahı elə 1988-ci ildə də, 1992-1993-cü illərdə də,
elə lap 1995-ci ildə də eyni olub. Acınacaqlı hal odur ki, - mən tarixçi olaraq, bunu ümumiyyətlə bağışlanmaz
sayıram, - biz 28-30 ilin həqiqətlərini bəzi hallarda unuduruq.
Günahkar axtarmayaq. Ailədə valideyndən məktəbdəki pedaqoqlara, elmi araşdırma mərkəzlərindən siyasi
təsisatlara, ictimai qurumlardan dövlət orqanlarınadək, İdarə Heyətinin üzvü olduğum Heydər Əliyev Partiyasının
- Yeni Azərbaycan Partiyasının 760 min üzvündən, əlbəttə ki, dahi şəxsiyyətin şah əsərlərindən olan gözəl və
füsunkar Bakının İcra Hakimiyyətinədək - hər birimizin bu prosesdə ciddi məsuliyyəti var. Hamımızın daha fəal
səfərbərliyi vacib və mütləqdir.
Yenə də qayıdaq “Z nəsli”nə, - gələcəyimizi etibar edəcəyimiz bu gənclərə Heydər Əliyev irsinin təşviqatını
taftaloji, standart yanaşmalardan uzaq, daha peşəkar, novator üsullarla, inandırıcılıq təsiri güclü və effektiv tərzdə,
onların qəbul edəcəyi dil ilə, müasir informasiya və sosial media şəbəkəsindən düzgün bəhrələnməklə təlqin
etməliyik.
Kampaniyaçılıqdan, mövsümi təşviqatlardan, populizmdən uzaq olmalıyıq. Heydər Əliyev elə bir qüdrətli
düha, elə bir misilsiz xidmətlər sahibidir ki, onun nə mübaliğəyə, nə də obrazlı şişirtmələrə ehtiyacı var.
Heydər Əliyevi gələcəyimizə düzgün çatdırmalı, doğru anlatmalı, səmimi heyran etməliyik. Bu, bizim ən
mühüm borcumuzdur!
Ümumilikdə Heydər Əliyevin təbliğatı prosesini yalnız bir şəxsiyyətin təşviqi üzərində qurmaq da düzgün
deyil. Unutmamalıyıq ki:
- Heydər Əliyev bir şəxsiyyət dühasından əlavə, mükəmməl dövlətçilik sistemidir!
- Heydər Əliyev irsi müstəqil dövlətçilik kursudur!
- Heydər Əliyev siyasi xətti Azərbaycanın inkişaf, rifah prioritetləridir!
- Heydər Əliyev amalları məmləkətin etnik bütövlüyünü, ərazi birliyini, siyasi suverenliyini
möhkəmləndirən əsas amildir!
- Heydər Əliyev şəxsiyyəti ən ali vətənpərvəplik, qüdrətli liderlik, intellektual dahilik örnəyidir!
- Heydər Əliyevin fəaliyyəti mümkünsüzü mümkünə çevirən, xaosdan intibaha keçidi təmin edən, xalqın
və dövlətin əsrlər boyu inkişafına təkan verəcək proqramları hazırlayan təkmil məktəbdir!
Fikrimcə, bu prosesdə Heydər Əliyev Fondunun yanaşması, fəaliyyət üslubu ən doğru, ən düzgün, ən
səmərəli nümunə kimi hamıya örnək olmalıdır. Çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın formalaşdırdığı və
fondun peşəkar komandasının ləyaqətlə, vicdanla həyata keçirdiyi Heydər Əliyev irsinin təbliği-təşviqi işini hər
birimiz daha dərindən öyrənməklə yanaşı, prosesə töhfələr verməyə çalışmalı, öz sahəmizdə tətbiq etməliyik.
Heydər Əliyev elə müasir Azərbaycan deməkdir.
Dahi şəxsiyyət özü də 1998-ci ilin prezident seçkiləri kampaniyası dövründə seçiciləri ilə görüşündə “Nə
qədər ki Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda həmişə olacağam” deyə bəyan etmişdi.
Bəli, Heydər Əliyev həmişə var olacaq, hər zaman yaşayacaq - dövlətimizin müstəqillyində, uğurlarında,
inkişafında və cənab İlham Əliyevin yaratdığı Tarixin Ən Qüdrətli Azərbaycanında...
Azərbaycan.-2021.- 5 may.-№94.-S.1,6.
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Qələbələrimizin təməlində Heydər Əliyev ideyaları dayanır
Mədət QULİYEV,
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, Müdafiə sənayesi naziri.
Özünün hərbi-siyasi, sosial-iqtisadi nailiyyətləri ilə bu gün bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan
müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində və
yaddaşında əbədi yer tutur. Onunla bir dövrdə yaşadığım və şəxsən görüşdüyüm, onun etimadını
qazanaraq məsul vəzifələrə irəli çəkildiyim, müdrik rəhbərliyi altında çalışdığım üçün hədsiz qürur hissi
keçirir, ruhu qarşısında dərin ehtiramla baş əyirəm. Heydər Əliyev xalqımızın tarixi şəxsiyyətləri, istedadlı
və qəhrəman övladları arasında ən parlaq simalardan biri olmaqla yanaşı, dünya miqyasında böyük
hörmət və nüfuz qazanmış, indi də adı sevgi və rəğbətlə anılan nəhəng dövlət xadimi, siyasi lider idi. Böyük
Britaniyanın sabiq baş naziri Toni Blerin ulu öndərimiz haqqında sözlərini xatırlayıram: “Heydər Əliyev
Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun
qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər...”.
Ümummilli liderimizin azərbaycançılıq ideyası özünün yenilməz gücünü Vətən müharibəsində bir
daha nümayiş etdirdi. Azərbaycanda mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşayan müxtəlif millətlərin
nümayəndələri dəmir yumruq kimi birləşərək, Müzəffər Ali Baş Komandanın sərkərdəliyi ilə düşməni
məğlub etdilər. Möhtəşəm Zəfərin rəhni olan bu birlik və həmrəylik müstəqil dövlətimizin güc və qüdrət
mənbəyidir.
Ulu öndərin müstəsna xidmətləri sayəsində yaranıb formalaşmış, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
ən müasir silahlarla təchiz edilmiş Silahlı Qüvvələrimiz, mənəvi-fiziki cəhətdən yetkin, gənc, peşəkar və
vətənpərvər hərbçilərimiz təcavüzkar Ermənistanı diz çökdürərək bizim hər birimizin başını uca etdilər.
Məşhur ingilis siyasətçinin çox qısa şəkildə ifadə etdiyi fikirlər xalqımızın dahi oğlunun zəngin həyat
yolunun, mənalı ömrünün və şərəfli fəaliyyətinin ən mühüm ümumi cəhətini özündə ehtiva edir. Həqiqətən,
Heydər Əliyev siyasi hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə xalqının və vətəninin maraqlarını mövcud böhranların
təsirindən qorumaq, xilas etmək uğrunda mübarizə aparmış, bu mübarizədə uğur qazanmağı bacarmış, gələcək
nəsillərə daim öyrəniləcək və fayda gətirəcək bir irs qoyub getmişdir.
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev dövrünün başlanğıcı onun ilk dəfə respublika rəhbəri seçildiyi vaxtdan
hesablansa da, milli mənafelərimizin qorunması bu dahi insanın dövlət təhlükəsizliyi orqanlarınadakı çoxillik
səmərəli fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən olmuşdur. Xalqımızın istedadlı nümayəndələrini, vətənpərvər
ziyalılarını, azadlıq və istiqlal əhval-ruhiyyəli gənclərini hər cür milliliyi və öznünüdərki amansızcasına təqib
edən və cəzalandıran sovet rejiminin caynağından xilas etmək üçün onun göstərdiyi fədakarlıqlar heç vaxt
unudulmayacaq. Kommunist rejimi dövründə xalqımızın mənəvi və fiziki əzablara, haqsızlıq və repressiyaya
məruz qalmış istedadlı övladlarının respublikamızın müxtəlif guşələrində heykəllərinin ucaldılması, qəhrəman
soydaşlarımızın, hətta ittifaqın müxtəlif şəhərlərində xatirələrinin əbədiləşdirilməsi, repressiya qurbanı olmuş
böyük şair Hüseyn Cavidin nəşinin uzaq Sibirdən vətənə gətirilib, milli adətlərə uyğun şəkildə yenidən dəfn
edilməsi dövlətin rəsmi ideologiyası əleyhinə atılan çox cəsarətli addımlar idi.
Bu tarixi gerçəkliyi təsdiqləyən konkret faktlar, eləcə də respublikanın rəhbəri seçiləndən sonra apardığı
quruculuq prosesi, həyata keçirdiyi inkişaf strategiyası Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcək müstəqilliyini
hamıdan erkən gördüyünü, bu müstəqillik üçün möhkəm zəmin yaratmağa çalışdığını aşkar bir şəkildə təsdiqləyir.
Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyev özünün dövlət idarəçiliyi strategiyasında
mədəni və mənəvi intibahı iqtisadi tərəqqi ilə vəhdətdə götürmüş, vahid məcrada gerçəkləşdirmişdir. 1969-1982ci illərdə respublikamızda bütün sahələrdə baş vermiş köklü dəyişikliklər, misilsiz yeniliklər, yaradılmış zəngin
potensial və resurslar sonralar müstəqil dövlətimizin dünya birliyinə dərin inteqrasiyasında mühüm rol
oynamışdır. Bu da tarixi faktdır ki, sosializm sisteminin və sovet imperiyasının dağıldığı dövrdə Azərbaycan
inkişaf səviyyəsinə və çoxsahəli iqtisadiyyatına görə SSRİ-nin müttəfiq respublikaları içərisində özünü yaşatmağa
qadir ola biləcək ikinci respublika idi ki, bu da ulu öndərimizin müstəsna xidmətlərinin nəticəsində mümkün
olmuşdu.
Ciddi ideoloji qadağaların hökm sürdüyü bir şəraitdə, hər cür milliliyin, özünəməxsusluğun sıxışdırıldığı
bir vaxtda Heydər Əliyev Azərbaycanda ana dilimizin respublikanın Əsas Qanunu - Konstitusiyası ilə
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qorunmasına, dövlət qurumlarında geniş istifadə edilməsinə nail olmuş, eləcə də müxtəlif sahələr üzrə çoxsaylı
gənc milli kadrların, mütəxəssislərin hazırlanmasına misilsiz qayğı göstərmişdir. Azərbaycanlıların yeniyetmə
yaşlarından hərb sənətinə yiyələnməsi kimi gələcəyə istiqamətlənmiş bir addımın da məhz ulu öndərimizin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə gerçəkləşdirilməsi həmin dövrün unudulmaz hadisələrindəndir.
Ulu öndər keçmiş sovet dövlətinin siyasi rəhbərliyindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra xalqımızın başına
müsibətlər gətirildi. Xüsusən, Qarabağın dağlıq hissəsində başlanan separatizmin, Ermənistanın bu əraziləri özünə
birləşdirmək üçün həyata keçirdiyi təcavüzün, torpaqlarımızın işğal altına düşməsinin bünövrəsi məhz Heydər
Əliyevin təqib və təzyiqlərə məruz qaldığı dövrdə qoyuldu. Ulu öndərin nüfuzundan və qətiyyətindən qorxubçəkinən ermənilər onun siyasi hakimiyyətdə olduğu dövrdə nəinki öz separatçılıq meyillərini büruzə verməyə,
hətta bu barədə düşünməyə belə qorxurdular.
Bu yaxınlarda möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev hərbçilərlə
görüşərkən həmin hadisələri yada salaraq demişdir: “Otuz il ərzində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi öz həllini tapmırdı. Ancaq bizim problemlərimiz ondan daha əvvəl başlamışdı, daha dəqiq desəm,
1987-ci ildə. Çünki 1987-ci ildə Heydər Əliyevin bütün vəzifələrdən, o cümlədən Siyasi Büronun üzvü
vəzifəsindən uzaqlaşdırılması ilə ermənilərin əlinə fürsət düşdü və onlar bu fürsətdən istifadə etdilər. Heydər
Əliyevin istefasından iki həftə keçməmiş bir erməni millətçisi - Qorbaçovun müşaviri, onun sağ əli Aqanbekyan
hələ 1987-ci ildə Fransada olarkən Fransa qəzetinə müsahibə verərək demişdir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana
birləşməlidir. Heydər Əliyevin dövründə heç vaxt buna cürət edə bilməzdilər. Ona görə dünya erməniliyinin əsas
hədəfi Heydər Əliyev idi. Çünki bilirdilər, o, nə qədər vəzifədədir, heç vaxt imkan verməz ki, erməni millətçiliyi
baş qaldırsın. Necə ki, 1970-1980-ci illərdə Azərbaycana rəhbərliyi dövründə bütün separatçı meyillərin qarşısı
elə yerindəcə alınırdı. İndi tarixə baxın, sanki heç nə dəyişilməyib. Sovet vətəndaşı, özünü akademik sayan
Fransada bu açıqlamanı verir və artıq bu mövzu ortalığa atılır. Biz yaxşı xatırlayırıq ondan sonra hansı proseslər
baş vermişdi. Faktiki olaraq Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmışdılar. Xüsusi idarəetmə komitəsi
yaradılmışdı. Moskvadan bir adam göndərilmişdi. O da sırf ermənipərəst bir adam idi. Faktiki olaraq bizim
problemlərimiz o vaxtdan başlamışdır. O vaxt Azərbaycana qarşı çirkin informasiya kampaniyası aparılırdı. Bütün
bunları yaşlı nəsil yaxşı xatırlayır”.
Onu da yaxşı xatırlayırıq ki, Bakıdakı Qanlı Yanvar hadisəsindən dərhal sonra sovet rəhbərliyinə qarşı sərt
bəyanatla çıxış edən Ulu öndərimiz bununla nəinki özünün, həm də bütövlükdə Azərbaycanın siyasi həyatında
yeni bir dövrün başlandığını bütün dünyaya çatdırmış oldu. Sovet dövlətinin süqutundan hələ xeyli əvvəl, 1991ci ilin iyulunda Heydər Əliyevin Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etməsi isə bu partiyaya, bu dövlətə
ümumxalq inamının, etimadının sarsılmasına çox güclü təsir göstərdi, eyni zamanda, Azərbaycanda müstəqillik
uğrunda mübarizənin genişlənməsinə, milli azadlıq hərəkatının vüsət almasına böyük təkan verdi.
Xalqımız Heydər Əliyev şəxsiyyətinə dərin məhəbbətini, onun siyasi iradəsinə inam və etibarını o,
hakimiyyətdə olmadığı müddətdə də bariz şəkildə nümayiş etdirmişdir. Respublikaya səbatsız, milli
təəssübkeşlikdən uzaq olan adamların rəhbərlik etdikləri vaxtlarda belə Azərbaycan cəmiyyətində daim bir istək,
arzu vardı ki, xalqın üzləşdiyi bəlalardan xilas yolu hakimiyyətə Heydər Əliyevin dəvət olunmasıdır! 1993-cü ildə
- yeni müstəqillik qazanmış ölkədə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yaranarkən xalq öz müdrikliyini göstərərək,
dahi şəxsiyyətə müraciət etdi və bu da imkan verdi ki, Azərbaycan ağır, çətin vəziyyətdən çıxa bilsin. Ölkəni
bürümüş dərin böhrana yalnız Heydər Əliyev siyasəti, onun müdrikliyi, uzaqgörənliyi, cəsarəti, xalqa olan sevgisi
və xalqın ona inamı nəticəsində son qoyuldu. Qanunsuz silahlı birləşmələr ləğv olundu, sabitlik yarandı, asayiş
bərpa edildi, vətəndaş qarşıdurması aradan qaldırıldı.
Ümummilli lider öz şəxsi fədakarlığı və idarəçilik məharəti ilə hüquqi, dünyəvi, demokratik dövlət
quruculuğu istiqamətində zəruri addımlar atdı, milli iqtisadiyyatımızın dirçəliş faktoru olan yeni neft
strategiyasını hazırladı və uğurla həyata keçirməyə, anarxiya və başıpozuqluq nəticəsində daha da şiddətlənmiş
cinayətkarlığa və hüquqpozmalara qarşı ciddi və ardıcıl mübarizə aparmağa başladı. Atəşkəsə nail olmaqla ölkədə
yığılıb qalmış çoxsaylı sosial-iqtisadi problemlərin həllinə, cəmiyyətin və ordunun mənəvi gücünün bərpasına yol
açdı.
O dövrdə hüquq-mühafizə orqanında işlədiyim üçün kriminogen vəziyyətdən yaxşı xəbərdar idim. Məhz
Heydər Əliyevin respublikada cinayətkarlığa qarşı mübarizədə göstərdiyi qətiyyət dövlətimiz və cəmiyyətimiz
üçün təhlükə yaradan silahlı qruplaşmaları, mütəşəkkil dəstələri zərərsizləşdirmək imkanı yaratdı. Həmin
dövrdəki faəliyyətimi, cinayətkarlıqla mübarizədə xidmətlərimi yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev 26 dekabr
1995-ci il tarixli Fərmanı ilə məni müstəqil dövlətimizin ən ali mükafatına - Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına
layiq gördü. Bu böyük diqqət və qayğıya, xidməti fəaliyyətimə verdiyi əvəzsiz qiymətə görə mən böyük öndərə
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ömrüm boyu minnətdaram, bu fəxri titulu onun müqəddəs adına layiq şəkildə şərəflə daşımaqdan hər zaman qürur
duyuram.
Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, ümummilli liderin layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz, Müzəffər Ali
Baş Komandan cənab İlham Əliyev, hər bir azərbaycanlı kimi, mənə də torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini
görmək sevincini və qələbə qürurunu yaşatdı. Vətən müharibəsi günlərində biz - həyatda olan Milli Qəhrəmanlar
da rəşadətli ordumuzun yanında, Ali Baş Komandanın əmrində olduğumuzu bəyan etdik. Təbii ki, ulu öndərin
müstəsna xidmətləri sayəsində yaranıb formalaşmış, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ən müasir silahlarla
təchiz edilmiş Silahlı Qüvvələrimiz, mənəvi-fiziki cəhətdən yetkin, gənc, peşəkar və vətənpərvər hərbçilərimiz
təcavüzkar Ermənistanı diz çökdürərək bizim hər birimizin başını uca etdilər. Möhtərəm Prezidentimizin bu çox
məsul və taleyüklü dövrdə rəhbərliyini mənə etibar etdiyi müdafiə sənayesi də düşmən üzərində parlaq qələbənin
əldə olunmasına öz töhfəsini verdi. Silahlı Qüvvələrimizin yüksək texnoloji keyfiyyətlərə cavab verən müasir
silah-sursat və hərbi texnika ilə təchiz olunmasında müdafiə sənayesi müəssisələri fəal iştirak edirlər.
Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev düşmən üzərində qələbəni
şərtləndirən amilləri diqqətə çatdırarkən ordumuzun gücləndirilməsi və ən müasir silahlarla təchiz edilməsi
məsələsinə toxunmuş, heç də asan olmayan bu məsələnin həllində ölkəmizin müdafiə sənayesinin rolunu yüksək
qiymətləndirmişdir. Dövlətimizin başçısı demişdir: “Bu gün Azərbaycan öz hərbi təchizatını bir çox ölkələrdən
təmin edir. Eyni zamanda, mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda müdafiə sənayesi yaradıldı. Biz ordumuzun
tələbatını böyük dərəcədə daxili istehsal hesabına təmin edirik. Azərbaycanda 1000-dən çox adda hərbi təyinatlı
məhsul istehsal edilir, o cümlədən ən müasir məhsullar. Budur bizim fəaliyyətimiz...”.
Onu da vurğulamaq istərdim ki, yerli istehsaldan olan müasir silah və sursatlar, hərbi texnika məhz 44
günlük Vətən müharibəsində ilk dəfə real döyüşdə uğurla sınaqdan keçdi. Gərgin döyüşlərin getdiyi dövrdə birlik
və müəssisələrimiz fasiləsiz iş rejimində çalışırdılar. Döyüşçülərimizin istifadəsində olan hərbi texnikanı operativ
şəkildə təmir və bərpa etmək üçün cəbhəyanı ərazilərdə fasiləsiz fəaliyyət göstərən müvafiq bazalar yaradılmışdı.
İşğalçılar Azərbaycan torpaqlarından qovularkən Ali Baş Komandanın obrazlı şəkildə işlətdiyi məşhur ifadənin
ölkəmizdə və dünyada böyük əks-səda doğurduğu vaxtda seriyalı istehsalına başladığımız, qanadları üzərinə
“İTİQOVAN” yazılmış pilotsuz uçuş aparatları ordumuzun istifadəsindədir.
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi möhtərəm Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin şəxsi təşəbbüsü
ilə 2005-ci ildə Silahlı Qüvvələrimizin döyüş hazırlığının daim yüksək səviyyədə saxlanması məqsədilə yaradılsa
da, bu sənaye sahəsinin Azərbaycanda təşəkkül tapması dahi rəhbər Heydər Əliyevin mühüm xidmətlərindəndir.
Hələ sovet hakimiyyəti zamanında respublikaya rəhbərlik edərkən o, keçmiş ittifaqın ağır maşınqayırma və hərbi
sənaye kompleksi müəssisələrinin burada inşa olunmasına təşəbbüs göstərmişdir. Həmin dövrdə məhz onun şəxsi
təşəbbüsü, nüfuzu və səyləri sayəsində SSRİ Elektronika Nazirliyinin tərkibində olan Bakı “Mikrosxematexnika”
Xüsusi Konstruktor Bürosunun bazasında “Azon” zavodu, 1975-ci ildə isə Bakıda Elektron Hesablama Maşınları
zavodu qısa müddət ərzində tikilib istismara verilmişdir. Bakıda “Ulduz” Elm-İstehsalat Birliyi, Radio
Maşınqayırma zavodu (“Robot” zavodu), Azov Optika-Mexanika zavodunun filialı (“Alov”), “Alunit” zavodu,
“Rabitə” Elmi-Tədqiqat İnstitutu, sonradan bazasında “Nord” Elm-İstehsalat Birliyi yaradılan Elektromexanika
İnstitutu, Gəncədə “Büllur” zavodu, Şirvan şəhərində “Araz” zavodu, Tərtərdə Lionozov Elektromexanika
zavodunun filialı, Xaçmazda, Siyəzəndə və Lənkəranda “Kondesator” zavodları və digər belə müəssisələr
Azərbaycanda hərbi sənaye kompleksinin və ağır maşınqayırma sənayesinin inkişafına geniş imkanlar açmışdır.
Bu gün Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyindəki birlik və müəssisələr tərəfindən müxtəlif çeşiddə silahsursat və hərbi texnika istehsal edilir. Azərbaycan hazırda piyadaların özünümüdafiə və düşməni məhvetmə
vasitələrindən olan kiçik və ortaçaplı atıcı silahlar istehsal edən azsaylı ölkələrdən biridir. Bundan başqa, biz
aviasiya, mühəndis, rabitə, optik və digər hərbi təyinatlı məhsulların normativ-texniki sənədlərinin yaradılmasını
və mənimsənilməsini də həyata keçiririk.
Ulu öndərin irsinin dövlətimiz və xalqımız üçün hər zaman misilsiz əhəmiyyəti olduğunu göstərən bir
məsələni də qeyd etmək istərdim. Siyasi təhlilçilərin fikrincə, Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
qoruyub möhkəmləndirməklə postsovet məkanında yeni yaranmış digər türk dövlətlərinin də böyük güclərin
geosiyasi asılılığına, imperiya boyunduruğuna düşməsinin qarşısını alıb, onların gələcək tərəfdaşlığının, türk
dünyasının birliyinin təmin olunmasında müstəsna rol oynayıb. Bu tarixi xidmətin əhəmiyyəti 44 günlük Vətən
müharibəsində bir daha özünü aydın şəkildə göstərdi. Türk dövlətləri Azərbaycanın haqq işini, erməni faşizminə
qarşı mübarizəsini dəstəklədilər, xalqımızın qələbəsini alqışladılar. Türkiyənin qardaşcasına göstərdiyi siyasi
dəstək və hərtərəfli kömək isə bu müqəddəs savaş, zəfərlə başa çatırılması üçün möhkəm zəmin oldu. Bu gün
ölkələrimiz arasında strateji tərəfdaşlıq ümummili liderimizin müəyyənləşdirdiyi “Bir millət, iki dövlət”
formuluna əsaslanır və milli maraqlarımızı tam təmin edir.
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Türkiyə Respublikası Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri İsmail Demir başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
ilə bu günlərdə Bakıda olarkən biz ölkələrimiz arasında hərbi-texniki sahədə əlaqələrin cari vəziyyəti və gələcək
inkişaf perspektivlərini geniş müzakirə etdik, faydalı fikir mübadiləsi apardıq. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın səmimi münasibətlərinin
iki qardaş ölkə arasındakı çoxəsrlik dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirdiyini və inkişaf
etdirdiyini məmnunluqla qeyd etdik.
Ulu öndərin azərbaycançılıq ideyası özünün yenilməz gücünü Vətən müharibəsində bir daha nümayiş
etdirdi. Azərbaycanda mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələri dəmir
yumruq kimi birləşərək, Müzəffər Ali Baş Komandanın sərkərdəliyi ilə düşməni məğlub etdilər. Möhtəşəm
Zəfərin rəhni olan bu birlik və həmrəylik müstəqil dövlətimizin güc və qüdrət mənbəyidir.
Burada Azərbaycanın xaricdə yaşayan sədaqətli övladlarından biri olan Mixail Qusmanın Vətən müharibəsi
ilə bağlı maraqlı müşahidəsinə və dəyərli fikrinə istinad etmək istərdim. O, Heydər Əliyevin vəfat etdiyi tarixlə
ötən il Azərbaycanda hərbi vəziyyətin ləğv edildiyi tarixin üst-üstə düşməsində dərin rəmzi məna gördüyünü
vurğulayaraq deyir: “Azərbaycanın Vətən müharibəsində möhtəşəm qələbəsi ilə yekunlaşan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi dekabrın 12-də hüquqi baxımdan başa çatdı. Əminəm ki, Heydər Əliyevin fövqəladə vacib
vəsiyyətlərinin ən ülvisi Azərbaycanın əzəli torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma
yurdlarına qayıtması idi. Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasəti və Ali Baş Komandan kimi qətiyyəti
sayəsində, Azərbaycan ordusunun, bütövlükdə Azərbaycan xalqının səyi ilə Heydər Əliyevin arzuları çin oldu...”.
Şanlı tariximizin unudulmaz səhifəsi olan həmin 8 noyabr günündə Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin xalqa müraciətini mən də xatırlatmaq istərdim. Xalqımıza Şuşanın işğaldan azad
edilməsi müjdəsini verən cənab Prezident dedi: “Mən bu gün, eyni zamanda, 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! Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın
olsun Azərbaycan! Gözünüz aydın olsun dünya azərbaycanlıları!”.
Bu sözləri dinləyərkən yaxında-uzaqda yaşayan bütün vətənsevər azərbaycanlıların qürur və sevincdən
gözləri yaşarmamış deyil... Təbii ki, bu anlarda müstəqil Azərbaycanın banisi ulu öndər Heydər Əliyevin şad olan
ruhuna dünyanın hər yerində bir daha rəhmət oxunurdu. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə bəyan
etdiyi kimi, Azərbaycan bütün nailiyyətlərinin, zəfərlərinin təməlində xalqımızın bu günü və gələcəyi üçün yeganə
düzgün yolu nurlandıran Heydər Əliyev siyasəti dayanır. Məhz bu siyasət müsəqilliyimizin və inkişafımızın əbədi
rəhnidir.
Respublika.-2021.- 5 may.-№94.-S.2.
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Əbədiyaşarlıq rəmzi
Səttar MÖHBALIYEV,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri
Hər il olduğu kimi, bu il də bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan
olmasının növbəti ildönümü böyük ehtiramla qeyd edilir. Hər bir xalqın əsrlərboyu formalaşan dövlətçilik
ənənələrinin konkret dövlət modelində gerçəkləşməsi üçün əlverişli siyasi mühit və milli iradə ilə yanaşı, güclü
liderin də olması mühüm şərtdir.
Güclü, qətiyyətli, vətənpərvər və müdrik liderə malik olmayan xalq hətta real imkanlar daxilində belə öz
müstəqilliyinə qovuşa bilmir. Düz 98 il bundan öncə Azərbaycan xalqının əsrlərboyu bəslədiyi azadlıq,
müstəqillik və milli dövlətçilik kimi ali məqsədlərini gerçəkləşdirmək üçün Allah özü Ümummilli Lider Heydər
Əliyevi xalqımıza bəxş etdi.
Heydər Əliyev inkişafın möhkəm əsaslarını yaratdı
Görkəmli dövlət xadimi, təcrübəli siyasətçi, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəm təməlini yaradan və onu
möhkəmləndirən, davamlı inkişaf yoluna çıxaran qüdrətli şəxsiyyət kimi Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti
müasir tariximizin mühüm mərhələsini təşkil edir. Müasir dövlətçilik tariximiz Heydər Əliyev dühasının
çoxşaxəli və məhsuldar fəaliyyətinin canlı salnaməsidir.
Ulu Öndərimiz ictimai fikri hər zaman dövrün keyfiyyətcə yeni və pozitiv dəyişikliklərinə hazırlamış,
yaranmış tarixi şəraitə uyğun strateji qərarlar qəbul etməklə yanaşı, fəaliyyətində daim milli maraq və mənafeləri
önə çəkmiş, uzaq hədəflərə hesablanmış inkişaf strategiyası işləyib-hazırlamış və həyata keçirmişdir. Unikal
keyfiyyətlərə sahib olan bir siyasətçi kimi bir-birilə ziddiyyət təşkil edən iki müxtəlif ictimai-siyasi quruluşda
ölkəyə inamla rəhbərlik etmiş Heydər Əliyev hər iki mərhələdə Azərbaycanın möhkəmlənməsinə, tərəqqisinə
çalışmış, xalqın mənafeyini hər zaman üstün tutmuşdur.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycanı yüksəliş yoluna çıxaran inkişaf strategiyasının tarixi 1969cu ildən, respublikamıza birinci dəfə rəhbər seçilməsindən başlayıb. 1969-cu il iyunun 14-ü həyatımızın olduqca
mühüm tarixi hadisəsi kimi yaddaşımızda əbədi qalıb. Bu tarix dövlətçilik tariximizdə dinamik, hərtərəfli inkişaf
və intibah mərhələsinin başlanğıcını qoyub.
Ulu Öndərin rəhbərliyi illərində həyata keçirilən işlər Azərbaycanda böyük sosial-iqtisadi, elmi və ədəbimədəni inkişafa yol açdı. O vaxt sovet rejiminin sərt qanunlarına baxmayaraq qısa zaman kəsiyində Ulu Öndər
Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda bütün sahələrdə o dövrlərdə hətta ittifaq rəhbərliyinin cəsarət
etmədiyi addımlar atılırdı. Respublikada korrupsiya, rüşvətxorluq hallarına qarşı başlanmış mübarizə, bu
istiqamətdə atılan addımlar öz nəticəsini verirdi. Qarşıda duran vəzifələr uğurla icra edilirdi. Bu baxımdan
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ilk rəhbərliyi dövründə Azərbaycan bütün sahələr üzrə sözün əsl mənasında
öz intibah dövrünü yaşayıb.
Məhz həmin dövrdən Azərbaycanın müasir tarixinin bütün mərhələləri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Onun uzaqgörənliyi sayəsində yeni Azərbaycan iqtisadiyyatının qurulması, respublikada hərbi kadrlar yetişdirən
hərbi liseyin yaradılması kimi məsələlər məhz müstəqil Azərbaycanın bugünkü inkişafı üçün nəzərdə tutulmuş
addımlar idi.
İqtisadi asılılığın aradan qaldırılmasının siyasi müstəqilliyin təməlində duran əsas amillərdən biri olduğunu
aydın görən Ulu Öndər hələ sovet dönəmində respublikanın istehsal potensialının mühüm hissəsini ittifaq
şəbəkəsindən ayırıb və bununla da respublika iqtisadiyyatının əsaslı şəkildə müstəqilləşdirilməsinə, sənaye
potensialının gücləndirilməsinə nail olub. Həmin illərdə Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi və təşəbbüskarlığı
sayəsində keçmiş sovetlər ittifaqının bir çox qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan sənaye istehsal müəssisələri
Azərbaycanda inşa olunub. Ulu Öndərin atdığı bu taleyüklü addımlar sayəsində Azərbaycanın gələcək
müstəqilliyinin iqtisadi əsası formalaşdırılıb. Neft sənayesinin iqtisadi inkişafdakı müstəsna rolunu düzgün
qiymətləndirən Ulu Öndər Heydər Əliyev 70-ci illərdə bu sahənin dinamik inkişafına, neft-kimya sənayesinin
tamamilə modernləşdirilməsinə nail olub.
Müstəqilliyimizin xilaskarı, müasir Azərbaycan dövlətinin banisi
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XX əsrin sonlarında yenidən müstəqillik qazanmaq kimi tarixi fürsəti əldə edən Azərbaycan qısa vaxtdan
sonra onun itirilməsi təhlükəsi ilə üzləşdi. Ölkədə hakimiyyət böhranı 1993-cü ilin iyununda kulminasiya həddinə
çatdı, xaos və anarxiya respublikanı bürüdü.
“Pis günün ömrü çox olmaz” deyib atalar. Bütün çətinliklərə, məhrumiyyətlərə, cəmiyyət həyatının bütün
sferalarını bürümüş böhrana dözən Azərbaycan xalqının müdrik qərarı və seçimi 1993-cü ilin ortalarından
başlayaraq vəziyyəti dəyişdi. 1993-cü il iyun ayında təcrübəli siyasətçi, bacarıqlı dövlət xadimi Heydər Əliyevin
xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlişi ölkədəki hərc-mərcliyə, vətəndaş qarşıdurmasına son qoydu, dövlət
müstəqilliyimiz qorundu. Ulu Öndər çox böyük real təhlükələri qarşısına alaraq qurtuluş missiyasını cəsarətlə öz
üzərinə götürdü və dövlətini yox olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Onu da qeyd edək ki, həmin ağır günlərdə
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının çoxsaylı üzvləri xalqın böyük etimad göstərdiyi və sonsuz ümid bəslədiyi
Heydər Əliyevin haqq işinin müdafiəsinə qalxmışdı.
Ulu Öndərin əsasını qoyduğu milli qurtuluş fəlsəfəsi sözün geniş mənasında Azərbaycanın mövcudluğunu,
onun ən böyük tarixi nailiyyəti olan müstəqilliyini təmin etdi. Bununla da ölkədə illərdən bəri davam edən
gərginlik və qarşıdurma səngidi, respublikamız Vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu.
Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə möhtəşəm uğurlara imza atıldı, islahatlar həyata keçirildi, iqtisadi
dirçəliş baş verdi, ordu gücləndirildi. Bu fikirlərin təsdiqi kimi, “Əsrin müqaviləsi”nin əhəmiyyətini vurğulamaq
kifayət edər. Həmin beynəlxalq neft sazişi Azərbaycanın sonrakı uğurlu inkişafında əsaslı rol oynadı. Ulu Öndər
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi tədbirlərin nəticəsi kimi, bir
tərəfdən Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın dövlət mənafelərini qorumağa qadir olan nizami silahlı
qüvvələrin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm addımlar atılmağa başlandı, 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, öz iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edərək dünya bazarına daxil olmağa
şərait yaradan beynəlxalq müqavilələr, razılaşmalar əldə edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində
bütün sahələrdə olduğu kimi, ölkəmizin iqtisadi həyatında da əhəmiyyətli dəyişikliklərin əsası qoyuldu.
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.
Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş inkişaf strategiyanın əsasını iqtisadiyyatın
yüksəlişinə, mövcud resurslardan səmərəli istifadəyə, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyaya və nəticə etibarilə
vətəndaşların rifah halının yüksəldilməsinə hesablanan sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatının yaradılması təşkil
edirdi. Nəticədə iqtisadi sahədə islahatların ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə Ulu Öndər
beynəlxalq tələblərə uyğun qanunvericilik bazasının yaradılmasını təmin etdi. Azərbaycanın ozamankı məhdud
imkanlarını nəzərə alan Heydər Əliyev iqtisadiyyatda ciddi dönüşə nail olmaq üçün respublikanın malik olduğu
zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadəni vacib hesab edirdi. Ulu Öndər neft və qaz hasilatının
artımına ölkənin qarşıdakı iqtisadi və sosial çətinliklərinin aradan qaldırılmasında əsas vasitələrdən biri kimi
baxırdı. Belə bir şəraitdə maliyyə vəsaitinin məhdudluğu xarici şirkətlərin və investorların cəlb olunmasını strateji
zərurətə çevirmişdi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından dərhal sonra xarici investorlarla neft müqavilələri
üzrə fəal danışıqlara başlandı və çətin danışıqlar prosesindən sonra Azərbaycanın maraqlarına tamamilə cavab
verən müqavilə şərtləri əldə edildi.
Ümummilli Lider müasir Azərbaycan Respublikasında aparılan bütün islahatların təşəbbüskarı və
müəllifidir. Həmin islahatlar bu gün də böyük uğurla davam etdirilir.
Bütövlükdə, Heydər Əliyev müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin etibarlı bünövrəsini yaratdı.
Böyük öndərin dövlətçilik konsepsiyası Azərbaycanın tarixi ənənələrini və müasir Avropa dəyərlərini özündə
birləşdirən yeni inkişaf modeli oldu. İctimai-siyasi sabitlik amili indi də bu modelin əsas dayaqlarından, istinad
nöqtələrindən biri kimi çıxış edir. 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.
Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Heydər Əliyevin böyük müdrikliklə irəli sürdüyü inkişaf modeli
spesifikliyi ilə fərqlənməklə demokratik dəyərləri özündə maksimum ehtiva edən milli inkişaf prioritetlərini
müəyyənləşdirdi. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan çox qısa müddətdə bir sıra Qərb dövlətlərinin onilliklər
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ərzində əldə etdiyi iqtisadi tərəqqiyə nail oldu, demokratikləşmə, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu, insan hüquq və
azadlıqlarının təminatı sahəsində ciddi uğurlar əldə etdi.
Azərbaycançılıq ideologiyası birləşdirici amildir
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vətən və xalq qarşısında göstərdiyi misilsiz xidmətlərdən biri də milli
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi baxımından həyati əhəmiyyət kəsb edən azərbaycançılıq ideyasını irəli
sürməsi, onu bir ideologiya şəklində formalaşdırması və bütün dünyada Azərbaycan diasporlarının təşkilatlanması
üçün ideoloji təmələ çevirməsidir. Ümummilli Lider xarici ölkələrə səfərləri zamanı azərbaycanlılarla çoxsaylı
görüşlər keçirmiş, xaricdə yaşayan soydaşlarımızı daim milli ideya ətrafında birləşməyə, təşkilatlanmağa, icmalar,
milli cəmiyyətlər yaratmağa səsləmişdir. Ulu Öndər daim həmvətənlərimizi yaşadıqları ölkənin ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirak etməyə, eyni zamanda vətənlə - doğma Azərbaycanla sıx əlaqə saxlamağa, bir an da olsun
Azərbaycanı təmsil etdiklərini unutmamağa çağırmışdır.
1997-ci ildə Heydər Əliyev ABŞ-a rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan diasporu qarşısında çıxışında bu
istiqamətdə əsas prinsipləri müəyyən etmişdir: “Siz düşünməyin ki, Azərbaycan bizim üçün nə edib, düşünün ki,
biz Azərbaycan üçün nə etmişik. Onda Azərbaycan da irəli gedər, Azərbaycan diasporu da inkişaf edər... Harada
doğulmağın fərqi yoxdur, əsas odur ki, sən azərbaycanlısan, Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin daşıyıcısısan”.
Qeyd etmək lazımdır ki, hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə Heydər Əliyev Azərbaycan dilini milli mənliyin
baş məsələsi kimi diqqət mərkəzində saxlayıb. Heydər Əliyev müstəqillik dövrünün dövlət ideologiyasını
formalaşdırarkən XX əsr ziyalılarının əsərlərində milli ideya kimi türkçülüklə paralel olan azərbaycançılığı yeni
tarixi şəraitdə milli dövlətçilik ideologiyası kimi sistemə saldı, ümummilli ideya, dünya azərbaycanlılarının
ideologiyası, milli birlik təlimi kimi əsaslandırdı. Bu gün siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, hamı etiraf edir ki,
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın istəyi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda əldə edilmiş milli
birlik respublikamızın ən qiymətli mənəvi-ideoloji sərvətlərindən biridir. Xalqın nəzərində bütöv, milli şəxsiyyət
kimi təcəssüm olunan Heydər Əliyev 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 qaldırmışdır. Ulu Öndər özünəməxsus uzaqgörənlik və müdrikliklə ilk gündən
xarici siyasətdə strateji hədəfləri düzgün müəyyənləşdirərək demişdir ki, müasir dövrdə hər bir dövlətin qüdrəti
yalnız iqtisadi resurslarla deyil, həm də onun xaricdə formalaşdırdığı diaspor və lobbinin gücü ilə ölçülür. Bu
sahəyə xüsusi diqqət yetirmədən xarici siyasətdə ciddi nailiyyətlər qazanmaq, habelə milli məsələlərin beynəlxalq
müstəvidə qaldırılmasına nail olmaq mümkün deyil. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan hakimiyyəti dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün bu sahədə sistemli və ardıcıl siyasət yeridir. Xarici ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımızla çoxşaxəli münasibətlər qurmaq, onları ideoloji-siyasi müstəvidə silahlandırmaq və
ümummilli mənafelər naminə səfərbər etmək Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet istiqamətlərdən birinə
çevrilmişdir. Bu sahədə dövlət siyasətinin məqsədi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunu
qorumaq və inkişaf etdirmək, Azərbaycanla əlaqələrini genişləndirmək, habelə digər hüquqlarını
reallaşdırmaqdan ibarətdir.
Azərbaycanın yüksəlişi Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir
Hər bir uğurun əsasında Heydər Əliyev uzaqgörənliyi, düşünülmüş siyasəti dayanır. Prezident İlham Əliyev
hələ 2003-cü ildə keçirilən andiçmə mərasimində Azərbaycanın daha güclü, qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün
Heydər Əliyev siyasətinin davam etdirilməsinin gərəkliyini bildirmişdi. Son 18 ilin uğurları bu vədin konkret
əmələ əsaslandığını sübut edir. Prezident İlham Əliyev ölkəmizin ötən dövrdə qazandığı uğurları diqqətə
çatdıraraq bildirmişdir: “Bu gün Heydər Əliyev siyasəti bütövlükdə bütün sahələrdə davam etdirilir. 2003-cü ildə
Azərbaycan xalqı mənə böyük etimad göstərərək Prezident vəzifəsinə seçdiyi gündən bu günə qədər bu siyasətə
sadiqəm. Mən 2003-cü ildə bu barədə sözümü demişəm. Mən bu siyasətə sadiq qalacağam və 2003-cü ildən bu
günə qədər Azərbaycanda gedən uğurlu inkişaf Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir, müstəqil Azərbaycanın
təntənəsidir”.
Bu gün Azərbaycanın hansı uğurundan, hansı nailiyyətindən söhbət gedirsə-getsin orada Heydər Əliyevin
dəstxəti, müdrikliyi, uzaqgörənliyi aydın görünür. 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.
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Dövlət siyasətinin əsas priorietləri kimi böyük əhəmiyyətə malik, Avropa və dünya birliyi dövlətlərinin
enerji təhlükəsizliyinin təminatında etibarlı tərəfdaş sayılan Azərbaycanın lider dövlət kimi tanınmasının
təməlində də Ulu Öndər tərəfindən qoyulan daxili və xarici siyasətin uğurlu həlli dayanır. Bütün xalqlar və
dövlətlərlə qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq siyasəti yeridən Azərbaycanın ən tanınmış beynəlxalq təşkilatlarda
təmsil olunub, söz sahibi nüfuzu qazanması müdrik bir siyasətin məntiqi nəticəsi kimi bu gün də özünü doğruldur.
Həyata keçirilən hər bir layihənin əks-sədası Azərbaycana marağı artırmaqla respublikamızı Cənubi Qafqazda
lider dövlət kimi tanıtdırdı. Bu gün Azərbaycanın iştirakı olmadan regionda hansısa iqtisadi və siyasi layihənin
həyata keçirilməsinin qeyri-mümkünlüyü də deyilənlərin təsdiqidir. “Bu təşəbbüsləri gerçəkliyə çeviririk”
söyləyən dövlət başçısı İlham Əliyev bu layihələrin ölkələr arasında dostluğun, əməkdaşlığın
genişləndirilməsində böyük əhəmiyyəti olduğunu bildirir. Gerçəklənən hər bir layihə yeni layihənin gündəmə
gətirilməsinə stimul verir.
Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin nəticəsidir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu
azərbaycançılıq ideologiyası bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün birləşdirici faktora çevrilib. Dünyada
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının mövqelərinin getdikcə güclənməsini şərtləndirən əsas amil Prezident İlham
Əliyevin diaspor və lobbi quruculuğuna mühüm məsələlərdən biri kimi yanaşmasıdır. Ötən 18 ildə bu yönümdə
ardıcıl və sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edən dövlət başçımız müxtəlif ölkələrə səfərləri
çərçivəsində soydaşlarımızla keçirdiyi görüşlərdə milli diaspor təşkilatlarının vahid, mütəşəkkil qüvvə kimi
təşkilatlanması zərurətini önə çəkmiş, bunun ideoloji-siyasi konturlarını müəyyənləşdirmişdir. Dövlətimizin
başçısı müasir dövrdə bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmadan xarici siyasətdə ciddi uğur qazanmağın qeyrimümkünlüyünü çıxışlarında dəfələrlə vurğulamışdır.
Həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyətində yeni səhifə açıldı
Qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının müstəqil qurum
kimi formalaşması da məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə həmkarlar ittifaqlarının həyatında yeni səhifə açıldı. Heydər Əliyevin şəxsi
diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları yenidən ölkənin ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni
həyatında layiqli yeri olan bir təşkilata çevrildi. Məhz Ümummilli Liderin şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti altında
keçmiş postsovet məkanında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda 1994-cü ildə “Həmkarlar ittifaqları haqqında” qanun
qəbul edilmiş, bununla da təşkilatın normal fəaliyyətinə şərait yaradılmışdır. Beynəlxalq standartlara cavab verən
belə bir qanunun qəbul edilməsi ilə həmkarlar ittifaqları elə nüfuz və hörmət sahibinə çevrildi ki, istər Milli
Məclisdə, istərsə də Nazirlər Kabinetində əhalinin sosial-iqtisadi problemlərinin həlli ilə bağlı mühüm məsələlərə
dair qərarların qəbulunda onun verdiyi təkliflər əsas yerlərdən birini tutmağa başladı. Əmək, sosial, iqtisadi
məsələlər barəsində qanunvericilik aktlarının hazırlanmasında həmkarlar ittifaqlarının hüquqları tanındı.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları beynəlxalq həmkarlar ittifaqları hərəkatının tərkib hissəsinə çevrildi.
Heydər Əliyevin göstərişləri və tövsiyələri sayəsində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının vəzifələri
dəyişdi, onların sosial təyinatı, funksiyaları, fəaliyyətlərinin forma və metodları əsaslı şəkildə yenidən quruldu.
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. Bütün bunlar respublikada həmkarlar ittifaqı hərəkatının inkişafına stimul yaradaraq işçilərin
sosial-iqtisadi hüquqlarının müdafiəsini daha səmərəli formada həyata keçirməyə imkan yaratdı.
Heydər Əliyev 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”.
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Ümummilli Lider Heydər Əliyevin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına sadiq olan Prezident İlham
Əliyevin həmkarlar ittifaqlarının sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı mövqeyini dəstəkləməsi və bu sahədə mühüm
qərarlar qəbul etməsi xüsusi rol oynadı. Prezident İlham Əliyev də 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”. Bu
fikirlər həmkarlar ittifaqlarını daha da əzmkarlıq, birlik və həmrəylik nümayiş etdirməyə istiqamətləndirmişdir.
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
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. Çoxsaylı sahə həmkarlar ittifaqını öz ətrafında birləşdirən AHİK və onun üzv təşkilatları qanunvericilikdə
onlara həvalə edilmiş hüquq və səlahiyyətlərinin yerinə yetirilməsində uğurlu addımlar atırlar.
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi, İlham Əliyevin davam etdirdiyi siyasətin nəticəsi
Zaman xalqımızı ağır sınaqlara çəksə də, artıq yenidən tariximizin şərəfli səhifələri yazılır. Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi, İlham Əliyevin layiqincə davam etdirdiyi siyasi xəttin nəticəsi olaraq güclü Azərbaycan
dövlətinin yaranması bu gün dünyanın etiraf etdiyi reallıqdır. Elə bu reallıqdan çıxış edərək xalqımız öz tarixinin
yeni yüksəliş salnaməsini yaradır. Ötən il 44 günlük Vətən müharibəsindəki qələbə də bu salnamənin parlaq
səhifəsidir.
Bu Qələbənin əldə olunması Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və möhtərəm İlham Əliyevin
layiqincə davam etdirdiyi siyasətin nəticəsi və təntənəsidir. Bu zəfərlə Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyuldu,
məğlubiyyət damğası birdəfəlik üzərimizdən götürüldü, yeganə ağrılı problemimiz həllini tapdı. Azərbaycan
döyüş meydanında yalnız Ermənistanı cəzalandırmadı, həm də cəmi 44 gün ərzində uzun onilliklər xalqımız
barədə dünyada mənfi obrazlar yaratmağa çalışan dünya erməniliyinə böyük zərbə vurdu. Ermənistan ordusunun
gücü, erməni əsgərinin döyüş əzmi barədə uydurulmuş mif bir neçə günə darmadağın edildi.
Azərbaycanın Vətən müharibəsində qazandığı möhtəşəm Qələbə bütün Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar
yaradıb. Bu reallıqlardan ən önəmlisi odur ki, Azərbaycan xalqı artıq öz torpaqlarına qayıdıb və bu qayıdış
əbədidir. Bu reallıqla barışmaq istəməyən, hələ də tarixin təkərini geri döndərmək kimi boş ümidlərdən əl
çəkməyən ünsürlərə ən gözəl cavabı çıxışlarının birində Prezident İlham Əliyev verib: “Bu gün Dağlıq Qarabağda
özünü siyasətçi adlandıran bəzi ünsürlər yenə də baş qaldırmağa çalışırlar. Unutmasınlar, bizim səbrimizlə
oynamasınlar, 44 günlük müharibə onların yadından çıxmasın. Yoxsa ordu qurub torpaqları geri alacaq? Gəlin,
alın. Gəlin bura, siz buradasınız, yaxındasınız. Gəlin alın, görüm necə alırsınız? İti qovan kimi qovmuşuq sizi,
rədd etmişik, cəhənnəmə göndərmişik. Əgər kimsə revanş haqqında düşünürsə, o, bizim dəmir yumruğumuzu bir
daha görəcək. Azərbaycanın dəmir yumruğu düşmənin belini qırıb, lazım olarsa, bir daha qırar”.
Beləliklə, İlham Əliyev sübut etdi ki, söz anlamayan Ermənistanı güc yolu ilə başa salmaq mümkündür.
Erməni təəssübkeşlərinin isə Azərbaycanın qələbəsini etiraf etməkdən başqa yolları yoxdur.
İşğalçı Ermənistan üzərində qazanılmış hərbi Qələbəni, o cümlədən Qarabağa qayıdışı fərəh hissi ilə qeyd
etdikcə, bir daha Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla anırıq. Çünki bizi bu Qələbəyə, bu qayıdışa
aparan yolun təməlində Heydər Əliyev dayanır. Bu haqq savaşında xalqımız vətənpərvər liderinin ətrafında
yumruq kimi birləşdi, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizədə milli həmrəyliyin ən gözəl nümunəsini
yaratdı.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin xalqına, xalqın isə Ümummilli Liderinə olan sarsılmaz inamı və sonsuz sevgisi
belə bir deyim yaratdı - “Heydər-Xalq, Xalq-Heydər!” Əslində bu ifadə özündə bəlkə də bəşər tarixində indiyədək
mövcud olmuş ən möhkəm və sarsılmaz xalq-iqtidar birliyini təcəssüm etdirir. Heç bir şübhə yoxdur ki,
Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü möhtəşəm tarixi Qələbə ilə təmin etməsi bu gün də davam edən və gündəngünə daha da möhkəmlənən bu birliyin növbəti təntənəsidir. Azərbaycan xalqı öz xilaskar oğlu Heydər Əliyevin
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əziz xatirəsini daim yaşadacaq, Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi yolla bundan sonra da daha böyük qələbələrə
doğru inamla addımlayacaq.
Azərbaycan.-2021.- 5 may.-№94.-S.1,7.
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Heydər Əliyev müasir Azərbaycan səhiyyəsinin qurucusudur
Əhliman Əmiraslanov,
akademik, SSRİ Dövlət mükafatı laureatı,
Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri
Şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqı və dövlətinin tarixin səhnəsində özünəməxsus yer tutmasını, gerçək
müstəqilliyini əldə edərək qoruyub saxlamasını təmin edən dahi şəxsiyyət, Ümummilli lider Heydər Əliyev
olmuşdur. Həm SSRİ, həm də müstəqillik dövründə Ümummilli lider Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyəti
yalnız Azərbaycan xalqının tərəqqisi və inkişafına xidmət etmişdir.
Azərbaycan məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf edərək tərəqqi yoluna çıxıb, bütün
sahələrdə mühüm uğurlar, parlaq nəticələr əldə edilib.
Heydər Əliyev şəxsiyyətinin xalqımızın həyatında, müstəqil dövlətçilik tariximizdə misilsiz yeri və rolu
haqqında bəhs edərkən Ümummilli liderin siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinə nəzər salmaq lazımdır.
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 memarı, 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-cü 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 başçısına olan böyük ehtiramın yaranmasının möhkəm təməlləri 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 – 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 və 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, o zamankı 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,
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onların elmi məktəbləri dərindən öyrənilir. Eyni zamanda, həmin illərdə tibbin müxtəlif elmi istiqamətləri cərrahiyyə, terapiya, mikrobiologiya, urologiya, oftalmologiya, allerqologiya və immunologiya, pediatriya,
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 Azərbaycan səhiyyəsinin, Azərbaycan tibb
elmi və tibb təhsili sistemlərinin tanıdılması demək idi.
O dövrün, yəni ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi dövrün
tələbə-gənclərindən olduğuma görə onun ölkədə gənclərə göstərdiyi qayğı xoşbəxtliklərindən mənə də pay düşdü
və bu qayğının sayəsində mən 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, Azərbaycan tibb elminə, tibb təhsili 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 İdarələri 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 dünya şöhrətli 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 Rekspublikası 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
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mərtəbəli tədris binasının açılışında çıxış edərkən Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafına, onun maddi-texnik
bazasının möhkəmləndirilməsinə göstərdiyi saysız-hesabsız amillərə toxunaraq demişdir!: «Mən Azərbaycana
rəhbərlik 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 Mərkəzlərinin, 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 Azərbaycan 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,
tibb 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 liderimizin 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.
Müstəqil Azərbaycanın qurucusu və yaradıcısı, təşkilatçısı 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 enerji228
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kommunikasiya layihələri, əlverişli tranzit-kommunikasiya imkanları ilə deyil, eyni zamanda demokratikləşmə
xəttinə, Avroatlantik məkana inteqrasiya kursuna sadiqliyi ilə də Qərbin diqqətini cəlb edib, Avropa məkanında
etibarlı tərəfdaş imici 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 qeyrişərtsiz 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. 1993-2001-ci illərdə elmi-tədqiqat institutlarının işində və elmi araşdırılmaların təşkilində də
müsbət dəyişikliklər olmuşdur. Ulu öndər tibbi kadrların hazırlanması sahəsində ixtisaslaşmış təhsil və elm
məbədi olan Azərbaycan Tibb Universitetinə diqqət və qayğısını da onun ruhuna böyük ehtiramla xatırlatmaq
istərdim. Nəticədə ölkəmizin bütün sahələrində olduğu kimi Azərbaycan səhiyyə sistemi, o cümlədən Azərbaycan
Tibb Universiteti müstəqilliyin ilk illərindən dövlət rəhbərinin 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 maddi-texniki bazasına görə Azərbaycanda aparıcı tibb müəssisələri
sırasındadır. Tibb Universitetinin stomatoloji kafedraları məhz həmin klinikada yerləşir, orada ən müasir aparat
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və alətlərdən istifadə edilməklə, müxtəlif 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 zamanın çağırışlarına adekvat olan yeni dövr başlanıb,
Azərbaycan öz tərəqqisinin daha sürətli mərhələsinə qədəm qoyub, iqtisadi strukturun intensiv formalaşması
prosesinə start verilibdir. Ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü
siyasət müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi 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, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət
Agentliyinin və 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. Beynəlxlaq
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 güclənib və İcbari Tibbi Sığortanın tətbiqi nəticəsində hər kəs yüksək səviyyəli tibbi xidmətlə
təmin olunmaqdadır. 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 İlham
Əliyevin 11 sentyabr 2007-ci il tarixində imzaladığı «Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris-Terapevtik
Klinikasının yaradılması haqqında» sərəncamı da dövlət başçısının 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 ilik yubileyi ilə əlaqədar ölkə başçısının və
ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əlieyvanın 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 kollektivin 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 Onun layiqli
davamçısı, cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük müvəffəqiyyətlə 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.
Bunlardan biri də icbari tibbi sığortanın tətbiqidir. Ölkəmizdə mərhələli şəkildə həyata keçirilən icbari tibbi
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sığorta artıq bütün ölkə üzrə tətbiq olunur. İcbari tibbi sığortanın tətbiqində yüksək maddi-texniki bazaya malik
olan səhiyyə müəssisələrinin əhəmiyyəti böyükdür. Ölkəmizdə son 17 il ərzində 750-dən çox xəstəxana ya
yenidən tikilib, ya da ki, əsaslı şəkildə təmir edilib. Səhiyyənin xəstəxana və tibb müəssisələri fondu demək olar
ki, indi ən yüksək standartlara cavab verir. Ölkəmizdə səhiyyənin səviyyəsinin yüksəlməsi son elmi texnoloji
yeniliklərin tətbiqi sahəsində mümkün olub. Məhz pandemiya dövründə ölkə səhiyyəsinin bu duruma adekvat
olması reallığı tam əks etdirir. Koronavirus pandemiyası dövründə bu sahədə görülən işlər, o cümlədən yeni tibb
müəssisələrinin açılması ölkə səhiyyəsi ilə bağlı mənzərənin açıq təzahürüdür. Koronavirus pandemiyasının ilk
vaxtlarından vətəndaşların sağlamlığının qorunması məqsədilə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə virusun
geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün ölkə ərazisində çevik və sistemli preventiv tədbirlər həyata
keçirilməyə başlanmışdır. Azərbaycan Prezidentinin bütün istiqamətlərdə həyata keçirdiyi siyasətin mərkəzində
insan amili dayanır və bu siyasət Ulu Öndər Heydər Əliyevin idarəçilik ənənələrinin davamıdır. Dövlət başçısı
tərəfindən aparılan islahatlar çərşivəsində qanunvericlilk işinin tənzimlənməsi və bu işin əlaqələndirilərək icra
olunmasını Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin, İcbari Tibbi
Sığorta üzrə Dövlət Ağentlyinin, Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) birgə fəaliyyətləri ilə
yerinə yetirilir.
Anadan olmasının 98-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz dahi şəxsiyyət xalqımızın ümummilli lideri, müstəqil
dövlətçiliyimizin qurucusu və memarı 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.
Bakı Xəbər. - 2021.- 4 may. - № 78. - S. 4.

231

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Qurtuluşdan tərəqqiyə və zəfərə
Tahir BUDAQOV,
YAP Sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Danılmaz həqiqətdir ki, Azərbaycan xalqı istər XX əsrin sonlarında, istərsə də XXI əsrin əvvəllərində öz
müdrik liderləri Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin milli vətənpərvərlik ruhu, qətiyyətli və həm milli maraqlara,
həm də ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan siyasəti sayəsində dövlətimizin yüksəlişinin, üçrəngli bayrağımızın ən
yüksək zirvələrdə əzmlə və fəxarətlə dalğalanmasının qürurunu yaşamışdır.
1990-cı illərin əvvəlində milli müstəqilliyimizin itirilməsi və dövlətçilik ənənələrinin milli yaddaşdan
silinməsi təhlükəsi ilə üzləşdiyimiz vaxtda müdrik dövlət xadimi, dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyev xalqın
tələbi və dəstəyi sayəsində xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürmüş, tarix yazmış lider kimi Azərbaycanı
zirvəyə yüksəltmişdir. O, böyük Öndər kimi xalqımızın milli sərvəti olan müstəqilliyin, dövlətçilik ənənələrinin
qorunmasını təmin etmiş, Azərbaycanı tənəzzüldən xilas edərək tərəqqi yoluna çıxarmışdır. Bu tarixi reallığın
mahiyyətini daha yaxşı anlamaq üçün həmin dövrün bir sıra xüsusiyyətlərinə və proseslərinə faktlar əsasında
nəzər yetirmək kifayətdir.
Ulu Öndər milli həmrəyliyin qorunmasına və dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasına xüsusi
önəm verirdi
Ümummilli Lider daim milli həmrəyliyin qorunmasına və dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasına xüsusi
əhəmiyyət vermişdir. Hələ SSRİ dövründə respublikamıza rəhbərlik etdiyi zaman milli-mənəvi dəyərlərin
yaşadılması, qorunması, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, milli-strateji məqsədlərə çatmaq üçün kadr
potensialının formalaşdırılması və digər istiqamətlərdə Ulu Öndərin göstərişləri ilə mühüm addımlar atılmışdır.
Heydər Əliyev Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetinin sədri seçildikdən sonra da bu istiqamətdə konkret
təşəbbüslərlə çıxış etmiş, gələcəyə yeni və mütərəqqi milli baxış formalaşdırmışdır. Məhz Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq Naxçıvanda üçrəngli bayrağımız yenidən qaldırılmış, Naxçıvan MSSR adından
“Sovet” və “Sosialist” sözləri çıxarılmış, 1990-cı il yanvar ayının 20-də Bakıda törədilmiş qanlı hadisələrə siyasi
qiymət verilmiş, Naxçıvan əhalisinin SSRİ-nin saxlanılmasına dair keçirilən referendumda iştirak etməməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdir. Eyni zamanda 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan
olunması barədə də tarixi qərara imza atılmışdır. Bütün bunlar, heç şübhəsiz, milli birliyin əsaslarının
gücləndirilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildən ölkəmizə rəhbərliyi dövründə həyata keçirilən milli
siyasət xalqımızın həmrəyliyini təmin etmiş və gücləndirmiş, istər ölkəmizdə, istərsə də respublikamızın
hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız vahid milli məfkurə olan azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx
birləşmişdir. Təbii ki, özündə Vətənə sevgi, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət, gənc nəslin vətənpərvərlik ideyası
əsasında və milli ruhda yetişməsi kimi prinsipləri ehtiva edən azərbaycançılıq milli həmrəyliyimizin ideoloji
əsasına çevrilmişdir.
YAP Ümummilli Liderin siyasi mirasıdır
Həmin dövrün hadisə və proseslərinə nəzər saldıqda, bugünkü reallıqlarla müqayisə apardıqda bir daha
anlayırıq ki, Ümummilli Liderin Azərbaycan xalqı qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biri, heç şübhəsiz, Yeni
Azərbaycan Partiyasının yaradılmasıdır. Bəllidir ki, həmin dövrdə ozamankı hakimiyyətin səriştəsiz, milli
maraqlara zidd siyasəti nəticəsində yaranmış xaos və anarxiya mühiti sayəsində siyasi mübarizə sivil xarakter
daşımırdı, ayrı-ayrı silahlı qruplaşmalar və birləşmələr siyasi səhnədə xarici güclərin sifarişləri əsasında fəaliyyət
göstərir, dağıdıcı proseslər müşahidə olunurdu. Yəni sabit siyasi sistem, mütərəqqi dəyərlərə əsaslanan siyasi
mədəniyyət formalaşmamışdı. Bu isə xalqımızın çoxsərlik dövlətçilik ənənələrinə zidd olmaqla yanaşı,
Azərbaycan dövlətinin tənəzzülünü sürətləndirirdi. Ona görə də digər istiqamətlərdə olduğu kimi, siyasi-ideoloji
sahədə də boşluğun aradan qaldırılması, milli maraqlar naminə siyasi təşəbbüslərin səfərbər olunması, həmçinin
sabitliyin, siyasi sistemin inkişafının, eləcə də siyasi mədəniyyətin təşəkkülünün təmin edilməsi üçün
məqsədyönlü addımlar atmaq lazım gəlirdi. Məhz Yeni Azərbaycan Partiyası belə bir tarixi, ictimai-siyasi
zərurətdən yaranmışdı.
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Həmin dövrdə olduqca gərgin, bütün sahələrdə tənəzzül və böhranın hökm sürdüyü vəziyyətdə Azərbaycan
xalqı ümidini məhz Heydər Əliyevə bağlamışdı. 1992-ci ilin oktyabrında bir qrup Azərbaycan ziyalısı ona
müraciət edərək Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını təklif etmişdi. Ümummilli Lider Heydər Əliyev
ziyalılara göndərdiyi 24 oktyabr 1992-ci il tarixli cavab məktubunda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasına
və ona rəhbərlik etməyə razılıq vermişdi. 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda YAP-ın təsis konfransı keçirilmiş
və Ulu Öndər Heydər Əliyev partiyanın sədri seçilmişdi.
Yaradıcısı Ümummilli Lider Heydər Əliyev olan Yeni Azərbaycan Partiyası qısa müddət ərzində siyasi
səhnədə layiqli yer tutdu və xalqı öz ətrafında sıx birləşdirdi. Bunun başlıca səbəbi xalqın Ulu Öndərə dərin inamı
və etimadı idi. Partiyamızın qısa müddət ərzində Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında hakimiyyətə gəlməsi
ölkəmizin həyatında tamamilə yeni mərhələnin başlanmasını təmin etdi. Siyasi sistemin və siyasi mədəniyyətin
rüşeymlərinin yaranması da məhz bu tarixi hadisə ilə əlaqədardır.
Fərəh hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Ümummilli Liderin siyasi mirası olan YAP ötən dövrdə zəngin və
şərəfli inkişaf yolu keçmişdir. Ümumxalq partiyasına çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin inkişafı
istiqamətində öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirmiş, Heydər Əliyev ideyaları əsasında tarixi
təşəbbüslərə və nailiyyətlərə imza atmışdır.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə partiyamız yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. Tarixi zəfərdən
sonra istər ölkədə, istərsə də beynəlxalq müstəvidə yaranmış yeni reallıqlar fonunda YAP-ın cari il martın 5-də
baş tutmuş VII qurultayı partiyamızın və ölkəmizin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur.
Qurultayda partiyamızın sədri, dövlət başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin ardıcıl
və məqsədyönlü şəkildə yerinə yetirilməsi Azərbaycanın yeni dönəmdə davamlı uğurlar əldə etməsinə imkan
yaradacaqdır.
Xilaskarlıq missiyası, qurtuluş məfkurəsi və müstəqil Azərbaycan
Bu gün Ulu Öndərin xalqımız qarşısındakı əvəzolunmaz xidmətlərindən bəhs edərkən onun xilaskarlıq
missiyasının tarixi əhəmiyyətinə və siyasi-fəlsəfi məzmununa xüsusi diqqət yetirilir. Daha dəqiq desək, bir çox
tədqiqat əsərlərində, fundamental elmi-konseptual mənbələrdə Heydər Əliyevin liderlik fenomenindən bəhs
edərkən onun xilaskarlıq missiyası xüsusi araşdırma predmetinə çevrilir. Çünki Heydər Əliyev respublikamızın
ziddiyyətlər və qarşıdurma məkanına çevrildiyi, mürəkkəb regional və beynəlxalq proseslərin cərəyan etdiyi bir
şəraitdə Azərbaycan xalqını böyük kataklizmlərdən xilas etmiş, faciə və fəlakətlərin qarşısını almış, ölkəmizin
formal deyil, gerçək müstəqilliyini təmin etmişdir.
1993-cü ilin hadisələrini xatırladığımız zaman Ulu Öndərin bu missiyasının xalqımız, dövlətimiz üçün necə
və nə qədər böyük tarixi məna - önəm kəsb etdiyini bir daha dərk edirik. 1993-cü ilin iyun hadisələri zamanı
xalqın yekdil mövqeyi Heydər Əliyevin ölkəni düşdüyü bataqlıqdan xilas edə biləcək yeganə şəxsiyyət olması
idi. Ozamankı hakimiyyət də Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməyə məcbur oldu. Xalqın təkidli tələbi ilə Ulu
Öndər Heydər Əliyev iyunun 9-da Bakıya qayıtdı, iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
seçildi. Həmin gün Azərbaycan xalqının tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi həkk olundu. Bu, təsadüfi deyildi,
çünki Azərbaycan bundan sonra həyata keçirilən balanslaşdırılmış, çoxvektorlu siyasət sayəsində mürəkkəb
kataklizmlərdən, xaos, tənəzzül və böhrandan qurtuldu, sabitlik və inkişaf, vətəndaş-dövlət birliyi təmin edildi,
regionda yeni geostrateji münasibətlərin yaranmasına nail olundu.
1993-cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkiləri nəticəsində xalqın dərin etimadı ilə Azərbaycan
Prezidenti seçilən Ümummilli Lider Heydər Əliyev ölkəmizin inkişaf paradiqmalarını dövrün xüsusiyyətlərinə və
zamanın tələblərinə müvafiq olaraq dəqiq müəyyənləşdirdi. 10 oktyabr 1993-cü il tarixində keçirilmiş andiçmə
mərasimində Heydər Əliyev “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”, - deyə qeyd etmişdi. Zaman Heydər Əliyevin sözü ilə əməlinin vəhdətini əks etdirdi, onun
qətiyyətli - prinsipial mövqeyi, uğurlu daxili və xarici siyasət kursu Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin artmasını,
xalqımızın rifahının yüksəlməsini, müstəqil respublikamızın dünya arenasında öz sözü və nüfuzu olan ölkə,
etibarlı tərəfdaş kimi tanınmasını təmin etdi.
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Sabitlik və inkişaf dövrü: addım-addım böyük Qələbəyə doğru
Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, Ulu Öndərin müstəqillik dönəmində ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövr, eyni
zamanda Azərbaycanı böyük Zəfərə aparan yolun başlanğıcı oldu. Müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyev o zaman
işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində sistemli və məqsədyönlü fəaliyyətin əsasını qoydu,
həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda ardıcıl işlərə başlanıldı.
Bunlardan biri respublikamızda sabitlik və təhlükəsizlik mühitinin təmin olunmasıdır. Çünki bu amil
olmadan sosial-iqtisadi inkişafı, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını təmin etmək, əlverişli biznes
və investisiya mühiti yaratmaqla çoxşaxəli əməkdaşlığın əsasını qoymaq mümkün deyildi. İkinci istiqamət olaraq
keçid dövründə mütərəqqi iqtisadi inkişaf strategiyası hazırlandı və uğurla tətbiq olundu. “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması, beynəlxalq əməkdaşlıq platformasının yaradılması, xarici tərəfdaşlarla iqtisadi-ticari münasibətlərin
təməlinin atılması və digər addımlar Azərbaycanın iqtisadi və bütövlükdə milli gücünü artıran faktor kimi
müstəsna əhəmiyyətə malik oldu. Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə dövlətimizin qüdrətinin artırılması istiqamətində
görülən və böyük Zəfərə gedən yolda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən işlərdən biri uğurlu ordu quruculuğunun
əsasının qoyulması oldu.
Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan xarici siyasət kursunun mühüm strateji prioritetlərindən
biri Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında, yəni ölkəmizin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi idi. Ümummilli Lider dünya dövlətləri, o cümlədən aparıcı ölkələrlə
bu mövzuda danışıqlar apararaq beynəlxalq tədbirlərdə və qurumlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyən və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən qətnamələrin və bəyanatların qəbul olunmasına nail
oldu.
Siyasi varislik: Heydər Əliyev ideyaları əsasında zirvələri fəth edən qüdrətli dövlət
Heydər Əliyev irsini araşdıran tədqiqatçıların ifadə etdikləri mühüm qənaətlərdən biri budur ki, Ümummilli
Liderin xalqın firavan gələcəyi və dövlətin parlaq perspektivləri üçün ən böyük miraslarından biri siyasi varisliyin
təmin olunmasıdır. O, özündən sonra Azərbaycan dövlətini müstəqil, milli maraqlara və milli-mənəvi dəyərlərə,
xalqın ali iradəsinə əsaslanan siyasət həyata keçirməklə zirvələrə daşıyacaq Lider - şəxsiyyət yetişdirməklə
dövlətçilik tariximizin ən böyük xidmətlərindən birini göstərdi. Ulu Öndər 2003-cü il oktyabrın 1-də Azərbaycan
xalqına ünvanladığı tarixi müraciətdə bildirirdi: “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”.
Ümummilli Liderin inamı, xalqın böyük etimadı özünü tam doğrultdu. İlham Əliyev xalqın iradəsi əsasında
Prezident seçildikdən sonra ölkəmizin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyuldu. Azərbaycan öz iqtisadi,
siyasi gücü, hərbi qüdrəti ilə, xalqımızın mübarizə ruhu və əzmi ilə yeni zirvələri fəth etməyə doğru inamla
irəliləməyə başladı.
31 oktyabr 2003-cü il tarixdə keçirilən andiçmə mərasimindəki nitqində “Mən Azərbaycanın xoşbəxt
gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, ölkəmiz bundan sonra da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir. Azərbaycanda
demokratiya daha da inkişaf edəcək, siyasi plüralizm, söz azadlığı təmin olunacaqdır. Ölkəmiz müasir dövlətə
çevriləcəkdir. Bütün bunları etmək üçün Azərbaycanda çox işlər görmək lazımdır”, - deyən cənab İlham Əliyevin
liderliyi ilə Azərbaycan ötən müddət ərzində qarşıya qoyduğu milli məqsədlərə nail oldu. Prezident İlham
Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi son 18 il ərzində bütün sahələrdə möhtəşəm və tarixi əhəmiyyətə malik
nailiyyətlər əldə olunub:
- bir zamanlar xəyal kimi görünən nəhəng enerji-nəqliyyat və infrastruktur layihələri dövlətimizin
təşəbbüsü və liderliyi ilə reallaşdırılmış, Azərbaycan regional güc mərkəzinə və Cənubi Qafqaz bölgəsinin aparıcı
dövlətinə çevrilmişdir;
- respublikamızın sosial-iqtisadi göstəriciləri mütəmadi olaraq yaxşılaşmış, beynəlxalq reytinqi artmışdır.
Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu milli inkişaf modelinin uğurla tətbiq olunması nəticəsində
234

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi sistem formalaşmış, bölgələrin davamlı və tarazlı sosial-iqtisadi inkişafı təmin
edilmişdir;
- Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə siyasi sistemin və ictimai-siyasi münasibətlərin
inkişafına xidmət edən kompleks xarakterli islahatlar kursuna start verilmişdir. Yeni siyasi konfiqurasiyanın
formalaşdırılması, siyasi dialoq prosesinin dərinləşdirilməsi, yeni siyasi partiyaların qeydiyyatdan keçməsi,
vətəndaş cəmiyyəti təsisatının inkişafına xidmət edən addımların atılması həm Azərbaycanın demokratik inkişaf
yolunda inamla irəliləməsinə, həm də milli həmrəyliyin gücləndirilməsinə təkan vermişdir. 44 günlük Vətən
müharibəsi zamanı əksər siyasi partiyaların birgə bəyanat imzalayaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
olunması istiqamətində Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin siyasətinə birmənalı dəstək göstərmələri və
postmünaqişə mərhələsində ümummilli məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etmələri bu siyasi birliyin bariz
nümunəsi - əyani ifadəsdir;
- Prezident İlham Əliyevin praqmatik, çoxvektorlu xarici siyasət kursu və Heydər Əliyev Fondunun
Prezidenti, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci
müavini Mehriban xanım Əliyevanın ardıcıl və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın dünya
miqyasında reputasiyası güclənmişdir. Ölkəmiz beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq, multikulturalizm və tolerantlıq
məkanı kimi tanınmışdır. Respublikamız ötən müddət ərzində bəşəriyyət üçün taleyüklü məsələlərin həllində
mühüm rol oynamış, bu istiqamətdə əhəmiyyətli təşəbbüslər irəli sürmüş və sistemli fəaliyyət göstərmiş, regional
və beynəlxalq təhlükəsizliyə mühüm töhfələr vermişdir;
- siyasi-ideoloji və mənəvi müstəvidə həyata keçirilən işlər xalqımızın həmrəyliyinin güclənməsini, o
cümlədən vətənə sədaqət ruhunda gənc nəslin yetişməsini təmin etdi. Milli dəyərlər əsasında tərbiyə olunan
Azərbaycan gəncliyi həm ölkəmizi beynəlxalq müstəvidə layiqincə təmsil etmək missiyasını uğurla yerinə yetirdi,
həm də respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında öz üzərinə düşən vəzifənin öhdəsindən
məsuliyyətlə və şərəflə gəldi.
Möhtəşəm Zəfər - çoxəsrlik dövlətçilik tariximizin şərəfli və şanlı qürur səhifəsi
Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi sadə və sıradan bir məsələ deyil. Bu, uzun illər ərzində
siyasi-diplomatik, hərbi-strateji və iqtisadi müstəvilərdə görülən işlərin, uğurlu xarici siyasətin və beynəlxalq
fəaliyyətin nəticəsidir. Yuxarıda vurğuladığımız kimi, Azərbaycanın Müzəffər Ali Baş Komandanı, Prezident
İlham Əliyev Heydər Əliyev siyasətinin davam etdirilməsi nəticəsində bu misilsiz nailiyyətə imza atdı, milli qürur
və ləyaqətin, tarixi ədalətin bərpasına nail oldu:
- ötən müddət ərzində dövlət başçısının rəhbərliyi ilə hücum diplomatiyasının uğurla həyata keçirilməsi,
qərəzli dairələrin məkrli planlarının iflasa uğradılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi qərar və
qətnamələrin qəbuluna nail olunması keçmiş münaqişənin həlli istiqamətində ölkəmizin mövqeyinin
möhkəmlənməsini şərtləndirdi;
- Azərbaycan mötəbər regional və beynəlxalq təşkilatların siyasi tribunasından məharətlə istifadə etməklə
problemə obyektiv beynəlxalq baxışın formalaşması istiqamətində məqsədyönlü iş apardı. Bunun nəticəsidir ki,
bir çox beynəlxalq təşkilatların toplantılarında keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsinin zəruriliyi müvafiq sənədlərin mətnində öz əksini tapdı, zəruri və
fundamental hüquqi baza formalaşdırıldı:
- Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən hücum diplomatiyasının tərkib hissəsi kimi uğurlu
informasiya strategiyası tətbiq olundu, Azərbaycan həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırıldı.
Ermənistanın, erməni lobbisinin və onları dəstəkləyən bəzi geosiyasi mərkəzlərin Azərbaycana qarşı qara piar
kampaniyasının iflasa uğradılması bu kontekstdə çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yeri gəlmişkən, 44 günlük
müharibə zamanı dünyanın 30-dan çox nüfuzlu media orqanına müsahibə verən Prezident İlham Əliyevin ifadə
etdiyi fikirlər, qətiyyətli və qüdrətli Lider kimi Azərbaycanın prinsipial mövqeyini inamla müdafiə etməsi qlobal
ictimai rəyin ölkəmizin lehinə dəyişməsinə yol açdı, qələbəmizi təmin edən mühüm strateji faktorlardan biri kimi
çıxış etdi;
- Azərbaycanın iqtisadi potensialının və hərbi qüdrətinin artırılması, ordu quruculuğu prosesinin müasir
tələblər və çağırışlar nəzərə alınmaqla fasiləsiz davam etdirilməsi dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer alan
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş meydanında öz sözünü deyərək torpaqlarımızı azad etməsinə imkan verdi.
Beləliklə, beynəlxalq hüquq normalarına, konkret olaraq BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə
əsaslanaraq əks-hücum əməliyyatlarını müvəffəqiyyətlə həyata keçirən müasir və qüdrətli Azərbaycan Ordusu
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə erməni faşizminə sarsıdıcı zərbə
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endirdi. 31 oktyabr 2003-cü il tarixində keçirilən andiçmə mərasimindəki nitqində “Azərbaycan öz doğma
torpaqlarını nəyin bahasına olursa-olsun, azad edəcəkdir”, - deyən cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın
və dövlətimizin yeni şanlı tarixi yazıldı. Azərbaycan xalqı və dövləti düşmən üzərində parlaq, inamlı qələbə
qazanmaqla öz gücünü dünyaya nümayiş etdirmiş oldu.
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciətində Şuşanın işğaldan
azad edilməsinin tarixi əhəmiyyətindən danışarkən “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!”, - deyə bildirdi.
Bəli, bu gün müdrik dövlət xadimi, dahi şəxsiyyət, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin ruhu
şaddır. Çünki onun vəsiyyəti layiqli davamçısı, siyasi varisi tərəfindən yerinə yetirilib: Azərbaycan Ulu Öndərin
arzuladığı - görmək istədiyi kimi qüdrətli, əzəmətli və qalib dövlətdir!

Azərbaycan.-2021.- 4 may.-№93.-S.1,3.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvanda xilaskarlıq missiyası
Mehman Süleymanov,
Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasının professoru,
tarix elmləri doktoru
XX əsrin sonlarında Azərbaycan ərazilərinin işğal yolu ilə ələ keçirilməsini hədəfə almış Ermənistanın
hərbi təcavüzü yalnız Qarabağın dağlıq hissəsinə deyil, Azərbaycanın sərhədboyu bütün ərazilərinə, eləcə də,
Zəngəzurun itirilməsi ilə respublikamızın əsas hissəsindən aralı düşmüş Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı
yönəlmişdi. Erməni millətçilərinin fikrincə, guya, Naxçıvan da xəyali “böyük Ermənistanın” tərkib hissəsi olub.
Ermənilər hələ SSRİ dövründə Moskvadakı havadarlarına arxalanmaqla fürsət düşdükcə Naxçıvanın
Ermənistana birləşdirilməsi barəsində dəfələrlə mərkəzi hakimiyyət qarşısında məsələ qaldırmışdılar. Lakin bu
müraciətlər 70 il nəticəsiz qalmışdı. SSRİ-nin dağılması ərəfəsində isə ermənilər yaranmış şəraiti əsl fürsət
bilərək, Naxçıvanın Azərbaycandan qoparılması üçün səfərbər oldular. Ermənistanın millətçi-separatçıları
Dağlıq Qarabağda işə saldıqları işğalçı siyasətin qarşısının alınmamasından və getdikcə genişlənməsindən
ilhamlanaraq öz caynaqlarını Naxçıvana tərəf də uzatmağa başladılar.
Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi xaos, siyasi qüvvələrin hakimiyyət uğrunda didişmələri,
sərhədlərin müdafiəsinin fərdi maraqlara qurban verilməsi yalnız Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı ərazilər
üçün deyil, bütün Azərbaycan üçün heç də yaxşı gələcək vəd etmirdi. Bu durum respublikanın əsas hissəsindən
artıq təcrid edilmiş, blokadya alınmış Naxçıvan Muxtar Respublikasının da taleyinin Dağlıq Qarabağın
taleyindən fərqlənməyəcəyini güman etməyə əsaslar yaradırdı. Lakin belə bir ağır durumda Azərbaycan xalqının
böyük rəhbəri Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi, onun öz siyasi və dövlətçilik təcrübəsinə arxalanmaqla insanları
ətrafında səfərbər edə bilməsi Naxçıvanı erməni işğalının real təhülkəsindən xilas etdi.
1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri seçiləndən sonra
ümummilli lider Heydər Əliyevin atdığı ilk addımlardan biri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli
Müdafiə Komitəsinin yaradılması haqqında” qərar oldu. Sentyabr ayının 7-də qəbul edilən həmin qərar muxtar
respublikanın müdafiəsinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə
mərkəzləşdirilmiş rəhbərliyin təmin edilməsi ilə bağlı idi. Qərara əsasən, bu diyarı yaranmış vəziyyətdən
çıxarmaq, qonşu Ermənistandan edilən silahlı basqınların qarşısını almaq, əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək nəzərdə tutulurdu.
1991-ci ilin avqustunda Moskvada dövlət çevrilişinə cəhddən sonra SSRİ-nın parçalanması prosesi
daha da gücləndi. Müttəfiq respublikalar bir-birinin ardınca öz suverenliklərini elan etdilər. Bu proses
Azərbaycanda, o cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da hərbi-siyasi vəziyyətin daha da
mürəkkəbləşməsinə yol açdı. Çünki ölkə daxilində yaranmış qarışıqlıqdan və hakimiyyətsizlikdən istifadə edən
erməni millətçiləri yeni şəraitdə daha da azğınlaşdılar və onların azərbaycanlı əhaliyə qarşı tətbiq etdikləri
təcavüzkarlıq daha geniş miqyas aldı.
Bu azğınlıqların davamı kimi 1991-ci ilin sentyabrında erməni silahlı quldur dəstələrinin Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisinə basqınlarının sayı da xeyli çoxaldı. Sovet ordusu hərbi qulluqçularının bu
təcavüzkarlıqlar zamanı açıq-açığına erməni millətçilərini dəstəkləməsi isə vəziyyəti xüsusilə gərginləşdirirdi. Bu
da əhali arasında sovet hərbi qulluqçularına qarşı narazılıqların artmasına yol açırdı. Baş verən davamlı
təxribatların qarşısının alınması və bölgədə yerləşən sovet hərbi hissələrinin hərbi qulluqçularının erməni
silahlılarının əlində vasitəyə çevrilməsinə son qoyulması üçün 1991-ci il oktyabrın 26-da Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Muxtar Respublika ərazisində yerləşən sovet qoşun hissələrinin statusu haqqında məsələ
müzakirə etdi.
Muxtar respublika ərazisində yerləşən 41-ci sərhəd dəstəsinin rəisi polkovnik V.Jukov, habelə 75-ci
mexanikləşdirilmiş atıcı diviziyasının komandiri, general-mayor R.Slaboşeviç Ali Məclisin oktyabrın 26-da
keçirilmiş iclasına dəvət edildilər. Bu şəxslərin hər ikisi müzakirə olunan məsələ ilə əlaqədar Ali Məclisin üzvləri
qarşısında məlumatla çıxış etdilər. Aparılan müzakirələrdən sonra Ali Məclis tərəfindən “Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yerləşən hərbi qüvvələrin hissələrinin statusu haqqında” qərar qəbul edildi. Bu qərarda nəzərdə
tutulmuşdu ki, Naxçıvan ərazisində yerləşən sovet hərbi qüvvələrinin statusu ilə bağlı bütün məsələlərin
öyrənilməsi, bu qüvvələrlə yerli hakimiyyət orqanları arasında qarşılıqlı əlaqələrin təkmilləşdirilməsi məqsədilə
xüsusi komissiya yaradılsın.
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Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən hərbi hissələrin statusunun
müəyyənləşdirilməsi haqqında Ali Məclisin qərarı SSRİ hərbi strukturlarının rəhbərləri tərəfindən təşvişlə
qarşılandı. Güman edilirdi ki, belə bir qərarın qəbul edilməsi muxtar respublikada olan hərbi hissələrin fəaliyyətini
məhdudlaşdıra bilər. Bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini
N.Şam və SSRİ Baş Sərhəd İdarəsinin şöbə rəisi A.Bessonov noyabr ayının əvvəllərində Naxçıvana gəldilər.
Noyabr ayının 6-da Heydər Əliyev onlarla görüşdü. Görüş zamanı son aylar ərzində ayrı-ayrı hərbi
xidmətçilərlə, o cümlədən, sərhədçilərlə əhali arasında törədilən, əhalinin narazılığına səbəb olan və yerli
hakimiyyət orqanları ilə muxtar respublika ərazisində yerləşən hərbi hissələrin qarşılıqlı fəaliyyətini
mürəkkəbləşdirən hüquqa zidd hərəkətlər geniş müzakirə olundu. Burada qeyd olundu ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisində sərhəd qoşunları hissələri öz funksiyalarını bu regionda yaranmış real vəziyyətə uyğun
həyata keçirməli və yerli orqanlarla qarşılıqlı əlaqənin yaxşılaşdırılmasına səy göstərməlidirlər.
Muxtar respublika ərazisində yerləşən hərbi hissələrin statusu haqqında Ali Məclisin qəbul etdiyi qərarın
hərbi qulluqçularda yaratdığı nigarançılığın müzakirəsi ilə bağlı noyabr ayının 7-də Ali Məclisin sədri Heydər
Əliyev Naxçıvan ərazisində yerləşən bütün hərbi hissələrin komanda heyəti ilə görüş keçirdi. Ulu öndər hərbi
hissələrlə muxtar respublikanın rəhbərliyi arasında sıx qarşılıqlı fəaliyyətin olmasının zəruriliyini vurğuladı və
hərbi hissə komandir-lərinin də nəzərinə çatdırdı ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən bütün
hərbi hissələr öz xidməti vəzifələrini Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyini nəzərə almaqla, yerli hakimiyyət orqanları ilə sıx qarşılıqlı əlaqə qurmaqla həyata keçirməlidirlər.
Lakin hərbi hissələr və o cümlədən də yuxarı hərbi komandanlıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının
hakimiyyət orqanlarının bölgədəki hərbi hissələrin idarə edilməsinə təsir imkanı əldə etməsi ilə razı deyildilər və
ona görə də muxtar respublika ərazisindəki hərbi hissələrin statusunun müəyyənləşdirilməsi hərbi hissələrin
rəhbərliyi tərəfindən hər vasitə ilə ləngidilirdi. Bu isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyini qane etmirdi.
Xüsusilə keçmiş SSRİ-nin dağılması prosesinin dönməz xarakter aldığı, Azərbaycan ərazisində isə
hərbi-siyasi şəraitin daha da mürəkkəbləşdiyi bir şəraitdə hərbi hissələrin statusunun hələ də müəyyənləşməməsi
haqlı suallar doğururdu. Bu suallara cavab tapılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
1991-ci il dekabrın 16-da “Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən silahlı qüvvələrin hissələrinin statusu
haqqında” 6 oktyabr 1991-ci il tarixli qərarın icra vəziyyəti haqqında məsələnin müzakirəsindən sonra yeni bir
qərar qəbul etdi. Bu qərarın qəbul edilməsində məqsəd Naxçıvan ərazisində yerləşən silahlı qüvvələrin statusunun
tezliklə müəyyənləşdirilməsi və bu qüvvələrin yerli hakimiyyət orqanlarına bağlılığının həll edilməsi idi.
Bu qərarın qəbul edilməsindən bir neçə gün sonra, yəni 1991-ci il dekabrın 21-də Almatıda 11 müstəqil
respublikanın rəhbərləri toplanaraq Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında müqavilə imzaladılar.
Bununla SSRİ-nin dağılması yolunda daha bir addım atıldı və SSRİ-yə aid olan silahlı qüvvələrin bölüşdürülməsi
məsələsi daha da aktuallaşdı. Amma Azərbaycan rəhbərliyi bu məsələdə lazımi qətiyyət göstərmədi. Belə olan
halda, Heydər Əliyev bu məsələnin dövlətin və xalqın milli maraqları çərçivəsində həll edilməsinə xüsusi diqqət
yetirdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hərbi hissələrin yeni şəraitdə yerli hakimiyyət orqanlarının
tabeliyinə verilməsi məsələsinin sərtləşdirilməsi hətta Moskvada da narazılıqla qarşılanmışdı. Bununla bağlı SSRİ
müdafiə naziri marşal Şapoşnikov Naxçıvana teleqram da göndərmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan
ərazisində yerləşən keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı respublika
rəhbərliyinin nümayiş etdirdiyi süstlüyü və qətiyyətsizliyi Heydər Əliyev yolverilməz hal sayırdı.
Bu məsələ 1992-ci il yanvar ayının 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin
qəbul etdiyi qərarda da öz əksini tapmışdı. Bu qərarda göstərilirdi ki, Azərbaycan Respublikasının siyasi
rəhbərliyinin göstərilən məsələ ilə əlaqədar qeyri-müəyyən, qeyri-ardıcıl və bəzən anlaşılmaz mövqeyi
respublikanın həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən ciddi bir məsələnin həllinə imkan vermir.
1992-ci il may ayının 1-də Ermənistan silahlı qüvvələri Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı
irimiqyaslı təcavüzə başladı. Bu təcavüz bir neçə gün davam etdi və muxtar respublikanın həyatına ciddi zərbələr
vurdu. Muxtar respublika daxilində müdafiə qüvvələrinin olmaması erməni silahlı dəstələrinin təcavüzünün
fəlakətlərini daha da artırdı. Bölgədə olan sovet hərbi hissələrinin statusunun müəyyənləşməməsi isə onlardan
müdafiə məqsədilə istifadə edilməsini qeyri-mümkün edirdi. Bu təcavüzün qarşısını yalnız Ermənistan rəhbərliyi
ilə aparılan danışıqlar nəticəsində almaq mümkün oldu.
Lakin yaranan sakitlik heç də uzun sürmədi. May ayının 18-də erməni silahlı dəstələri daha böyük
qüvvələrlə Şərur rayonu istiqamətində hücuma keçdilər. Həmin təcavüz Ermənistan tərəfindən Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzərinə həyata keçirilən ən qanlı və fəlakətli təcavüz idi. Nəticədə, insan itkilərinə yol verildi, xeyli
sayda dinc sakin isə yaralandı. Ən əsası, Sədərək kəndi dağıdıldı. Şərur rayonunun bir neçə kəndinin əhalisi başqa
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yerə köçürülməli oldu. Bununla da muxtar respublika daxilində hərbi-siyasi vəziyyət daha da mürəkkəbləşdi.
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru əlaqələrinin kəsilməsi, Naxçıvana yanacaq, ərzaq və başqa ləvazimatların
gətirilməsinin məhdudlaşması, iqtisadiyyatın yararsız vəziyyətdə olması əlavə çətinliklərə də yol açdı.
Ermənistanın genişlənən hərb təcavüzünün dayandırılması məqsədilə may ayının 18-də Heydər Əliyev
müxtəlif ölkələrin Naxçıvanda olan müxbirlərini dəvət edərək bəyanat verdi, onların vasitəsilə Naxçıvanda
yaranmış vəziyyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Dünyanın müxtəlif ölkələrində Ermənistanın Naxçıvana
təcavüzü haqqında operativ məlumatlar yayıldı. Nəticədə, dünyanın 57 dövləti Ermənistanın Naxçıvan Muxtar
Respublikasına qarşı təcavüzakarlığını pislədi. Hətta NATO da bununla bağlı bəyanat verdi. May ayının 18-də
Türkiyənin Nazirlər Kabineti Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaranmış vəziyyəti müzakirə edərək geniş bir
bəyanatla çıxış etdi. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndələri yaranmış vəziyyətlə əlaqədar muxtar
respublikaya gəldilər.
Heydər Əliyev Türkiyənin və İranın hökumət nümayəndələri ilə təmaslar yaratdı, Ermənistanın artan
təcavüzkarlığını onlarla müzakirə etdi. Konkret olaraq Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirəl, baş nazirin
birinici müavini Ərdol İnönü, Xarici İşlər naziri Hikmət Çətin Naxçıvana zəng edərək Heydər Əliyevlə əlaqə
saxladılar və yaranmış vəziyyətdən çıxmağın yolları müzakirə edildi. Məsələnin yerində araşdırılması üçün
böyük elçi Ömər Ərsun başda olmaqla Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndə heyəti Naxçıvana gəldi. İranın
Xarici İşlər naziri Əliəkbər Vilayəti də Heydər Əliyevlə telefon danışığında Ermənistanın təcavüzkarlığını
müzakirə etdi və Naxçıvana yardım göstərilməsi üçün qarşılıqlı razılaşma əldə edildi.
Bütün bunların nəticəsində Ermənistanın təcavüzkarlığı beynəlxalq aləmdə kifayət qədər qınandı və
Ermənistan məhkum vəziyyətinə düşdü. Ona görə də Ermənistan rəhbərləri bir çox vasitələrə əl ataraq sübut
etməyə çalışdılar ki, guya, onlar muxtar respublika üzərinə hücuma keçməyiblər. Hətta Ermənistanın müdafiə
naziri və digər rəhbər şəxsləri Heydər Əliyevlə əlaqə saxlayaraq danışıqlar aparılmasına və müzakirələr yolu ilə
gərginliyin aradan qaldırılmasına hazır olduqlarını bildirdilər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi-siyasi vəziyyətin mürəkkəbləşməsi Bakıda kəskin siyasi
oyunların baş verdiyi və yenidən hakimiyyətsizliyin yarandığı günlərə təsadüf edirdi. Respublikanın ərazi
bütövlüyü mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən təmin edilməli olduğu halda, Bakıda hakimiyyətsizlik
yaranması və siyasi qüvvələrin də başının hakimiyyət uğunda mübarizəyə qarışdığı bir vaxtda Naxçıvan Muxtar
Respublikasının müdafiəsinin təşkili bütünlüklə ümummilli lider Heydər Əliyevin üzərinə düşdü. Belə bir
mürəkkəb vəziyyətdə Heydər Əliyev xalq tərəfindən seçilmiş bir lider kimi Naxçıvan Muxtar Republikasının
əhalisini və potensialını öz ətrafında birləşdirərək dövlətçilik təcrübəsini və istedadını yenidən ortaya qoyaraq və
Naxçıvana qarşı istiqamətlənmiş erməni təcavüzünün genişlənməsinin qarşısını almağa müvəffəq oldu. Belə bir
şəraitdə Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf və müdafiə fondunu yaratmağı təklif etdi. Ali
Məclisin Rəyasət Heyətinin 1992-ci il may ayının 25-də olan iclasında Heydər Əliyevin təklifi razılıqla qarşılandı
və Naxçıvanın inkişafı və müdafiəsi fondu yaradıldı.
1992-ci il iyun ayının əvvəllərində Ermənistan rəhbərliyi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
münasibətlərin normallaşdırılması üçün təkliflər paketini Naxçıvana göndərdi. Ermənistan Azərbaycana qarşı
təcavüzkar niyyətlərindən əl çəkməsə də Naxçıvandan keçən yolların bağlanması bu respublikanın da iqtisadi
vəziyyətinə ciddi təsir göstərirdi. Ona görə Ermənistan rəhbərliyi kommunikasiyaların açılması üçün müəyyən
addımlar atmaq istəyirdi. Təkliflər paketində də bildirilirdi ki, Naxçıvanın Ermənistanla olan sərhəd xətti
boyunca sabitlik təmin edilsin, dəmir yolu xətti açılsın.
Heydər Əliyev bu təkliflərlə tanış olandan sonra onlara ümumazərbaycan mövqeyindən yanaşdı və öz
təkliflərini irəli sürdü. O bəyan etdi ki, ilk növbədə, iki respublika arasında davam edən münaqişəyə son qoyulsun.
Çünki bu münaqişənin dayandırılmayacağı halda hər hansı bir sahədə Ermənistanla normal münasibətin
qurulması mümkün deyildi və o cümlədən, dəmir yolunu açmaq da mümkün olmayacaqdı. Ermənistan tərəfi,
əslində, Heydər Əliyevin bu arqumenti ilə razılaşırdı və münaqişənin dayandırılması üçün sərhəd xətti boyunca
xarici müşahidəçilərin iştirakı ilə 10 müşahidə postunun yaradılmasını təklif edirdi. Onların mövqeyi belə idi ki,
həmin müşahidə postlarına İrandan olan müşahidəçilər gətirilməldirlər.
Bununla bağlı Ermənistan tərəfi İrana müraciət də etmiş və İran tərəfinin bu məsələ ilə bağlı razılığını
almışdı. Heydər Əliyev isə müşahidəçilərin yalnız bir ölkədən olmasını düzgün saymırdı və təklif irəli sürdü ki,
müşahidə postlarına İranla bərabər, həm də Türkiyədən olan müşahidəçilər yerləşdirilsin. Ermənistan rəhbərliyi
bu təkliflə razılaşmadı. Onda Heydər Əliyev müşahidə postlarına İran, Türkiyə və Rusiya müşahidəçilərinin
yerləşdirilməsini təklif etdi. Bu təklif də Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmədi. Yəni Ermənistan tərəfi
bir daha nümayiş etdirdi ki, münaqişənin dayandırılması ilə bağlı bu ölkənin rəhbərliyi hər hansı əməli bir addım
atmaq niyyətində deyil.
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Naxçıvan ərazisində yerləşən keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin hissələrinin Rusiya Federasiyasının
tabeçiliyinə keçdiyini nəzərə alaraq, Heydər Əliyev Rusiya Müdafiə Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin rəhbərləri ilə, Rusiya Sərhəd Qoşunları Baş Komandanlığının rəhbərləri ilə, Zaqafqaziya Hərbi
Dairəsinin, Zaqafqaziya Sərhəd Qoşunları Dairəsinin, Naxçıvanda yerləşən 75-ci motoatıcı diviziyanın, 41-ci
sərhəd qoşunları dəstəsinin komandanlıqları ilə müxtəlif vaxtlarda danışıqlar aparmış, Naxçıvan ərazisində
yerləşən və eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının tabeliyində olmayan qoşun hissələrinin ləğv olunmasını
tələb etmişdi.
Həmin danışıqlarda Ali Məclisinin rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının artıq tam müstəqil dövlət
olduğunu və dünya dövlətləri tərəfindən də bu müstəqilliyin tanındığını əsas tutaraq Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisində başqa dövlətin hərbi hissələrinin qalmasının qeyri-mümkün olduğunu bəyan edirdi.
Aparılan bu səmərəli danışıqlar və fəaliyyət nəticəsində Muxtar Respublika ərazisində yerləşən 75-ci motoatıcı
diviziyanın, 41-ci sərhəd qoşunları dəstəsinin ləğv olunması və bu hərbi hissələrin sərəncamında olan silahların,
sursatların, texnikanın, hərbi və mülki əmlakın Azərbaycan tərəfinin sərəncamına verilməsinə razılıq əldə edildi.
Bununla bağlı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1992-ci il iyul ayının 25-də xüsusi qərar
qəbul etdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki sovet qoşun hissələrinin əmlakının dinc şəkildə və
bütünlüklə Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsi böyük tarixi hadisə idi. 1992-ci il iyul ayının 27-dən başlayaraq
75-ci motoatıcı diviziyanın sərəncamında olan silahlar, sursatlar, texnika, hərbi və mülki əmlak xüsusi
komissiyaların aktı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Müdafiə Komitəsinə təhvil verilməsinə
başlandı. Dövlət Müdafiə Komitəsi tərəfindən təhvil alınan silah və hərbi texnika Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Naxçıvandakı 5-ci əlahiddə motoatıcı birqadasının formalaşdırılmasına istiqamətləndirildi.
75-ci motoatıcı diviziyanın əmlakının təhvil verilməsi prosesi iyul ayının 27-dən avqust ayının 15-dək
davam etdi və avqust ayının 18-də bu diviziyanın şəxsi heyətinin sonuncu dəstəsi təyyarə ilə Naxçıvan torpağını
tərk etdi. Avqust ayının 18-də diviziyanın əmlakının, silahlarının, hərbi texnikasının Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Naxçıvandakı 5-ci əlahiddə motoatıcı briqadasına verilməsi haqqında sənədlərin imzalanması və
diviziyanın şəxsi heyətinin Naxçıvandan yola salınması mərasimi təşkil edildi. Bu mərasimdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev də iştirak edirdi.
Qərargah qarşısında düzülmüş olan şəxsi heyəti Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev
“Salam, Azərbaycan əsgərləri!” – deyə salamladı və sonra da onların qarşısında tarixi bir çıxış etdi: “Azərbaycan
Milli Ordusunun zabitləri və əsgərləri! Bu gün bizim üçün son dərəcə əlamətdar bir gündür. Bu gün öz
müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan dövləti artıq öz milli ordusunu yaradır. Azərbaycanın tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu yolda müvafiq addımlar atır, lazımi tədbirlər görür və torpağımızın
toxunulmazlığını təmin etmək üçün Naxçıvan ərazisində öz milli silahlı qüvvələrinin yaradılması ilə məşğul olur”.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinə tabe olan 75-ci motoatıcı diviziyanın əmlakının dinc şəkildə və bütünlüklə
Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsi prosesinin getdiyi bir vaxtda Rusiya Sərhəd Qoşunların 41-ci sərhəd
dəstəsinin də əmlakının Azərbaycan tərəfinə verilməsi üçün iş aparılırdı. 41-ci sərhəd dəstəsinin əmlakının və
onun funksiyalarının Azərbaycan sərhədçilərinə təhvil verilməsi 1992-ci il sentyabr ayının sonlarına qədər davam
etdi.
Muxtar respublika ərazisində Azərbaycanın İranla və Türkiyə ilə olan sərhədi 215 kilometrlik bir sahəni
əhatə edirdi. 41-ci sərhəd dəstəsinin funksiyaları Azərbaycanın sərhəd dəstələrinə təhvil verildikdən sonra sərhəd
dəstəsinin qərargahı üzərində Azərbaycanın Dövlət Bayrağı qaldırıldı.
1992-ci il oktyabr ayının 9-da Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 1-ci
ildönümü münasibətilə Naxçıvanın Azadlıq meydanında hərbi parad təşkil edildi və bu paradda Naxçıvanda
təşkilinə başlanan milli hərbi strukturların təşkilatlanmasına ümumxalq baxışı keçirildi. Bu parad, əslində,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsi yolunda ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşkilatçılığı
altında görülən işlərin nəticəsinə baxış idi.
1992-ci il oktyabr ayının 18-də Naxçıvanın müdafiəsinin təşkili ilə bağlı daha bir tarixi hadisə baş verdi.
Həmin gün muxtar respublika ərazisində yaradılmış Birinci sərhəd dəstəsinin əsgərlərinin andiçmə mərasimi
həyata keçirildi. Bu tədbirdə də Heydər Əliyev iştirak etdi. Ali Məclisin sədri gənc sərhədçilərin müstəqil
Azərbaycan dövlətinin sərhədlərinin qorunmasına başlamalarını tarixi bir hadisə kimi dəyərləndirdi. O qeyd etdi
ki, Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir və Azərbaycan xalqı öz milli azadlığını əldə edib və indi müstəqil
dövlətin atributlarını yaratmaq işi ilə məşğuldur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsinin təşkili istiqamətində bir çox mühüm tarixi tədbirlərin
həyata keçirilməsinə, silahlı qüvvələrin Naxçıvandakı hərbi hissəsinin, habelə Naxçıvandakı sərhəd dəstəsinin
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təşkili üçün əməli işlər görülməsinə baxmayaraq, müəyyən qüvvələr bu proseslərin inkişafına mənfi təsir
göstərməyə çalışırdılar. Məlumdur ki, 1992-ci ilin sonlarından Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət daha da
mürəkkəbləşməkdə idi. Respublikanın iqtidarında olan qüvvələrin Naxçıvanda olan bəzi nümayəndələri bütün
Azərbaycan üçün xarakterik olan ictimai-siyasi qarışıqlığı Naxçıvanda da canlandırmaq istəyirdilər.
Heydər Əliyev də 1992-ci il noyabr ayının 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsinin
təşkilinə həsr edilmiş müşavirədə təəssüflə qeyd edirdi ki, bəzi qüvvələr bizim işimizi pozurlar. Son illərdə
Azərbaycanda olan özbaşınalıq Naxçıvana da öz təsirini göstərib və başıpozuqluq gəlib o yerə çatıb ki, onlar
istədiklərini edirlər. Bununla Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi iqtidarının 1992-ci il oktyabr ayının 24də Naxçıvanda qanuni hakimiyyət orqanlarının devrilməsi üçün törətdiyi təxribata işarə edirdi. Lakin Heydər
Əliyevin qətiyyəti və onun prinsipial mövqeyinin yerli əhali tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəklənməsi
nəticəsində bu təxribatın qarşısı etibarlı şəkildə alındı.
Həmin müşavirədə qeyd edildi ki, Naxçıvan daxilində nizam-intizamın pozulması muxtar
respublikanın müdafiəsinin təşkilinə də pozucu təsir göstərir. Bununla belə, Heydər Əliyev öz çıxışlarında
bildirirdi ki, biz bir qarış da olsa torpağımızı əldən verməyəcəyik. Nəyin bahasına olursa-olsun, özümüzü müdafiə
edəcəyik, düşmənin qarşısını alacağıq. Bütün bunlar isə gərgin iş və birlik tələb edir. Biz çalışmalıyıq ki, hamı bir
yumruq kimi birləşsin. Biz həm düşmən təcavüzünün qarşısını almalıyıq, həm də maddi və sosial böhran
içərisində yaşayan xalqımızın həyat tərzini yüksəltməyə çalışmalıyıq.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin o zaman qeyd etdiyi bu məqamlar, əslində, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının müdafiəsinin təşkili istiqamətində qarşıda dayanan əsas vəzifələr idi. 1993-cü ilin böhranlı
yayında Azərbaycan məhvolma təhlükəsi ilə üz-üzə qalanda xalqın tələbi ilə ümummilli lider Bakıya qayıdana
qədər bu vəzifələr Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas məzmununu təşkil etmişdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin
müstəsna bir dahiyanəlik və qətiyyətlə, məharət və qeyrətlə gerşəkləşdirdiyi bütün bu tədbirlər isə
Azərbaycandakı xaos və hərc-mərclik şəraitində Naxçıvanın xilas edilməsi, erməni qəsbkarların çoxillik
niyyətlərinin gözlərində qalması ilə nəticələndi.
Xalq qəzeti. - 2021.- 2 may. - № 92. - S. 3.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
Anar İsgəndərov,
Milli Məclisin deputatı, 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 Əliyev
Ümummilli lider
Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qəlbində yaşatdığı 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 zərurətə
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 bagli 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 vicdanla tədqiqi və tarixi həqiqətin olduğu kimi yazıya
alınması, obyektiv 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 nöqteyi-nəzərindən dəyərləndirildikdə, Azərbaycan tarixinin təkcə sovet (1920-1991-ci illər) dövrünün
deyil, əvvəlki, daha 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 19181920-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 tarixçi-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
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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 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 bildirir: “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 ki, 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 etdilər. Sonra, yəni iyunun ortalarından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə
dövrü başlanmışdır”.
Məlumdur ki, Bakıda 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. Ulu öndər 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 ölkəyə 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 göndərdi. 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 qeyd edir ki, 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, Azərbaycana
istilaçılıq hərəkətlərinə başlamışdı. Respublikanın daxilində o cəhdləri dəstəkləyən qüvvələr azərbaycanlı
olmamışdır. Eyni zamanda, AXC hökumətində və onun yaratdığı parlamentdə də daxili ziddiyyətlər, çəkişmələr
bu cümhuriyyyətin süqut etməsinə gətirib çıxarmışdır”.
Məlumdur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 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 deyir: “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
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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”.
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 bildirir ki, “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 AXC
ilə bağlı bütün qadağalara son qoyuldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün dövlət rəmzləri və himni bərpa
olundu. AXC-nin Vətən tarixində yenidən bərpasına xüsusi qiymət verən Heydər Əliyev qeyd edir: “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 çıxışında bildirir: “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 qeyd edir ki, bu “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”.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının 10-cu ildönümü ilə bağlı tədbirdə Heydər Əliyev Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti rəhbərlərinin xidmətlərini xüsusi vurğulayaraq demişdir: “Onlar öz cəsarətli fəaliyyətləri ilə
Azərbaycanda ilk müstəqil dövlətin qurulması üçün güclü addımlar atdılar. Xalqımıza müstəqillik ənənənələri
qoyub getdilər”.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 11-ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə xüsusi qiymət verən ulu öndər çıxışında deyir: “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 Cümhuriyyətinin 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
bərpasının 10-cu ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirdə bildirir: “1920-ci ilin əvvəlində Rusiyanın kommunistbolşevik 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 Cümhuriyyətinin süqutunun obyektiv səbəblərinin təhlilini verən Heydər Əliyev qeyd
edir ki, güclü xarici müdaxilələrə məruz qalan Xalq Cümhuriyyəti belə şəraitdə yaşaya bilməzdi. Mən bir daha
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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 deyir: “Bu gün (18
oktyabr 2001-ci il – A.J.) 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 Cümhuriyyətinin 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə Heydər Əliyev iki
ilədək fəaliyyət göstərmiş milli hökumətin dövlətçilik tariximizdə tutduğu yerə xüsusi qiymət verir: “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 deyir ki,
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 – 1922-1991-ci illər–Azərbaycanda totalitar recim,
kommunist ideologiyası şəraitində yaşadığımız dövr; dördüncü–1991-ci ilin sonundan, dekabrından başlayaraq
Sovetlər İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi günündən indiyədək
keçən dövrdür.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 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. 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 Cümhuriyyətini elan edənlərin
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev hadisələrin xronoloji baxımından təhlilini verir: “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 qeyd edir ki, 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 deyir: “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 Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə, onun həyata keçirdiyi tədbirlərə yüksək qiymət verən
Heydər Əliyev Cümhuriyyətin dərslərindən də nəticə çıxarmağı tövsiyə edərək bildirir ki, “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 Cümhuriyyətinin 80 illik yubileyində Heydər Əliyev 1918-1920-ci illərdə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini və 2 illik fəaliyyəti ilə dünya dövlətlərinin sırasına qoşulmuş milli hökumətin
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fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir: “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
aparmış, çox maraqlı faktlar meydana çıxmışdır. Bir çox tədqiqat əsərləri nəşr olunmuşdur”.
Ulu öndər AXC dövrünün təhlilini verməklə yanaşı, çağdaş Azərbaycan tarixçiləri qarşısında bir çox
məsul vəzifələr qoyaraq deyir: “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”.
Bəli, ümummilli lider Heydər Əliyevin arzuladığı kimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90, 95, 100
illik yubileyləri dövlət səviyyəsində və xalqın böyük coşğusu ilə qeyd olunmuşdur.
Qırx dörd günlük Qarabağ müharibəsində Azərbaycan öz tarixi torpaqlarını düşmən işğalından azad
etdi. Cümhuriyyət dövründən bizə əmanət qalan üçrəngli bayrağımız Qarabağda dalğalanmaqdadır. Qarabağ
Azərbaycandır!
Xalq qəzeti. - 2021.- 1 may. - № 91. - S. 3.
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Xilaskar
Rizvan Cəbiyev
Həyatda elə şəxsiyyətlər var ki, bizdən uzaqlaşdıqca onun dəyəri daha aydın görünür. Azərbaycan
xalqının milli sərvəti olan Heydər Əlirza oğlu məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. Onun bənzərsiz həyatı barədə nə
yazılsa, nə söylənsə, adına cild-cild kitablar bağlansa, yenə Böyüklüyü, Ucalığı önündə sönük görünəcək.
Heydər Əliyev çirklənmiş kainatımızda bir udum təmiz hava kimi idi. Soyuq, şaxtalı günlərdə ilıq günəş
işığına bənzəyirdi, susuzluqdan cadar- cadar olan torpağa can verən axar su kimi idi. Heydər Əliyev yaşamaq və
yaşatmaq üçün doğulmuşdu.
XX əsrin Heydər Əliyev möcüzəsi yəqin ki, hələ uzun əsrlər boyu tarixçiləri, filosofları, politoloqları
heyrətə gətirəcək. Siyasət aləminə tufan kimi, qasırğa kimi daxil olan Heydər Əliyev çox qısa zaman kəsiyində
böyük imperiyanın hakimiyyət olimpini fəth etdi, milyonlarla sadə insanın qəlbini fəth etdi, eyni zamanda
minlərlə kinli, məkrli düşmən qazandı. Onu fiziki cəhətdən məhv etmək istəyənlər dəfələrlə bu böyük şəxsiyyətə
sui- qəsd düzəltdilər. Hər şeyi hesablamışdılar, ancaq Heydər Əliyev dühasının nəyə qadir olduğunu
unutmuşdular. Bir də unutmuşdular ki, siyasət taxtasında ən güclü qroysmesterləri belə mat qoymağı bacaran
Heydər Əliyevin çiyinlərində Tanrının əli var. Uca Tanrının qoruduğunu heç kəs məğlub etməyə qadir deyil.
Fələyin çarxı həmişə dayanmadan, nəfəs dərmədən fırlanır. Cəsarətlini, qəhrəmanı, ömrünü xalqının
yolunda şam kimi gilə-gilə əridənləri təkrar-təkrar imtahana çəkir, sınayır, bərkə-boşa salır və boynuna əbədi
şöhrət çələngi taxır.
Onun uzun və mənalı həyatında hər şey olub: sevinc də, kədər də, eniş də, yoxuş da, qələbə də,
məhrumiyyət də, məhəbbət də, nifrət də. Sovet imperiyasının aparıcı liderlərindən biri olduğu zamanda da, göz
dustağı edildiyi vaxtda da o, heç dəyişməyib - elə əvvəlki sadə və mətin, cəsarətli və qətiyyətli, iradəli və inadkar,
hər şeyə qane olan və eyni zamanda barışmaz bir insan kimi qalıb Heydər Əliyev.
Deyirlər ki, Tanrı seçəni xalq da seçər. XX əsr Türk xalqının həyatında ağır sınaq illəri olmuşdur. Bu
sınaqdan üzüağ çıxan Türk xalqı öz böyük oğullarına - Mustafa Kamal Atatürkə və Heydər Əlirza oğlu Əliyevə
borcludur. Nə qədər qəribə görünsə də, bu iki xilaskarın taleyi, həyat yolu bir-birinə çox bənzəyirdi. Təsadüfmü,
yoxsa Tanrının lütfümü, bilmirəm, hər ikisi Əlirza kişinin oğlu idi. Hər ikisi uşaqlıqda gizlin-gizlin şeirlər yazıb,
amma böyüyəndə hər ikisi general oldu, biri hərbi sahədə, biri təhlükəsizlik sahəsi üzrə. Mustafa Kamalın 1919cu il may ayının 19-da Samsuna Dönüşü Türkiyə tarixində nə qədər əhəmiyyət kəsb edirdisə, Heydər Əlirza
oğlunun 1993-cü il iyun ayının 15-də Bakıya Qayıdışı da Azərbaycan üçün o qədər önəm daşıyırdı.
Hər ikisinə dağıdılmış, yarım-çılpaq ölkə miras qalmışdı. Hər ikisi yandırılmış torpaqların külü üzərində
qüdrətli dövlət qurdu. Hər ikisinə də dəfələrlə sui-qəsd olundu. Hər ikisi müxalifət tərəfindən layiq olmadıqları
tənqid və təhqirə məruz qaldılar.
Yaxşı yadımdadır, Milli Məclisdə 15 iyunun Qayıdış günü kimi bayram edilməsi barədə məsələ müzakirə
olunarkən müxalifətçi deputatlardan biri bütün kinini verdiyi suala tökərək, ucadan bağırdı:
- Axı, Azərbaycanı kimlərdən, nələrdən qurtarıb bu Heydər Əliyev?
Başqa bir deputat da eynən onun kimi oturduğu yerdən qışqıraraq, belə cavab verdi:
- Sizi Surət Hüseynovun kəndirindən, Azadlıq meydanında asılmaqdan qurtarıb Heydər Əliyev!
Ancaq, bu kəndir təkcə Surət Hüseynov fenomenini yetişdirənləri yox, bütün Azərbaycan xalqının
boğazına keçmişdi. Azadlığımız, müstəqilliyimiz dar ağacına çəkilmişdi, bu günümüz, sabahımız, bir millət kimi
varlığımız ölümə məhkum edilmişdi.
“Heydər Əliyev Azərbaycanı kimlərdən və nələrdən qurtarıb?”.
Sual kinlə deyilmişdi, amma tarix bu sualın cavabını kinsiz və qərəzsiz, səbir və təmkinlə verdi. Yaddaşı
və fantaziyası gödək olanlar xalqımızın 70 il ürəyində basdırdığı azadlığımızın, milli dövlətçiliyimizin köksünə
sancılmağa hazır olan süngünü nədənsə görmürdülər, bəlkə də görmək istəmirdilər.
Mən Heydər Əliyevin 1994-cü il oktyabr ayının 4-də Prezident Aparatından xalqa müraciətini
xatırlayıram. O, hüznlü, kədərli, ancaq qətiyyətli və məğrur səsin ehtizazı hələ də qulaqlarımdan getməyib.
Birbaşa xaricdən yönləndirilən mürtəce qüvvələr zor işlədərək, silahlı qiyam yolu ilə dövlət çevrilişi etməyə cəhd
göstərirdilər. Bir yanda top tüfəngini Bakının ürəyinə tuşlayan Cavadov qardaşları ilə Surət Hüseynovun
Yevlaxdan Bakıya doğru irəliləyən azğınlaşmış dəstələri, o biri yanda isə bu quldurlar yığınağı ilə üzbəüz
dayanan, özündən və sözündən başqa güvən yeri olmayan topsuz, tüfəngsiz, əliyalın Heydər Əliyev vardı. Kiçik
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bir qığılcım bəs idi ki, dövlətimiz, dövlətçiliyimiz məhv olub getsin. Bu ağır dəqiqələrdə Heydər Əliyev xalqa
müraciət edirdi:
- Hörmətli, həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar! Sevimli Azərbaycan xalqı!
Sözlər ən adi sözlər idi, ancaq bu sözlərdəki həyəcan, bu sözlərdəki sadəlik və dəmir məntiq qəlblərə
işləyirdi, ekran qarşısında oturan milyonlarla azərbaycanlının, sadə insanların gözlərindən axan yaş ürəklərinə
süzülürdü. Onlar heç vaxt Heydər Əliyevi bu dərəcədə qüssəli və eyni zamanda bu dərəcədə məğrur
görməmişdilər. Çətin günlər üçün doğulan və xalqının, çətin günləri üçün yaşayan insanlar ağır sınaq
dəqiqələrində daha mətin, daha cəsur və daha uzaqgörən olurlar. O sərin payız axşamından indi bizi uzun illər
ayırır. Mən bu illər ərzində dəfələrlə özümdən soruşmuşam: Prezidentin o axşamkı çıxışının gücü, qüvvəti nədə
idi ki, bir saat ərzində milyonlarla insanı Prezident sarayının ətrafına topladı və tarixin kinli axarı dəyişdi? Və
həmişə eyni qənaətə gəlmişəm - bu güc sözlərin sadəliyində, həqiqiliyində və xalqa inamındaydı. Heydər Əliyev
deyirdi: “Mən xalqa həmişə ümid bəsləmişəm, həmişə xalqa güvənmişəm, xalqın nə qədər qüdrətli və müdrik
olduğunu daim bilib, yəqin etmişəm”.
Heydər Əliyevin nə qədər böyük bir şəxsiyyət, nə qədər dahi bir insan, müdrik bir siyasətçi olduğunu onu
sevənlər də, sevməyənlər də, onu yaxından tanıyanlar da, tanımayanlar da təsdiq edirdilər. Bu sətirləri yazarkən
xarici səfərlərimizin birində baş vermiş əhvalat yadıma düşdü. 1996-cı ildə bir qrup deputat Heydər Əliyev ilə
birlikdə Fransaya rəsmi səfərə getmişdik. Axşam Fransa Prezidenti Jak Şirak, Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevin şərəfinə ziyafət verirdi. Ziyafətdə Heydər Əliyev Jak Şirakın çıxışından sonra qısaca cavab nitqi söylədi.
Bu nitq o qədər gözəl, aydın, rəvan və təsirli idi ki, bizimlə bir stol arxasında oturan Fransa Milli Bankının baş
direktoru Jan Püre məclisdə oturan bütün ziyafət iştirakçıları kimi ayağa qalxıb, uzun müddət Heydər Əliyevi
alqışladı. Sonra üzünü bizə, Azərbayan nümayəndə heyətinə tutaraq, bu sözləri söylədi:
- Azərbaycan xəritədə nöqtə boyda görünür. Adam bu balaca ölkədən belə nəhəng siyasətçinin çıxdığına
inana bilmir. Səmimi sözümdür, deyəsən bizim prezidentlərimizin yeri dəyişik düşüb. Heydər Əliyev gərək Fransa
kimi böyük bir ölkənin başçısı olaydı.
Mən həmən o ziyafət gecəsindən sonra anladım ki, Heydər Əliyevi tanıyandan sonra ona heyran
qalmamaq mümkün deyildir.
Gürcü xalqının böyük oğlu, uzun illər Sovetlər kimi nəhəng bir imperiyanın xarici siyasətinə başçılıq edən
Eduard Şevardnadze əbəs yerə demirdi ki, XX əsr liderlər əsridir, əsrimizin lideri isə Heydər Əliyevdir.
Tarix Heydər Əliyevi liderlik üçün yetişdirmişdi, Tanrı onu Azərbaycan xalqının yaralarını sarmaq üçün
göndərmişdi.
Heydər Əliyev tarix yazmır, onu çiyinlərində irəli aparırdı. Bu qüdrətli çiyinlərdə Azərbaycanın özü
boyda dərd-ələm daşıyırdı o. Bütün ömrü boyu sutkada 18-20 saat işləməyə adət etmişdi. Normal insan bu cür
yaşam tərzinə heç bircə il də davam gətirə bilməzdi. Amma Heydər Əliyevin daxili enerjisi sanki gözəgörünməz
qüvvələr tərəfindən idarə olunurdu.
Bir dəfə “Rossiyski Fermer” qəzetinin müxbiri Heydər Əliyevdən soruşmuşdu:
- Sirr deyilsə, bu qədər böyük qüvvəni hardan alırsınız? Axı bu yaxınlarda sizin 70 yaşınız tamam oldu.
Görün suala cavabında Heydər Əliyev nə deyir:
- Görünür təbiətin özü mənə hansısa qüvvə verir. Xarakterim isə qüvvə və bacarığımı səfərbərliyə almağa
vadar eləyir.
Ağır, çətin, həyata keçirilməsi mümkünsüz görünən bir missiya üçün göndərilmişdi Heydər Əliyev.
Ordusu, dövlətçiliyi günbəgün möhkəmlənən, iqtisadiyyatı durmadan inkişaf eləyən, xaosa, hərc-mərcliyə inamla
qələbə çalan, qüdrətli, çağdaş Azərbaycan qurmaq! Bu missiyanı ləyaqətlə başa vurmaq üçün əvvəlcə erməni
faşizmini torpağımızdan “iti qovan” kimi qovmalı, sonra üçrəngli bayrağımızı Qarabağda, Azərbaycanın döyünən
ürəyi Şuşada ucaltmalıydıq. Bu gözəl missiya oğul Əliyevin tərəfindən başa çatdırıldı. “Mən ona özüm kimi
inanıram” deyən ulu öndərimiz heç yanılmamışdı. Azərbaycan xalqı 44 günlük Vətən müharibəsində İlham
Əliyevi dönə-dönə, təkrar-təkrar kəşf etdi, onun sərkərdəlik bacarığına, natiqlik məharətinə, düşmənin
“məğlubedilməzlik” mifini darmadağın etmək gücünə heyran qaldı.
“Əsl qəhrəman ağır sınaq günlərində tanınır” deyib ulularımız. 44 günlük müharibə İlham Əliyevin
Prezidentliyi, Ali Baş Komandanlığı üçün ən gözəl test oldu. Xalq öz qəhrəmanını tanıdı, sevdi, onun ətrafında
dəmir yumruq kimi birləşdi.
Tanrı Atası kimi İlham Əliyevdən də heç nəyini əsirgəməyib, ona görkəm, ağıl, zəka, qətiyyət, cəsarət,
polad iradə və ən başlıcası xalqının yolunda məşəl kimi alışıb yanan sevgi dolu bir ürək verib. Mənim üçün İlham
Əliyev təkcə dövlətimizin başçısı deyil, həm də ümummilli liderimiz Heydər Əliyev irsinin, Heydər Əliyev
məktəbinin layiqli davamçısıdır.
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Ata və Oğul! İki mərd Adam, iki Xilaskar, imkansızı imkana çevirən, ölkəni düşmən tapdağından
qurtaran, Qarabağı Azərbaycana qaytaran iki yenilməz Qəhrəman. Azərbaycan xalqı təkcə bu xidmətlərinə görə,
Heydər Əlirza oğluna və onun böyük arzusunu gerçəyə çevirən İlham Heydər oğluna əbədi minnətdar qalacaqdır.
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Azərbaycanın qurtuluşu və dirçəlişi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
Cavanşir Paşazadə
Milli Məclisin deputatı, YAP Təftiş Komissiyasının üzvü
Azərbaycan xalqının tarixində müstəsna rol oynayan şəxsiyyətlər var. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev
də xalqımızın və dövlətçiliyimizin tarixində əvəzolunmaz şəxsiyyətdir. Ulu Öndərimiz xalqımız qarşısında
misilsiz xidmətlər göstərib.
Sovetlər dönəmində Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı inkişaf və tərəqqi yoluna çıxardı. 1990-cı
illərin əvvəlində isə bu dahi şəxsiyyət Azərbaycan dövlətini məhv olmaqdan xilas etdi.
1990-cı illərin siyasi mənzərəsi, həqiqətən də, acınacaqlı idi. 1991-ci ilin oktyabr ayında dövlət
müstəqilliyi elan olunsa da, bu müstəqillik kağız üzərində idi. 1992-1993-cü illərdə hakimiyyətdə olan AXC”Müsavat” cütlüyü isə ölkəmizi uçuruma aparırdı. Belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqının təkidli tələbi ilə Ulu
Öndər Heydər Əliyev Naxçıvandan Bakıya qayıtdı. Ümummilli Lider Heydər Əliyev bu qayıdışı ilə ölkənin xaos,
vətəndaş qarşıdurması, dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsindən xilas edilməsi tarixi missiyasını həyata
keçirməyə başladı. İyunun 15-də Ulu Öndər 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 Sovetinə Sədr seçilməsi ölkəmizin siyasi tarixində keyfiyyətcə yeni bir 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 praqmatik addımlar sayəsində ölkədə hökm sürən dağıdıcı proseslərin neytrallaşdırılmasına nail olundu. Və
Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan tarixinin şanlı qürur səhifəsinə
çevrildi. Bir sözlə, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanı vətəndaş müharibəsindən - qarşıdurmadan,
tənəzzül və məhv olmaq təhlükəsindən xilas edərək dirçəliş yoluna çıxardı və Azərbaycanı parçalamaq, forposta
çevirmək və korporativ maraqlar əsasında idarə etmək istəyənlər öz niyyətlərinə çata bilmədilər. Asayiş və qaydaqanun bərqərar edildi, soyğunçuluğa, vətəndaşların əmlakının qəsb olunmasına son qoyuldu. Ən əsası, nizami
ordu yaradıldı, 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, idarəetmə sisteminin
formalaşdırılması, neft müqavilələrinin imzalanması, Azərbaycanın iqtisadi dirçəlişinin əsasının qoyulması,
respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin formalaşdırılması, ölkənin dünya birliyinə inteqrasiyası prosesinə
başlanması dövlətimizin tərəqqi yolunda inamla irəliləməsini təmin etdi, Azərbaycanın qarşısında aydın
perspektivlər açıldı. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Milli Qurtuluş Günü müasir Azərbaycan tarixində
dönüş nöqtəsi idi: “Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması nəticəsində Azərbaycanda sabitlik bərpa
edildi, inkişafa start verildi və bugünkü Azərbaycan dünya miqyasında seçilən ölkələrdən biridir. Təəssüf ki, Ulu
Öndər Heydər Əliyev müstəqilliyimizin ilk günlərindən Azərbaycanda rəhbərlikdə olmamışdır. Əgər olsaydı, bir
qarış torpaq belə işğal altına düşməzdi. Əfsuslar olsun ki, müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizə rəhbərlik etmiş
şəxslər zəiflik, qorxaqlıq göstərdilər. O ki qaldı, AXC-”Müsavat” cütlüyünün hakimiyyətinə, o, biabırçı dövr idi,
xəyanətkar hakimiyyət torpaqlarımızı qoruya bilmədi”.
Sadalananların qanunauyğun nəticəsi kimi, 1993-cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkilərinin
nəticələrinə müvafiq olaraq xalqın dərin etimadı ilə Azərbaycan Prezidenti seçilən Ümummilli Lider Heydər
Əliyev qısa zamanda Özünün ümummilli maraqlara xidmət edən və ali prinsiplərə söykənən fəaliyyəti ilə ölkədə
milli həmrəyliyi, tərəqqini və inkişafı təmin etdi. Qeyd etdiyimiz kimi, 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 yaradıldı.
Bir sözlə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanan milli inkişaf strategiyasının fonunda həyata
keçirilən sistematik işlər və görülən məqsədyönlü tədbirlər siyasi sistemin təşəkkül tapmasını, onun struktur
elementlərinin mütəmadi təkmilləşməsini təmin etmiş oldu. Öz fəaliyyətini Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına
həsr edən Ulu Öndər, eyni zamanda, dövlətin hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm
addımlarını atdı. Milli ideologiyanın yaradılması da Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
dövlət quruculuğu siyasətinin mühüm tərkib hissəsindən biridir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan xalqının
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası təkcə bu dövlətin ərazisində
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yaşayan şəxsləri yox, eyni zamanda, bütün dünyada məskunlaşan azərbaycanlıları əhatə edən, dünya
azərbaycanlılarını vahid mərkəzdə birləşdirən milli məfkurəyə çevrildi.
Bunlarla yanaşı, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu praqmatik və balanslaşdırılmış xarici
siyasət kursu nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri genişlənməyə başladı. Ölkəmiz beynəlxalq arenada
müstəqil dövlət kimi tanındı, ikitərəfli və çoxtərəfli səmərəli xarici əlaqələr quruldu.
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında dönüş yarandı və
genişmiqyaslı işlərə başlanıldı. Daha sonra Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına nəqli istiqamətində müstəsna
əhəmiyyət kəsb edən tədbirlər görüldü və mühüm əməkdaşlıq layihələri gerçəkləşdirildi. Bütövlükdə, milli
maraqlara əsaslanan uğurlu xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini möhkəmləndirdi, Azərbaycan
etibarlı tərəfdaş kimi tanınmağa başladı.
Şübhəsiz, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu dövlət quruculuğu siyasətinin fonunda 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. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət bu gün uğurla və inamla davam etdirilir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən strateji kurs Azərbaycanın qüdrətinin daha da artmasını
təmin edib, ölkəmiz möhtəşəm nailiyyətlər qazanaraq yeni zirvələr fəth edir. Milli inkişaf modelinin uğurla tətbiq
edilməsi və hədəflənən nəticələrin əldə olunması, sosial-iqtisadi və institusional islahatların uğurla həyata
keçirilməsi, qanunvericilik bazasının zənginləşdirilməsi, möhkəm təməllərə söykənən ictimai-siyasi sabitliyin
qorunması, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında sürətlə irəliləməsi və
digər nailiyyətlər müasir müstəqil Azərbaycanın gerçəkliklərini təşkil edir.
Ümumiyyətlə, müstəqil Azərbaycanın müasir mənzərəsini səciyyələndirərkən bir sıra məqamları xüsusi
olaraq diqqətə çatdırmaq məqsədəmüvafiqdir. Bu kontekstdə əvvəla, qeyd edək ki, Cənubi Qafqaz regionunun
lider dövləti olan, spesifik inkişaf modeli ilə fərqlənən Azərbaycanda bütün sahələri əhatə edən çoxşaxəli və
paralel islahatlar həyata keçirilir. Ölkəmizdə uğurla və inamla davam etdirilən islahatlar dinamik tərəqqini
sürətləndirməklə yanaşı, yeni inkişaf perspektivləri də formalaşdırıb. Eyni zamanda, çevik və məqsədyönlü
fəaliyyət göstərən yeni idarəetmə strukturunun formalaşdırılması üçün mühüm institusional islahatlar həyata
keçirilib, əhəmiyyətli nəticələr əldə olunub. Şübhəsiz ki, çoxşaxəli islahatların reallaşdırılması davamlı xarakter
daşıyır. Dərin iqtisadi və institusional islahatların davamı kimi hüquqi islahatların aparılması da bu kontekstdə
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda həyata keçirilən çoxşaxəli islahatlar beynəlxalq
səviyyədə, nüfuzlu reytinq agentlikləri tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir.
Bununla yanaşı, milli maraqlara əsaslanan müstəqil xarici siyasət kursuna malik olan Azərbaycanın müasir
beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyi mütəmadi olaraq möhkəmlənir. Prezident İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir ki, ötən illərdə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi tanındı və bu yöndə sənədlər qəbul edildi. Torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi prosesində bu beynəlxalq sənədlər hüquqi baza rolunu oynadı.
Beləliklə, Azərbaycan gələcəyə doğru inamla, yeni zəfərlərlə addımlayır. Bu nailiyyətlərin əsasını isə
Heydər Əliyev siyasəti təşkil edir.
Yeni Azərbaycan.-2021.-24 aprel.-№72.-S.3.
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Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi irsinə elmi-fəlsəfi və sinergetik yanaşma
Tahir Məmmədov
YAP Veteranlar Şurasının üzvü, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Yüksək dəyərlərin əsas təhlil predmeti siyasətdə və fəlsəfədə şəxsiyyətin böyüklüyü və onun zəngin, geniş
dünyagörüşünün əhəmiyyətinin elmi şərhi ilə cilalanır. İnsan düşüncələrində fəlsəfi fikrin aparıcı mərhələlərinin,
xüsusilə onun siyasi istiqamətlərinin aydın və konkret şəkildə təhlilində Heydər Əliyev fenomeni artıq öz zirvə
yerini, yüksək mövqeyini tutmuşdur. Müasir Azərbaycan fəlsəfi fikrinin rəyinə istinad eləsək, ümumbəşəri
hadisələrin fundamentində insanın xeyirxah əməlləri, yaradıcı fəaliyyəti və işıqlı fikri, dərin düşüncəsi dayanır.
İnsan və Dünya konsepsiyasında fəlsəfənin idrakı, imkanları, ən ümdəsi isə gerçəklik fenomenlərinin, bir də daha
önəmli sayılan siyasi elmin nəzəri imkanlarının öyrənilməsinin şərhi verilir. “ŞƏXSİYYƏT və FƏLSƏFƏ”,
“FƏLSƏFƏDƏ ŞƏXSİYYƏT” konsepsiyasına üstünlük verən ümumbəşəri duyğu və düşüncələrlə müasir fəlsəfi
təlimlərin və nəzəriyyənin real problemlərinə fəal və yaradıcı nəzər yetirsək, görərik ki, əsasən, milli fəlsəfədə
ŞƏXSİYYƏT predmetinin təkzibolunmaz və dolğun çalarlarında Heydər Əliyev fenomeni həmişə ön plana
çəkilir.
Həmin fəlsəfi fikirlərdə Heydər Əliyev şəxsiyyəti ictimai ideyaların Azərbaycanın milli-mənəvi
sərvətlərinin (xüsusilə, ana dilimizin təmizliyinin qorunması, zənginləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi...)
ölkəmizin ictimai münasibətlərinin, insanların intellektual sahədəki yaradıcı fəaliyyətinin və ünsiyyətinin ifadəsi,
həm də bir subyekt kimi araşdırılır. Rəhbərin şəxsiyyət kimi xalq, dövlət qarşısındakı keyfiyyətlərinin təcəssümü
cəmiyyətin qlobal proseslərinin inkişafını müəyyənləşdirir və sürətləndirir. Bu, əsasən, tarixi planda, şərh edildiyi
üçün bütün həyati aspektlərdə özünü büruzə verir.
Məlumdur ki, müasir fəlsəfi fikirdə şəxsiyyət haqqında iki əsas və başlıca konsepsiya, yəni hadisələri
başlıca nöqteyi-nəzərdən mənalandırma və ona obyektiv nəzəri baxış əsas götürülür. Bu dərketmə üsulundan ən
öncəsi şəxsiyyətin əsas və funksional xarakteristikası və ictimai-siyasi həyatda fəaliyyəti, rolu başlıca amil kimi
qəbul edilir. İkinci konsepsiya isə şəxsiyyətin öz mahiyyəti ilə səciyyələndirilir və mənalandırılır. Hər iki
dərketmə üsulu ilə və hər iki əsas nöqteyi-nəzər kimi şərtləndirilən baxışda Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyət kimi
öz fenomenliyini artıq təsdiq etmişdir. Tarixi proseslərə obyektiv surətdə güclü təsir göstərən bütün başqa amillər,
konkret olaraq desək, ictimai-siyasi, geosiyasi, sosial-iqtisadi şəraitlə şərtləndirilir. Çünki müasir Azərbaycan
milli ideyanın əks-sədası kimi artıq Heydər Əliyev şəxsiyyətinin rolunu prioritet kimi üzə çıxarır, Ümummilli
Liderimizin tarixi şəxsiyyətlər sırasında öz yerini möhkəmləndirməsi rəhbərin böyük yaradıcı vətəndaş mövqeyi
və siyasi hünəri ilə əlaqələndirilir. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin ideyaları müasir Azərbaycanın
təcəssümü kimi qiymətləndirilir. Bugünkü Azərbaycan fəlsəfi fikri, Heydər Əliyev şəxsiyyətinin müstəqil, müasir
Azərbaycanın yaranması, möhkəmləndirilməsi, tərəqqisi naminə və xalqımızın inkişafı üçün həyata keçirdiyi
vəzifələr, məhz müasir fəlsəfədə nəzərdə tutulan, özünəməxsus yeri olan “fəaliyyət kateqoriyası” kimi
mənalandırılır. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin fəaliyyət kateqoriyasının fəlsəfəsinin bir tərəfi xilaskarlıq missiyası
ilə bağlı idisə, digər tərəfi yüksəliş mərhələləri ilə tamamlanırdı.
Atəşkəsin zəruriliyi, “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, Azərbaycan Konstitusiyasının hazırlanıb, qəbul
edilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin qurulması, Azərbaycan diasporasının formalaşması,
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi, “Böyük İpək Yolu” lahiyəsindəki fəallıq və müasir, güclü ordu
quruculuğu və s. Bütün bunlarla bahəm söyləmək yerinə düşər ki, Heydər Əliyevin bir tarixi şəxsiyyət kimi
fəaliyyət kateqoriyası bir də ona görə zəngin və təkrarolunmazdır ki, O, dövlət quruculuğu ilə birgə yenilməz bir
Lider kimi milli-mənəvi dəyərlərin qorunub-saxlanılmasına, inkişaf etdirilməsinə Öz dövlətçilik fəaliyyətinin
tərkib hissəsi kimi baxırdı.
Bizim fikrimizcə, Heydər Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətindəki misilsiz yeniliklər, yüksəlişlər və siyasi,
zəngin irsindəki elmi- fəlsəfi, nəzəri milli ideya ölkəmizin bugünkü və gələcək inkişafı üçün möhkəm təməlin
əsas fundamenti kimi artıq öz təzahürünü tapmışdır. Əgər bu prinsipləri, prosesləri fəlsəfi dillə söyləsək, “millimənəvi təkamül nəzəriyyəsi” də adlandırmaq olar. Heydər Əliyevin həm nəzəri səviyyədə, həm də praktikada
həyata keçirdiyi norma və dəyərlərin məcmusuna konsolidasiya edilmiş demokratiyanın həyat qabiliyyətli
modelinə çevrilməsi Onun dəyərlər məcmusunda milli ideya və milli mənlik şüurunun formalaşmasında milli
faktor rolu kimi önəmli yerlərdən birini tutur. Azərbaycanın müasir milli fəlsəfi fikrində hələ ki, nisbətən az tədqiq
edilən milli mənlik şüurunun bir problem kimi araşdırmalar meydanına gətirilməsi də ilk dəfə məhz elə Heydər
Əliyevin siyasi irsinin araşdırılması zamanı öz əksini tapmışdır. Məlumdur ki, bu məsələ filosoflar tərəfindən
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tədqiq edilməmişdən əvvəl “milli faktor” amili kimi mühüm əhəmiyyət kəsb etmirdi. Azərbaycanın elmi
ədəbiyyatında “milli inkişaf”, “milli mənlik” şüurunu müasir Azərbaycan fəlsəfəsi milli faktor kateqoriyası adı
ilə, milli fəlsəfi leksikonumuza yeni hadisə və yeni tədqiqatlar mənbəyi kimi gətirilmişdir. Heydər Əliyevin banisi
olduğu azərbaycançılıq ideologiyası ilə qoşa qanadlara bənzəyən milli mənlik şüuru artıq öz əxlaqi aspektləri,
milli mədəniyyət problemləri və bütün bunlarla bağlı milli-mənəvi dəyərlər məcmusu olaraq milli faktor anlayışı
kimi artıq tədqiqat və araşdırmalar mərkəzində öz siyasi yuvasını və geniş rəngarəng üfüqlərini yaratmışdır.
Xalqın milli mənlik şüurunun oyanması ilə milli ideyanın yaranması arasında o zamanlar uzaq vaxt və zaman
halqaları vardı. Hamıya məlumdur ki, milli ideya həm də birmənalı olaraq yalnız millətin oyanması, formalaşması
ilə inkişaf edə bilər, bu yolla da sivil xalqların sırasına qoşula bilərdi.
Fəlsəfə elminə o da məlumdur ki, böyük və geniş əhatəli məhfuma malik olan “milli faktor” öz qətiyyəti
və həm də incə çalarları ilə millətin varlığında, ən ümdəsi xarakterində, bir də ən başlıcası sayılan mənəvi-əxlaqi
potensialında, geniş emosional-psixoloji cəhətlərində, onun ictimai inkişafının tərəqqisinə yönəldiyi sahələrdə öz
varlığını əks etdirir. Bütün göstərdiyimiz bu tərəfləri, aspektləri məcmu, dialektik formada qəbul etsək, onların
hamısının bir-bir milli mənlik şüuru ilə vəhdətinin şahidi olarıq. Milli mədəniyyətimizin və milli mənlik şüurunun
müstəvisində daha dolğun və önəmli yer tutan ana dili Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən dəfələrlə
dəyərləndirilmişdir: “Azərbaycan dili ilə hər birimiz fəxr edə bilərik, çünki bu, ana dilimizdir, çünki bu, zəngin
dildir, artıq dünyada tanınmış dildir” .
Xalqın tarixi yaddaşını, onun artıq qəbul olunmuş milli-mənəvi mənafeyini, dəyərlərini və məqsədlərini
əhatə edən milli mənlik anlayışı artıq Azərbaycan fəlsəfi fikrində öz milli intellektini yaratmış, formalaşdırmışdır.
Artıq milli mənlik anlayışı və şüuru həmişə hərəkətdə və təkamüldə olan milli fəlsəfi fikrimizdə ictimai varlığının
əbədi təzahürü kimi getdikcə yetkinləşir. “Mən fəxr edirəm ki, MƏN AZƏRBAYCANLIYAM” - sözləri artıq
dillər əzbəridir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin sinergetik (dinamik) idarəetmə fəlsəfəsində olduqca önəmli yer tutan bir
məsələni - rəhbərin yaradıcı dövlətçilik təcrübəsini obyektiv təhlil edənlər görürlər ki, praqmatizimdə də vacib
bilinən bu dəyərli sosial idrak xüsusiyyəti Heydər Əliyev kimi bir böyük şəxsiyyətin, siyasət ustadının idarəçilik
fəlsəfəsinə, onun sosial rekonstruksiya praktikasına olduqca xasdır. Fəlsəfi elmimizdə qloballaşma, demokratik
inkişaf modelləri, milli münasibətlərlə bağlı elmi-fəlsəfi nəzəri əsərlər, habelə milli ideya və ideologiyamızı tədqiq
edən siqlətli məqalələrlə yanaşı, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu olan Heydər Əliyevin zəngin siyasi
irsinin araşdırılması sahəsində yaradılan yeni əsərlər, dissertasiyalar müasir siyasi elmdə öz mövqeyini getdikcə
artırır. Müasir Azərbaycan dövlətinin yaradılmasında, möhkəmləndirilməsində və inkişaf etdirilməsində müstəsna
dövlətçilik xidmətləri olan Heydər Əliyevin zəngin və təkrarolunmaz siyasi, elmi-fəlsəfi irsinin araşdırılması,
öyrənilməsi geniş və hərtərəfli tədqiqi sahəsində böyük xidmətlər göstərilir, geniş işlər aparılır.
Xalqımızın qalib və müzəffər oğlu - Azərbaycan Respublikasının yenilməz Prezidenti İlham Əliyevin
bugünkü hər addımı, hər işi, hər əməli Ulu Öndərin misilsiz xidmətlərinin uğurlu davamıdır.
Yeni Azərbaycan.-2021.-23 aprel.-№71.-S.3.
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Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının xilaskarıdır
Sudeif İmamverdiyev,
YAP Veteranlar Şurasının üzvü, Əməkdar elm xadimi
Hər bir xalqın tarixində əvəzolunmaz rol oynayan, öz xalqı üçün xilaskarlıq missiyası həyata keçirən tarixi
şəxsiyyətlər var. Azərbaycan xalqının tarixində də məhz belə bir şəxsiyyət Ümummilli Liderimiz Heydər
Əliyevdir. Heydər Əliyev bütün həyatını Öz doğma xalqının inkişaf və tərəqqisinə həsr etmiş, xalqını üzləşdiyi
çətinliklərdən xilas etmiş şəxsiyyətdir.
Əminliklə söyləmək olar ki, müasir Azərbaycanın keçdiyi yol bilavasitə Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin
adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hələ sovet dövründə - 1969-cu ilin iyul ayında Azərbaycanda hakimiyyətə gələn
Heydər Əliyev keçmiş ittifaq miqyasında geridə qalan respublikamızı qısa müddət ərzində öncül yerə çıxardı,
Azərbaycan aqrar respublikadan, sənaye-aqrar respublikaya çevrildi. Ulu Öndərimizin həmin dövrdə misilsiz
xidmətləri Azərbaycan xalqının rifah halını da əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltdi.
Mən Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümü ərəfəsində yazdığım bu məqaləni Onun
müstəqillik dövrümüzün ilk illərində, daha doğrusu, Azərbaycanın məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldığı bir
vaxtda göstərdiyi xilaskarlıq missiyasına həsr etmək istəyirəm. Məlumdur ki, 1980-ci illərin sonunda keçmiş
SSRİ-nin bir sıra respublikalarında olduğu kimi, Azərbaycanda da ictimai-siyasi vəziyyət gərginləşmişdi.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları, soydaşlarımızın doğma yurdlarından deportasiyası və başqa
problemlər xalqın səbrini daşırırdı. Problem onda idi ki, həm SSRİ rəhbərliyi, həm də yerli hakimiyyət belə bir
vəziyyətin qarşısını almaq niyyətində deyildilər.
Bildiyiniz kimi, 1991-ci ildə SSRİ rəsmən dağıldı, respublikalar öz müstəqilliyini elan etdilər. Amma buna
baxmayaraq, həmin problemlər daha da çətinləşirdi. 1990-cı illərin əvvəllərində respublikamızın vəziyyəti çox
ağır idi və prosesləri analiz edə bilən insanlar bunu dərk edirdilər. Azərbaycan günbəgün sarsılmaqda idi, ictimaisiyasi proseslər idarəolunmaz forma alırdı. Hakimiyyətdə olan insanlar isə sanki xalqın maraqlarını unutmuşdular,
onların nəyə xidmət etdiklərini anlamaq mümkün deyildi. Xalqın müqəddəratı, istəyi, Vətənimizin təhlükəsizliyi
onları maraqlandırmırdı. Həmin dövrdə xalq ağır vəziyyətə düşmüşdü və ən başlıcası, mənəvi cəhətdən
sarsılmışdı.
Beləliklə, hakimiyyətə qarşı ümumxalq narazılığı yaranmışdı və insanlar mitinqlər, etiraz aksiyaları
keçirməklə hakimiyyətə etirazlarını bildirirdilər. Ümumxalq narazılığı fonunda 1992-ci ildə respublikada
hakimiyyətə gələn AXC-“Müsavat” cütlüyü dağıdıcı proseslərin qarşısını nəinki almadı, əksinə, hərc-mərclik
daha da artdı, Ermənistanın hərbi təcavüzü daha sürətləndi. Çox qısa zamanda xalq gördü ki, AXC-“Müsavat”
hakimiyyəti də idarəçiliyi bacarmır. Bu hakimiyyətin yarıtmaz siyasəti nəticəsində ölkəmiz uçuruma doğru
sürüklənirdi, Azərbaycan məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı.
Azərbaycanda ümumi vəziyyətin nə qədər təhlükəli olduğunu cəmiyyətin sağlam qüvvələri, ziyalılar yaxşı
dərk edirdilər. Bu insanlar anlayırdılar ki, Azərbaycanı belə bir ağır vəziyyətdən xalqımızın ləyaqətli oğlu Heydər
Əliyev kimi böyük dövlət xadimi, bütün dünyada tanınmış bir şəxsiyyət xilas edə bilər. Amma ozamankı
hakimiyyət Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təcrübəsindən nəinki bəhrələnmək istəmirdi, əksinə, Ona qarşı
əsassız mübarizə aparırdılar.
Belə olan təqdirdə, cəmiyyətin öndə gedən bir qrup ziyalısı Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciət etdi. Qürur
duyuram ki, həmin müraciətdə mənim də imzam var. “91-lər hərəkatı” kimi tariximizə düşən bu hadisə çox
önəmlidir. Çünki bu ziyalılar görürdülər ki, ölkədə separatçılıq baş alıb gedir, qanunsuz silahlı dəstələr insanlar
üçün böyük təhlükəyə çevrilib, əhalinin həyat səviyyəsi də sürətlə aşağı düşürdü. Yəni, sözün əsl mənasında,
vətən əldən gedirdi.
Belə bir şəraitdə 91 ziyalı Ulu Öndər Heydər Əliyevə yeni bir partiyanın yaradılması və həmin partiyaya
rəhbərlik etməsi ilə bağlı müraciət etdi. Partiyanın yaradılmasında məqsəd demokratik yolla hakimiyyətə gəlib
vətəni xilas etmək idi. Ulu Öndər Heydər Əliyev “91-lər”in müraciətinə müsbət cavab verdi və Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaradılması istiqamətində hazırlıq işləri başladı. Hakimiyyət isə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
partiyanın yaranmasının qarşısını almağa çalışırdı. Onlar başa düşürdülər ki, xalqın Heydər Əliyevə böyük sevgisi
var və belə bir partiya yaransa, xalqın ən güclü siyasi təşkilatına çevriləcək. Ona görə də partiya işi ilə məşğul
olan şəxslərə qarşı hədə-qorxu gəlirdilər, fiziki təzyiqlərə məruz qoyurdular. Amma bütün bunlar bu insanların
iradəsini sındıra bilmədi. 1992-ci ilin oktyabr ayında isə Naxçıvanda Ulu Öndər Heydər Əliyevi hakimiyyətdən
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devirməyə cəhd göstərdilər. Amma Naxçıvan əhalisi Heydər Əliyevi dəstəklədi və çevriliş cəhdi edənlərə tutarlı
cavab verdi.
Beləliklə, bütün çətinliklərə rəğmən 21 noyabr 1992-ci ildə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis
konfransı keçirildi. Ulu Öndər Heydər Əliyev partiyanın Sədri seçildi, partiyanın strukturu, rəhbər heyəti
formalaşdı. Bundan sonra isə respublikada təşkilatlanma prosesi başlandı. Təbii ki, ozamankı hakimiyyət bunun
da qarşısını almağa çalışırdı. Amma insanlar Heydər Əliyevin yaratdığı partiyaya böyük həvəslə qoşulurdular.
Əlbəttə, o dövrdə respublikada vəziyyət o qədər ağır idi ki, həqiqətən də, dövlətçiliyimiz məhv olmaq
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Bir tərəfdən Ermənistanın hərbi təcavüzü davam edirdi, digər tərəfdən, ölkə
daxilində iqtisadi, ictimai-siyasi böhran dərinləşirdi. 1993-cü ilin iyun ayında baş verən Gəncə hadisələri isə
vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başladı.
Belə bir vəziyyətdə xalqımızda yekdil bir fikir formalaşdı ki, Azərbaycanı bu təhlükələrdən yalnız Ulu
Öndər Heydər Əliyev xilas edə bilər. Ona görə də cəmiyyətimizin ən müxtəlif təbəqələri Heydər Əliyevə
müraciətlər edirdilər. İş o yerə çatdı ki, AXC-“Müsavat” hakimiyyəti də bu reallığı dərk etməyə başladı.
Hakimiyyətdəkilər özlərinin həyatının da təhlükədə olduğunu gördülər, hansısa bir üsyançı ilə bacara bilmədilər.
Ona görə də iqtidarda olanlar da Ulu Öndər Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etməyə məcbur oldular.
Beləliklə, Ulu Öndərimiz xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü ilin iyun ayında Bakıya gəldi və 15 iyunda
Azərbaycan parlamentinin Sədri seçildi. Bu hadisə tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Azərbaycan
xalqı öz gələcəyini Heydər Əliyevlə bağlı görürdü. Onun siyasi hakimiyyətə qayıdışı ictimai-siyasi mühiti
tamamilə dəyişdirdi və insanlarda gələcəyə ümidi artırdı.
Qısa müddətdə Ulu Öndərimiz respublikada ictimai-siyasi sabitliyi bərpa etdi, separatçılığın qarşısı alındı,
qanunsuz silahlı dəstələr ləğv olundu. Təbii ki, Azərbaycanın inkişafını istəməyən xarici qüvvələr və onların yerli
əlaltıları hər cür təxribata əl atırdılar, dövlət çevrilişinə cəhd göstərirdilər. 1994-cü ilin oktyabr və 1995-ci ilin
mart hadisələri buna sübutdur. Amma hər iki hadisə zamanı xalq öz Liderini dəstəklədi və Onunla həmrəy
olduğunu bəyan etdi. Fakt kimi onu xatırladım ki, 1994-cü ilin oktyabr hadisələri zamanı Ulu Öndər Heydər
Əliyevin bir çağırışı ilə yüz minlərlə insanın Prezident Sarayının qarşısına toplaşması bütün dünyaya bir mesaj
oldu. Yəni xalqla Heydər Əliyev birliyinin sarsılmaz olduğu bütün dünyaya nümayiş olundu.
Qeyd etmək lazımdır ki, 2003-cü ildən etibarən Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti uğurla davam edir.
2003-cü ildə prezident seçkiləri kampaniyası dövründə Ulu Öndərimiz Azərbaycan xalqına müraciət etdi və xalqı
cənab İlham Əliyevi dəstəkləməyə səslədi. Xalq bu müraciətə müsbət cavab verdi və cənab İlham Əliyevi özünün
Lideri seçdi. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev yoluna sadiqliyini göstərərək Azərbaycanı uğurla inkişaf
etdirir.
Bu gün Azərbaycanı 1990-cı illərin əvvəli ilə müqayisə etmək mümkün deyil. Həmin illərdə insanlar ən
kiçik sosial ehtiyaclarını ödəyə bilmirdilər. Bölgələrdə işıq, qaz, yol yox idi. Ona görə də əhali böyük şəhərlərə
üz tuturdu. Amma hazırda vəziyyət müqayisəolunmaz səviyyəyə gəlib çatıb. Bu gün hər bir sahədə uğurlar
qazanılıb. Bu gün Azərbaycan güclü dövlətdir, dünyada nüfuzlu ölkə kimi tanınır, regionun isə lideridir. 44 günlük
Vətən müharibəsində Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə qəhrəman ordumuz tərəfindən torpaqlarımızın
erməni işğalından azad olunması isə Azərbaycanın qarşısında yeni perspektivlər açır. Bu regionda Azərbaycanın
razılığı olmadan hər hansı bir layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Eləcə də Azərbaycanın regionları uğurla
inkişaf edir. Hər yer abaddır, inkişaf edir. Təkcə şəhərlərimiz yox, kəndlərimiz də inkişaf edir. Əhalinin sosial
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl olaraq tədbirlər görülür, yeni iş yerləri yaradılır, yollar,
körpülər, məktəblər, tibb ocaqları tikilib istifadəyə verilir. Bütün bunlar isə Heydər Əliyev siyasətinin bəhrəsidir.
Yeni Azərbaycan.-2021.-22 aprel.-№70.-S.3.
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Şəxsi xarizma, diplomatik ustalıq, varislik...
Xeyrəddin Qoca
Ulu öndər Heydər Əliyev mahiyyətcə 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.
Heydər Əliyev gənc yaşlarından Kommunist Partiyasının sıralarına qoşulmuşdu. O zamanlar təbii ki,
dövrün xarakterinə uyğun olaraq tapşırıqlar, göstərişlər və ideoloji tezislər yuxarıdan gəlirdi və onlar 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-na 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. Azərbaycan
silah gücünə, qanlı çarpışmalarla zəbt edilmişdir. DTK-nın sədri olan Heydər Əliyev həmin məlumatı araşdırır və
görür ki, “iddianı” irəli sürənlər tanınmış tarixçilər Mahmud İsmayılov və Süleyman Əliyarovdur. 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
təxribata qarşı laqeyd qalmaq olmaz. Çünki bu hadisədən beş il əvvəl Azərbaycanın Rusiyanın tərkibinə könüllü
daxil olması haqqında geniş tədbirlər keçirilmiş, Azərbaycan SSR Lenin ordeni ilə təltif edilmişdi. İndi isə
azərbaycanlı alimlər belə bir iddia ilə çıxış edirlər...
Heydər Əliyev həmin alimləri görüşə dəvət edir, onlarla söhbət aparır. Alimlər Heydər Əliyevə 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 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 Heydər Əliyev Bəxtiyar Vahabzadənin o dövrdəki fəaliyyətindən danışaraq böyük şairi hansı
təhlükələrdən (bir çox hallarda şairin özünün xəbəri olmadan) qoruyurmuş. B.Vahabzadə özü deyirdi ki, DTKnın sədri Heydər Əliyev məni dəvət edib. Lenin haqqında əsər yazmağımı təklif etdi. “Leninlə söhbət” poemam
yarandı və Dövlət mükafatına layiq görüldü. Başa düşdüm ki, bütün bunlar mənim müdafiəm üçün
düşünülmüşdür.
Belə hadisələr çox olmuşdu və Böyük Öndər 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
Kabinetinin 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
gətirməyə cəsarət etmədiyini çox açıq şəkildə bəyan etdi: “Bizim ölkədə kommunizm eksperimenti, sosializm
yolu özünü doğrultmadı. Zorakılıqla yaranan və saxlanılan respublikaların ittifaqı süquta uğramaqdadır”.
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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 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, hüquqa zidd 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 uydurma 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 “redaktorlar”, “jurnalistlər” deyəndə məni nəzərdə tuturdu. Çünki
o zaman məndən başqa heç bir redaktor, jurnalist işdən çıxarılmamışdı. Heydər Əliyev haqqında bir sətir belə
yaxşı söz yazmırdılar, əksinə, rəhbərlikdə olduğu on dörd il müddətində onu tərifləyən “qələm adamları”
vəzifədən gedəndən sonra Azərbaycanın və Rusiyanın kommunist mətbuatında görkəmli siyasi xadimə böhtan və
iftiralar yağdırırdılar. Mən də KİV-lərdəki 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, 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 olmuşdur: “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”.
Azərbaycan xalqı öz dahi rəhbərini heç vaxt unutmamışdır. Bu barədə Heydər Əliyev 1999-cu ildə Yeni
Azərbaycan Partiyasının qurultayında belə demişdi: “Nə Qorbaçov, nə Vəzirov, nə Mütəllibov, nə də Əbülfəz
Elçibəy hakimiyyəti heç birisi Heydər Əliyevi Azərbaycan xalqının qəlbindən çıxara bilməyib”.
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Həqiqətən də belədir. Heydər Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün göstərilən kobud cəhdlər onu
sürətlə hakimiyyətə yaxınlaşdırırdı və bu yaxınlaşmanın məntiqi nəticəsi olaraq xalq öz liderini 1993-cü ildə
təkidli tələblərlə yenidən hakimiyyətə dəvət etdi. Heydər Əliyev eyni səmimiyyət və ardıcıllıqla müstəqil
Azərbaycanın qurulmasında xarüqələr yaratmağı bacardı.
1969-cu ildə ilk dəfə hakimiyyətə gələndə Azərbaycan imperiyanın unudulmuş, yaddan çıxmış bir əyaləti
idi. Həmin əyalət 14 illik hakimiyyəti ərzində Sovet İttifaqının və dünyanın diqqət mərkəzində oldu.
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 müəllim Ayaz Mütəllimovun hakimiyyətini, adi yun
zavodunun direktoru Əbülfəz Elçibəyi hakimiyyətdən devirə bilməzdi. Heydər Əliyev belə bir şəraitdə dövlət
maşınını qurub sazladı, işə saldı.
Heydər Əliyevin şəxsiyyəti və xarizması hesabına mürəkkəb bir regionda yerləşən kiçik Azərbaycan
böyüdü və möhtəşəm uğurlara imza atdı, hətta nəhəng dövlətlər Azərbaycanın mövqeyi ilə hesablaşmağa
başladılar.
Şübhəsiz ki, Ümummilli Liderimiz 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 müqavilə uzun bir yola çıxmış gənc,
müstəqil dövlətin təhlükəsizlik kəməri funksiyasını yerinə yetirir. Baxmayaraq ki, bəzi üzdəniraq siyasətçilər bu
layihəni əfsanə adlandırırdılar, onun baş tutmayacağını iddia edirdilər. Heydər Əliyev əfsanələri gerçəkləşdirməyi
bacaran əfsanələşmiş bir lider idi.
O, 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 edir ki, 1991-1992-ci illərdə məhz Ermənistan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
əlaqələri kəsib, Azərbaycanın digər regionları, Bakı ilə Naxçıvan arasında kommunikasiyanı sıradan çıxarmışdı.
Naxçıvan çətin vəziyyətə düşmüşdü. 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 respublikalara göndərirdi. Məsələn, Ermənistan
və Gürcüstan “Azadlığa dəstək aktı”ndan istifadə edə bilirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti seçildiyi ilk gündən hər şey edirdi 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, ErmənistanAzərbaycan sərhədinin Qazax rayonu sahəsində ticarətə imkan yaradılması müqabilində ləğv edə bilər.
Azərbaycanın dövlət maraqlarını hər şeydən üstün tutan Heydər Əliyev rədd cavabı verir və məktubda yazır 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...
Heydər Əliyevin xarizmasında dəmir nizam-intizam və humanizm bir-birini tamamlayan iki mühüm
keyfiyyətdir. Mən onun 1993-cü il iyulun 15-də Milli Məclisdəki çıxışını indiyədək xatırlayıram. Bəzi dairələr
onun haqqında şayiə yayırdılar ki, guya hakimiyyətə gələndən sonra ona vaxtilə pis münasibət bəsləmiş
insanlardan qisas alacaq. Həmin gün Heydər Əliyev bu şayiələri, uydurmaları təkzib etdi və dedi: “Bütün
Azərbaycan xalqına elan edirəm ki, mənim təbiətimdə qısqanclıq 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”.
Ulu Öndər dərhal həmin çıxışında anladır 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”.
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Dövlətçilik onun əqidəsindən qızıl bir xətt kimi keçirdi. O öz şəxsi nümunəsi ilə ətrafındakılara, cəmiyyətə
dövlətçilik əxlaqı aşılayırdı.
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 Əliyevindir. 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, Heydər 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 ənənələr qaytarılır.
Bu gün Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamçısı cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx
birləşir. Prezidentimizin rəhbərliyi altında islahatlar geniş miqyas alıb. Ona xalqın etimadı sonsuz və tükənməzdir.
Əminəm ki, Heydər Əliyev siyasi kursu Prezident İlham Əliyevin dəst-xətti ilə daha da zənginləşəcək və
müstəqilliyimizin təminatçısı statusunu qoruyub saxlayacaqdır.
İki sahil.-2021.-21 aprel.-№69.-S.10,12.
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Heydər Əliyev: “Veteranlar bizim qızıl fondumuzdur”
Bəhram Zahidov,
Azərbaycan Respublikası Veteranlar Təşkilatının hüquq və kadr şöbəsinin müdiri,
müharibə və əmək veteranı, hüquq elmləri doktoru, professor
Azərbaycanda veteran hərəkatının tarixi şərəfli səhifələrlə zəngindir. Təsadüfi deyil ki, ulu öndərimiz
Heydər Əliyev müstəqilliyin ilk illərində demişdir: “Veteranlar bizim qızıl fondumuzdur. Onlar hər cür qayğıya
və hörmətə layiqdirlər... Azərbaycanın bütün ictimaiyyəti, bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, veteranlar bizim
ən əziz, ən mötəbər insanlarımızdır. Onlara qayğı göstərmək, hörmət etmək, onların bütün problemlərini həll
etmək, bizim dövlətin və hər bir dövlət orqanının, hər bir namuslu Azərbaycan vətəndaşının müqəddəs borcudur”.
Tarixi qələbəmizi dərindən düşünüb təhlil edərkən, ilk növbədə, veteranlar və veteran hərəkatı yada
düşür. 27 sentyabr 2020-ci ildən başlayan Qarabağ uğrunda döyüşlər – Vətən müharibəsi və ya “Dəmir yumruq”
əməliyyatı məhz Ali Baş Komandanımız cənab İlham Əliyevin öz ordusuna, silahlı qüvvələrinə, veteranlarına
verdiyi tarixi qiymətin və dəyərin haqlı olduğunu tam təsdiq etdi. Şəxsən onun bilavasitə rəhbərliyi və çağırışı ilə
başlanan xilaskarlıq missiyası, 44 gün davam edərək, tarixi qələbəni – erməni faşizminin otuz ildən çox əsarətdə
saxladığı tarixi torpaqlarımızın – Cəbrayılın, Füzulinin, Zəngilanın, Qubadlının, Şuşanın və başqa ərazilərimizin
işğaldan azad edilməsi ilə nəticələndi. Artıq dünya hərb tarixi elminə qızıl hərflərlə yazılmış “Dəmir yumruq”
əməliyyatı və ya Vətən müharibəsi, milli tariximizin ən şərəfli və unudulmaz səhifələrindəndir.
“Harop” zərbə pilotsuz uçuş aparatlarından, zərbə dronlarından, “Bayraktar TB2” pilotsuz
təyyarələrindən böyük məharətlə istifadə edən Milli Ordumuz – əsgərlər və zabitlər düşmənin milyardlarla dollar
dəyəri olan hərbi texnikasını məhv etdi. Azərbaycan Ordusunun unikal, fərdi, taktiki və texniki manevrləri,
uçuşları tarixi qələbəni təmin etdi, inanılmaz qələbə qazanıldı. Xüsusilə, tarixi şəhərimiz Şuşanın erməni
faşistlərindən qəhrəmanlıqla azad edilməsi taktikası dünya hərb tarixinə, artıq bir qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil
olmuşdur.
Dronların düşmənin texnikasına və canlı qüvvəsinə dəqiq zərbələr endirməsi, artilleriya atəşlərini
korreksiya etməsi və ən yüksək səviyyədə kəşfiyyat aparmaq keyfiyyətlərinə sahib olması Azərbaycan Ordusunun
müasir texnoloji keyfiyyətə və üstünlüyə sahib olduğunu təsdiq etdi. Qərbdə deyildiyi kimi, Azərbaycan
Ordusunun sahib olduğu “sehrli texnologiya” onun real qələbəsini təmin edən əsas amil olsa da, əsgərlərimizin
və zabitlərimizin fədakarlığı və qəhrəmanlığı təkrarsızdır. Bu misilsiz tarixi qələbə Ali Baş Komandanımız İlham
Əliyevin mükəmməl rəhbərliyi ilə əldə edildi. “Biz birlikdə güclüyük!” çağırışı bütün ölkə vətəndaşlarını, necə
deyərlər, qələbə bayrağı altında bir yumruq kimi Prezidentimizin, Ali Baş Komandanımızın ətrafında birləşdirdi
və tarixi qələbənin təmin olunmasını reallaşdırdı. KİV-in məlumatlarına görə, hazırda Azərbaycan Ordusunun
tarixi qələbəsini təmin edən döyüş strategiyası və taktikası dünya hərb elminin tanınmış mütəxəssisləri tərəfindən
yüksək qiymətləndirilir, öyrənilir, tədqiq olunur və dərsliklərə daxil edilir. Bu tarixi faktlara görə hər birimiz
böyük qürur hissi keçirdik. Bununla yanaşı, qələbə millətimizin və xalqımızın Vətənə bağlılığını, azadlıq uğrunda
ölüm-dirim mübarizəsinə fədakarlıqla və cəsarətlə getdiyini, milli döyüş ruhumuzun tarixi ənənələrə söykənərək
çox yüksək olduğunu bir daha təsdiq etdi.
Azərbaycanda Veteranlar Hərəkatı çox böyük tarixi yol keçmiş və bugünkü qələbəmizin tarixi və
ideoloji əsasında dayanmışdir. “Veteran” sözü öz etimoloji mənbəyini qədim Romanın hərb tarixindən götürsə
də, onun öz üstünlükləri və keyfiyyət göstəriciləri milli qürur yerimizə çevrilmişdir. “Qocaman əsgər”, “təcrübəli
döyüşçü” və s. bu kimi mənaları ifadə edən “veteranus”, latınca “qoca” mənasını ifadə edir. Qədim Romanın
müharibə tarixində, hərbi xidmətini başa vurmuş döyüşçülərə verilən “veteran” adı həm də böyük səfərbəredici
mahiyyət daşımışdır. Yuli Sezarın “Dəmir döyüşçülər” adlandırdığı “veteran legionları” xüsusi hərbi bacarığı və
şücaəti ilə fərqlənən peşəkar hərbçilərdən təşkil olunurdu. Belə şəxslər İtaliyada, qədim Romada köləlikdən azad
edilir və onlara vətəndaşlıq hüququ verilirdi. Təsadüfi deyil ki, Roma imperatorluğu, dünya tarixində ilk dəfə
olaraq, belə şəxslərin sosial təminatının ən yüksək formada həll edilməsi ilə tarixə düşmüşdür. Orduda döyüşmək
və qalibiyyəti təmin etmək Böyük Roma imperatorluğu vətəndaşlarının, Vətən qarşısında dayanan ən mühüm və
şərəfli vəzifəsi hesab olunurdu.
Hələ Rusiya imperiyasının tərkibində olduğu dövrdə, xüsusi döyüşkənliyi, cəsarəti, mərdliyi və
sədaqəti ilə fərqləndiyinə baxmayaraq, müsəlman azərbaycanlıların hərbi xidmətə çağırılması, hərbi məktəblərdə
oxuması, təhsil alması, zabit kimi fəaliyyət göstərməsi, faktiki olaraq, məhdudlaşdırılmışdır(bu işdə ermənilərin
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də tarixi rolu olmuşdur). Buna baxmayaraq, milli tariximizdə şərəfli ad qazanmış generallar Səməd bəy
Mehmandarov, “Rus artilleriyasının Allahı” kimi tanınan Əliağa Şıxlinski Hüseyn xan Naxçıvanski, habelə digər
sərkərdələr – Əbülfət ağa Şahtaxtınski, Kəlbəli xan Naxçıvanski, Xosrov bəy Sultanov, İbrahim ağa Vəkilov,
Həbib bəy Səlimov, İbrahim ağa Usubov, Hüseyn xan Naxçıvanski, Mirkazım bəy Talışxanov, Firudun bəy
Vəzirov, Qalib bəy Vəkilov, Daniyel bəy Hələcov, Əliyar bəy Haşımbəyov, Süleyman bəy Əfəndiyev, Teymur
bəy Novruzov, Əmir Kazım Mirzə Qacar, Feyzulla Mirzə Qacar, Cavad bəy Şıxlinski, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı,
Murad Tlexas, Məmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə, Məhəmməd bəy Sulkeviç, Əmənulla Mirzə Qacar və onlarca
digərləri öz qələbə uğurları ilə tarixə düşmüşlər.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda Novruzovlar nəslindən üç, Qacarlar nəslindən yeddi, Yadigarovlar
nəslindən dörd, Cavanşirlər nəslindən dörd, Talışxanovlar nəslindən beş, Şıxlınskilər nəslindən üç,
Kəngərlinskilər nəslindən beş, Bakıxanovlar nəslindən üç hərbi sərkərdə – general yetişmişdir.
Birinci dünya müharibəsində 81 saylı Abşeron alayı, 82 saylı Dağıstan alayı, 83 saylı Samur alayı, 84
saylı Şirvan alayı, 205 saylı Şamaxı alayı, 206 saylı Salyan alayı fədakarlıqla vuruşmuşdur. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra, Rusiya ordusunda xidmət edən 21 general Bakıya gələrək Xalq Cümhuriyyəti
Ordusunda xidmət etmək arzularını bildirmişlər. Erməni daşnak terroru nəticəsində Milli Ordumuzda xidmət edən
12 general, 27 polkovnik, 46 kapitan, 148 praporşik, 260 nəfər digər rütbəli hərbi qulluqçularımız vəhşicəsinə
qətlə yetirilmişdir.
Azərbaycan hərb tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri, II Dünya müharibəsi illərinə təsadüf edir.
SSRİ-nin tarixi qələbəsinin təmin olunmasında Azərbaycanın Bakı neftinin misilsiz xidmətləri olmuşdursa,
döyüşçülərimiz və sərkərdələrimiz tarixi hərbi ənənələri təkrar etmişlər.
Hələ Rusiya imperiyasının işğalçılıq siyasəti zaman-zaman ordu quruculuğunun daim diqqət
mərkəzində saxlanılması haqlı olaraq önə çəkilmiş, əsgər və zabitlərə xüsusi diqqət və güzəştlər tətbiq olunmağa
başlanılmışdır. Bu iş, xüsusilə, SSRİ dövründə, II Dünya müharibəsində əldə edilmiş böyük qələbədən sonra,
ciddi vüsət almış, imperialist dövlətlərin əhatəsində olan SSRİ-nin ordu quruculuğu ən vacib dövlət siyasətinə
çevrilmişdir. Sovet İttifaqının tərkibində olduğu dövrdə, ölkəmizdə bu sahədə də müəyyən uğurlu addımlar
atılmışdır. Müttəfiq respublika olmasına baxmayaraq, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin qətiyyəti ilə, hələ 1971ci ildə, Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına ixtisaslaşmış hərbi lisey yaradılmışdır. Ulu öndərin həmin tarixi
xidmətləri, gələcəkdə müstəqillik əldə edəcək Azərbaycan Respublikasının Milli Ordusunun kadr ehtiyaclarını
ödəməyə hesablanmış böyük uzaqgörənlik idi.
Veteran hərəkatı isə bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da daim diqqətdə saxlanılmış və
inkişaf etdirilmişdir. Sov.İKP MK 1956-cı il iyunun 3-də böyük rəşadət və igidlik göstərərək, nəinki SSRİ-ni,
habelə bütün Avropanı faşizmdən xilas etmiş müharibə veteranlarını bir təşkilatda birləşdirmək təşəbbüsü ilə çıxış
etdi. Buna görə də 29 sentyabr 1956-cı ildə “Sovet Müharibə Veteranları Komitəsi” təsis edildi. Sonradan digər
veteranların da (əmək veteranı və s.) həmin təşkilatda birləşməsi təmin edildi və müttəfiq respublikalarda da onun
nümayəndəlikləri təsis olundu. Buna görə də illər keçdikcə veteran hərəkatı daha böyük vüsət aldı, genişləndi və
yeni-yeni səhifələrlə zənginləşdi. Xüsusilə faşizm üzərində qələbənin 20 illik yubileyinin keçirilməsi münasibətilə
veteranlara və veteran təşkilatlarına göstərilən diqqət daha da inkişaf etdirildi. Gənclər bütün ittifaq miqyasında
tarixi yürüşlər keçirir və ölkənin inkişafında fəallıq göstərirdilər. Bu yürüşlər içərisində “Brest qalasına tarixi
yürüş” xüsusilə qeyd edilməlidir. Tarixçilər qeyd edirlər ki, “Brestin məşhur meydanında, bütün ölkə veteranları
adından, qalanın tarixi müdafiəçiləri, yürüş iştirakçıları olan gənclərə, simvolik olaraq qəhrəman qalanın açarını
təqdim edirlər”. Çox maraqlıdır ki, qəhrəman “Brest” qalasının tarixi açarını SSRİ gənclərinin nümayəndəsi, gənc
toxucu Valentina Kondratiyevaya Azərbaycan məktəblisi İlham Əliyev (hazırki Prezidentimiz – B.Z.) təqdim
etmişdi. Fikrimcə, bu gün ölkə Prezidenti, cənab İlham Əliyevin Azərbaycan veteranlarına göstərdiyi xüsusi qayğı
və diqqət, məhz həmin dövrdən başlanmışdır.
İttifaq miqyasında geniş vüsət almış veteran hərəkatı 21 mart 1987-ci ildə Azərbaycan
Respublikasında Veteranlar Təşkilatının birinci qurultayında, yeni bir təşkilatın – veteranlar təşkilatının təsis
edilməsi ilə nəticələnmişdi. Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdışı, ölkənin bütün
sahələrində olduğu kimi, veteran hərəkatının da yeni inkişaf mərhələsinə keçidinə səbəb oldu. Veteranlara və
veteran təşkilatlarına lazımi şərait yaradıldı. Ən böyük və yadda qalan hadisə isə 28 iyun 1994-cü ildə ölkə
tarixində ilk dəfə olaraq “Veteranlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi oldu. Həmin
qanun Heydər Əliyev tərəfindən Milli Məclisə təqdim edilmişdir. Qanunda veteranlara dair dövlət siyasətinin əsas
istiqamətləri müəyyən edilmiş, müharibə veteranlarının, Silahlı Qüvvələr veteranlarının, Əmək veteranlarının
statusu, onların pensiya təminatı, istehsal fəaliyyəti, mənzil-məişət şəraiti, dərman və müalicə vasitələri ilə
təminatı, onlar üçün nəzərdə tutulan əlavə güzəştlər, veteranların sosial və tibbi müdafiəsi, digər zəruri və vacib
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məsələlər, ilk dəfə olaraq hüquqi baxımdan mükəmməl tənzim edilirdi. Qanunun 21-ci maddəsində göstərilirdi
ki, veteranların sosial müdafiəsini müvafiq icra hakimiyyəti orqanları planlaşdırır və veteranların sosial müdafiəsi
proqramları dövlət büdcəsinin, Azərbaycan Respublikası Sosial Müdafiə Fondunun vəsaiti hesabına
maliyyələşdirilir. Veteranların Respublika Təşkilatı isə dövlət büdcəsi hesabına ayırmalarla maliyyələşdirilirdi.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin siyasi varisi, onun dövlətçilik və idealoji kursunun şərəfli davamçısı,
ölkə Prezidenti, müzəffər ordunun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev isə veteranlar haqqında demişdir: “Onlar
xalqımızın fəxridir, cəmiyyətin ən dəyərli insanlarıdır... Hər bir vəzifəli şəxs, sizə böyük diqqət və qayğı
göstərməlidir. Mən bütün məmurlara tapşırmışam ki, sizin problemlərinizlə məşğul olsunlar ki, siz rahat yaşaya
biləsiniz. Sizin buna haqqınız çatır... Çünki siz Vətəni müdafiə etmisiniz, qəhrəmanlıq göstərmisiniz... Biz sizinlə
fəxr edirik. Gənc nəsil də sizinlə fəxr etməlidir. Gənc nəslimizin vətənpərvərlik uğrunda tərbiyə olunmasında,
sizin kimi insanların rolu çox böyükdür”.
Məhz, cənab İlham Əliyevin, eləcə də, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın böyük
diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Veteranlar Təşkilatı müasir ofislə, inventarlarla,
nəqliyyat vasitələri ilə təmin edilmişdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikasının Müharibə, Əmək və
Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədri, Prezident təqaüdçüsü, fədakar ana Fatma xanım Səttarova, ölkədə
veteranlara göstərilən qayğı və diqqəti qürur hissi və minnətdarlıqla xatırladaraq, təşkilatın bu yaxınlarda
keçirilmiş plenumundakı çıxışında, “ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevi və Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanı “veteranlarımızın hamisi” adlandırmaqla, onlara öz dərin minnətdarlığını
bildirmişdir.
21 mart Azərbaycan Respublikası Veteranlar Təşkilatının təsis edilməsi günü idi. Bu tarixi gün
münasibətilə bütün ölkə veteranlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm cansağlığı, uğurlar və ölkə Prezidenti,
Ali Baş Komandan, cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın ətrafında “Dəmir
yumruq” kimi möhkəm birləşməyə çağırıram. Qarabağ Azərbaycandır!
Xalq qəzeti. - 2021.- 2 aprel. - № 66. - S. 4.
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1991-ci ilin mart ayındaydıq...
31 il əvvəl Heydər Əliyevin dediyi sözlər bu gün yenə də öz təsdiqini tapır
Nurlan Qələndərli
Geriyə yol yoxdur: heç kəs yenidən Sovetlər İttifaqını bərpa edə bilməz
Müstəqillik hər bir xalqın milli sərvətidir. Müasir dövrdə bu anlayış fərqli məzmun daşıyır. Əsas məqam
formal müstəqilliyə malik olmaq deyil, müstəqil siyasət həyata keçirmək və suverenliyi təmin etməkdir.
Suverenlik isə azadlıq, müstəqillik ideyasının mənimsənilməsində və tarixi yaddaşın bir hissəsinə çevrilməsində,
milli maraqların qorunmasında öz əksini tapır.
Faktlar göstərir ki, tariximizin müxtəlif dövrlərində dövlət müstəqilliyi ilə əlaqədar taleyüklü anlar olub.
Belə məqamlardan biri də 1991-ci ildə - SSRİ-nin süqutu ərəfəsində baş verən hadisələrdir.
O vaxt Sovetlər İttifaqının saxlanılması ilə əlaqədar referendumun keçirilməsini yaxşı xatırlayırıq.
Dünyanın iki nəhəng geosiyasi qütbündən - güc mərkəzindən biri olan SSRİ artıq iflasa məhkum idi. Amma
xalqların azadlıq istəyi 70 il imperiyanın siyasi sərhədləri ilə məhdudlaşdırılsa da, hələ də müstəqillik ideyasını
əxz edə, mənimsəyə və reallaşdıra bilməyən siyasətçilər avantürist təşəbbüslərə dəstək verirdilər. Bu baxımdan,
reallıqlara adekvat reaksiya göstərə bilməyən, yaxud siyasi iradəyə malik olmayan, təsir altında – kənardan idarə
olunan Azərbaycan rəhbərliyi də istisna deyildi. 1991-ci ilin mart ayında SSRİ-nin saxlanılması ilə əlaqədar
referendumun keçirilməsi məsələsi də bu reallığı təsdiqləyirdi.
Yaxşı xatırlayırıq, həmin ilin martın 7-də Sovetlər İttifaqının saxlanılması barədə referendum keçirilməsi
haqqında məsələ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetində müzakirə olunarkən Heydər Əliyev geniş nitq
söylədi. SSRİ-də, eləcə də Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi vəziyyəti təhlil edərək Sovet imperiyasının
süquta doğru getdiyini tutarlı arqumentlərlə əsaslandırdı. O, Azərbaycanın gələcək müstəqilliyi üçün lazımi
tədbirlərin görülməsinin vacibliyini vurğuladı. Amma...
Heydər Əliyevin və müstəqillik ideyası ətrafında səfərbər olmuş milli qüvvələrin ciddi etirazlarına
baxmayaraq, Azərbaycan parlamenti SSRİ-nin saxlanılması barədə referendumda iştirak haqqında qərar qəbul
etdi. Bu, ilk baxışdan, sadəcə imperiyanın çöküşünün qarşısını almaq, yaxud başqa bir ittifaqda birləşmək cəhdinə
dəstək kimi görünürdü. Amma əslində, milli azadlığı, müstəqilliyi güzəştə getmək, milli iradəni, xalqın siyasi
taleyini – dövlətin müqəddəratını konyuktur maraqlara qurban vermək idi.
O zaman referendumda yalnız Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası iştirak
etmədi. "Naxçıvan parlamenti özünün sessiyalarında Azərbaycanın müstəqilliyi barəsində dəfələrlə məsələ
qaldırıb. Naxçıvan 17 martda - yeni ittifaq yaranması haqqında referendumda iştirak etməyib və yeni
ittifaqın yaranmasının əleyhinədir, Azərbaycan Respublikasının yeni bir ittifaqa girməsinin tamamilə
əleyhinədir" ,- deyə Ümummilli Lider qeyd etmişdi. Həmin vaxt Ali Sovetin sessiyasında respublikanın keçmiş
rəhbərliyinin göstərişi ilə Heydər Əliyevin əleyhinə çıxışlar oldu. Hətta Ulu Öndərin bu çıxışına görə qərar qəbul
olundu ki, komissiya yaradılsın və Onun Azərbaycanda rəhbər olduğu zaman bütün fəaliyyəti yoxlanılsın. Ancaq
müdrik dövlət xadimi, dahi şəxsiyyət dövlətçilik maraqlarını əsas götürərək, xalqdan güc alaraq öz sözünü
qətiyyətlə və birmənalı şəkildə demişdi: “Sovetlər İttifaqı dağılır və dağılmalıdır. Azərbaycan heç bir yeni
İttifaqa girməməlidir və Azərbaycan Sovetlər İttifaqının saxlanması ilə əlaqədar olan referendumda iştirak
etməməlidir”.
Bu, milli iradənin ifadəsi olmaqla yanaşı, “Milli azadlıqdan şirin nemət yoxdur” ,- deyən Heydər Əliyevin
Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında qətiyyətli Lider kimi tarixi-siyasi məsuliyyətinin göstəricisi idi. Təsadüfi
deyil ki, bundan öncə Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yadigarı olan üçrəngli bayrağımız yenidən qaldırılmış, Naxçıvan MSSR adından “Sovet Sosialist” ifadəsi
çıxarılmış, 1990-cı il yanvar ayının 20-də Bakıda törədilmiş qanlı hadisələrə siyasi qiymət verilmişdi. Heydər
Əliyev 1991-ci il iyunun 19-da Kommunist Partiyasının sıralarından çıxmaqla bağlı SSRİ Nazirlər Kabinetinə
göndərdiyi məktubda bir çox məqamlara toxunmuş, həmin qanlı hadisələri də xatırlatmışdı.
Ümummilli Lider 1993-2003-cü illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi – sabitlik və inkişaf mərhələsi kimi
yadda qalan dönəmdə də müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə böyük önəm verirdi. Ayrı-ayrı nümunələr bu
gerçəkliyi təsdiqləyir. Məsələn, Heydər Əliyev 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiyanın, Ukraynanın və Belorusiyanın
imzaladıqları “Belovejsk sazişi”ni ləğv etmiş Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının 1996-cı il 15 mart tarixli
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qərarı ilə əlaqədar bəyanatında qeyd edirdi ki, biz öz dövlət müstəqilliyimizdən əl çəkə bilmərik, yəni onu
əlimizdən verə bilmərik: “Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də bəyan edirəm ki, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi əbədidir. Biz də onu əbədi etmək üçün çalışacağıq və hamı çalışmalıdır”.
Ulu Öndər bəhs olunan bəyanatında 5 il öncə - 1991-ci ilin mart ayında baş verənləri yenidən xatırladaraq
çox vacib məqamları diqqətə çatdırmışdı: “Bu gün yenə biz mart ayındayıq. Beş il sonra mənim dediyim o
sözlər hamısı təsdiq olundu, Azərbaycan da müstəqil oldu. Bu gün kimsə yenidən o İttifaqı yaratmaq
istəyirsə, bu, çox düşünülməmiş bir şeydir. Çünki əgər İttifaqı o zaman saxlamaq mümkün olmadısa və o
dağıldısa, İttifaqda olan respublikalar bu beş il müddətində müstəqil dövlətlər olublarsa, dünya birliyinə
daxil olublarsa, indi kim bu dövlət müstəqilliyindən əl çəkib yenidən bir İttifaqa girə bilər?”. Heydər
Əliyevin uzaqgörənliyi, məsələyə milli maraqların, müstəqilliyin qorunması prizmasından yanaşması təkcə
Azərbaycan xalqı deyil, postsovet ölkələri, onların tərəfdaşları üçün də önəmli, dəyərli və aktual idi... Və bu gün
də aktualdır...
Heydər Əliyevin 31 il əvvəl – 1991-ci ilin mart ayında dediyi sözlər bir daha öz təsdiqini tapır: “Geriyə yol
yoxdur. Heç kəs yenidən Sovetlər İttifaqını bərpa edə bilməz”. Bəli, tarix dünənin siyasəti, siyasət isə bu günün
tarixi olsa da, zamanı geri qaytarmaq mümkün deyil. Dövlətçilik və müstəqillik yolu daim irəliyə baxmağı tələb
edir. Belə olmasaydı, bir zamanlar SSRİ-nin saxlanılması barədə referenduma qoşulan Azərbaycan... Bu gün
tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşamaz, yaşaya bilməzdi - təbii ki, Heydər Əliyev olmasaydı, əsl müstəqilliyin
qazanılmasına, möhkəmləndirilməsinə müvəffəq olunmasaydı! Nəhayət, İlham Əliyev Azərbaycana rəhbərlik
etməsəydi, Azərbaycan da öz milli gücünü – qüdrətini artırmaq əvəzinə, hansısa geosiyasi xülyaların,
ambisiyaların qurbanına çevrilə bilərdi...
Azərbaycanın Lideri yarım əsr irəliyə baxdığını qeyd edir. Şübhəsiz ki, İlham Əliyevin 50 il sonranı görən
bu strateji baxışı nəticəsində qazanılan Qələbə Azərbaycanın 100 illik regional geostrateji arxitekturanı
dəyişməsini, 200 illik tarixi ədalətsizliyi aradan qaldırmasını təmin edib. İndi Azərbaycan Zəfər marşındadır –
irəliyə doğru addımlayır və Ümummilli Liderin qeyd etdiyi kimi, GERİYƏ YOL YOXDUR!
Yeni Azərbaycan.-2022.-10 mart.-№44.-S.3.
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Heydər Əliyev SSRİ-nin saxlanılmasına qətiyyətlə etiraz etmişdi
İttifaq Mirzəbəyli
Mən yeni İttifaqa daxil olmağın və bunun üçün referendum keçirməyin heç bir şərt qoymadan
əleyhinəyəm. Bu bütün seçicilərimin, deputatı olduğum Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
deputatlarının yekdil fikridir. Azərbaycanın tam istiqlaliyyət, azadlıq, iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə
getməsinin tərəfdarıyam. Azərbaycan xalqı artıq bu yola çıxmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasındakı çıxışından
7 mart 1991-ci il
Ötən əsrin son onilliyində ölkəmizdə baş vermiş – qürur və iftixar mənbəyimizə çevrilən hadisələrin bir
neçəsi Naxçıvanla bağlıdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı ilk dəfə muxtar respublikanın Ali
Məclisində qaldırılmış, “sovet sosialist” sözləri SSRİ məkanında və “SSRİ-nin sağlığında” ilk dəfə bu qurumun
adından çıxarılmış, eləcə də, ölkənin o zamankı rəhəbərlərinin SSRİ-nin saxlanılması üçün keçirdiyi
referendumda Naxçvan Muxtar Respublikası iştirak etməmişdir
Nə üçün bu faktlar məhz Naxçıvanda qeydə alınırdı? Bu sualın cavabını Prezident Kitabxanasının elektron
resurslarından seçdiyimiz məlumatda tapırıq:
“Ümummilli lider 1990-cı il iyulun 20-də Bakıya gəldi. İki gün sonra –iyulun 22-də isə doğma Naxçıvana
qayıtdı, bu qədim diyardan Azərbaycanın qurtuluş mübarizəsinə rəhbərlik etdi. Ümummilli lider 1990-1993-cü
illərdə blokada şəraitində olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni təcavüzündən xilası və böhranlı
vəziyyətdən çıxarılması üçün ardıcıl tədbirlər gördü.
Dahi şəxsiyyətin Naxçıvandan başladığı müstəqillik yolu Azərbaycanın qurtuluş mübarizəsinə çevrildi.
Üçrəngli bayrağımız ilk dəfə olaraq 1990-cı il noyabrın 17-də ulu öndərin sədrliyi ilə keçirilən Naxçıvan
parlamentində qaldırıldı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının adından “sovet sosialist” sözləri çıxarıldı, SSRİ-nin
qorunub saxlanması ilə bağlı keçirilən referendumda Naxçıvan Muxtar Respublikası iştirak etmədi, Azərbaycanda
ilk Milli Ordu quruculuğuna Naxçıvandan başlandı, bir sözlə, müstəqil dövlətçilik yolunda mühüm və
əhəmiyyətli addımlar atıldı”.
Bu yazıda həmin faktlardan biri – SSRİ-nin qorunub saxlanması ilə bağlı referendumun Naxçıvanda
keçirilməməsi barədə söz açmaq istəyirik. Bu zaman bir məsələni xüsusilə qeyd etmək zərurəti var. Belə ki,
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının saxlanması məsələsi üzrə SSRİ
referendumunun Azərbaycan Respublikasında keçirilməsinin təşkili haqqında qərarının gecikdirilərək, xalqı
çaşdırmaq məqsədi ilə verilməsi başadüşülən idi.
“Müəyyən edilsin ki, “Ümumxalq səsverməsi (SSRİ referendumu) haqqında” SSRİ Qanununun 17-ci və
18-ci maddələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında 1991-ci il martın 17-də keçiriləcək SSRİ
referendumunun mərkəzi respublika komissiyasının səlahiyyətini Azərbaycan Respublikası xalq deputatları
seçkiləri üzrə Mərkəzi Seçki Komissiyası həyata keçirir…
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
Elmira Qafarova. Bakı şəhəri, 7 mart 1991-ci il”.
Yəni bu qərarın referenduma cəmi 7 gün qalmış verilməsi ölkə əhalisinin məsələnin əsas mahiyyətinə vara
bilmək üçün müzakirələr aparmasını əngəlləmək məqsədini daşıyırdı. Ancaq unudurdular ki, ölkədə istənilən
siyasi məsələnin mahiyyətini böyük ustalıq və peşəkarlıqla qiymətləndirməyi bacaran müdrik şəxs var. O, böyük
siyasi və idarəetmə təcrübəsi olan Heydər Əliyev idi.
Ulu öndər Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 7 mart 1991-ci il tarixli sessiyasındakı çıxışında bu
referendum oyununun bütün mahiyyətlərini açıb göstərmişdi. Böyük liderin həmin çıxışını “Səs” qəzetinin
Prezident kitabxanasının elekton resursunda qorunan 15 mart 1991-ci il tarixli sayında oxuyuruq: “Ölkənin
rəhbərliyi yetmiş il mövcud olan İttifaqın yararsız olduğunu bəyan edərək, respublikaları yeni İttifaq yaratmağa
dəvət edir. Qorbaçov bir neçə çıxışında hətta belə demişdir ki, guya, ölkədə indiyə qədər həqiqi İttifaq olmayıb,
respublikalar heç də İttifaqda yaşamayıb, əsl İttifaq bundan sonra yaranacaqdır. Həqiqət isə ondan ibarətdir ki,
yeni İttifaq müqaviləsinin layihəsi əvvəlkindən də yararsızdır”.
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Həmin çıxışda xatırladılırdı ki, bəziləri respublikamızın müstəqil, İttifaqdan ayrı yaşamağa imkanı
olmadığını sübut etməyə çalışırlar. İttifaqda olan respublikaların bir-biri ilə sıx iqtisadi, texniki əlaqələrlə bağlı
olduğuna görə onların İttifaqdan ayrı yaşaması mümkün olmadığı fikri də ölkədə geniş yayılmışdır: “Bu
təbliğatlar əsassızdır. Əvvəla, Azərbaycan tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərmək üçün bütün imkanlara
malikdir. İkincisi, dünyanın hər bir dövləti digər dövlətlərlə istədikləri sahələrdə qarşılıqlı iqtisadi, ticarət, texniki
əlaqələr yaradır, ümumdünya inteqrasiya prosesində iştirak edir və bunların heç biri bu dövlətləri müstəqillikdən
məhrum etmir. Ona görə də İttifaqda olan respublikaların iqtisadi əlaqələri onların müstəqilliyə nail olmasına
mane ola bilməz. Fikrimcə, əgər Azərbaycan tam müstəqil dövlət olarsa, bu, müstəqil Azərbaycanın gələcək
inkişafı üçün daha səmərəli olar”.
Heydər Əliyev SSRİ-nin qorunub saxlanılması üçün canfəşanlıq edənlərə xatırladırdı ki, 1990-cı il yanvarın
20-də İttifaq dövləti tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz edilmişdir. Heç bir əsas olmadan, xəbər
vermədən, dövlət qanunlarını kobudcasına pozaraq, Bakı şəhərinə müasir silahlı sovet ordusunun qoşun hissələri
yeridilmiş, onlar vəhşilik, qəddarlıq etmiş, nəticədə nahaq qan tökülmüş, yüzlərlə adam həlak olmuş, xəsarət
almış, itkin düşmüşdür: “Təəssüf ki, bu təcavüz indiyə qədər davam edir. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycanın
paytaxtı fövqəladə vəziyyət şəraitində yaşayır. Bizim sessiyamız da bu şəraitdə keçirilir. Bir ildən artıqdır ki,
Azərbaycan xalqı şəhidlərə matəm saxlayır. Respublikanın şəhərlərində, qəsəbələrində, kəndlərində şəhidlərin
xatirəsinə abidələr ucaldılır. Fəqət qatillər indiyə qədər aşkar olunmayıb. Buna heç vəchlə bəraət qazandırmaq
olmaz. Bu məsələ müzakirə olunmalıdır. 20 Yanvar faciəsinə Ali Sovetin sessiyası siyasi qiymət verməlidir,
onun günahkarlarını müəyyən etməlidir”.
Ulu öndər təkcə parlament rəhbərliyindən deyil, eləcə də, bütün deputatlardan tələb edirdi ki, xalqa hər
şey düzgün çatdırılsın. Sosial ədalət bərqərar olunsun: “Biz bu yola düşməsək, bunu gələcək nəsillər edəcək. Və
onlar, tarix bizi bağışlamayacaq. İndi hər bir namuslu, qeyrətli azərbaycanlı gərək öz şəxsi mənafelərini,
imtiyazlarını unutsun, xalqın aqibəti, bu günü və azad gələcəyi haqqında düşünsün. 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. Xalq deputatlarını, bütün Azərbaycan xalqını bu yola dəvət edirəm və əmin edirəm ki, mən bu
yoldan dönməyəcəyəm “.
Ulu öndər dedi və yolundan dönmədi. Yəni Naxçıvanda həmin referendum keçirilmədi.
Ekspertlər yazırlar ki, Azərbaycan xalqının tarixində xalqın iradəsini əks etdirməyən faktlar az olmayıb.
Onlardan biri də 1920-ci ilin 28 aprel tarixidir. O zaman Azərbaycan xalqı, guya, öz istəyi ilə SSRİ-yə daxil olmaq
qərarı vermişdi. 1991-ci ilin 17 martı da utandırıcıdır, çünki həmin gün keçirilən referendumun nəticəsinə görə,
guya, xalq SSRİ-nin tərkibində köləliyi davam etdirməyə razılıq verirdi. Əslində, həmin referendumun nəticələri
saxtalaşdırılmışdı və çox təəssüf ki, sonradan da bu qanunsuzluğu edənlərə qarşı heç bir tədbir görülmədi.
Xalq qəzeti. - 2022.- 17 mart. - № 58. - S. 5.
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Dünyanın ehtiramla yanaşdığı lider
Könül Nurullayeva,
Milli Məclisin deputatı
Tarix sübut edir ki, hər bir dövlətin istər inkişafında, istər nüfuzunun formalaşmasında, istərsə də qlobal
proseslərdəki iştirak səviyyəsində lider amili böyük rol oynayır. Elə Azərbaycanın geridə qoyduğu 30 illik
müstəqillik yolu əsl siyasi liderlərin xalqların və dövlətlərin həyatında nə qədər vacib rol oynadığını göstərən
möhtəşəm tarixi və politoloji nümunədir.
Belə ki, əgər dövlət müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində üzləşdiyimiz problemlərin obyektiv
səbəblərindən biri respublikamıza rəhbərlik edənlərin siyasi lider funksiyasını yerinə yetirə bilməməsi idisə, 1993cü ilin ortalarından başlanan yeni siyasi kurs Azərbaycana əsl liderin rəhbərlik etməsinin nümunəsi idi. Bu
baxımdan Ulu Öndər Heydər Əliyevlə başlanan siyasi yol dövlətin və xalqın taleyində lider amilinin rolunu aydın
göstərən tarixi gerçəklikdir.
Ötən 19 ildə isə Prezident İlham Əliyevin layiqincə davam etdirdiyi bu siyasi kurs müasir Azərbaycanı
tarixinin ən qüdrətli dövlətinə çevirdi. Təsadüfi deyil ki, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan qlobal aktual
problemlər olan enerji təhlükəsizliyinə böyük töhfələr verən, Avropa İttifaqının üzvü olan dövlətlər tərəfindən
strateji tərəfdaş kimi qəbul edilən, regionun tranzit imkanlarını öz milli maraqlarına uyğun formada səfərbər edən
dövlətdir. Vətən müharibəsindəki zəfər isə Azərbaycanın regionda və dünyada söz sahibi kimi nüfuzunu daha da
yüksəltdi.
Fəxarət hissi ilə qeyd etmək istərdim ki, dövlətimizin bütün bu uğurlarını qətiyyətlə xalqımıza yaşadan
Prezident İlham Əliyev dünyanın nüfuzlu siyasi liderləri arasında yer alıb. Təkcə bu ilin mart ayı ərzində
Prezident İlham Əliyevə aparıcı siyasi mərkəzlərin rəhbərləri tərəfindən edilən telefon zəngləri və ünvanlanan
məktublar bunu bir daha təsdiqləyir. Martın 14-də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin, martın 15-də
isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Entoni Blinkenin Prezident İlham Əliyevə zəng etmələri
Azərbaycanın qlobal məsələlərdəki fəal mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmasının təcəssümü idi. Bu
zənglər həm də onu göstərir ki, dünyanın güc mərkəzləri Prezident İlham Əliyevin qlobal təhlükəsizliyə verdiyi
töhfələri, bu istiqamətdəki təşəbbüslərini və liderliyini yüksək qiymətləndirirlər.
Martın 20-də isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Co Bayden Prezident İlham Əliyevə Novruz
bayramı münasibətilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Əməkdaşlığa sadiq olduqlarını qeyd edən ABŞ Prezidenti
məktubunda ortaq təhlükəsizlik narahatlıqlarını həll etmək, regional barışığı təşviq etmək və iqtisadi əməkdaşlıq
üçün yeni imkanları araşdırmaq məqsədilə Azərbaycanla birgə işləyəcəklərini bəyan edib.
Qeyd edim ki, bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan Azərbaycan-ABŞ münasibətləri bu gün
müxtəlif sahələri əhatə edir. Siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə iki dövlət arasında əməkdaşlıq formatları
mövcuddur. Demokratları və respublikaçıları təmsil etməsindən asılı olmayaraq ABŞ-a rəhbərlik etmiş bütün
prezidentlər və onların administrasiyaları Azərbaycanla münasibətlərə daim ehtiramla yanaşıb, beynəlxalq enerji
təhlükəsizliyi və terrorçuluqla mübarizədə Prezident İlham Əliyevin verdiyi töhfələri və dəstəyi yüksək
qiymətləndiriblər.
Co Baydenin hələ ABŞ-ın vitse-prezidenti kimi Prezident İlham Əliyevlə təmasları olmuşdu. 2016-cı il
martın sonunda Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak etmək üçün ABŞ-a səfər edən Prezident İlham Əliyev
Vaşinqtonda Co Baydenlə görüşmüşdü. Həmin ilin mayında isə vitse-prezident Co Bayden Prezident İlham
Əliyevə zəng etmişdi. Co Baydenin ABŞ Prezidenti seçilməsindən sonra rəsmi Bakı ilə Ağ Ev arasında
yüksəksəviyyəli təmas olmayıb. Lakin bu ay Prezident İlham Əliyevə dövlət katibi Entoni Blinkenin telefon zəngi
və Co Baydenin ünvanladığı məktub göstərdi ki, ABŞ rəhbərliyi Azərbaycanla münasibətlərin daha da inkişafında
maraqlıdır.
Bütövlükdə Prezident İlham Əliyevə ABŞ və Aİ rəhbərlərinin məktub və zəngləri dövlətimizin başçısının
həyata keçirdiyi siyasətin dünyanın aparıcı gücləri tərəfindən ehtiramla qarşılanmasının və qəbul edilməsinin
göstəricisidir. Eyni zamanda bütün bunlar Azərbaycanın regionda və dünyada nüfuzlu söz sahibi olan dövlətlərdən
biri kimi çıxış etməsini təsdiq edən mühüm siyasi faktordur.
Azərbaycan. - 2022.- 30 mart. - № 63. - S. 1,5.
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Heydər Əliyev və dil mədəniyyətimiz
Sadiq Qurbanov,
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri
Heydər Əliyev: "Mən fəxr edirəm ki, türk dillərinə mənsub olan Azərbaycan dili bu qədər zəngindir,
bu qədər bədii ifadələrlə doludur və biz həyatın bütün sahələrinə aid olan fikirlərimizi öz ana dilimizdə
ifadə edə bilərik".
Dil mədəniyyətin bünövrəsidir, çünki dilin köməyi ilə ünsiyyət qurulur, mədəni normalar müəyyən edilir,
bir sözlə, onsuz insanın cəmiyyətdə həyatı mümkün deyil. Məhz dilin sayəsində mədəniyyətlər nəsildən-nəslə
ötürülür və uşaqlar öz ana dillərini mənimsəyərək əvvəlki nəsillərin ümumiləşdirilmiş təcrübəsini də
mənimsəyirlər. Dil obyektləri, hadisələri və onların əlaqəsini düzgün qiymətləndirməyə kömək edir, insan
fəaliyyətinin təşkili və əlaqələndirilməsini şərtləndirir.
Eyni zamanda dil təfəkkürə və mədəniyyətə münasibətdə müəyyənedici vasitə olaraq dünyanın spesifik
mədəni simasını dərk edən insanın şəxsiyyətini formalaşdıran amildir. Hər bir xalqın, hər bir millətin var
olmasının ən başlıca səbəbi özünəməxsus dilinin olmasıdır. Biz də fəxrlə deyə bilərik ki, bir xalq, bir toplum kimi
zamanın bütün sınaqlarından ləyaqətlə keçərək dilimizi, mənəvi dəyərlərimizi qoruyub bu günümüzə qədər gətirib
çıxara bilmişik. Şükürlər olsun ki, dərin tarixi kökləri olan dilimiz, mədəniyyətimiz və öz tariximiz var.
Qürurluyuq ki, bu dildə danışan 50 milyondan çox həmvətənimiz dünya mədəniyyətinə böyük şairlər, yazıçılar,
alimlər, siyasətçilər və dahilər bəxş etmişdir.
Məşhur etnoqraf Lev Qumilyov etnosun qorunmasında dil ünsürünün ən vacib amil olduğunu qeyd edirdi.
Bu konteksdə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinin yaşadılması və inkişafı uğrunda apardığı
mübarizənin mahiyyətini dərk etmək o qədər də çətin deyil. Dil mədəniyyətinə münasibət barədə Ulu Öndər deyir:
"İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə malik olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə
də xalqımıza ulu babalardan miras qalmış bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi
qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur".
Heydər Əliyev bu dahiyanə fikri ilə dili əyilməzliyin, ölməzliyin simvolu sayır, onu milli sərvət adlandırır,
bu müqəddəs mirasın babalarımızın əmanəti olduğunu, qorunmasını isə vətəndaşlıq borcu hesab edir.
Heydər Əliyev öz ana dilini bilməyənləri şikəst adam adlandırmaqla millətin bütövlüyünün milli dildən
keçdiyini çatdırır. Bütün bu göstərilənlər uzun illər Azərbaycana rəhbərlik etmiş böyük dövlət adamının
mübarizələrlə dolu həyatının əsas leytmotivini təşkil edir. Ulu Öndər dil məsələsində mövqeyini hələ Azərbaycan
Konstitusiyası hazırlanmazdan əvvəl, SSRİ Konstitusiyası barədə cəsarətlə söylədiyi fikirlərində bildirmişdi.
Azərbaycanın rəhbəri SSRİ Konstitusiyası haqqında danışarkən xüsusi vurğulayırdı ki, Konstitusiya vətəndaşlara
təhsil hüququ vermişdir. Bu hüquq ana dilində oxumaq imkanı ilə təmin olunur. Belə mövqe, əslində, dil məsələsi
ilə bağlı gözlənilən təhlükənin qarşısını almaq, çətin şəraitdə ana dilinin dövlət dili statusunu qorumaq məqsədı
güdürdü.
Tarixə nəzər salaq. Respublikanın SSRİ-nin tərkibində olduğu vaxtda, 1978-ci ildə SSRİ-nin yeni
Konstitusiyası qəbul edilərkən Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit
edilmişdir. Rus dilinin hakim dil olduğu Sovetlər Birliyi dönəmində buna nail olmaq qeyri-real görünürdü, lakin
Heydər Əliyev dühası və cəsarəti bu məsələdə həlledici rol oynadı. Burada xüsusi vurğulamalıyıq ki, Sov.İKP
MK-nın bu sahəyə məsul olan katibi Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi Konstitusiya layihəsinə salınmasına etiraz
edirdi. Hətta bəzi müttəfiq respublikaların rəhbərləri də bu məsələdə Heydər Əliyevə qarşı idilər. Tarixçi-alim
M.Qasımlı öz kitabında qeyd edir ki, Ukrayna MK-nın birinci katibi Şerbitski Heydər Əliyevə qarşı çıxaraq
deyirdi ki, siz konstitusiyanıza belə bir maddə yazdıqda gərək biz də dövlət dili haqqında maddə əlavə edək. Lakin
Azərbaycanın rəhbəri ona bildirir ki, sizə heç kim mane olmur, böyük respublikasınız, ölkədə sizin xüsusi çəkiniz
vardır, istəsəniz yaza bilərsiniz, kimsə sizə mane olmaz. Ulu Öndərin o dövrdə xalqımız üçün necə böyük,
müqəddəs iş görməsi bu gün Rusiya-Ukrayna münasibətləri fonunda daha aydın görünür. Heydər Əliyev
L.İ.Brejnevə problemi əhatəli, dərin məntiqi ilə əsaslandırır və bu məsələni Azərbaycan xalqının xeyrinə həll edir.
Azərbaycan dilinin Konstitusiya layihəsində əksini tapması ilə yanaşı, bu layihənin 73-cü maddəsində yazılan,
hüquqi cəhətdən SSRİ-nin federativ dövlətdən unitar dövlətə keçməsinə zəmin yaradan "SSRİ qanunları
Azərbaycan SSR ərazisində məcburidir" maddəsi də layihədən çıxarılır.
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2 aprel 1978-ci ildə IX çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Azərbaycan SSR-in Konstitusiya layihəsi və
onun ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına həsr olunmuş sessiyasında məruzə ilə çıxış edən Ulu Öndər Heydər
Əliyevin təklifi ilə 73-cü maddə yeni redaksiyada verilir: "Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının dövlət dili
Azərbaycan dilidir". Heydər Əliyevin bu təşəbbüsü 21 aprel 1978-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan SSR
Konstitusiyasında öz əksini tapmışdır. Azərbaycan dilinə dövlət dili statusunun verilməsi Heydər Əliyevin xalq
qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biridir. Ulu Öndər bununla gələcək müstəqil dövlətçiliyin milli
rəmzlərindən birini məharətlə qorumuşdur.
Qeyd etməliyik ki, 1921-ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyasında dilimiz haqqında heç bir maddə
salınmamışdır. 1937-ci ildə isə Azərbaycan SSR Konstitusiyası layihəsində nəzərdə tutulur ki, dövlət dili türk
dilidir. Moskvadan tapşırıq gəlir ki, həmin maddə çıxarılsın. Belə də olur, sonra isə bu məsələ tamamilə unudulur.
Ulu Öndər Heydər Əliyev "xalqımız əsrlər boyu böyük sınaqlardan, çətinliklərdən keçmiş, ancaq öz
mənliyini, milliliyini, öz dilini itirməmişdir" söyləyərək bu məsələdə müstəsna xidmətlərinin olmasına
baxmayaraq, bu tarixi uğuru xalqımızın böyük qələbəsi kimi qiymətləndirirdi. Əlbəttə, Heydər Əliyevin ana dili
məsələsində prinsipial, qəti və barışmaz mövqe tutması rus dilinin tam əleyhinə getməsi demək deyildi. O yaxşı
başa düşürdü ki, Sovet İttifaqı xalqlarının elmi, mədəni tərəqqisi, dünyaya çıxışı əsasən rus dili vasitəsilə həyata
keçirilir. Dünyanın ən son elmi və mədəni nailiyyətləri ölkədə məhz ilk olaraq rus dilinə, sonra isə milli dillərə
çevrilirdi. Buna görə də Ulu Öndər azərbaycanlıların ikinci dil kimi rus dilini mükəmməl bilmələrinin qəti
tərəfdarı kimi çıxış edirdi. Böyük rəhbər azərbaycanlıların yalnız ana dili çərçivəsində məhdudlaşıb qalmasının
da əleyhinə idi.
Heydər Əliyevin ana dilinə münasibətində Azərbaycan ədəbi dilinin saflığının qorunması və inkişaf
etdirilməsi xüsusi yer tuturdu. Ümummilli Lider ana dilinin saflığına çalışaraq bunu alim, şair, yazıçılardan,
bütövlükdə, ziyalılardan qətiyyətlə tələb edirdi. Azərbaycanın rəhbəri, hətta rəsmi toplantılarda bu məsələ barədə
öz prinsipial mövqeyini açıq-aydın, birbaşa bildirirdi. Məsələn, Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayındakı
nitqində Heydər Əliyev ana dili haqqında uca səslə, çəkinmədən deyirdi: "Dil xalqın böyük sərvətidir. Ədəbi dilin
tərəqqisi olmadan mənəvi mədəniyyətin tərəqqisi mümkün deyildir. ...Azərbaycan dili görünməmiş zirvələrə
qalxmış, müasir poeziyanın və nəsrin, elm və texnikanın, kargüzarlığın və fəal ictimai-siyasi həyatın hərtərəfli
inkişaf etmiş dilinə çevrilmişdir. Biz tam inamla deyə bilərik ki, çoxəsrlik tariximizdə Azərbaycan dili heç vaxt
belə zəngin, nüfuzlu və hörmətli olmamışdır. Lakin mədəniyyət və elmin səviyyəsi yüksəldikcə, həyatın axarı
sürətləndikcə dilin təkmilləşməsinə, inkişaf etməsinə və zənginləşməsinə, onun söz ehtiyatının genişlənməsinə
daha çox qayğı göstərmək lazımdır".
Məhz Ümummilli Liderin sayəsində ilk dəfə olaraq bir neçə dilçi alimə dövlət mükafatı verildi. Azərbaycan
dilçilərinin nüfuzu qalxdı. Mükafatların verilməsi ana dilinin istifadə dairəsinin genişlənməsinə kömək edirdi.
Heydər Əliyev yalnız bununla kifayətlənmir, əvvəlki illərdə müəyyən təzyiqlərə məruz qalmış alimlərə qayğı
göstərirdi. Azərbaycanın rəhbərinin ana dilinə diqqət və qayğısı nəticəsində respublikada ana dilində nəşr edilən
kitabların tirajı artırılırdı. Məsələn, 1979-cu ildə Azərbaycanda nəşr edilən 1300 adda 13 milyon 800 min nüsxə
kitabın 11 milyon 100 min nüsxəsi ana dilində idi.
Heydər Əliyevin ana dilinə və doğma torpağa sıx bağlılığı Azərbaycanın yeni himninin müzakirəsi zamanı
özünü bir daha büruzə verdi. O, Azərbaycana diyar, region kimi deyil, SSRİ-nin bərabərhüquqlu müttəfiq
respublikası kimi baxır, onun hüquqlarını qətiyyətlə qoruyur, hətta hər ifadə üstündə təkidlə israr edirdi. Onun
sədrliyi ilə keçirilən Azərbaycan KP MK-nın 1978-ci il 14 aprel tarixli iclasında respublikanın yeni himni
haqqında məsələ müzakirə edilərkən məlum oldu ki, himnin mətnində "respublika" sözü yoxdur. Müzakirə zamanı
Heydər Əliyev mətnə "respublika" sözünün salınmasının vacibliyini söyləyir. Çıxış edən bəzi şəxslər himnin
mətninə "respublika" sözünün salınmasının heç cür alınmadığını deyirlər. Azərbaycanın rəhbəri isə israrla və açıq
şəkildə bildirir: "Mən çox istərdim ki, "respublika" sözü mətndə olsun. Mənə deyirlər ki, heç cür alınmır. Mən
hesab edirəm ki, belə sözün olmasına nail olmaq lazımdır. Biz Azərbaycan, dövlət, diyar haqqında danışırıq,
amma bura respublikadır. Yaxşı olardı ki, burada "respublika" sözü olsun".
Təkidlərdən, məntiqli izahlardan sonra mətnə "respublika" ifadəsi daxil edildi və bəyənilərək Azərbaycan
Ali Soveti Rəyasət Heyəti tərəfindən təsdiq olundu. Bununla bağlı Azərbaycan rəhbəri deyirdi: "Himn bizim
ümumi iftixarımız, ümumi qürurumuzdur, sərvətimizdir. Mən özümü də hansısa dərəcədə bu himnin müəllifi
hesab edirəm".
Azərbaycan dilinin inkişafından, qorunmasından danışarkən Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə
gəlişindən sonra müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsi zamanı dil məsələsinə
necə həssaslıqla yanaşmasının bir daha şahidi olduq. Məhz Konstitusiyanın dillə bağlı maddəsinin televiziya
ekranlarından canlı yayımda ziyalıların iştirakı ilə müzakirə edilməsi də bunun bariz nümunəsi idi. Demokratik
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düşüncəyə malik böyük dövlət adamı Heydər Əliyev Konstitusiyanın həmin maddəsini müzakirə edərkən öz
fikrini sonda deyəcəyini, heç kimi təsir altına salmaq istəmədiyini bildirir və ziyalılara öz düşüncələrini müstəqil
ifadə etmək üçün şərait yaratdı. Müzakirələr zamanı dövlət dilinin necə adlandırılması ilə bağlı müxtəlif təkliflər
irəli sürüldü.
Geniş müzakirələrdən sonra 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olunmuş Konstitusiyanın 21ci maddəsində Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin Azərbaycan dili olması öz əksini tapdı. Əsas
qanunumuz qəbul edildikdən sonra bu sahədə məqsədyönlü strateji siyasət özünü göstərdi. Dövlət başçısı ana
dilimizin tarixi keçmişi ilə yanaşı, mövcud durumunu və problemlərini daim diqqət mərkəzində saxlayaraq bu
yöndə bir sıra mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail oldu. Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət dilinin yeni
inkişaf dönəmində yaranmış vəziyyəti nəzərə alaraq 2001-ci il iyunun 18-də "Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında" fərman imzalamışdır.
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. Sözügedən fərmanla həmçinin Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Dil
Komissiyası yaradılmışdır. Qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi baxımından çox mühüm addımlar
atılmaqla bərabər dilimizin daha da inkişaf etdirilməsi və gənc nəslə sevdirilməsi ilə bağlı tədbirlər sırasında Ulu
Öndər 9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününü təsis etmişdir. Bu
fərmana əsasən, hər il avqustun 1-i ölkəmizdə Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilir.
Sözsüz ki, bu istiqamətdə aparılan siyasətin ən vacib tərkib hissələrindən biri də "Azərbaycan Respublikasında
dövlət dili haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun qbul edilməsidir.
30 sentyabr 2002-ci ildə qəbul edilmiş qanuna əsasən, 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. Həmin qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun
olaraq ölkədə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır.
Bütün sahələrdə olduğu kimi, Heydər Əliyevin uğurlu siyasi varisi Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyev bu strategiyanı davam etdirir. Prezident İlham Əliyevin bu sahədə apardığı siyasətə qiymət verərkən onun
latın qrafikası ilə Azərbaycan və dünya klassiklərinin əsərlərinin kütləvi tirajla Azərbaycan dilində çap olunmasını
qeyd etmək lazımdır. Ölkə başçısının "Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha
da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" 1 noyabr 2018-ci il tarixli fərmanı ana dilimizin inkişafına dair
mühüm əhəmiyyət kəsb edən vacib sənədlərdən biridir. Prezident Ağdam Muğam Mərkəzinin açılışındakı
çıxışında qeyd etmişdir ki, "Bizim mənəvi dəyərlərimizin, Azərbaycan dəyərlərinin inkişafı, qorunması üçün
ədəbiyyatımızın, musiqimizin çox böyük əhəmiyyəti var. Muğam həm ədəbiyyatdır, həm musiqidir, həm də
Azərbaycan dilinin saflığını qoruyan sənətdir".
Prezident İlham Əliyevin qeyd edilən çıxışında əsas məqamlardan biri də dilin qorunması və inkişafının
məhz mədəniyyətlə dilin vəhdətində öyrənilməsinin vacibliyidir. Bu prizmadan baxdıqda Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın folklorumuzun, aşıq musiqisinin, muğamlarımızın, maddi və qeyri-maddi mədəni
irsinin inkişafında göstərdiyi misilsiz xidmətlər ana dilimizin qorunması üçün ən vacib amillərdən biri kimi
dəyərləndirilməlidr.
Heydər Əliyev və dil mədəniyyətimiz haqqında yazını böyük şairimiz B.Vahabzadənin "Ana dili" şeiri ilə
tamamlamaq istəyirik.
Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,
Bu dil bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır.
Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi,
Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi
Qiymətli xəzinədir...onu gözlərimiz tək
Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək.
Azərbaycan. - 2022.- 21 aprel. - № 82. - S. 7.
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Azərbaycan dilinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu
Ümummilli Lider Heydər Əliyev: “Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini
yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir”
Rəfiqə Kamalqızı
Bəli, dil hər bir xalqın milli sərvəti, mili kimliyinin daşıyıcısıdır. Onu qorumaq, yaşatmaq, əslində xalqın
özünün yaşaması, özünü təsdiq etməsidir. Tarixboyu xalqların, millətlərin keçdiyi yol, onların mədəni səviyyəsi
ilk növbədə ana dilində öz əksini tapır və istilalara, təzyiqlərə məruz qalsa da, Azərbaycan xalqı bu müqəddəs
sərvəti qoruyub saxlaya bilib. Doğma dilimizin inkişaf etdirilməsində, dövlət dili statusu qazanmasında isə
ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri danılmazdır. Ulu Öndər bu sahədə özünün şəxsi nümunəsi ilə
çox dəyərli örnək yaradıb. Ana dilinin tətbiq və fəaliyyət dairəsinin genişləndirilməsi, milli dilimizdə olan ədəbibədii irsin qorunması Heydər Əliyevin son dərəcə diqqət yetirdiyi sahələrdən olub. Təsadüfi deyil ki, məhz
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlayaraq xalqımızın milli-mənəvi
dəyərlərinin qorunması, tariximizin düzgün istiqamətdə öyrənilməsi, ana dilimizin rolunun artırılması, xalqın
azadlıq istəyinin təcəssümü kimi ortaya çıxan ədəbi-bədii nümunələrin hücumlardan qorunması yönündə apardığı
məqsədyönlü siyasət cəmiyyətdə milli ruhun oyanışına təkan verdi.
ANA DİLİ HƏR BİR XALQIN VARLIĞINI TƏSDİQ EDƏN BAŞLICA AMİLDİR
Bəli, tez-tez işlətdiyimiz «ana dili milli sərvətimiz, kimliyimizin daşıyıcısı, varlığımızın təsdiqidir» deyirik.
Çünki dil millətin formalaşmasında vacib olan amillərdən biridir. Çünki xalqın keçdiyi tarixi yol, onun mədəni
səviyyəsi, ilk növbədə, onun dilində öz əksini tapır, həm də, çətin tarixi-siyasi dövrlərdə millətin varlığını
sürdürməsi üçün əsas vasitədir. Hər bir xalqın mövcudluğu onun dili ilə ölçülür. K.Uşinski demişdir: “Bir millətin,
xalqın varını, dövlətini əlindən alsan, o millət ölməz, yaşayar. Ancaq ana dilini əlindən alsan, həmin millət məhv
olar”. Bəli, dilini itirən xalq məhvə məhkumdur. Lakin Azərbaycan dilini sevən, ona hörmətlə yanaşan
Ümummilli lider Heydər Əliyev dilə münasibəti ilə hər kəsə örnək oldu. 1969-1982-ci illərdə sovet Azərbaycanına
rəhbərlik edən Ulu öndər bir çox ziyalıların cəsarət etmədiyi halda, müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan dilində çıxış
etməklə dilimizə verdiyi dəyəri göstərdi. O, həmçinin, rusdilli məktəblərdə Azərbaycan dilində dərsliklərin daha
çox istifadəsinə dair göstərişlər də verdi. Bunlarla kifayətlənməyən Ulu öndər 1978-ci ildə tarixi bir uğura imza
atdı. Belə ki, həmin ildə qəbul olunan Azərbaycan SSR-in növbəti Konstitusiyasında ilk dəfə olaraq, rus dili ilə
yanaşı, Azərbaycan dili rəsmi dil statusu əldə etdi.
CƏSARƏT VƏ VƏTƏNƏ SADİQLİYİ TƏLƏB EDƏN MÖVQE
Bəli, Cəsarət və Vətənə sadiqliyi tələb edən mövqe. Bir çox ziyalıların cəsarət etmədiyi Cəsarət və Vətənə
sadiqliyi. Bəli, bugün dünyada Azərbaycanlı olmağımıza, dünya xəritəsində Azərbaycan dövləti olmağımıza,
imzası imzalar içində güclü dövlət olmağımıza görə ulu öndərimizə borcluyuq. Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi:
“İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə malik olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə malikdir. Ona görə
də xalqımıza ulu babalardan miras qalmış bu ən qiymətli milli sərvəti hər bir Azərbaycan övladı göz bəbəyi kimi
qorumalı, daim qayğı ilə əhatə etməlidir. Bu, onun müqəddəs vətəndaşlıq borcudur”.
Keçmiş SSRİ dövründə “Sovet xalqı” formalaşdırmaq adı altında müxtəlif xalqların dilini, mədəniyyətini,
milli kimliyini yox etməyə yönələn siyasət yeridilirdi, 1970-ci illərin ortalarından başlayaraq SSRİ-ni təşkil edən
respublikaların ictimai-siyasi həyatında dil məsələsi yenidən gündəmə gətirildi. SSRİ Konstitusiyasının
qəbulundan sonra milli dillərin sıxışdırılması prosesi daha da gücləndirildi. Belə ki, ölkədə rəsmi dövlət dili rus
dili idi, rəsmi tədbirlərdə bir qayda olaraq rus dilində çıxışlar üstünlük təşkil edirdi. Belə bir şəraitdə ana dili
məsələsinin təbliği ilə məşğul olmaq cəsarət tələb edirdi. Hətta milli respublikaların rəhbərləri də ana dili
məsələsini gündəmə gətirməkdə aciz idilər. Bütün bunlara baxmayaraq, o vaxt Azərbaycanın rəhbəri olan Ulu
Öndər Heydər Əliyev dil məsələsində, öz mövqeyini çox cəsarətlə, qətiyyətlə bildirmişdir. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin vətənə və xalqina sadiqliyini göstərən bu mövqeyi hər kəsə örnək oldu.
1969-1982-ci illərdə sovet Azərbaycanına rəhbərlik edən Ulu öndər bir çox ziyalıların cəsarət etmədiyi
halda, müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan dilində çıxış etməklə dilimizə verdiyi dəyəri göstərdi. O, həmçinin, rusdilli
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məktəblərdə Azərbaycan dilində dərsliklərin daha çox istifadəsinə dair göstərişlər də vermişdi. Xüsusilə, Ulu
öndər 1978-ci ildə tarixi bir uğura imza atdı. Belə ki, Heydər Əliyevin təşəbbüsü və qətiyyəti nəticəsində həmin
ildə qəbul olunan Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasında ilk dəfə olaraq Azərbaycan dili rəsmi dil statusu kimi
təsbit olundu. Azərbaycan dilinə dövlət dili statusunun verilməsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xalq
qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biri oldu. Daha sonra ittifaqın daha iki respublikası bu təşəbüslə cıxış
etmişdi. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin rəhbəri olduğu ilk illərdən ana dilinin sosial-siyasi,
ideoloji problemləri ilə bilavasitə məşğul olub. Tarix üçün o qədər də böyük zaman kəsiyi hesab olmayan,
təxminən onillik bir müddətdə görkəmli dövlət xadimi həqiqətən böyük tarixi olan aşağıdakı işləri həyata keçirib.
Birincisi, Azərbaycan dili dövlət dili olaraq Azərbaycan SSR-in müvafiq qanunlarında (xüsusilə Konstitusiyada)
öz əksini tapıb, Moskvanın etirazlarına baxmayaraq, respublikada rus dili ilə yanaşı, Azərbaycan dilinin də
rəsmiliyi təmin edilib. İkincisi, Azərbaycandilli məktəbin, maarifin inkişafına xüsusi qayğı göstərilib, bir sıra
digər Sovet respublikalarından fərqli olaraq, Azərbaycanda gəncliyin ana dilində təhsilinə üstünlük verilib.
Üçüncüsü, Azərbaycan dilində mətbuatın, elmin tərəqqisi üçün dövlət rəhbərliyi əlindən gələni edib,
Azərbaycanın böyük yazıçıları öz əsərlərini, demək olar ki, yalnız ana dilində yazıb, Azərbaycan Yazıçılar
İttifaqının aparıcı mətbuat orqanları - “Azərbaycan”, “Ulduz” jurnalları, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti
Azərbaycan dilində nəşr edilib. Dördüncüsü, Azərbaycan dilinin tarixi o zamana qədər görünməmiş bir ardıcıllıqla
araşdırılıb, çoxcildlik “Müasir Azərbaycan dili” kitabları yaradılıb, həmin çoxcildliklərdən biri - ali məktəblər
üçün “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyi Azərbaycan Dövlət mükafatına layiq görülüb, ana dilini araşdıran
alimlərin əməyi yüksək qiymətləndirilməklə, əslində, ana dilinin nüfuzu bir daha təsdiq edilib. Beşincisi, həm
rəsmi, həm də qeyri-rəsmi yığıncaqlarda, məclislərdə Azərbaycan dilində danışmaqdan çəkinməyən respublika
rəhbəri praktik olaraq ana dilinin ictimai-siyasi mövqeyinin yüksəlməsinə bilavasitə təsir göstərib, başqalarına
nümunə olub və s.
Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin hazırlayıb həyata
keçirdiyi dil siyasəti onun dövlət quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi olub. Ali məktəblər üçün yazılmış “Müasir
Azərbaycan dili” dərsliklərinin Respublika Dövlət mükafatına layiq görülməsi, anadilli ədəbiyyatın inkişafı üçün
hər cür şəraitin yaradılması, Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin təbliği məhz bunun nəticəsi idi. Millət vəkilinin
sözlərinə görə, 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıdan Ulu öndər Heydər
Əliyev qısa bir zamanda ölkədə iqtisadi, ictimai-siyasi, ideoloji-mənəvi həyatın normallaşmasına, stabilləşməsinə
nail oldu. Yenidən, onun xüsusi diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri də məhz dil məsələsi oldu. “Dil hər bir millətin
mənliyinin əsasıdır. İnkişaf etmiş zəngin dil mədəniyyətinə sahib olan xalq əyilməzdir, ölməzdir, böyük gələcəyə
malikdir” – deyən Ümummilli lider ana dili məsələsinə yeni səviyyədə - müstəqil dövlət quruculuğunun tələb
etdiyi səviyyədə yanaşmağın nümünəsini yaratdı. 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiyada Azərbaycan dili milli
dövlətçiliyimizin rəmzlərindən biri olaraq təsbit edildi. 2001-ci ildə Ümummilli liderimizin imzaladığı “Dövlət
dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərman isə yalnız cari bir sənəd deyil, xüsusi tarixi əhəmiyyət
daşıyan böyük siyasi hadisə oldu. Məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin yürütdüyü dil siyasətinin nəticəsində bütün
dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında, indiyə qədər Azərbaycan dilindən istifadə etməmiş qurumlarda dövlət
dili, sözün həqiqi mənasında bərqərar edildi. Eləcə də, latın qrafikasına keçid prosesi başa çatdırıldı.
30 sentyabr 2002-ci ildə isə Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili
haqqında” Qanun təsdiq olundu. Bu sənəddə göstərilir ki, 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. Bu qanun, ölkə Konstitusiyasına uyğun olaraq, Azərbaycan
Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır. Ən əsası, ümummilli liderimiz
bütün rəsmi və qeyri-rəsmi tədbirlərdə Azərbaycan dilində danışmaqdan çəkinməyərək, ana dilimizə verdiyi
yüksək dəyəri vurğulayıb, dilimizin ictimai-siyasi mövqeyinin yüksəlməsinə zəmin yaradıb. Belə ki, ulu öndərin
1969-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı qərarı və bu yubileydəki çıxışı
xüsusi qeyd olunmalıdır. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin 75 illiyinə həsr olunmuş iclasında Ulu Öndər
bu hadisəni belə qiymətləndirirdi: “Xatirimdədir, universitetin 50 illik yubileyində mən çıxış edərkən, şübhəsiz
ki, öz ana dilimdə, Azərbaycan dilində danışdım. O vaxt bu böyük sensasiya kimi qəbul olundu. Təəccüb doğurdu
ki, respublikanın rəhbəri Azərbaycan dilində çıxış edir və heç də Azərbaycan dilində pis danışmır. Bəziləri məni
bu hadisə münasibətilə təbrik etdilər. Dilini sevən, milli ruhla yaşayanlar bunu doğurdan, böyük hadisə kimi qəbul
etdilər. Ancaq mən isə onlara dedim ki, qeyri – adi heçnə yoxdur. Bu mənim ana dilimdir və ana dilində çıxış
etmək böyük qəhrəmanlıq deyil. Ana dilini bilməmək, onu qiymətləndirməmək, şübhəsiz, xalqın qarşısında
qəbahətdir”.
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Ümummilli lider deyirdi: “Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən
öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm”. Bəli, Heydər Əliyevin bu cəsarətli addımı
Azərbaycan ziyalılarında ruh yüksəkliyi yaratdı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin hazırlayıb həyata keçirdiyi dil siyasəti Onun dövlət quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi
olub. Ali məktəblər üçün yazılmış “Müasir Azərbaycan dili” dərsliklərinin Respublika Dövlət mükafatına layiq
görülməsi, anadilli ədəbiyyatın inkişafı üçün hər cür şəraitin yaradılması, Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin
təbliği məhz bunun nəticəsi idi.
FƏRMAN VƏ SƏRƏNCAMLAR ANA DİLİMİZİN İNKİŞAFI
İSTİQAMƏTİNDƏ ATILAN MÜHÜM ADDIMLARDIR
2001-ci ildə Ümummilli liderimizin imzaladığı “Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında”
Fərman isə yalnız cari bir sənəd deyil, xüsusi tarixi əhəmiyyət daşıyan böyük siyasi hadisə idi. Məhz Ulu öndər
Heydər Əliyevin yürütdüyü dil siyasətinin nəticəsində bütün dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında, indiyə qədər
Azərbaycan dilindən istifadə etməmiş qurumlarda dövlət dili, sözün həqiqi mənasında, bərqərar edildi. Eləcə də,
latın qrafikasına keçid prosesi başa çatdırıldı.30 sentyabr 2002-ci ildə isə Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
“Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Qanun təsdiq olundu. Bu sənəddə göstərilir ki, 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. Bu qanun, ölkə
Konstitusiyasına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu
nizamlayır. Ötən illər ərzində isə bu qanun xeyli dərəcədə təkmilləşdirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin qərarı ilə
1 avqust tarixi hər il «Azərbaycan Əlifbası» və «Azərbaycan Dili Günü» kimi qeyd olunur. Müstəqilliyimizin 10cu ildönümünə həsr olunmuş mərasimdə Ümummilli Lider demişdir: "Bu on ildə bizim ən böyük
nailiyyətlərimizdən biri Azərbaycan dövlət dilinin, ana dilinin hakim olmasıdır. Biz bütün dünyaya nümayiş
etdiririk ki, dünyada Azərbaycan xalqı var, Azərbaycan milləti var, Azərbaycan dili var".
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məşhur bir fikrini dönə-dönə xatırlamaqla duyduğumuz qürurun böyük
mənası var: "Millətin milliliyini saxlayan onun dilidir". Həmçinin, bundan əlavə, qəbul edilən digər Fərman və
sərəncamlar əsasında dilimizin inkişafı, ana dilində təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm
addımlar atılıb. Məhz ümummilli liderimizin zəngin təcrübəsi, yüksək intellekti, milli mədəniyyətimizə və
mənəviyyatımıza dərindən bələd olması və bağlılığı sayəsində 60-cı illərin sonlarından başlayaraq həyata
keçirilən dil siyasəti doğma dilimizin günbəgün saflaşmasına, zənginləşməsinə və inkişaf etməsinə şərait yaratdı".
“AZƏRBAYCAN DİLİNİN QORUNMASI HAMIMIZIN VƏZİFƏSİDİR”
Ümummilli liderin siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev də dilimizə, milli adətənənələrimizə, qədim mədəniyyətimizə böyük həssaslıqla yanaşır. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, bu gün dilimizin
inkişafının əsas qarantı da məhz ölkə Prezidentinin özüdür. Azərbaycan ədəbiyyatını, azərbaycanlı düşüncəsini
əks etdirən sanballı əsərlərin latın qrafikasında yenidən nəşr edilməsi cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşıb.
Ölkə rəhbərinin hələ 18 il öncə, 2004-cü il yanvarın 12-də "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin
həyata keçirilməsi haqqında"kı sərəncamı əlifba ilə bağlı problemləri aradan qaldırdı. Dövlət başçısının sonrakı
sərəncamlarında isə 150 cildlik "Dünya ədəbiyyatı kitabxanası", 100 cildlik "Dünya uşaq ədəbiyyatı kitabxanası",
100 cildlik "Azərbaycan ədəbiyyatı kitabxanası" seriyasından olan nəşrlər respublika kitabxana şəbəkəsinin latın
qrafikalı ədəbiyyat fondunu zənginləşdirdi. Bu sahədə mühüm və uğurlu tədbirlərdən biri də ölkə rəhbərinin 18 il
bundan əvvəl imzaladığı "Azərbaycan milli ensiklopediyasının nəşri haqqında"kı sərəncamı oldu. Bu
sərəncamların nəticəsində qiymətli kitabların çapı mənəvi xəzinəmizin zənginləşməsində mühüm rol oynadı.
Prezident İlham Əliyev milli xüsusiyyətlərimizin saxlanmasında ana dili və ədəbiyyatımızın başlıca amillərdən
olduğunu dəfələrlə diqqətə çəkərək demişdir: "Bizi millət kimi qoruyub saxlayan məhz dilimiz, ədəbiyyatımız,
tariximiz, ənənələrimizdir".
Ölkə Prezidenti İlham Əliyev bölgələrdə keçirdiyi görüşlərdə də həmişə dövlət atributlarına, xüsusilə də
Azərbaycan dilinə, əlifbasına, mədəniyyətinə, incəsənətinə, milli adət-ənənələrinə xüsusi ehtiramla yanaşaraq
onun dəyərlərindən söz açır. Prezident demişdir: "Ana dilimizə hörmət və qayğı daim olmalıdır. Biz ana dilimizi
xarici təsirdən qorumalıyıq. Ana dilimiz bizim toxunulmaz sərvətimizdir. Azərbaycan xalqının formalaşmasında,
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müstəqil Azərbaycanın formalaşmasında ana dilimiz - Azərbaycan dili müstəsna rol oynamışdır. Biz elə etməliyik
ki, dilimizin saflığını daim qoruyaq. Bu məsələyə çox ciddi diqqət göstərilməlidir".
Sovet dönəmində Azərbaycan dilçilərinin dünyada gedən proseslərdən təcrid olunması ilə əlaqədar
ölkəmizdə dilçilik sahəsində müəyyən boşluqlar yaranmışdı və bunları aradan qaldırmaq üçün dövlət başçısı
İlham Əliyev 2013-cü il mayın 23-də "Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun
istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı haqqında" sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda
deyilir: "Son dövrlərdə müasir Azərbaycan ədəbi dilinin tükənməz imkanlarından lazımınca və düzgün istifadə
edilməməsi diqqət çəkir. Ədəbi dilimizin özünəməxsus inkişaf qanunauyğunluqlarına xələl gətirə biləcək yad
ünsürlərin üzə çıxarılması və qarşısının alınması istiqamətində mütəxəssislər heç də həmişə çeviklik nümayiş
etdirə bilmirlər. Nəticə etibarilə dövlət dilimizin tətbiqi sahəsində bir sıra problemlər özünü qabarıq şəkildə büruzə
verir".
Beləliklə, minilliklər boyu formalaşan və bu günümüzə gəlib çatan Azərbaycan dili xalqımızın qədimliyinin
simvolu, qürur mənbəyidir. Bu gün müstəqil bir dövlətimizin mövcudluğu dilimizin qorunması, dünya dilləri
içərisində layiqli yer tutması baxımından vacib tarixi imkandır. Və bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin təməlini
qoyduğu milli siyasətin fonunda milli dilimizin - Azərbaycan dilinin mühafizəsi və inkişafı yönündə həyata
keçirilən səmərəli tədbirlərin Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövrün aktual çağırışlarına və
qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə uğurla davam etdirilməsi Azərbaycan dilinin milli həmrəylik, bütövlük və
identikliyi təmin edən əsas faktorlardan biri kimi çıxış etməsini şərtləndirib.
Dövlət başçımızın dediyi kimi: "Azərbaycan dili o qədər zəngindir ki, heç bir xarici kəlməyə ehtiyac
yoxdur. Bir daha demək istəyirəm ki, biz əsrlər boyu dilimizi qorumuşuq. Biz Azərbaycan dilinin saflığını təmin
etməliyik".
Səs.-2022.-22 aprel.-№70.-S.8-9.
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Heydər Əliyev: Azərbaycan dili bizim milli sərvətimizdir
Kamilə Əliyeva,
Milli Məclisin deputatı,
BDU-nun kafedra müdiri, professor
Bizim hamımızın bir Vətəni var – bu, Azərbaycan dövlətidir. Azərbaycanlı hər yerdə yaşaya bilər,
ancaq azərbaycanlılığını, öz dilini, dinini, milli ənənələrini unutmamalıdır. Onun qəlbi daim doğma
Azərbaycanla bir vurmalıdır!
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Hər bir millətin dili onun üçün çox əziz olduğu qədər Azərbaycan dili də bizim üçün əzizdir. Uzun illər
ana dilimiz həyatımızda müstəqil yer ala bilməmişdir. Amma buna baxmayaraq, hər bir soydaşımız ana dilimizin
qorunub saxlanılmasında əlindən gələni əsirgəməmişdir. Xüsusilə, yazıçılarımız, ədəbiyyatşünaslarımız,
şairlərimiz o ağır dövrdə Azərbaycan dilinin yaşamasında böyük xidmətlər göstərmişlər.
Ana dilimizin bugünkü səviyyəyə çatmasında ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri olmuşdur.
Ümummilli lider deyirdi ki, ana dilimiz müstəqil Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının ən böyük milli sərvətidir.
Hər bir dili yaşadan və inkişaf etdirən onun xalqıdır. Dilimiz zəngindir, çox ahəngdar dildir, dilimizin söz ehtiyatı
çox böyükdür.
Azərbaycan dilini sevən, ona böyük hörmətlə yanaşan ulu öndər doğma dilimizə münasibəti ilə hər kəsə
örnək olub. Sovet İttifaqı zamanı Azərbaycana rəhbərlik edən ulu öndər bir çox ziyalıların cəsarət etmədiyi halda,
müxtəlif tədbirlərdə Azərbaycan dilində çıxış etməklə dilimizə layiqli dəyər verib.
Müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi dil siyasəti, dövlət quruculuğu siyasətinin tərkib hissəsi
olub. Ötən əsrin 70-ci illərinin ortalarından başlayaraq, SSRİ rəhbərliyi respublikalarda milli dillərin sıxışdırılması
üçün bütün təzyiq vasitələrindən istifadə edirdi. Belə bir şəraitdə Azərbaycan dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və
ən əsası milli ideologiya səviyyəsinə çatdırmaq böyük cəsarət tələb edirdi.
1978-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən birinə
imza atdı. Həmin il aprelin 2-də IX çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin VII sessiyasında məruzə ilə çıxış edən
ümummilli liderin təklifi ilə Azərbaycan SSR-nin Konstitusiyasının 73-cü maddəsi aşağıdakı redaksiyada
verilməsi təklif olunub. “Azərbaycan SSR-nin dövlət dili Azərbaycan dilidir”. Heydər Əliyevin bu təşəbbüsü
1978-ci il aprelin 21- də qəbul olunmuş Azərbaycan SSR Konstitusiyasında öz əksini tapıb. Ulu öndər Azərbaycan
SSRİ tərkibində olan zaman ana dilimizin dövlət dili kimi yaşaması üçün, sözün həqiqi mənasında, mübarizə
aparıb. Tarixi şəxsiyyət ziyalıları, yazıçı və şairləri Azərbaycan dilinin qorunması üçün səfərbər olmağa çağırıb,
dilçi alimlərimizə böyük qayğı göstərib, ədiblərimizə ana dilində yazılan kitabların saylarının artırılmasını tövsiyə
edib. Bütün bunlar Azərbaycan dilinin inkişafına və qorunub saxlanılmasına xidmət edirdi. Rəsmi yığıncaqlarda,
məclislərdə Azərbaycan dilində danışmaqdan çəkinməyən ulu öndər Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti ilə ana dilinin
yüksəlməsinə təsir göstərib.
Müstəqilliyə gedən yolda ana dilinin nüfuzunun gücləndirilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin vaxtilə
yürütdüyü siyasətin prioritetini təşkil edirdi. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəyə yenidən
rəhbərlik edən Heydər Əliyev ana dili məsələsinə müstəqil dövlət quruculuğunun tələb etdiyi səviyyədə
yanaşmağın təcrübəsini işləyib hazırladı. 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiyamızda Azərbaycan dili dövlətin
rəmzlərindən biri olaraq təsbit edildi. 2001-ci ildə ümummilli liderin imzaladığı “Dövlət dilinin tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsi haqqında” Fərman xüsusi tarixi əhəmiyyət daşıyan böyük siyasi hadisə idi. Məhz ulu öndərin
yürütdüyü dil siyasətinin nəticəsində bütün dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarında ana dilimiz bərqərar edildi,
latın qrafikasına keçid prosesi başa çatdırıldı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il avqustun 9-da imzaladığı sərəncama əsasən, 1 avqust
respublikamızda Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü kimi qeyd edilir. 30 sentyabr 2002-ci ildə Heydər
Əliyev tərəfindən “Azərbaycanda dövlət dili haqqında” Qanun təsdiq olundu. Bu qanunda göstərilir ki,
Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin
başlıca əlamətlərindən biri sayır, onun təbliği, qorunması və inkişaf etdirilməsinin qayğısına qalır. Qəbul edilmiş
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digər fərman və sərəncamlar əsasında dilimizin inkişafı, ana dilində təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin qorunmasına, bu dilin təmiz
şəkildə nəsillərə ötürülməsinə sondərəcə diqqətli yanaşıb. Ulu öndər müxtəlif ölkələrdəki diaspor
nümayəndələrimizlə görüşlərində dəfələrlə vurğulayıb ki, hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir
azərbaycanlı öz ana dilini, milli adət-ənənələrini unutmamalıdır: “Nə yaxşı ki, Azərbaycan dili bütün tələblərə
cavab verir. Daha doğrusu, onun böyük potensialı imkan verib ki, o, artıq dünya dilləri içərisində öz layiqli yerini
tutmuşdur”.
Minilliklər boyu formalaşan və bu günümüzə gəlib çatan Azərbaycan dili xalqımızın qədimliyinin simvolu,
qürur mənbəyidir. Bu gün müstəqil dövlətimizin mövcudluğu dilimizin qorunması, dünya dilləri içərisində layiqli
yer tutması baxımından vacib tarixi imkandır. Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu dil siyasəti bu
sahədə əldə etdiyimiz uğurların əsasını təşkil edir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 24 aprel. - № 85. - S. 5.
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Heydər Əliyev irsi-Azərbaycanın zəfər formulu
Elşad Mirbəşir oğlu,
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə heyətinin üzvü, Siyasi elmlər doktoru, professor
Tarixin bütün dövrlərində zamanın nəbzini ustalıqla tutaraq, böyük uzaqgörənliklə xalqını mövcud
və potensial təhlükələrdən qorumağı bacaran liderlər olub. Ulu Öndər Heydər Əliyev isə bəşər tarixinin
nadir şəxslərindəndir ki, tam fərqli, həm də olduqca ziddiyyətli geosiyasi və siyasi reallıqlar fonunda xalqın
və dövlətin xilası missiyasını üzərinə götürdü və uğurla öhdəsindən gəldi. Heydər Əliyevin Azərbaycan
xalqı və dövlətinin xilası uğrunda fəaliyyətinin miqyasını aydın təsəvvür etmək üçün hər şeydən öncə
Cənubi Qafqaz regionun strateji və mürəkkəb xüsusiyyətindən çıxış etmək lazımdır.
Sirr deyil ki, Cənubi Qafqaz regionu təkcə zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına görə deyil, həm də unikal
geosiyasi əhəmiyyətinə görə dünyanın aparıcı dövlətlərinin diqqətləri mərkəzində olub. Təbii ki, Qərb daha çox
regionu alternativ enerji mənbəsi kimi səciyyələndirir. Bununla yanaşı, regionun coğrafi yerləşməsinin verdiyi
geosiyasi üstünlüklər də hər zaman Avropanın və ABŞ-ın regionda maksimum fəallıq nümayiş etdirməsini
şərtləndirib. Yaxın və Orta Şərqə yaxınlığı Cənubi Qafqaz regionunun geosiyasi əhəmiyyətini müəyyən edən əsas
amillərdəndir. Ona görə də dünya dövlətlərinin kəskin toqquşan maraqlarının olduğu bir regionda ölkəni mövcud
problemlərin məngənəsindən qurtarmaq və inkişaf yoluna qoymaq misilsiz iradə, müdriklik və bacarıq tələb
edirdi. Bütün bu və digər keyfiyyətlərin hamısı yalnız Heydər Əliyevdə cəmləşmişdir. Ayrıca olaraq da, hüdudsuz
vətən sevgisi onun doğma Azərbaycan naminə atdığı addımlarının uğurlarını daha böyük edirdi. Sovet İttifaqının
süqutundan sonra Azərbaycan ciddi problemlərlə müstəqillik əldə etdi. Ermənistanın əsassız ərazi iddiaları və
soydaşlarımıza qarşı qanlı cinayətləri, kütləvi deportasiyaları yenicə müstəqil olmuş ölkənin ciddi sınaqlar
qarşısında qoydu. Bundan başqa, SSRİ-nin süqutundan sonra dağılmış iqtisadiyyatla öz müstəqilliyinə qədəm
qoymuş Azərbaycan həm də daxili xaosun və siyasi gərginliyin içərisində idi.
Hakimiyyət uğrunda qeyri-sivil mübarizə fonunda təbii ki, nə iqtisadiyyat yada düşürdü, nə torpaqlarının
etibarlı müdafiə olunması üçün imkanlar haqqında düşünülürdü. Bütün bu acı reallıqlar ölkənin mövcudluğunu
sual qarşısında qoyurdu. Belə olan halda Azərbaycan xalqı növbəti dəfə nə dərəcədə müdrik olduğunu nümayiş
etdirdi. Xalq Heydər Əliyevə müraciət edərək, onu xalqı və dövləti mövcud bəlalardan qurtarmağa səslədi.
Azərbaycan xalqının təkidli istəyilə ikinci dəfə ali siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev qısa zaman
kəsiyində olduqca təsirli addımlar atdı. Öncə ölkədə daxili siyasi sabitliyin təmin olunması üçün çalışdı və real
nəticələr əldə etdi. Qanunsuz silahlı qüvvələr zərərsizləşdirildi, qanunun aliliyi təmin olundu və ölkənin
konstitusion quruluşunun əsasları möhkəmləndirildi.
Məhz Heydər Əliyevin müdrikliyi, dövlət idarəçiliyi sahəsində zəngin təcrübəsi sahəsində qısa zaman
kəsiyində ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında tam sabitlik bərqərar oldu. Ulu Öndərin sonrakı addımı milli iqtisadi
sistemin qurulması ilə bağlı oldu. İqtisadi tərəqqiyə nail olmadan digər istiqamətlərdə, xüsusilə də, Milli Ordu
quruculuğu sahəsində addımların atılması qeyri-mümkün olardı. Bu reallıqdan çıxış edən Heydər Əliyev ölkənin
bazar iqtisadiyyatına keçidinin ilkin elementlərinin yaradılması haqqında düşündü. Bu, təbii ki, beynəlxalq
iqtisadi əməkdaşlıq sistemində iştirak etmək üçün əsas şərt idi. Bazar iqtisadiyyatına uğurlu keçidin əsasında həm
də iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasının dayandığını yaxşı başa düşən Ulu Öndər Heydər Əliyev onun təmin
olunması üçün də təsirli addımlar atdı. Azərbaycan iqtisadiyyatına hakim kəsilmiş hiperinfilyasiyanın qarşısının
alınması, maliyyə sabitliyinin təmin olunması milli iqtisadi sistemin qurulmasının və inkişafın şərtləndirilməsinin
başlıca tələblərindən idi. Sözügedən istiqamətdə atılan addımlar öz təsirini göstərirdi. Bazarda qiymətlərin tələb
və təklifə uyğun formalaşması ümumi iqtisadi inkişafın əsas drayverlərindən birinə çevrildi ki, bu da Ulu Öndər
tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasətini düzgünlüyünü bir daha sübut etdi. Təbii ki, ölkə iqtisadiyyatının
inkişafı üçün ən başlıca amillərdən biri də sərmayə ilə bağlı idi. 1994-cü il sentyabr ayının 20-də Heydər Əliyevin
qətiyyəti, iradəsi sayəsində “Əsrin müqaviləsi” imzalandı. Əsrin müqaviləsinin imzalanması Azərbaycanın
iqtisadi inkişafı üçün əsl mənasında bir “nəfəslik” rolunu oynadı. Bu və digər addımlar ölkəni iqtisadi tənəzzüldən
qurtardı. Artıq 1996-cı ildən başlayaraq, ölkədə iqtisadi artım müşahidə olundu və bu, dönməz xarakter aldı.
Azərbaycanın iqtisadi inkişafı keçmiş sovet ölkələri sıralarında öncül yerə qalxdı. Təmin olunmuş siyasi sabitlik,
milli iqtisadi sisteminin qurulması Milli Ordu quruculuğu sahəsində təsirli addımların atılması üçün real zəmin
yaranmış oldu.
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Həmin dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev çox yaxşı başa düşürdü ki, ciddi himayədarlara malik olan
Ermənistanın təcavüzlərinin qarşısının alınması və ordunun gücləndirilməsi üçün zaman tələb olunur. Nəzərə
almaq lazımdır ki, atəşkəs rejimi əksər hallarda dövlətin hərbi gücünün reanimasiyasını şərtləndirməklə yanaşı,
onu həm də daha ağır məğlubiyyətdən xilas etmiş olur. Buna görə də 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs haqqında
müqavilənin imzalanması olduqca dəqiq hesablanmış taktiki addım kimi qiymətləndirilməlidir. Bunu 44 günlük
Vətən müharibəsinin nəticəsi tam dəqiqliklə sübut etdi. Atəşkəs haqqında müqavilə imzalandıqdan sonra ordu
quruculuğu sahəsində bütün zəruri addımların atılması üçün real imkan yarandı. Müasir standartlara uyğun ordu
quruculuğunun həyata keçirilməsi üçün Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması, ən əsası isə,
əsgərlərin döyüş ruhunun yüksəldilməsi məsələlərinə xüsusi diqqət yetirildi. Böyük dinamikliklə, qoşun
növlərinin formalaşdırılması, hərbi hissələrin qurulması uğurla başa çatdırıldı. Ölkənin etibarilə müdafiə
sisteminin qurulması istiqamətində atılan addımlar diqqəti cəlb edirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən müxtəlif
istiqamətlərdə həyata keçirdiyi fəaliyyətlərin səmərəliliyini şərtləndirən başlıca amillərdən biri də ondan ibarət idi
ki, o, həmişə bu fəaliyyətlərin qanunvericilik bazasının yaradılması və təkminləşdirilməsi məsələsinə xüsusi
diqqət yetirirdi. Bu, ordu quruculuğu prosesində də aydın müşahidə olundu.
Belə ki, Heydər Əliyevin birbaşa nəzarəti və diqqəti sayəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ən müasir
tələblərə cavab verən mükəmməl qanunvericilik bazası yaradıldı. Vahid komandanlığa tabe olan nizami ordunun
formalaşdırılması milli təhlükəsizliyin etibarlı təmin olunması üçün bütün zəruri elementləri təmin etmiş oldu.
Bundan başqa, ölkənin xarici siyasətinin artıq keçərli olması da güclü ordu amili ilə birbaşa bağlı idi. Həqiqətən
də beynəlxalq münasibətlər tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, dövlətin hərbi gücü nə dərəcədə böyükdürsə, onun
diplomatiyası da bir o qədər güclü olur. Beynəlxalq münasibətlər sahəsinin tanınmış tədqiqatçılarından olmuş K.
Rayt da əsaslandırır ki, güclü ordu ölkənin diplomatik gücünün başlıca şərtidir. Beləliklə, Ulu Öndər Heydər
Əliyev tərəfindən ölkədə daxili siyasi sabitliyin, iqtisadi inkişafın və ordu quruculuğunun təmin olunması ilə həm
də diplomatik gücümüz təmin olunmuş oldu. Həmin dövrdə isə Azərbaycan üçün diplomatik güc xüsusilə strateji
resurs idi. Belə ki, Ermənistanın ölkəmizə qarşı əsassız ərazi iddiaları və həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti ciddi
beynəlxalq dəstək və təəssübkeşliklə müşayiət olunurdu. Münaqişə vəziyyəti ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya
çatdırılması, beynəlxalq subyektlərin ədalətli və obyektiv mövqe sərgiləmələrinə nail olmaq real diplomatik güc,
praqmatik xarici siyasət tələb edirdi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan Ordusu
torpaqlarımızı işğaldan azad edərək aradan qaldırdı. Lakin 44 günlük Vətən müharibəsində hərbi qələbəmizin
kifayət qədər ciddi siyasi elementləri də mövcud idi və bu elementlərinin formalaşdırılmasının əsası Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur.
Belə ki, Heydər Əliyev şəxsən yorulmadan münaqişə həqiqətlərini dünya liderlərinin, beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırırdı. Məsələn, 1996-cı il 2-3 dekabr tarixində Lissabonda ATƏT-ə üzv ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarının Zirvə toplantısı keçirilmişdir. Toplantıdan öncə Heydər Əliyev iştirak edəcək
bütün dövlət və hökumət başçılarına məktublar göndərərək onları ədalətli mövqe sərgiləməyə çağırmışdır.
Lissabon sammitində münaqişə vəziyyəti ilə bağlı həqiqətləri bir daha səsləndirən Heydər Əliyev Azərbaycan
ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına yol verilməyəcəyini bildirmişdir. Heydər Əliyev bütün
çıxışlarında, görüşlərində həqiqətləri əsaslandırmış, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasının
vacibliyini səsləndirmişdir. Ümumilikdə Heydər Əliyev 1993-2001-ci illər arasında 68 ölkənin dövlət və hökumət
başçıları ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin müzakirə olunduğu 485 görüş keçirmişdir. Bu görüşlər
zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları və həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti haqqında
məlumat vermişdir. Həqiqətən də, bu, böyük iradə və enerji tələb edirdi. Ayrıca vurğulamaq lazımdır ki, belə
məlumatlandırma münaqişə vəziyyətində Azərbaycanın haqlı mövqelərə malik olması haqqında təsəvvürlər
formalaşdırırdı və möhkəmləndirirdi. Bu baxımdan, qeyd edirik ki, 44 günlük Vətən müharibəsində hərbi
qələbəmizin siyasi elementlərinin formalaşdırılması prosesinin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur.
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi unikal inkişaf strategiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev tərəfindən dövrün tələblərinə uyğun zənginləşdirilərək davam etdirildi və xalqımızı tarixi
qələbəyə qovuşdurdu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsinin yaşadılması, davam etdirilməsi bütün istiqamətlərdə
ölkəmizi uğura və qələbəyə aparır. Zaman sübut edir ki, Heydər Əliyev irsi Azərbaycanın zəfər formuludur.
Səs.-2022.-27 aprel.-№73.-S.8.
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Əməldən Zəfərə yaxud Heydər Əliyevin Qarabağ siyasəti
Elnarə Akimova,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, dosent
Heydər Əliyevin adı ilk növbədə, Azərbaycan xalqını siyasi-mənəvi böhrandan, müstəqil Azərbaycan dövlətini isə parçalanmaqdan və yox olmaqdan xilas etmiş dövlət başçısı kimi xarakterizə olunur. Ardınca isə gördüyü
işləri simvolizə edən bir qism gerçəklər sırası gəlir: müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və böyük qurucusu,
Azərbaycançılıq təlimini müstəqil dövlətin ideologiyası səviyyəsinə çatdırmış qüdrətli lider, Azərbaycan Respublikasının siyasi-ideoloji və iqtisadi-mədəni inkişaf konsepsiyasının möhkəm əsaslarını yaradan qətiyyətli
şəxsiyyət!
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimini
öz siyasi-ideoloji baxışları, qətiyyəti və uzaqgörənliyi, həmçinin yeni tarixi epoxanın reallıqları və daha böyük
gələcəyə ünvanlanmış ideyalarla zənginləşdirərək çağdaş zamanın səsi və sözü olmağı bacardı. Bu söz
sahibliyinin ən gözəl təzahürü isə Qarabağ oldu. 2020-ci ildə aparılan 44 günlük haqq savaşımız və qazanılan
zəfər təbii ki, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin gücü idi. Amma bu da faktdır ki, həmin gücün, həmin fəthin
Heydər Əliyevə gedib çıxan bir çox mühüm siyasi-ideoloji, ideya-mənəvi səbəbləri və mənbələri vardır. Bu
mənbələr hansılar idi?
Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyi üçün ən böyük təhlükənin Qarabağ müharibəsi olduğunu bilirdi.
Ona görə bütün siyasi fəaliyyəti ərzində bu məsələni prioritet olaraq gündəmdə saxlayırdı. Ümummilli lider 2001ci ilin fevralında Parlamentdə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı ictimai dinləmələr zamanı çıxışında belə bir
rəqəm səsləndirmişdir: “Mən 1993-cü ildən başlayaraq, müxtəlif dövlətlərin 68 başçısı ilə 485 görüş keçirmişəm!”. Bu görüşlərin hamısında ana mətləb, əsas məsələ Qarabağ probleminin həlli idi. Heydər Əliyev sülh naminə, işğalçı Ermənistan ordusunu Azərbaycan torpaqlarından dinc yolla, beynəlxalq ictimaiyyətin və böyük dövlətlərin təzyiqi ilə çıxarmaq üçün əlindən gələn hər şeyi etdi, bütün mütərəqqi addımları atdı. Ümummilli lider bu
addımları hakimiyyətinin birinci dövründə, Kommunist Partiyasının ən mötəbər vəzifəsində əyləşən zamandan
etibarən atmağa başlamışdır.
1990-cı il ilin iyununda “Ulduz” jurnalına verdiyi müsahibədə Heydər Əliyevin belə fikirləri yer alır:
“1969-cu ildə Birinci katib seçiləndən bir ay sonra Ermənistan KP MK-nın birinci katibi Anton Koçinyana zəng
vurub onunla görüşmək istədiyimi dedim. Görüşümüz Qazax rayonu ilə İcevan rayonunun sərhədində oldu. Mən
məsələni qəti qoydum və Koçinyana təklif etdim ki, Ermənistandakı millətçi adamları öz ərazi iddialarından
çəkindirmək üçün əməli, konkret işlər görsün”.
Heydər Əliyev xatırlatdığım müsahibəsində deyirdi ki, sonralar bu görüşün təsiri hiss olundu. Deməli,
Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbərliyə başladığı ilk günlərdən etibarən erməni millətçiləri ilə savaşmalı
olmuşdur. Sovetlər dönəmində bu proseslər, Qarabağla bağlı keçirilən görüşlər, aparılan söhbətlər təbii ki,
cəmiyyətə açıqlanmırdı, amma tarix sübut edir ki, erməni millətçilərinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı
yönəlmiş çirkin fəaliyyəti hər zaman Heydər Əiyevin sərt müqaviməti ilə rastlaşıb.
Bu kontekstdə maraq doğuran faktlar çoxdur. Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarət 1969-cu ildən başlayaraq
bir an belə olsun Heydər Əliyevin diqqətindən kənarda qalmayıb. Məsələn, 1970-ci illərdə Qarabağda böyük
siyasi proseslər cərəyan edib. Heydər Əliyevin xatırlatdığımız müsahibəsində bildirilir ki, 1975-ci ildə Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin plenumunda bəzi erməni millətçi ünsürlər tənqid olundu. Bu isə o demək idi ki,
Heydər Əliyev Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü qorumaq üçün siyasətin mümkün olan bütün üsullarından
istifadə edirdi. Təsəvvür edin, Qarabağ erməniləri Ermənistandakı millətçi ruhlu adamların Qarabağda sabitliyi
pozmağa çalışdıqlarına dair konkret faktlar gətirir, hətta, plenumda Zori Balayanın çirkin millətçi fəaliyyəti də,
daşnak Andronikin xalq qəhrəmanı kimi təbliğ olunması da kəskin tənqid olunurdu. Heydər Əliyev xatırladırdı
ki, həmin plenumdan iki ay sonra Moskvada Ermənistan KP MK-nin birinci katibi Dəmirçiyanla dörd saat söhbət
etdim. Və ona bildirdim ki, Dağlıq Qarabağın problemlərini Azərbaycanın öz rəhbərliyi həll etməlidir.
Dəmirçiyana dedim ki, “Qarabağın işlərinə ayrı-ayrı şəxslərin qarışması ümumi münasibətimizə ancaq ziyan vura
bilər və biz buna yol verə bilmərik”...
Heydər Əliyev “Ulduz” jurnalına verdiyi həmin müsahibəsində milli birlik və milli vəhdət məsələsini də
qaldırırdı. Azərbaycanda siyasi parçalanmaların nə qədər böyük fəsadlar doğurduğunu faktlarla göstərirdi: “Bizim
respublikanın siyasi rəhbərliyində birliyin olmaması, öz şəxsi mənafeyinə görə başqasını satmaq, ona millətçi
damğası yapışdırmaq və s. xoşagəlməz hallar millətin vəhdətini pozub. Tarixi izləsəniz görərsiniz ki,
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respublikamızın başına bəlalar belə şeylərdən gəlib. Mircəfər Bağırovun ətrafındakılar kimlər idilər? Ermənilər…
1937-38-ci illərdə adamlarımızı, xüsusən ziyalılarımızı qıranlar kimlər idilər? Qriqoryanlar, Markaryanlar.
Onların əli ilə Hüseyn Cavid, Yusif Vəzir Çəmənzəminli… məhv edilib”.
1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin deputatı seçilmiş Heydər Əliyevin Ali Sovetdəki ilk
çıxışında siyasi həyatımız, siyasi tariximiz baxımından hədsiz maraqlı bir detala diqqət çəkmək istəyirəm. Əliyev
həmin çıxışında Qarabağ məsələsinə yanaşmanın siyasi istiqamətini müəyyənləşdirir: “Hesab edirəm ki, Dağlıq
Qarabağda vəziyyətin normallaşdırılması – məsələnin dar çərçivədə qoyulması deməkdir. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa oluması – məsələ belə qoyulmalıdır və biz bunun üçün çarə, çıxış yolu tapmalıyıq”.
Eyni zamanda, Heydər Əliyev həmin çıxışında konseptual bir məsələ qaldırırdı. “Bəs nə cür oldu ki, 1988ci ildə Azərbaycan torpağının bir hissəsi əldən getdi?”
Yəni Heydər Əliyev 1988-1990-ci illərin daha konseptual təhlilinin aparılmalı olduğunu təklif edirdi: “Bu,
tarixi məsələdir. Azərbaycan xalqının tarixində ən çətin, ən ləkəli dövrdür. Gələcək nəsillər, hətta biz Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətində hakimiyyəti bərpa etsək də, torpaqlarımızı geri qaytarsaq da, mütləq bu məsələnin
baş verməsini, bu üç il müddətdə gedən prosesləri təhlil edəcəklər”.
Əliyev təkid edirdi ki, bunu gələcək nəsillərin öhdəsinə buraxmaq lazım deyildir. “Gərək müəyyən edilsin:
harada, kim hansı günahı işləyib, nə cür olub, nə təhər olub ki, xalq belə acizlik göstərib, öz torpağını əldən verib”.
O dövrdə hakimiyyətdə olanlar və onların yaxın çevrələri Heydər Əliyevi “köhnə palan içi sökməkdə”
qınayırdılar. O isə cavab verirdi: “Mən köhnə palan içi sökmürəm, həqiqəti bir daha yada salıram. Balayan da,
Poqosyan da, Dadamyan da bizim respublikadan deputat seçildi və onlar orda (SSRİ Ali Sovetində – E.A.)
Azərbaycan Respublikasına daha dərindən xəyanət etmək üçün böyük hüquqlar əldə etdilər”.
Bütün bunlar nə üçün baş verdi? Heydər Əliyev bütün bu sualların cavablandırılmasını istəyirdi. Niyə
Volskinin idarəsi vaxtında Xankəndindən on beş min azərbaycanlı qovulub, niyə 1988-ci ildə Xankəndində 250
azərbaycanlının evinin yandırılması ilə bağlı cinayət işi yalnız 1991-ci ildə qaldırırlır və s. Heydər Əiyev
Azərbaycan siyasilərini xəbərdar edirdi ki, belə davam etsə, “biz bir neçə il də Dağlıq Qarabağda Azərbaycanın
hakimiyyətini bərpa edə bilməyəcəyik. Unutmayın ki, Dağlıq Qarabağ Fələstin probleminə çevrilə bilər”.
Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetindəki çıxışında 1920-ci llərdən etibarən Naxçıvan torpaqlarının bir
qisminin də ermənilərə verilməsini xatırladıb, yeni ideya ilə çıxış edirdi: “Bir Dağlıq Qarabağ məsələsi yox, bütün
1920-ci ildən indiyədək Azərbaycan ərazisindən Ermənistana verilmiş torpaqların hamısının haqq-hesabı
aparılsın. Hansı dövrdə, hansı sərhəd sahəsində, hansı torpaqlar verilib? Bu torpaqların hansı qərarlarla, kim
tərəfindən verilməsi müəyyən olunsun. Və biz Ermənistana qarşı artıq müdafiə mövqeyində yox, hücum
mövqeyində duraq”.
Bu, ulu öndərin tarix qarşısında cavab verməli olacaq şəxsləri sorğulamaq cəhdi ilə bərabər, xalqı gələcək
təhlükələrdən qorumaq, onu unutqanlıq bəlasından xilas etmək üçün etdiyi çabalar idi. Xalqın öz tarixini, milli
müəyyənliyini dərk etməsi onun üçün əhəmiyyətli məsələ idi, o mənada ki, mənəvi qüdrəti tükənmiş millətin öz
nicatını aramasının çətinliyini bilirdi. Müharibə cəbhəsində təbəddülat dövrü başlanan 1994-cü ilin yazında
qüdrətli siyasi nüfuzu və böyük dövlətlərin müdaxiləsi ilə Heydər Əliyev atəşkəsə nail olanda da bunu qazanılan
gələcək zəfərimiz üçün gərək olan nəfəs dərimi olduğunu yaxşı anlayırdı. Müstəqilliyini yenicə qazanmış, amma
qəfil meydana çıxan Qarabağ faciəsi, ard-arda itirdiyi torpaqlar, üzləşdiyi sarsıntılarla bağlı mənəvi-psixoloji
deqradasiyaya məruz qalmış xalqın özünə gəlməsi, kor Edip kimi ayağa qalxıb yeriməsi üçün belə bir nəfəs
dəriminə ehtiyac vardı. Bu da savaş idi əslində. Amma bu savaş artıq diplomatik danışıqlar müstəvisində
aparılacaqdı. Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə tanıdılması, dövlətin iqtisadi
və hərbi potensialının gücləndirilməsi, eyni zamanda ideologiya və mənəviyyat cəbhəsində strateji hədəflər
bəlləmək üçün hərtərəfli siyasi iradə və məfkurə bütövlüyü müəyyənləşməliydi. Analitik baxışın dramatizmi
gücləndikcə idrakın, düşüncənin şüuraltı axını sürətlənəcəkdi. Bunlar olmadan, xalqın oyanışı mümkün deyildi.
Heydər Əliyevin milli ruhun dirçəldilməsi yönündə xidmətləri bu mənada, ölçüyəgəlməzdir. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycan yazıçılarının 1997-ci il oktyabrın 31-də keçirilmiş X qurultayında Heydər Əliyev çıxış edərək, bütün
digər sahələr kimi, ədəbiyyatı da Qarabağ müharibəsi mövzusuna həssas olmağa səsləmişdir.
Mərhum şair Bəxtiyar Vahabzadə “Haqqın, ədalətin səsiylə yazıram” müsahibəsində jurnalistin “müstəqil
dövlətin müstəqil siyasəti sahəsində işləriniz necədir”, – sualına cavab verərkən, Heydər Əliyevin siyasi iradəsinə
istinad edərək bildirir: “Yadınızdadırsa, Ali Sovetin ilk sessiyasının iclaslarının birində Heydər Əliyev dedi ki,
mənim Qarabağ üzrə konsepsiyam var və bu problemin həlli yollarını göstərmək istəyirəm”.
Vahabzadənin “Qayıdış” kitabında bu məsələyə daha dərin, daha siqlətli nüfuz var. Milli etnik məsələ,
ermənilərin Qarabağ məsələsinə çoxdan hazırlığı, bunun üçün Heydər Əliyevin vəzifədən uzaqlaşdırılması və s.
: “...ermənilər Heydər Əliyev Siyasi Bürodan uzaqlaşdırıldıqdan sonra fəaliyyətə başladılar. Zori Balayan Ermə280
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nistanda çıxan bir kitabda yazır: “Əliyev getdi, bəs indi biz nəyi gözləyirik?” Nə qədər ki, Heydər Əliyev Bakıda
hakimiyyətdə idi, daha sonra Siyasi Büronun üzvü idi, düşmənlərimiz açıq hücuma keçə bilmirdilər”.
Bunun nə qədər dəqiq fikir olması o qədər də uzaq olmayan tariximizdir. Heydər Əliyevin sovet
hakimiyyəti dövründə rəhbər ikən imza atdığı qərarlar, azərbaycançılıq ideologiyasının alt qatda pərvəriş tapıb
yaşaması, milli mənlik və kimlik şüurunun dirçəlişi naminə gördüyü misilsiz işlər onun Var olduğu bir dönəmdə
hansısa tənəzzül, iflas və işğal məqamlarına yer olmayacağının şübhəsiz sübutu idi.
Bu il möhtərəm Prezidentimizin sərəncamı ilə Şuşa ili elan edilib. Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu
bütün zaman kəsimlərində Qarabağa, Şuşaya münasibətdə gözəl tarixi mövqe sərgiləmiş, Şuşanın yalnız
mənəviyyatımızın deyil, tariximizin, dövlətçiliyimizin, dilimizin, diriliyimizin qalası olduğunu sübut etmək
naminə müstəsna işlər həyata keçirmişdir. 1977-ci ildə Şuşa şəhərinin tarixi hissəsini tarixi-memarlıq qoruğu elan
etmək, daha sonra, 1982-ci il, yanvarın 14-də Şuşada Vaqif məqbərəsinin ucaldılması onun yalnız mənəviyyata,
mədəniyyətə qoyduğu böyük abidə deyildi, həmçinin bu qədim yurda tarixi mövqe qazandırmaq amalının rəmzi
idi. Həsən Həsənovun “Gələcək haqqında... xatirələr” məqaləsində bu məqamla bağlı maraqlı epizod yer alır: “Bir
dəfə Heydər Əliyev gözlənilmədən məndən soruşdu: “Sən şair Vaqifi tanıyırsanmı?” Mən cavab verdim: “Əlbəttə,
tanıyıram”. O, mənə diqqətlə baxdı və dedi: “Yox, sən hamısını bilmirsən”. Sonra söhbət bizim cari kommunist
və beynəlmiləlçi vəzifələrimizdən uzaq mövzuya keçdi. Heydər Əliyev dedi ki, Şuşada Vaqifin məqbərəsini
tikməyi qərara alıb. Məqbərənin layihəsi hazırlanır, yer seçilib, tikinti başa çatandan sonra məqbərənin təntənəli
açılışını və Vaqif Poeziya Bayramını keçirmək nəzərdə tutulur. Heydər Əliyev sözünə davam edərək dedi: “Sən
bu məsələləri ən yaxın vaxt üçün prioritet məsələ kimi qəbul etməlisən. İstəyirəm ki, sən mənim əsas məqsədimi
biləsən. İndiki halda Vaqif bizim üçün sadəcə şair, məqbərə sadəcə qəbirüstü abidə, bayram sadəcə şeirlər oxumaq
deyil, Vaqif bizim üçün Azərbaycanın dövlət xadiminin rəmzidir və belə də olacaq. Şuşadakı məqbərə bizim üçün
Qarabağ xanlığının timsalında Azərbaycan dövlətçiliyinin rəmzi, poeziya bayramı bu torpaqda Azərbaycan dilinin
əbədi təntənəsinin rəmzidir”.
Akademik Bəkir Nəbiyevin məlumatına görə Molla Pənah Vaqifin Şuşadakı heykəlinin açılışında vilayətin
o zamankı bütün erməni rəhbərliyi, ziyalıları iştirak edib. Heydər Əliyev Böyük Azərbaycan şairi Vaqifin timsalında Qarabağda XVIII əsrin ortalarında məskunlaşan ermənilərə başa salırdı ki, torpağın əsl sahibləri, onun təəssübünü çəkənlər, onun şöhrətini dünyaya yayanlar kimlərdir. Heydər Əliyevin iradəsilə Şuşada ucaldılan Vaqif
məqbərəsi yalnız konkret bir şairin abidəsi deyildi, bu məqbərə daha çox, türk-azərbaycanlı ruhunun əsrlər boyu
Qarabağda hakimiyyətinin simvolu idi, bu torpaqda yaranmış təkrarsız sənətin simvolu idi.
2018-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin obrazını əyaniləşdirən əsərlər haqqında apardığım
tədqiqatda yekun olaraq belə bir fikir bildirmişdim: “Heydər Əliyev cəmiyyətimizlə bahəm ədəbiyyatda da
başlanan yeni epoxanın təməlini qoyan, onun gəlişməsinə təkan verən tarixi şəxsiyyətdir. Ona görə haqqında
yazılan mətnlərin bəlkə də hələ Ümummilli liderin obrazını bütünlüyü ilə yaratmağa gücü yetmir. Heydər
Əliyevin obrazı ən istedadlı mətndən belə irəlidə durmağı bacarır. Görünür, Zamanın fövqünə, ucalığına qalxmış
İnsanlar üçün ən gözəl əsəri elə Tarixin özü yaradır”.
Bəli, zaman ötür, ötüb keçən bu illər ərzində Heydər Əliyevin imza atdığı bütün işlərin mütərəqqi, işıqlı
davamını görüb heyrətlənməyə bilmirik. Dövlətin rəmzinə çevrilmiş ilk siyаsi lider, Аzərbаycаnın siyаsət dilini
dünyаyа təlim edən ilk Аzərbаycаnlı оlaraq bu böyük şəxsiyyətin gördüyü əməllər sırası bariz şəkildə
meydandadır. Bu əməllərin ən böyüyü, ən ölçüyəgəlməzi isə Qarabağdır. Qarabağ məsələsinin həlli istiqamətində
gördüyü işlər ümummilli liderin nə qədər prinsipial, haqq və ədalət istəklisi, o cümlədən sülhpərvər olduğunun
sübutudur. Onun bu günə istiqamətlənmiş müdrik siyasəti, nəhəng masştablı fəaliyyəti olmasaydı, 2020-ci ildə
müharibəni qazanmaq, böyük zəfərə imza atmaq çətin olardı. Ali Baş Komandan İlham Əliyev ona görə böyük
zəfəri qazana bildi ki, ilk növbədə, tarixə və zamana Heydər Əliyevin üslubundа müraciət etdi.
Səs.-2022.-28 aprel.-№74.-S.11-12.

281

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Ulu Öndər akademik elmin yaddaşında həmişəlik qalacaq
Əfsun Sucayev,
Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü,
AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun icraçı direktoru, kimya elmləri doktoru, dosent
Azərbaycan dünya elminə görkəmli elm adamları bəxş etmişdir. Elmin istər dəqiq-təbiət elmləri, istərsə də
humanitar-ictimai elmlər sahəsində dünyaca məşhur olmuş elm adamlarımızın hər hansı birinin adını çəkmək
yetərlidir ki, Azərbaycan elmi və aliminin böyüklüyünü təsəvvür edə biləsən.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə yeni elm sahələrinin, elmi
istiqamətlərin yaranması ümumilikdə elmin inkişafına çox müsbət təsir göstərmişdi. Onun ideya müəllifliyi,
təşəbbüsü, rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə kimya, neft emalı və neft-kimya sənayesinə kapital qoyuluşu əsaslı
şəkildə artırılmış, bu sahədə ən qabaqcıl texnologiyaların tətbiqinə nail olunmuşdur. Neft-kimya sənayesi
modernləşdirilmiş və yenidən qurulmuşdur. Astronomiya, kosmik tədqiqatlar, biokimya, molekulyar biologiya,
biofizika, biotexnologiya kimi sahələr inkişaf etdirilmişdi. Ulu Öndərin uzaqgörənliyi ilə Azərbaycanda onlarla
nəhəng sənaye kompleksi-neft emalı, neft-kimya, maşınqayırma, cihazqayırma müəssisələri yaradıldı ki, bunlar
da elmin sürətli inkişafını təmin edə bildi.
Məlum olduğu kimi, Sovetlər Birliyində “qapalı rejim” siyasəti həyata keçirildiyi üçün elmdə də beynəlxalq
əməkdaşlığa imkan verilmirdi. Ancaq Ümummilli Lider fundamental tədqiqatlar sahəsində ən mühüm elmi
nəticələrin əldə etməyin müştərək beynəlxalq tədqiqatlar yolu ilə əldə olunmasının zəruriliyini hamıdan yaxşı
bildiyinə görə xaricdə təcrübə mübadiləsi və qabacıl təcrübənin qazanılıb ölkəyə gətirilməsinə üstünlük verirdi.
Ulu Öndərin dəstəyi ilə Azərbaycan alimlərinin UNESKO və UNIDO beynəlxalq təşkilatlarının ekspertləri
kimi xarici ölkələrdə çalışmaları mümkün olmuşdur. SSRİ rəhbərliyi adətən belə məsələlərdə İttifaq respublikaları
arasında ayrı-seçkiliyə yol verərək Rusiya, Ukrayna və Belarusdan olan mütəxəssisləri irəli çəkərdi. Ancaq o
dövrdə məhz Heydər Əliyev Moskva qarşısında məsələ qaldırmışdı ki, beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətində
yuxarıda adları sadalanan respublikalar ilə yanaşı, yüksək elmi potensiala malik olan Azərbaycan da iştirak
etməlidir.
Heydər Əliyev dahi və müdrik rəhbər olaraq çox yaxşı bilirdi ki, Azərbaycan zəngin neft və qaz ölkəsi
olduğundan onun neft və qazçıxarma, neft və qaz emalı, neft kimyası və bütövlükdə kimya sənayelərini inkişaf
etdirmədən güclü, rəqabətə davamlı respublika yaratmaq mümkün deyil.
Ümummilli Liderin tövsiyələrinə uyğun olaraq AMEA-nın neft-kimya təmayüllü elmi-tədqiqat institutları
və respublikanın bu sahədə fəaliyyət göstərən digər elmi mərkəzləri qeyd olunan sahələrdə elmi-tədqiqat işlərini
genişləndirib və bir çox uğurlu nəticələrə imza atıblar. Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin bir çox nəticələri sənaye
miqyasında tətbiq olunub və ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafına, dünya bazarında rəqabətli məhsulların
istehsalına şərait yaradıb.
Hazırda icraçı direktoru olduğum AMEA Aşqarlar Kimyası İnstitutunun alimləri tərəfindən yaradılmış o
illərdə müxtəlif növ aşqarların və sürtkü yağlarının alınması texnologiyası keçmiş SSRİ-nin müxtəlif regionlarına
tətbiq edilmişdir.
Tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev dahiliklə həm qeyd olunan sənaye sahələrini, həm də onlara uyğun olan
elm sahələrinin paralel və bir-biri ilə əlaqəli inkişafını təmin edən “ən optimal inkişaf konsepsiyasını” yaratmağa
nail olub. Çünki sənayenin inkişafı yeni elmi tədqiqatlar tələb edirdi və eyni zamanda, bu tədqiqatları
stimullaşdırırdı. Belə bir konsepsiya elmi nəticələrin istehsalata tətbiqinə şərait yaradıb. Çox keçmədən elmə
yatırılan vəsaitlər tətbiq sahəsində daha çox büdcə vəsaitinin yaranmasını təmin edib.
Tarixi faktlar onu deməyə əsas verir ki, fundamental nəzəri-tətbiqi elmin strateji əhəmiyyətini düzgün
qiymətləndirən Ulu Öndərin elm və texnologiya sahəsinin inkişafına xüsusi diqqəti nəticəsində ötən əsrin 70-ci
illərində Azərbaycanda riyaziyyat, elektron avtomatika, kimya, neft emalı və neft-kimya sənayesi sürətlə inkişaf
edib, bir sıra mühüm nailiyyətlərə imza atılıb. O cümlədən elmi yenilikləri çətin başa gələn ictimai-humanitar
elmlər sahəsində Azərbaycan xalqının tarixinin, mədəniyyətinin, dilinin, milli mənəvi dəyərlərinin tədqiqi
istiqamətindəki araşdırmaların aparılmasında tarixi şəxsiyyətin uzaqgörən siyasəti mühüm rol oynayıb. Bütün
bunların fövqündə heç şübhəsiz ümummilli lider Heydər Əliyevin elm xadimlərinə, alimlərə olan diqqət və
qayğısı dayanırdı. Bu diqqət və qayğının nəticəsi idi ki, o vaxtdan indiyə qədər hər yerdə alimin adı uca tutulur
və sözü də ən etibarlı mənbə hesab edilir. Onun elm camiyəsinin devizinə çevrilən sözləri ilə desək, hər bir alim
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qiymətlidir. Ancaq nəzəriyyəni təcrübə ilə birləşdirən, fikirlərini tətbiq edə bilən və onlardan əməli nəticə götürə
bilən, cəmiyyətə, ölkəyə, xalqa konkret fayda gətirən insanlar alimlərin sırasında xüsusi yer tuturlar.
Bu yerdə XVIII əsr Fransa maarifçilərinin görkəmli nümayəndəsi Volterin hikmətli sözlərini yada
salmamaq olmaz. Onun sözlərinə görə, xalqın zəkasını, elmini, mədəniyyətini, mənəviyyatını dünyaya nümayiş
etdirə bilən görkəmli şəxsiyyətlər - elm adamlarının qiymətini bilməyən, onlara layiq olduqları mükafatı
verməyən ölkələr inkişaf edəcəklərinə ümid bəsləməsinlər. Elmi nailiyyətləri dövlət quruculuğu, ölkə
iqtisadiyyatı və insan cəmiyyətinin inkişaf prosesinin mühüm elementinə çevirən Ümummilli Lider
respublikamıza rəhbərlik etdiyi bütün dönəmlərdə bu sahəyə diqqət və qayğısını əsirgəməmiş, daim milli
elmimizin geniş dəstəkçisi, təbliğ və təşviqçisi olmuşdur.
SSRİ-nin dağılması ilə Azərbaycan elmi də böyük bir tənəzzül yaşadı. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, hətta,
1992-ci ildə akademiyanın ləğvi barədə, bağlanması haqqında təkliflər irəli sürülmüşdü. Əgər 1993-cü ildə
Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıtmasaydı, yəqin ki, akademiyanın taleyi çox
acınacaqlı ola bilərdi. Məhz Heydər Əliyevin Azərbaycan elminə hər zaman göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində
elmin inkişafı sürətlə aparılırdı. Müstəqil yaşamağa başlayanda əlbəttə ki, ölkədə mövcud olan ciddi iqtisadi və
sosial məsələlər gündəliyin birinci sıralarında idi. Ancaq bununla bərabər, ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanın
gələcəyini düşünərək və uzaqgörənliklə, müdrikliklə bütün dövrlərdə, o cümlədən müstəqillik dövründə elmin
inkişafına çox böyük diqqət göstərmişdir. Təsadüfi deyil ki, hakimiyyətə qayıdandan sonra onun Azərbaycan
ictimaiyyəti ilə ilk görüşü məhz AMEA-da olmuşdur.
Ümummilli Lider elmlə həqiqi elm adamlarının məşğul olmasının zəruriliyini ziyalılarla görüşlərində
dəfələrlə dilə gətirmişdi. Belə bir görüşlərin birində onun xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə ilə maraqlı dialoqu
alınmışdı (https://www.youtube.com/watch?v=vaRIGyAe6vs&t=7s).
Heydər Əliyev: - Bizdə keçmişdə akademik olmaq xəstəliyi var idi. Mən elə bilirdim, o keçdi-getdi. Axı,
indi sovet dövrü deyil, artıq müstəqilik. Ancaq bu dəfə Akademiya üzvlüyünə seçkilərdə gördüm ki, yox, dəyişən
bir şey yoxdur, hamı akademik olmaq istəyir. Əvvəl belə idi ki, dövlət məmuru özünə gün ağlayırdı, dissertasiya
işi yazıb, müdafiə edib elmlər namizədi və ya elmlər doktoru olmaq istəyirdi ki, sabah dövlət işindən çıxarılsa
gedib elmi işçi olacaq və müvafiq əmək haqqı alacaq. İndi nə elmlər namizədi, nə elmlər doktoru. Amma yox,
yenə bu xəstəlik var bizim adamlarda. İşini buraxıb, deyir mən burda dissertasiya yazacağam, müdafiə edəcəyəm.
Hesab edirəm, şairlərin də öz əsərləri var. Onlar bu işlərlə məşğul olmamalıdırlar.
Bəxtiyar Vahabzadə: - Əvvəllər qonarar var idi. Yazılan əsərə, şeirə görə qonorar verilirdi. Amma indi
onlar yoxdur. Mənim fikrimcə, elmlər namizədi, elmlər doktoru da olmaq vacibdir.
Heydər Əliyev: - Yox, mən də bilirəm ki, vacibdir. Amma kim layiqdirsə, onlar gedib elmlər namizədi və
ya elmlər doktoru olsun da. Daha hamı alim olmaz ki.
Bəli, dahi şəxsiyyət yaxşı bilirdi ki, bir çox yüksək vəzifəli şəxslər elmi dərəcə, elmi ad və elmi rütbələrə
özlərinin karyera yüksəlişi kimi baxır və onlar əsl elmdən çox uzaq adamlardır. Məhz istər Sovet, istərsə də
müstəqillik illərində rəhbərlikdə olduğu dönəmlərdə elə insanların sahib olduqları dövlət vəzifələrindən suiistifadə edərək akademik rütbə qazanmağına imkan vermirdi.
Yuxarıda qeyd olunanları ümumiləşdirsək, belə nəticəyə gəlinir ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
həm Sovet hakimiyyəti, həm də müstəqillik illərində elmin inkişafı sahəsində yeritdiyi ardıcıl siyasət nəticəsində
AMEA nəinki qorunub saxlanılmış, o həmçinin onun fəaliyyət dairəsi xeyli genişləndirilmiş, səlahiyyətləri
artırılmışdır. Azərbaycanda elmi-texniki potensialı qorumaq və inkişaf etdirmək, iqtisadiyyatı gücləndirmək,
mədəniyyəti zənginləşdirmək, xalqın milli mənafeyini qorumaq baxımından onun qarşısında mühüm vəzifələr
qoyulmuş və buna maksimum nail olunmuşdur.
Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, Ümummilli Liderin min bir əziyyətlə qurub-yaratdığı elm yeni
mərhələdə, yeni reallıqlar kontekstində inkişaf etməkdədir. Bir sözlə, dövlət başçısı cənab İlham Əliyev hər bir
sahədə olduğu kimi elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində Heydər Əliyev strategiyasını, proqramını və
qayğıkeşliyini ardıcıl davam etdirir.
Qarşıdan Ümummilli Liderin anadan olmasının 99 illiyi yaxınlaşır. Artıq ikinci ildir ki, onun istər doğum
gününü, istərsə də anım gününü qürurlu millətin qürurlu vətəndaşları kimi qeyd edirik. Çünki ərazi
bütövlüyümüzün bərpa olunması ilə nəticələnən 44 gün davam edən Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz parlaq
Qələbə tamamilə yeni reallıqlar yaradıb. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz bir növ "sındırılmış
qürurumuzu" özümüzə qaytarmaqla, həm də bizi məğlub ölkədən qalib ölkənin alimi olmaq səviyyəsinə
yüksəldib.
Bu gün Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda bütün istiqamətlərdə davam etdirilir, o cümlədən dövlətin
elmə olan münasibətində də özünü göstərir. Təsadüfi deyil ki, akademiyanın maddi-texniki bazasının
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möhkəmləndirilməsi və yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı işinə çox böyük diqqət göstərilir. Eyni zamanda,
akademiyanın fəaliyyətinin genişləndirilməsi və elmi tədqiqatların iqtisadiyyatla, bizim iqtisadi siyasətlə
uzlaşması üçün konkret addımlar atılır.
Son illər ərzində akademik elmin inkişafı, onun dünya elminə inteqrasiyası, elmlə təhsilin vəhdətinin
yaradılması, elmin populyarlığının artırılması, istedadlı gənclərin elmə cəlb olunması yolunda xeyli işlər görülmüş
və müəyyən nailiyyətlər əldə olunmaqdadır. Aparıcı alimlərimizin iştirakı ilə beynəlxalq səviyyəli müştərək
nəzəri fundamental tədqiqatlar aparılır, əldə edilən elmi nəticələr nüfuzlu jurnallarda da dərc olunur. Həmin
nəticələr dünyanın aparıcı elm mərkəzləri tərəfindən qəbul olunur, o işlərə istinadlar edilir.
İki sahil.-2022.-28 aprel.-№74.-S.4.
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HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN DİASPORU
Diaspor quruculuğu siyasəti - Böyük Zəfərdən “Şuşa İli”nə....
Rəfiqə Kamaqızı
“Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır, işğal olunmuş
torpaqlar azad ediləcək, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar.
Təbiidir ki, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, Azərbaycan diasporuna da böyük ehtiyacımız var”. Ulu
öndər Heydər Əliyevin bu fikirləri səsləndirdiyi Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayından tam 21 il ötür...
Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının “Şuşa İli”ndə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olan Şuşada
keçirilən V Zəfər Qurultayında 2001-ci ildə keçirilmiş ilk qurultayı ilə bağlı fikirlərini deyib: “2001-ci ildə
keçirilmiş ilk qurultayı xatırlayırdım. “Buraya gələrkən 2001-ci ildə keçirilmiş ilk qurultayı xatırlayırdım.
Bildiyiniz kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk qurultay 2001-ci ildə keçirilmişdir. Ulu Öndər dərin
məzmunlu çıxışında, eyni zamanda, təbii ki, Qarabağ problemi ilə bağlı öz fikirlərini bildirmişdir və demişdir ki,
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, işğal altında olan torpaqlar işğaldan azad ediləcək və Azərbaycan
xalqı öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqdır”.
“BİZ - ULU ÖNDƏRİN DAVAMÇILARI BU SÖZLƏRİ GERÇƏYƏ ÇEVİRDİK”
Dövlət başçısı bildirib ki, artıq Ulu Öndərin davamçıları b usözləri gerçəkliyə çevirib: “Biz - Ulu Öndərin
davamçıları bu sözləri gerçəyə çevirdik və V qurultaya hazırlıq işləri başlayarkən mənə məruzə edildi və mən
dedim ki, bu qurultay mütləq Şuşada keçirilməlidir. Əminəm ki, qurultay iştirakçıları da buna çox müsbət
yanaşıblar və böyük həvəslə Şuşaya, qədim Şuşaya, bizim mədəniyyətimizin paytaxtı olan Şuşaya gəlmişlər. Şuşa
da öz doğmalarını bax, belə günəşli hava ilə qarşılayır və bu, bir daha onu göstərir ki, bura bizim tarixi
torpağımızdır. Hətta təbiət, günəş də bizimlə həmrəydir. Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi Prezident kimi
mənim üçün başlıca vəzifə idi. Vəzifəyə seçildiyim ilk gündən bu günə qədər bu məsələnin həlli və postmünaqişə
dövrünün Azərbaycanın xeyrinə inkişaf etməsi mənim üçün başlıca vəzifədir və bütün güclər səfərbər edilmişdir.
Biz hamımız - həm Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, dünya azərbaycanlıları bir nöqtəyə vururduq,
bir hədəfə çatmaq üçün çalışırdıq”.
“BİZ BÖYÜK XALQIQ VƏ HEÇ VAXT BU XALQ, AZƏRBAYCAN XALQI
İŞĞALLA BARIŞMAQ FİKRİNDƏ DEYİLDİ”
Prezident İlham Əliyev onu da bildirib ki, dövlət-ordu-xalq birliyinin, həmrəyliyinin gücü ilə Ulu
Öndərimizin arzusunu gerçəkləşdirdik: «Mən deyirdim ki, biz hər birimiz hər gün bu müqəddəs günü
yaxınlaşdırmalıyıq, öz əməyimizlə, işimizlə, hərə öz yerində və torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından daha
vacib və ali vəzifə yox idi. Məhz buna görə ordu quruculuğu sürətlə aparılmışdır, buna görə Azərbaycan müasir
orduya malik olmuşdur, buna görə gənc nəsil vətənpərvərlik, düşmənə nifrət, Vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə
olunurdu, buna görə iqtisadi islahatlar aparılmışdır. Bizim bütün işlərimizin, apardığımız siyasətin, atdığımız
addımların fövqündə bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmaq və bu günü görmək amalı dururdu. Biz buna öz
gücümüzlə nail olduq. Azərbaycan xalqı 30 il davam edən mənasız danışıqlar əvəzinə öz gücünü ortaya qoydu,
ədaləti bərpa etdi, beynəlxalq hüququ bərpa etdi və bütün dünyaya sübut etdi ki, biz böyük xalqıq və heç vaxt bu
xalq, Azərbaycan xalqı işğalla barışmaq fikrində deyildi. Mən dəfələrlə, o cümlədən birinci Qurultaydan sonra
keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının qurultaylarında çıxış edərkən deyirdim ki, biz heç vaxt bu işğalla
barışmayacağıq, nəyin bahasına olursa-olsun, öz dədə-baba torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik... Biz təkcə
Ermənistanla müharibə aparmamışıq. Biz təkcə dünya erməniliyi ilə müharibə aparmamışıq, biz Ermənistanın
himayədarları ilə müharibə aparmışıq və bu müharibədə Qələbə qazanmışıq. Ona görə bu Qələbənin tarixi
əhəmiyyəti daha böyükdür. Biz sübut etmişik ki, ölümə getməyə hazırıq, öldü var, döndü yoxdur. Müstəqillik
dövründə vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclərimiz ölümə gedirdilər, bilərəkdən ölümə gedirdilər Vətən
uğrunda».
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HEYDƏR ƏLİYEV - DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ TƏŞKİLATLANMASI
VƏ DİASPOR QURUCULUĞUNDA
Ermənistanın təcavüzü və torpaqlarımızın işğalı dövrünə təsadüf edən həmin illərdə – 1993-cü illərdə ikinci
dəfə xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə gələn ulu öndər Heydər Əliyev beynəlxalq ictimaiyyətin ölkəmizin
problemlərinə biganəliyi fonunda soydaşlarımızın dünyadakı səsimiz ola biləcəyinin gerçəyini təbliğ edərək bu
istiqamətdə atılan addımları dövlət siyasəti xəttinə çevirdi. Ulu öndər Heydər Əliyev bütün görüşlərində onları
yaşadıqları ölkəyə inteqrasiya ilə yanaşı tarixi Vətənlərini də unutmamağa, dünyada yaşayan azərbaycanlıları
həmişə həmrəy olmağa və azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında birləşməyə çağırış edirdi.
1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev dünya
azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü elan etdi. O gündən başlayaraq dünyada yaşayan azərbaycanlılar hər il Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü qeyd edirlər. Ulu Öndər 31 dekabr tarixini bayram elan etməklə dünyada
yaşayan azərbaycanlıların vətəninə bağlılığını daha da artırmış oldu. Onları birliyə, həmrəyliyə, Azərbaycanın
köməyinə səslədi. Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarına müraciətində deyirdi: "Biz istərdik ki, müxtəlif
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşları kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini,
milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Çünki bizi birləşdirən milli mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, millimənəvi dəyərlərimizdir... Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı müstəqilliyimizin dönməzliyi üçün ciddi
səy göstərməli, vətənimizin, respublikamızın taleyi hər bir soydaşımızın taleyi olmalıdır".
AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN İNKİŞAFINDA, BİRLİK
VƏ HƏMRƏYLİK YOLUNDA YENİ MƏRHƏLƏ
Azərbaycan diasporu bu gün öz inkişafının birlik və həmrəyliyinin yeni, ən yüksək mərhələsini yaşayır.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onilliyində Ulu Öndər Dünya Azərbaycanlıların I Qurultayının keçirilməsinə
qərar verdi və bu qurultay 2001-ci il noyabr 9-10-da baş tutdu. Qurultayın əsas məqsədi dünyada yaşayan
azərbaycanlıları təşkilatlandırmaq və bir amal ətrafında birləşdirmək məqsədilə diaspor komitəsinin yaradılması
məsələsini müzakirə etmək idi. Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında 36 xarici dövlətdə yaşayan
həmvətənlərimizin cəmləşdiyi 200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil etməklə, 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak
edirdi. Qurultay müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlı icmalarının mütəşəkkilliyinin və fəallığının artmasına ciddi təsir
göstərdi. Həmin qurultayda Ulu Öndərin böyük iftixarla söylədiyi “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr
edirəm ki, mən azərbaycanlıyam” kəlamı dillər əzbəri oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyev qurultayda dünya azərbaycanlıları həmrəyliyə çağıraraq demişdir: “Beynəlxalq
təşkilatlarla yanaşı, Azərbaycan diasporuna da böyük ehtiyacımız var. Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki,
Azərbaycan diasporu son illər təşkilatlanır və Azərbaycan icmaları, diasporu yaşadıqları ölkədə, ümumiyyətlə,
beynəlxalq aləmdə artıq özlərini göstərirlər. Amma bu, bizim diasporun formalaşmasının ilkin mərhələsidir.
Hamımız - siz də, biz də çox iş görməliyik ki, Azərbaycanın güclü diasporu yaransın. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlılar daha da güclənsinlər. İqtisadi cəhətdən daha da möhkəmlənsinlər, yaşadıqları ölkələrin ictimaisiyasi həyatında fəal iştirak edə bilsinlər. O ölkələrin həyatına öz təsirlərini göstərə bilsinlər".2002-ci il iyulun 5də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev "Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında" Fərman imzaladı və komitə dövlət qurumu olaraq dünyada yaşayan
soydaşlarımızla işləməyə başladı.Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında qoyulan əsas məsələ
Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq, dünya azərbaycanlılarını daha sıx birləşdirmək və informasiya
müharibəsindən qalib çıxmaqdır.Beləliklə, dövlətimizin düşünülmüş diaspor siyasəti nəticəsində xaricdəki
həmvətənlərimizin daha mütəşəkkil formada təşkilatlanması prosesi özünün yeni mərhələsinə qədəm qoydu.2016cı il iyunun 3-4-də keçirilən Dünya Azərbaycanlıların IV Qurultayında dünya azərbaycanlıların qarşısında duran
vəzifələrə toxunan Prezident İlham Əliyev qeyd edib: “Azərbaycan həqiqətlərini müxtəlif ölkələrə çatdırmaq üçün
burada lazımi tədbirlərin görülməsi haqqında müzakirələr aparılmalıdır, 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”.
V ZƏFƏR QURULTAYI TARİXİ «ŞUŞA İLİ»NDƏ
QARABAĞIMIZIN TACI ŞUŞAMIZA DOĞRU
286

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi fəaliyyətini bu gün yaratdığımız yeni reallığa uyğun qura bilib. 44 günlük
Vətən müharibəsi dövründə Komitə dünyanın bir çox ölkələrində azərbaycanlıları birləşdirərək mitinqlər və
aksiyalar keçirməklə ədalətli mövqeyimizin dünyaya çatdırılmasında yaxından iştirak edib. Azərbaycan qalib
ölkədir və diaspor fəaliyyəti Qələbəmizin daha da möhkəmlənməsi istiqamətində dövlətimizin başçısının apardığı
siyasi kursuna uyğun formalaşdırılıb.
Ötən 19 ildə İlham Əliyevin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın yüksəlişinin ortaya qoyduğu ən
böyük reallıqlardan biri xalqımızın milli həmrəyliyinin daha da güclənməsidir. Məhz bu siyasətin məntiqi nəticəsi
olaraq cənab İlham Əliyev bütün seçkilərdə tək Azərbaycan vətəndaşlarının deyil, dünyanın bütün ölkələrində
yaşayan soydaşlarımızın dəstəyini alıb, onların alternativsiz lideri olub.Prezident İlham Əliyev Dünya
Azərbaycanlılarının V qurultayında bildirmişdir ki, mən çox şadam ki, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor
təşkilatlarımız Azərbaycan ilə daim təmasdadırlar: «Əlbəttə, biz hamımız – Azərbaycanda yaşayan
azərbaycanlılar istəyirik ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz tarixi Vətəni ilə sıx bağlı olsunlar. Heç olmasa,
ildə bir dəfə hər bir azərbaycanlı öz ailəsi ilə Azərbaycana gəlsə, çox yaxşı olar - xüsusilə azad edilmiş torpaqlara
getmək üçün. İndi bu gün biz qurultayı Şuşada keçiririk. Ancaq azad edilmiş ərazilər 10 min kvadratkilometrdən
çoxdur və indi marşrutlar da açılır, aeroportlar da tikilir. Ona görə gəliş-gediş çox rahat olacaq. Əlbəttə, çox
istəyirik ki, ikinci, üçüncü nəsil azərbaycanlılar öz mədəniyyətinə bağlı olsunlar. Əlbəttə, bu, o qədər də asan
məsələ deyil. Burada onlar, ilk növbədə, Azərbaycan dilini bilməlidirlər. Burada, əlbəttə ki, təkcə ailələrdə
Azərbaycan dilini yaşatmaq mümkündür, ancaq kifayət deyil. Ona görə Azərbaycan məktəblərinin, bazar günü
məktəblərinin açılması istiqamətində də biz hər zaman kömək göstərməyə hazırıq. Əslində, bunu edirik. Bəlkə də
bunu daha da təşkilatlanmış şəkildə etmək lazımdır".
ULU ÖNDƏRİN SÖZLƏRİNİ GERÇƏKLİYƏ ÇEVİRƏN QALİB LİDER!
8 noyabr 2020-ci il – ŞUŞA AZADDIR! Bizə bu hissləri yaşadan Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev və
Azərbaycan torpaqlarının hər qarışının azad edilməsi uğrunda canından-qanından keçən rəşadətli əsgər və
zabitlərimizdir. Milli həmrəylik, xalqın etimadı, inamı və dəstəyi sayəsində dövlətimizin başçısı bütün diplomatik
təzyiqlərə də sinə gələrək, mürəkkəb məsələlərin öhdəsindən uğurla, ləyaqətlə gəlməyi bacardı. Çünki
Prezidentimiz xalqımızı oddan-alovlardan, məhv olmağın astanasından qurtaran Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısıdır. “Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük
ümidlər bəsləyirəm” - deyən Ümummilli Liderin nə qədər dahi və uzaqgörən şəxsiyyət olduğu hər keçən gün
sübut olunur. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti və iradəsi sayəsində işğalda olan bütün
torpaqlarımızı, o cümlədən Qarabağın tacı Şuşanın nəyin bahasına olursa-olsun, düşmən tapdağından azad
edəcəyinə əmin idi. Ulu öndərimizin dediyi kimi: “Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə, ümumiyyətlə, Azərbaycan
yoxdur”. Xalqımız artıq bir ildən çoxdur ki, tarixi Qələbənin sevinci ilə yaşayır.
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur” - deyən Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu arzusunu Ali
Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev reallaşdırdı. Ruhunuz şaddır indi, Ulu Öndər!
Səs.-2022.-30 aprel.-№76.-S.4.
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Dünyanın ən böyük azərbaycanlısı
Asif ƏSGƏROV,
Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Bu gün Azərbaycan xalqı haqlı olaraq qalib, güclü və nüfuzlu dövləti ilə fəxr edir. Çünki hazırda
Azərbaycan çoxəsrlik dövlətçilik tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır, ardıcıl və möhtəşəm nailiyyətlər qazanaraq
yeni zirvələr fəth edir.
Cəmiyyətdə mühüm siyasi prosesləri istiqamətləndirən, hadisələrin fövqündə dayanmaqla tarixi inkişafın
gedişini əvvəlcədən müəyyənləşdirən böyük siyasi liderlər ölkəsinin ən böhranlı, dönüş anında məsuliyyəti
çiyinlərinə götürərək bütöv bir xalqın, millətin xilaskarına çevrilirlər. Müəyyən zaman kəsiyində tarixi inkişafın
diktə etdiyi ictimai-siyasi şərait bu şəxsiyyətlərin nəyə qadir olduğunu üzə çıxarır. Belə taleyüklü məqamlarda bir
daha təsdiqlənir ki, əsl siyasi lider daim öz cəsarəti, çevik və prinsipial qərarları, ən çətin vəziyyətlərdən optimal
çıxış yolu tapmaq məharəti ilə seçilən parlaq şəxsiyyətdir. Dünya tarixini, bəşər sivilizasiyasını yaradan ən
mühüm amil də qədim dövrlərdən bəri öz xalqına, millətinə, ümumiyyətlə, bəşəriyyətə xidmət edən dahilərin
ideyaları və əməlləri ilə bağlı olmuşdur. Çoxəsrlik dövlətçilik tarixinə malik olan Azərbaycan xalqının təcrübəsi
də bu nəzəri fikri və praktik reallığı birmənalı şəkildə təsdiqləyir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev məhz belə liderlərdən biri kimi daim ehtiramla anılır. Xalqımız minilliklər boyu
qazandığı möhtəşəm nailiyyətləri, tarixi dövlətçilik ənənələrini məhz Ümummilli Liderin hakimiyyəti dövründə
təkmilləşdirərək sistem halına salmış, millət kimi mövcudluğunu, dövlət qurmaq haqqını və özünü idarə etmək
bacarığını yüksək səviyyədə nümayiş etdirmişdir.
Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı qurtuluşdan tərəqqiyə, tərəqqidən zəfərə aparan yol kimi möhtəşəm
nailiyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Ümummilli Liderin ideyaları və zəngin dövlətçilik irsi əsasında inkişaf
yolunda inamla və qətiyyətlə addımlayan müasir Azərbaycan dövləti tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır,
ölkəmizin müasir mənzərəsi, dünyanın siyasi sistemində yeri və rolu xalqımızda böyük ruh yüksəkliyi, gələcəyə
böyük inam yaradır.
Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə milli mənafelərə xidmət edən çoxşaxəli addımları ilə xalqın
istiqlal və azadlıq duyğularının gerçəkləşməsinə real siyasi-hüquqi və iqtisadi zəmin hazırlamış Ümummilli Lider
respublikamızı müstəqilliyə qovuşduran mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərin də mərkəzində olmuşdur. 1990-cı
illərin əvvəlində milli müstəqilliyimizin itirilməsi və dövlətçilik ənənələrinin milli yaddaşdan silinməsi təhlükəsi
ilə üzləşdiyimiz vaxtda müdrik dövlət xadimi, dünyaşöhrətli siyasətçi Heydər Əliyevin xalqın tələbi və dəstəyi
sayəsində xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürməsi Azərbaycanı uçurumdan xilas edərək zirvəyə
yüksəltmişdir. O, böyük öndər kimi xalqımızın milli sərvəti olan müstəqilliyin qorunmasını təmin etmiş,
Azərbaycanı tənəzzüldən xilas edərək tərəqqi yoluna çıxarmışdır.
Bu gün Ulu Öndərin xalqımız qarşısındakı əvəzolunmaz xidmətlərindən bəhs edərkən onun xilaskarlıq
missiyasının tarixi əhəmiyyətinə və siyasi-fəlsəfi məzmununa xüsusi diqqət yetirilir. Daha dəqiq desək, bir çox
tədqiqat əsərlərində, fundamental elmi-konseptual mənbələrdə Heydər Əliyevin liderlik fenomenindən bəhs
edərkən xilaskarlıq missiyası xüsusi araşdırma predmetinə çevrilir. Çünki Heydər Əliyev respublikamızın
ziddiyyətlər və qarşıdurma məkanına çevrildiyi, mürəkkəb regional və beynəlxalq proseslərin cərəyan etdiyi bir
şəraitdə Azərbaycan xalqını böyük fəlakətlərdən xilas etmiş, ölkəmizin formal deyil, gerçək müstəqilliyini təmin
etmişdir. Tarixə xronoloji ardıcıllıqla yanaşsaq görərik ki, xalqın Ulu Öndərə olan inam və etimadı onun
respublikamızın qurtuluşu naminə siyasi məsuliyyəti öz üzərinə götürməsinə zərurət yaratmışdı. Azərbaycan xalqı
Ulu Öndərə ölkəmizin xilası və tərəqqisi naminə respublikamıza rəhbərlik etməsi barədə qətiyyətli çağırış etmişdi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev bunu nəzərə alaraq Bakıya qayıtmış, Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyimizin
xilası, dövlətçilik ənənələrimizin, milli qürur və ləyaqətin bərpası naminə tarixi missiyasını yerinə yetirməyə
başlamışdı.
1993-cü il oktyabr ayının 3-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Prezidenti seçilməsi ilə ölkəmizin həyatında
yeni dövrün əsası qoyulmuşdur. Ümummilli Lider ölkəmizin inkişaf istiqamətlərini dövrün xüsusiyyətlərinə və
zamanın tələblərinə müvafiq olaraq dəqiq müəyyənləşdirmiş və Azərbaycanın təhlükəsizlik və inkişaf məkanına
çevrilməsini təmin etmişdir.
Heydər Əliyevin prezident seçilməsindən sonra müstəqil Azərbaycan dövlətinin hüquqi və siyasi-iqtisadi
suverenliyinin təmin olunması prosesi sürətlənmişdir. Ulu Öndər ilk növbədə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin
bərpası istiqamətində gərgin iş aparmalı olmuşdur. Qanunsuz silahlı dəstələr zərərsizləşdirilmiş, Azərbaycanın
sosial-iqtisadi yüksəlişinə yol açan ən mühüm amil kimi cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edilmişdir.
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Milli inkişaf strategiyasının nəzəri-praktik əsaslarının formalaşdırılması və praktik şəkildə tətbiqi də məhz
Ulu Öndərin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli istəyi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün olmuşdur.
Ümummilli Lider mərkəzi planlaşdırma və bölgü prinsiplərinin hakim olduğu bir ictimai-iqtisadi formasiyadan
azad bazar iqtisadiyyatına optimal keçid modelini irəli sürərək onun həyata keçirilməsinə nail olmuşdur. 1994-cü
ildə dünyanın iri neft şirkətləri ilə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanı bütün dünya üçün önəmli mərkəzə
çevirmişdir. Bu hadisə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasına, müstəqilliyimizin əbədiliyinə,
respublikamızda demokratik proseslərin inkişafına əsas yaradan amilləri daha da möhkəmləndirmişdir.
Ulu Öndər uzunmüddətli hədəflər müəyyənləşdirmişdir. Bütövlükdə regionun geosiyasi xəritəsini yenidən
cızmış, bura çox güclü iqtisadi amillər əlavə etmişdir. Cənubi Qafqazın Böyük İpək yolunda çox mühüm strateji
məntəqə olmaq imkanını, nəinki təkcə Azərbaycanın, həm də bütövlükdə Orta Asiyanın təbii sərvətlərinin
daşınmasında nəqliyyat dəhlizi rolunu oynamaq şansını reallığa çevirmişdir. Bütün bunlar öz-özünə və qısa bir
zamanda baş verməmişdir. Azərbaycanın son onilliklərdə əldə etdiyi nailiyyətlərin hər biri strateji baxımdan birbirini tamamlayır. Onların hərəsinin tarixi zəfərimizdə böyük payı var. "Əsrin müqaviləsi" də, Böyük İpək
yolunun bərpası strategiyası da, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi də, bir-birini əvəz edən neçə-neçə beynəlxalq neftqaz müqavilələri də böyük müdrikliklə düşünülmüş və bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əzmlə,
qətiyyətlə yerinə yetirdiyi vahid strateji planın ayrı-ayrı hissələridir.
Çox mühüm məqamlardan biri də budur ki, Ümummilli Lider daim milli həmrəyliyin qorunmasına və
dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasına xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Həm SSRİ dövründə, həm də müstəqillik
dönəmində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zaman milli-mənəvi dəyərlərin yaşadılması, qorunması, gənc nəslin
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi, milli-strateji hədəflərə çatmaq üçün kadr potensialının formalaşdırılması və
digər istiqamətlərdə Ulu Öndər tərəfindən mühüm addımlar atılmışdır. Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyi
dövründə həyata keçirilən milli siyasət xalqımızın həmrəyliyini təmin etmiş və gücləndirmiş, istər ölkəmizdə,
istərsə də respublikamızın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız vahid milli məfkurə olan
azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləşmişdir. Özündə Vətənə sevgi, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət,
gənc nəslin vətənpərvərlik ideyası əsasında və milli ruhda yetişməsi kimi prinsipləri ehtiva edən azərbaycançılıq
milli həmrəyliyimizin ideoloji əsasına çevrilmişdir. Bu ideologiyanın milli və dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, ölkəmizdə yaşayan bütün xalqların mənafeyinin və hüquqlarının qorunması onun milli həmrəylik
mənbəyinə çevrilməsini şərtləndirmişdir.
Heydər Əliyev qətiyyət və böyük şəxsiyyət deməkdir. O, Azərbaycan xalqını syasi, iqtisadi, mədəni və
mənəvi cəhətdən daha yüksəkliyə qaldırdı. Ulu Öndərin müstəqillik dönəmində ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövr
eyni zamanda Azərbaycanı böyük zəfərə aparan yolun başlanğıcı olmuşdur. Müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyev
o zaman işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması istiqamətində sistemli və məqsədyönlü fəaliyyətin
əsasını qoymuş, həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda ardıcıl işlərə başlanılmışdır. Böyük siyasətin
sirlərinə dərindən bələd olan Ümummilli Lider bilirdi ki, torpaqların işğaldan azad olunması - tarixi ədalətin və
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi üçün güclü dövlət konsepsiyasını reallaşdırmaq lazımdır. Bunun
üçün isə strateji hədəfləri dəqiq müəyyənləşdirmək, xüsusi olaraq bir neçə istiqamətdə milli məqsədləri
gerçəkləşdirmək gərəkdir.
Bunlardan biri və birincisi ilk növbədə ölkə daxilində sabitlik və təhlükəsizlik mühitinin təmin olunması
idi. Ümummilli Lider həm daxili siyasətdə mühüm tədbirlər həyata keçirməklə, həm də Azərbaycanın dövlətçilik
mənafeyini beynəlxalq miqyasda strateji maraqlarla dəqiq uzlaşdırmaqla buna nail oldu. Paralel olaraq mütərəqqi
iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlanması və uğurla tətbiq edilməsi də Azərbaycanın milli gücünün
artırılmasında və hədəfə doğru inamla irəliləməsində mühüm rol oynadı. Bu kontekstdə "Əsrin müqaviləsi"nin
imzalanması, beynəlxalq əməkdaşlıq platformasının yaradılması, xarici tərəfdaşlarla iqtisadi münasibətlərin
təməlinin atılması və digər addımlar da xüsusi vurğulanmalıdır. Uğurlu ordu quruculuğunun həyata keçirilməsi
də böyük zəfərə gedən yolda xüsusi əhəmiyyət kəsb edən işlərdən biridir. Digər tərəfdən, Ümummilli Liderin
beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən
qətnamələrin və bəyanatların qəbul edilməsinə nail olması da ölkəmizin beynəlxalq mövqeyinin
möhkəmlənməsinə, diplomatik müstəvidə üstünlük qazanmasına xidmət göstərdi.
Nəticə etibarilə Ulu Öndərin əsl müstəqillik qazanmaq, dövlətçilik ənənələrini bərpa etmək və milli inkişafa
nail olaraq sabaha inamla addımlamaq missiyasını öz üzərinə götürməsi ilə qurtuluşdan tərəqqiyə, tərəqqidən
zəfərə aparan yolun əsası qoyulmuşdur. Müstəqillik dövrünün sabitlik və inkişaf mərhələsi kimi səciyyələndirilən
1993-2003-cü illərdə Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə görülən işlər yeni Azərbaycanın parlaq gələcəyini inşa etmişdir.
Bunlarla yanaşı, siyasi varisliyin təmin olunması Heydər Əliyev irsinin parlaq təzahürü - Azərbaycanın
dövlətçilik tarixinin müstəsna siyasi hadisələrindəndir. Ulu Öndər özündən sonra Azərbaycan dövlətini müstəqil,
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milli maraqlara və milli-mənəvi dəyərlərə, xalqın ali iradəsinə əsaslanan siyasət həyata keçirməklə, zirvələrə
daşıyacaq lider yetişdirməklə, dövlətçilik tariximizdə ən böyük xidmətlərindən birini göstərmişdir.
2003-cü il oktyabrın 1-də Azərbaycan xalqına müraciət edən Ulu Öndər Heydər Əliyev deyirdi: "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".
Heydər Əliyev müdrik şəxsiyyət idi və dediyi sözlərdə nə qədər böyük həqiqətin və hikmətin olduğu 2003cü ildən sonra Azərbaycanda gedən inkişaf proseslərində özünü göstərdi. Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi siyasi kursu və inkişaf strategiyasını inamla, layiqincə davam etdirdi, onları dövrün çağırışlarına
uyğun olaraq daha da zənginləşdirdi.
Ulu Öndərin inamı, xalqın böyük etimadı özünü tam doğrultmuşdur. Onun layiqli davamçısı olan İlham
Əliyev xalqın iradəsi əsasında Prezident seçildikdən sonra ölkəmizin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası
qoyulmuşdur. Azərbaycan öz iqtisadi, siyasi gücü, hərbi qüdrəti ilə, xalqımızın mübarizə ruhu və əzmi ilə yeni
zirvələri fəth etməyə doğru inamla irəliləməyə başlamışdır.
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən zamanın tələblərinə, dövrün
ictimai və siyasi qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə davam etdirilməsi nəticəsində milli tərəqqinin
Azərbaycan nümunəsi adlı fenomen yaranıb. Bu nümunə öz cəlbediciliyinə görə bütün dünyada maraqla
öyrənilən, yüksək dəyərləndirilən strateji model kimi xarakterizə olunur. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi son 19 il ərzində bütün sahələrdə möhtəşəm və tarixi əhəmiyyətə malik nailiyyətlər əldə olunmuş,
respublikamızın sosial-iqtisadi göstəriciləri mütəmadi olaraq yüksəlmiş, beynəlxalq nüfuzu artmışdır. Dövlət
başçısının müəllifi olduğu milli inkişaf modelinin uğurla tətbiq olunması nəticəsində Azərbaycanda dayanıqlı
iqtisadi sistem formalaşmış, bölgələrin davamlı və tarazlı sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilmişdir. Bununla yanaşı,
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə siyasi sistemin və ictimai-siyasi münasibətlərin inkişafına
xidmət edən kompleks xarakterli islahatlar kursuna start verilmişdir. Yeni siyasi konfiqurasiyanın
formalaşdırılması, siyasi dialoq prosesinin dərinləşdirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti təsisatının inkişafına xidmət
edən addımların atılması həm Azərbaycanın demokratik inkişaf yolunda inamla irəliləməsinə, həm də milli
həmrəyliyin gücləndirilməsinə təkan vermişdir.
Digər tərəfdən, Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara əsaslanan çoxvektorlu xarici siyasət kursu və
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ardıcıl və məqsədyönlü
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın dünya miqyasında nüfuzu güclənmişdir. Ölkəmiz beynəlxalq dialoq və
əməkdaşlıq, multikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi tanınmışdır. Respublikamız ötən müddət ərzində
bəşəriyyət üçün taleyüklü məsələlərin həllində mühüm rol oynamış, bu istiqamətdə əhəmiyyətli təşəbbüslər irəli
sürmüş və sistemli fəaliyyət göstərmiş, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə mühüm töhfələr vermişdir. Bununla
yanaşı, bir zamanlar xəyal kimi görünən nəhəng enerji-nəqliyyat və infrastruktur layihələri dövlətimizin təşəbbüsü
və liderliyi ilə reallaşdırılmış, Azərbaycan regional güc mərkəzinə və Cənubi Qafqaz bölgəsinin aparıcı dövlətinə
çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan dünyada təkcə davamlı və dayanıqlı inkişaf yolu tutan müasir, demokratik ölkə
kimi, tolerantlıq nümunəsi və multikulturalizm diyarı olaraq tanınmır. Ötən əsrin sonunda müstəqilliyini bərpa
etmiş respublikamız, eyni zamanda öz ərazi bütövlüyünü, tarixi ədaləti bərpa etmiş, müsbət beynəlxalq imicə
sahib və müasir dünya siyasətinin nüfuz iyerarxiyasında mütəmadi yüksəlişə malik nümunəvi dövlət olaraq
səciyyələndirilir.
Mehriban xanım Əliyevanın müxtəlif sahələri əhatə edən çoxşaxəli, səmərəli, ardıcıl və məqsədyönlü
fəaliyyəti ölkəmizin dayanıqlı inkişafına, xalqımızın rifahının daha da yaxşılaşmasına, Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına, respublikamızın müsbət beynəlxalq imicinin möhkəmlənməsinə və müxtəlif
sahələrdə davamlı strateji nailiyyətlərin əldə olunmasına müstəsna töhfədir. Xüsusilə Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu Ümummilli Liderin zəngin irsinin araşdırılmasında və bu irsin xalqımızın
mənəvi sərvəti kimi gələcək nəsillərə çatdırılmasında müstəsna rol oynayır. Bu, həm Heydər Əliyev fenomeninin
Azərbaycanın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində əvəzolunmaz yerinin və rolunun daha dərindən öyrənilməsi, həm də
müstəqil Azərbaycan dövlətinin keçdiyi inkişaf yolunun siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar, tarixi aspektlərinin
fundamental səviyyədə tədqiq olunması baxımından xüsusi önəm daşıyır. Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti
olduqca genişmiqyaslı və dərinməzmunludur, ictimai həyatın bütün sahələrini əhatə edir, eyni zamanda
Azərbaycanın inzibati-coğrafi sərhədləri ilə məhdudlaşmır. Bütövlükdə, Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən layihələr milli məqsədlərin və strateji hədəflərin gerçəkləşdirilməsini təmin edir.
Prezident İlham Əliyev yürütdüyü siyasətlə, Azərbaycanı inkişaf yoluna çıxarmaqla həm də Heydər
Əliyevin ən böyük arzusunun reallaşması üçün tarixi şərait formalaşdırdı. Heydər Əliyevin ən böyük arzusu isə
torpaqlarımızı azad görmək, məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtması idi.
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30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında saxlanılmış torpaqlarımızın şərəfli milli mübarizə, haqq-ədalət
mücadiləsi nəticəsində əsarətdən xilas edilməsi, tarixi ədalətin bərpası və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
olunması Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir. Şübhəsiz ki, 44 günlük Vətən müharibəsi bizim şanlı
tariximizdir. Vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı Prezident, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə öz gücünü səfərbər edərək milli qürur və ləyaqətin bərpasına, tarixi ədalətsizliyin aradan
qaldırılmasına nail olmuşdur.
Əlbəttə, bu zəfər salnaməsinin yaradılması, mürəkkəb geosiyasi şəraitdə, dünya siyasətində toqquşan və
kəsişən strateji maraqların fonunda çox böyük hadisədir. Biz qürur duyuruq ki, torpaqlarımız döyüş meydanında
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli Azərbaycan Ordusunun işğalçıları darmadağın
edərək layiqincə cəzalandırması nəticəsində azad olunmuşdur. Bu, XXI əsrin müharibəsini aparan Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin gücünü, əzmini və peşəkarlığını göstərən çox mühüm faktdır. Eyni zamanda xüsusi qeyd
etmək lazımdır ki, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi müstəqillik illərində həyata keçirilən uğurlu,
milli maraqlara əsaslanan və müasir qlobal çağırışlara müvafiq strateji kursun məntiqi nəticəsidir. Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin siyasətini dövrün tələblərinə uyğun keyfiyyətcə yeni müstəvidə uğurla davam etdirən
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə atılan addımlar, həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanın
milli gücünün artmasını, hədəflərə və qələbəyə doğru əmin addımlarla irəliləməsini təmin etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin inkişafa, intibaha, tərəqqiyə və qələbəyə hədəflənən siyasəti sayəsində
Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi tam təmin edilmiş, ölkənin maliyyə imkanları genişlənmişdir. Yəni güclü
iqtisadiyyat quruculuğu, iqtisadi inkişaf Azərbaycanı tarixi zəfərə aparan çox mühüm və həlledici amillərdən biri
olmuşdur. İqtisadi müstəqilliyin və milli inkişafın təmin olunmasına paralel olaraq ordu quruculuğu
strategiyasının müvəffəqiyyətlə icra olunması, müasir standartlar və yeni yanaşmalar əsasında Silahlı Qüvvələrin
döyüş qabiliyyətinin, hərbi hazırlıq səviyyəsinin artırılması, maddi-texniki təchizatının gücləndirilməsi
Azərbaycanın öz milli maraqlarını, suverenliyini döyüş meydanında-hərb səhnəsində təmin etməsini
mümkünləşdirmişdir.
Nəticə etibarilə, milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursunun, güclü iqtisadiyyat və ordu
quruculuğunun həyata keçirilməsi, həmrəyliyin, xalq-lider birliyinin təmin olunması və Azərbaycanın
imkanlarının milli hədəflər uğrunda məqsədyönlü şəkildə səfərbər olunması nəticəsində qazanılan böyük qələbə
ölkəmizi yeni strateji nailiyyətlərə və zirvələrə aparır.
Bu gün Azərbaycan Vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi ilə regionda yeni reallıqlar yaradıb. Geniş
kommunikasiya imkanları, hər kəsin faydasına olan əməkdaşlıq şəraiti bu reallıqların mühüm məqamlarıdır.
Azərbaycan sülh, əməkdaşlıq prinsiplərinə sadiqlik göstərir. Bütün bunlar regionda özünü gələcəkdə əsl müstəqil
dövlət kimi görmək istəyən, öz taleyinə qərar vermək barədə düşünməli olan istənilən ölkə üçün çox mühüm
çağırışlardır. Azərbaycanın bu çağırışları Ulu Öndər Heydər Əliyevin ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən
başlayaraq həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu təcrübəsinə əsaslanır. Ümummilli Liderin beynəlxalq siyasət
müstəvisində atdığı bütün addımlar təkcə münaqişənin ədalətli həllinə, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin
olunmasına deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə, onun dönməzliyinin bütün
dövrlər üçün təmin olunmasına yönəldilmişdi.
Bir dövlətin müstəqilliyi təbii ki, siyasi müstəqillikdən, sərhədlərin toxunulmazlığından daha geniş
məfhumdur. Azərbaycan qısa bir zamanda siyasi müstəqilliyini təmin etmiş və bunu iqtisadi müstəqilliyi ilə daha
da möhkəmləndirmişdir. Bütün bunlar isə Azərbaycanın milli tərəqqisində yeni mərhələnin başlanmasıdır.
Olkəmiz öz inkişaf yoluna əzmlə davam edir, müstəqil inkişaf tarixinin yeni mərhələlərini yaradır.
Bu gün Azərbaycan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda geniş quruculuq-bərpa işləri aparır. Bu prosesdə Ulu
Öndərin adını daşıyan, böyük dövlət adamının mənəvi irsini yaşadan Heydər Əliyev Fondu da yaxından iştirak
edir. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə fond işğaldan azad olan
yurdlarımızdakı tarixi abidələrimizi həyata qaytarır, mədəniyyət incilərimizi yenidən bəşəriyyətə bəxş edir.
Heydər Əliyev ideyaları yaşayır və xalqımıza gələcəyə doğru aydın yol göstərir.
Prezident İlham Əliyev bütün bu məsələlərin həll olunmasında güclü iradə nümayiş etdirir, qətiyyətli
mövqe sərgiləyir. Reallıqlar və proseslər isə Azərbaycanın öz strateji hədəflərini addım-addım gerçəkləşdirir. Bir
sözlə, Ulu Öndərin görmək istədiyi bugünkü güclü, qüdrətli, nüfuzlu və qalib Azərbaycan inkişaf yolunda
möhkəm addımlarla, inamla, əzmlə və qətiyyətlə irəliləyir.
Azərbaycan.-2022.- 5 may.-№ 92.-S. 6.
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Heydər Əliyevin arzuladığı Azərbaycan
Bəxtiyar Sadıqov
Tarix və şəxsiyyət!
Tarixdə şəxsiyyətin rolu...
Bu barədə çox deyilib və çox yazılıb, xeyli müzakirələr də aparılıb.
Yekun fikir isə belə olub:
Tarixdə şəxsiyyətlərin rolu danılmazdır!
Bəzən şəxsiyyətlər tarixi proseslərin gedişinə təsir göstərə, onun istiqamətini müəyyən qədər dəyişə
bilirlər!
Azərbaycan tarixində də belə görkəmli insanlar, baş verən proseslərə təsir göstərməyi bacaran
şəxsiyyətlər olub.
Onlardan
biri
də
müasir
Azərbaycan
dövlətinin
banisi
və
qurucusu, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevdir.
Heydər Əliyev öz fəaliyyəti ilə tarixin gedişinə təsir edən, tarixdə silinməz izi qalan
fenomenal insanlardan olub. Onun Azərbaycan xalqı üçün etdikləri, müasir, müstəqil Azərbaycanın
quruculuğuna verdiyi misilsiz töhfələr hamı tərəfindən minnətdarlıqla etiraf olunur.
Əslində, Heydər Əliyevin tərcümeyi-halı həm də doğma Azərbaycanın inkişaf mərhələləri, keçdiyi
yol, qazandığı uğurlarının təsdiqi və təsviridir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana 34 il rəhbərlik etmişdir. Bu rəhbərlik illəri birbirindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən iki dövrdən ibarət olmuşdur.
Hər bir dövrün isə öz xarakterik xüsusiyyəti, prinsipial fərqləri mövcuddur. Lakin bu fərqli
dövrlərə baxmayaraq, Ümummilli Liderimiz bütün illərdə və hallarda Azərbaycana fədakarlıqla xidmət
göstərmiş, mövcud imkanlar dairəsində xalqın sosial rifahının, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasını,
iqtisadiyyatın yüksələn xətlə inkişafını təmin edə bilmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev qeyri-adi
zəka sahibi, xarizmatik şəxsiyyət olmuşdur.
Yüksək təşkilatçılıq bacarığı, nəhəng iş qabiliyyəti, siyasi uzaqgörənlik, üstəlik, yorulmadan çalışması
uğurlarının başlıca səbəbləri idi.
SSRİ adlı super dövlət kommunizm ideologiyasına əsaslanırdı. On beş müttəfiq respublikadan təşkil
olunan bu qırmızı imperiyada hər şey mərkəzə tabe edilmişdi. Sov. İKP sözdə siyasi partiya olsa da,
həqiqətdə dövləti idarə edən qurum, bütün məsələlər barədə son söz deyən, qərar verən orqan sayılırdı.
Ulu Öndər özünəməxsus müdrikliyi və yüksək təşkilatçılıq bacarığı sayəsində həmin dövrdə qeyrimillətlər üçün heç də asan olmayan bir səviyyəyə - Sov. MK Siyasi Bürosu üzvlüyünədək yüksəldi.
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə və hələ Sov.İKP MK Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd olarkən şəxsi
nüfuzundan istifadə edərək mərkəzi büdcədən ölkəmizə daha çox vəsait ayrılmasına nail olurdu. Həmin vəsaitlər
isə Azərbaycanın inkişafına yönəldilir, xalqımızın bəhrələnməsinə sərf olunurdu.
***
1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilərkən Azərbaycan geridə
qalmış aqrar respublikalardan idi.
Yeni texnika və texnologiya tətbiq edilmədiyindən neft sənayesində əsaslı geriləmə, tənəzzül yaranmışdı.
Aqrar sektorda vəziyyət daha acınacaqlı idi. Məhsuldarlıq və bütövlükdə ümumi istehsal az olduğundan
kəndlinin qazancı da aşağı səviyyədəydi. Bu, insanların güzəranına mənfi təsir göstərirdi.
Ulu Öndərimiz özünəməxsus enerji və ciddiyyətlə işə başladı. Hər iki sahədə işlər paralel şəkildə
aparıldı. Əvvəlcə ümumittifaq fondundan kifayət qədər vəsait ayrılmasına nail olundu. Neft
sənayesinin dirçəldilməsi prosesinə start verildi. 1941-1945-ci illərdə Azərbaycan cəbhənin yanacaqla
təminatında mühüm rol oynamışdı. Artan tələbatı daim ödəmək üçün neft quyuları şiddətli istismar olunmuşdu.
Yeni yataqların kəşfinə, qoyulan investisiyaların artırılmasına, təzə texnologiyanın tətbiqinə isə lazımi diqqət
yetirilməmişdi.
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Neft sənayesindəki mövcud vəziyyəti dərindən təhlil edən Ulu Öndər Heydər Əliyev sahənin
imkanlarından
geniş istifadə olunması üçün zəruri
addımların ardıcıllıqla atılmasına nail
oldu. Azərbaycanda neft-maşınqayırma, kimya sənayesi yaradılaraq sürətlə inkişaf etdi. "Neft
daşları"nda istehsalın həcmi xeyli artdı. Beləliklə, yeni, yüksək məvacibli iş yerləri açıldı, dövlət hesabına
mənzillər tikilərək neft və neftmaşınqayırma sənayesi sahəsində çalışan vətəndaşların mənzil-məişət
şəraiti, sosial rifahı ciddi şəkildə yüksəldildi.
Ümummilli Liderimiz şəxsi nüfuzundan istifadə edərək bir sıra əhəmiyyətli layihələrin
Azərbaycana gətirilməsinə nail olurdu. Məişət kondisionerləri zavodunun, Bakı Dərin Özüllər Zavodunun və
digər müəssisələrin Azərbaycanda inşası həmin dövrün əhəmiyyətli hadisələrindən sayılırdı.
***
Azərbaycanda kənd təsərrüfatının yeni inkişaf mərhələsinə qaldırılması, bu sahədə baş
verən inqilabi dəyişikliklər də Ulu Öndərimizin adı ilə bağlıdır.
Müharibədən sonra Azərbaycan kəndi özünə gələ bilmirdi. Məhsuldarlığın və bütövlükdə istehsalın aşağı
olması, kolxoz və sovxozların zəif texniki bazası bu sahəni qeyri-rentabelli vəziyyətə salmışdı.
Ulu Öndər Heydər Əliyev kənd əməkçilərini səfərbərliyə almağı, ittifaq miqyasındakı yeniliklərin kənd
təsərrüfatına da gətirilməsini təmin etdi. Məhsuldar toxumçuluğun təmini, mal-qaranın cins tərkibinin
yaxşılaşdırılması, daha müasir kənd təsərrüfatı texnikasından istifadə tezliklə öz müsbət nəticəsini verməyə
başladı.
Kolxoz və sovxozlar varlandıqca, kənddə çalışanların əməkhaqları artdıqca, Azərbaycan kəndinin
də siması əsaslı şəkildə dəyişir, müasirləşirdi. İlbəil abad kəndlərin sayı artır, insanlar daha yaxşı
yaşayırdılar. Köhnə, palçıq komalardan yaxasını qurtaran Azərbaycan kəndlisi özünə mişar
daşından ikimərtəbəli, yaraşıqlı evlər tikir, məişət şəraitini şəhərdəkinə yaxınlaşdıra bilirdi. Ötən
əsrin yetmişinci illərindən etibarən Azərbaycan kəndləri tanınmaz dərəcədə yeniləndi. Evlərdə
müasir mebellərdən, kondisionerlərdən istifadə olunur, ailələr özlərinə minik maşınları alır, kəndli balaları ölkə
paytaxtına gələrək ali məktəblərdə oxuyurdular. Beləliklə, həm Azərbaycan kəndi tikilərək gözəlləşir,
müasirləşir, həm də kənddə yaşayanların mədəni səviyyəsi yüksəlirdi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan kəndinə daha bir töhfəsi üzümçülüklə bağlı digər müttəfiq
respublikalar üçün nəzərdə tutulan layihəni ölkəmizə gətirməsi oldu. Belə ki, "Azərbaycan SSRdə üzümçülüyün və şərabçılığın inkişafı haqqıda" Sov.İKP MK-nın, SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarının
icrası ölkəyə böyük vəsait qoyulması ilə nəticələndi. Qərara əsasən, az müddət ərzində kəndlərdə geniş üzüm
plantasiyaları salındı, emal müəssisələri tikildi, yeni qəsəbələr inşa olundu. Üzümçülüyün və şərabçılığın
inkişafı Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən xeyli varlanmasına, kəndlilərin sosial rifahının əsaslı şəkildə
yüksəlməsinə şərait yaratdı.
***
Ulu Öndər Heydər Əliyev gənclərdən də diqqət və qayğısını heç zaman əsirgəməyib. Müasir,
firavan
Azərbaycan quruculuğunu
qarşıya məqsəd qoyan
Ümummilli
Liderimiz
yeni
nəsil kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Çünki yaxşı bilirdi ki, bacarıqlı, savadlı və səriştəli
kadrlar olmadan qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla həyata keçirmək mümkün deyildir. Odur ki, Azərbaycanın bu
gününə və gələcəyinə xidmət göstərəcək kadrların hazırlanması və yetişdirilməsi üçün bir sıra gərəkli işlər
gördü.
Ulu Öndərin rəhbərliyi dövründə ölkəmizdə bir sıra yeni təhsil ocaqları açıldı, ali və orta ixtisas
təhsili məktəblərinə qəbulun həcmi artırıldı. SSRİ dövründə Rusiyada bir çox nadir ixtisaslar üzrə ali
məktəblər fəaliyyət göstərirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev hər il yüzlərlə, bütövlükdə rəhbərliyi dövründə isə
minlərlə
azərbaycanlı
gənci
dövlət
hesabına
həmin
institutlara
göndərərək
orada
müxtəlif ixtisaslara yiyələnmələrinə şərait yaratdı. Həmin gənclər həm sovet, həm də müstəqillik
illərində doğma vətənlərinə xidmət göstərərək ölkəmizin inkişafında fəal iştirak etdilər.
Ən mühüm məsələlərdən biri hərbi kadrların hazırlanması sahəsində görülən işlər idi. Sovet
dövründə müsəlman respublikalardan olan çağırışçıları müasir silahların olduğu hərbi hissələrə
deyil, inşaat batalyonlarında xidmətə salırdılar. Onların hərbi məktəblərə qəbuluna da müəyyən süni
maneələr yaradılırdı. Ümummilli Liderimiz əvvəlcə Bakıda C.Naxçıvanskinin adını daşıyan hərbi
293

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

təmayüllü məktəbin açılmasını təmin etdi. Sonra Bakıdakı ali hərbi məktəblərə azərbaycanlı gənclərin qəbulu
üçün kvota ayırtdırdı. Eyni zamanda SSRİ məkanındakı hərbi məktəblərə təhsil almağa göndərilən
azərbaycanlıların sayı da xeyli yüksəldi.
Hərbi ixtisaslara yiyələnərək SSRİ-nin müxtəlif guşələrindəki hərbi hissələrində xidmət
edən azərbaycanlılar Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi başlayanda geriyə dönərək vətənin müdafiəsində
döyüşərək xüsusi şücaət göstərdilər.
***
Ümummilli
Liderimizin
Azərbaycana
birinci
rəhbərliyi
dövründə
sözün
həqiqi
mənasında inqilabi dəyişikliklər baş verdi. Azərbaycan başdan-başa yenidən tikilib quruldu. Ölkə paytaxtı
Bakı xeyli böyüdü və gözəlləşdi, yeni mikrorayonlar salındı, məktəblər, mədəniyyət ocaqları inşa edilərək öz
qapılarını xalqın üzünə açdı.
Azərbaycan mədəniyyəti, elmi sürətlə inkişaf etdi. Yeni teatrlar yaradıldı, tamaşalar
qoyuldu. Bəstəkarlarımızın musiqi əsərləri, yazdıqları baletlər ittifaqın, habelə dünyanın məşhur konsert
salonlarında səsləndirildi, səhnələrdə qoyuldu.
Təkcə zəhmət adamları deyil, yazıçılarımız, bəstəkarlarımız yüksək dövlət mükafatlarına, Sosialist
Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görüldülər. Xalqımız daha yaxşı yaşamağa başladı, mədəni səviyyəsini
yüksəltdi.
Azərbaycan on beş respublika arasındakı aşağı mövqeyindən öncül yerə çıxdı.
Ulu Öndərimiz SSRİ-nin rəhbərlərindən biri kimi Moskvaya işləməyə aparılanda abad, inkişafda olan
bir ölkə qoyub getdi. Moskvada Sov.İKP Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
kimi işlədiyi dövrdə Azərbaycanı, xalqımızı unutmadı, daim köməyini, dəstəyini göstərdi.
M.Qorbaçovun SSRİ rəhbərliyinə gəlişindən, "yenidənqurma" adlı ittifaq miqyaslı oyunbazlıqdan sonra
vəziyyət büsbütün dəyişdi, qırmızı imperiyanın çöküşü başladı. Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük siyasətindən
müvəqqəti ayrılması Azərbaycana da təsirsiz ötüşmədi.
Nəhəng imperiya çalxalanmağa, mərkəzlə müttəfiq respublikalar arasındakı bağlar qırılmağa
başladı. Ölkəni mitinq və tətillər dalğası bürüdü, iqtisadiyyat pozuldu, qıtlıq, ərzaq növbələri yarandı, sabaha
inam itdi...
Qarabağ probleminin yenidən meydana atılması, milli ədavətin gücləndirilməsi, belə bir
dövrdə respublikaya maymaq, qorxaq və qətiyyətsiz adamların başçılıq etməsi vəziyyəti daha da
mürəkkəbləşdirdi. "Cızığından çıxmış" Azərbaycanı cəzalandırmaq üçün Moskva tərəfindən 20 Yanvar faciəsi
törədildi, sovet ordusu Azərbaycana gələrək dinc əhalini küçələrdə gülləbaran etdi.
Azərbaycanın faciəli günləri başladı, erməni-sovet ordusu vasitəsilə torpaqlarımız işğala məruz qaldı.
Özlərini "demokrat" adlandıran, milli-azadlıq hərəkatının dalğalarında iqtidara gələn AXC-Müsavat
cütlüyü fəlakətli vəziyyəti daha da dərinləşdirdi. Heç bir idarəetmə təcrübəsi və səriştəsi olmayanlar, şəxsi
maraqlarını dövlət mənafeyindən üstün tutanlar naşılıqları ucbatından Azərbaycanı bir dövlət kimi məhvolma
həddinə çatdırdılar. Ölkə keçmişdəki kimi kiçik xanlıqlara bölünmə ərəfəsində idi.
Bu məqamda Azərbaycan xalqı özünün ən müdrik qərarını verdi: sınanmış oğlunu, dünya şöhrətli
siyasətçisini yenidən ölkə rəhbərliyinə dəvət etdi!
Ulu Öndər xalqının çağırışına biganə qala bilmədi!
Vətən dar günündə ümidini ona bağlamışdı!
Bu müqəddəs ümidi doğrultmaq lazım idi!
Geriyə qayıtdı, topsuz, tüfəngsiz, ordusuz...
Özü ilə zəngin təcrübəsini, dərin biliyini, bir də vətən sevgisi ilə döyünən ürəyini gətirdi!
***
1993-cü ilin 15 iyununda Ulu Öndər Heydər Əliyev faktiki olaraq ölkəyə rəhbərliyə başladı.
Lakin o, qurulu, abad Azərbaycanı qoyaraq Moskvaya getmişdi. Qayıtdığı dövrün Azərbaycanı
isə ümummilli böhrana düşərək boğulan, torpaqları kəndbəkənd işğala məruz qalan, iqtisadiyyatı
pozulan, dağılan, insanları isə ümidsiz bir vəziyyətdə idi.
Ümummilli Liderimiz ölkəni fəlakətdən qurtarmaq, arzuladığı yeni, müstəqil Azərbaycanı qurmaq üçün
dərhal fəaliyyətə başladı. Sutkanın 18 saatını dayanmadan çalışır, bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərirdi.
294

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Əvvəlcə atəşkəs barədə razılıq əldə olundu və beləliklə, yeni ərazilərin işğalının qarşısı alındı.
Ölkədəki anarxiya, qanunsuzluq və başıpozuqluq hallarının aradan qaldırılması üçün təsirli tədbirlər
görüldü. Qanunsuz silahlı dəstələr ləğv edildi, əhalidəki külli miqdarda silah-sursat toplanıldı.
Ölkədə daimi və dönməz sabitlik yarandı.
Lakin Azərbaycanın düşmənlərinə xidmət edən qüvvələr bununla barışmaq istəmirdilər. İki dəfə - 4
oktyabr 1994-cü və 13-18 mart 1995-ci illərdə dövlət çevrilişi cəhdləri törədildi.
Ulu Öndər həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq heç bir halda postunu tərk etmədi.
Xalqa müraciət edərək insanları dövləti və dövlətçiliyi qorumaq üçün meydanlara səslədi.
Bir neçə saat ərzində minlərlə insan dahi rəhbərlərinin səsinə səs verərək küçələrə axışdılar, bədxah və
düşmən qüvvələrə qarşı müdafiə cəbhəsi yaratdılar.
Hər iki dövlət çevrilişi cəhdi iflasa uğradı, təşkilatçılar qanun məsuliyyətinə cəlb edilərək cəzalarını
aldılar.
Quruculuq sahəsində isə görüləsi işlər hədsiz dərəcədə çox idi.
Bir milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşərək çadır şəhərciklərində, ictimai
binalarda köməksiz vəziyyətdə qalmışdı. Dövlət büdcəsində ciddi vəsait çatışmazlığı vardı. Ulu Öndər Heydər
Əliyev beynəlxalq təşkilatlar və dost ölkələrə müraciət edərək binəsib insanlara humanitar
yardım göstərilməsinə nail oldu, sonra isə bu sahəyə sistemli dövlət yardımını təşkil etdi.
AXC-Müsavat cütlüyünün görə bilmədiyi işi, Azərbaycan neftinin dünya bazarına çıxarılması və
büdcəyə neft gəlirlərinin gətirilməsi prosesinə start verdi. Neft danışıqlarının uğurlu alınması üçün bu işə o
dövrdə ARDNŞ-in vitse-prezidenti vəzifəsində çalışan İlham Əliyev cəlb edildi. Neft danışıqları çətin və
mürəkkəb şəraitdə keçirilsə də, nəticə uğurlu oldu. Sonradan Azərbaycanın dövlət maraqları tam təmin
olunan "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan neft kontraktı bağlandı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixracı boru
kəmərinin tikintisinə başlanıldı.
***
Azərbaycan "Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı" qəbul etsə də, əslində, müstəqillik
deklorativ xarakter daşıyırdı. Həqiqi müstəqilliyə nail olmaq üçün də çox iş görülməliydi.
Bazar iqtisadiyyatı münasibətlərinə keçmək, buna zəruri hüququ baza yaratmaq vacib idi. Az bir
vaxtda baş müəllifi Ulu Öndər Heydər Əliyev olan yeni Konstitusiya layihəsi hazırlandı və
ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul olundui. Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə iki dövlət proqramı qəbul
olunaraq icra edildi. Azərbaycan kəndinin yeni istehsal münasibətlərinə keçirilməsi də zəruri idi. Ən çətin
problemlərdən biri olan aqrar islahatların aparılması da uğurla başa çatdı, torpaq əsl sahiblərinə qaytarıldı.
Ulu
Öndərin
ən
böyük
xidmətlərindən
biri
də
Azərbaycan
cəmiyyətinin
demokratikləşdirilməsi yolunda atdığı qətiyyətli addımlardır. Yeni Konstitusiyanın qəbulundan sonra vətəndaş
cəmiyyətinin formalaşması, insan hüquqlarının qorunması, mətbuat və söz azadlığının bərqərar
olunması istiqamətində mühüm işlər görüldü, AXC-Müsavat cütlüyü özlərini "demokrat" saysalar da,
mətbuata azadlıq verməyə cəsarətləri çatmadı. Əksinə, onların dövründə mətbu orqanlar dəfələrlə təzyiqlərə
məruz qaldı, jurnalistlər döyüldü, təhqir olundu. Bu cəsarəti də Ulu Öndərimiz öz üzərinə götürdü. 6 avqust
1998-ci ildə mətbuata senzura nəzarətini birdəfəlik aradan qaldıran fərman imzaladı. Beləliklə, mətbuat
senzura buxovundan azad edildi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev jurnalistlərin soaial müdafiəsinin yüksəldilməsi sahəsində də gərəkli işlər
gördü. Bir sıra qəzetlərin mətbəələrə olan borcları dövlət hesabına ödənildi. Mətbu orqanların təsis
olunması əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırıldı və sadələşdirildi. Azərbaycan jurnalistləri Ümummilli
Liderimizin bu qayğılarına cavab olaraq onu "Jurnalistlərin dostu" adına layiq gördülər.
Artıq Azərbaycan müstəqil daxili və xarici siyasət yürüdən dövlətə çevrilmişdi. Əsas məsələlərdən biri
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli idi.
Lakin ömür Ulu Öndərimizə möhtəşəm planlarını yerinə yetirməyə möhlət vermədi. O, Azərbaycanın yeni
inkişaf yolunu müəyyənləşdirərək görüləcək bütün işlərin ağırlığını siyasi varisi cənab İlham
Əliyevin çiyinlərinə qoyaraq əbədiyyətə qovuşdu!
Azərbaycan xalqı sevimli rəhbərinin və xilaskarının vəsiyyətinə əməl edərək cənab İlham Əliyevi dövlət
başçısı seçdi.
Beləliklə, Ulu Öndərimizin arzusunda olduğu yeni Azərbaycanın quruculuğu missiyasını da Prezident
İlham Əliyev yerinə yetirməli oldu.
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***
Prezident İlham Əliyev xalqın ona göstərdiyi etimadı layiqincə doğrultmaq üçün ilk günlərdən gərgin və
məhsuldar fəaliyyətə başladı.
Hakimiyyətin ilk anlarından sabitliyi pozmaq üçün meydana atılanları dərhal yerində oturtdu, onlara
müstəqil Azərbaycanın etibarlı əldə olduğunu anlatdı.
Həmin dövrdə Azərbaycanda iqtisadi çətinliklər hökm sürürdü. İşsizlik baş alıb gedir, kəndlər boşalır,
bölgələrə elektrik enerjisi fasilələrlə verilir, qaçqın və məcburi köçkünlər çadır şəhərciklərində, ictimai binalarda
ağır vəziyyətdə yaşayırdı. Əksər yaşayış məntəqələri qazlaşdırılmamışdı və Azərbaycan qonşu Rusiyadan mavi
yanacaq alırdı.
Cənab İlham Əliyev seçkiqabağı təbliğatında xalqa öz vədlərini bəyan etmişdi: İşsizlik ən aşağı səviyyəyə
endiriləcək, hər bir yaşayış məntəqələrində daim elektrik enerjisi olacaq, bütün kəndlər və
qəsəbələr qazlaşdırılacaq, çadır şəhərciklərində bir nəfər qaçqın və məcburi köçkün qalmayacaqdır.
Dövlət büdcəsinə neft pulları daxil olduqca vəziyyət sürətlə dəyişirdi. Prezident İlham Əliyev cari işləri
perspektiv problemlərin uğurlu həlli ilə məharətlə əlaqələndirirdi. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin ardınca
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi, “Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizlərinin işə
salınması, Azərbaycanın logistika mərkəzinə və Avropanın mavi yanacaqla təminatında etibarlı tərəfdaşa
çevrilməsi ölkənin iqtisadi qüdrəti ilə yanaşı, siyasi nüfuzunu da əhəmiyyətli şəkildə yüksəltdi.
Azərbaycan ən əvvəl özünün enerji təhlükəsizliyini təmin etdi. Bu gün ölkəmiz dünya bazarına təkcə neft
və təbii qaz deyil, elektrik enerjisi də çıxarır.
Cənab İlham Əliyev verdiyi bütün vədləri ləyaqətlə yerinə yetirmişdir. Ölkə üzrə qazlaşdırma 95 faizdən
yüksəkdir. Artıq Azərbaycan alternativ elektrik enerjisi istehsalına başlamışdır və sürətlə yeni, bərpaolunan
elektrik enerjisi istehsalı qurğuları inşa edir.
Ölkənin bütün magistral yolları yenidən qurularaq genişləndirilmiş, kəndarası yollar asfaltlanmış, gedişgəliş xeyli asanlaşmışdır.
İndiyədək 116 məcburi köçkün qəsəbəsi salınaraq 300 mindən çox insan rahat mənzillərə köçürülmüşdür.
Paytaxt Bakı yenidən tikilib qurulmuş, təzə küçələr və parklar salınmış, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən
birinə çevrilmişdir.
Kənddə sahibkarlığın inkişafı Azərbaycan kəndinin simasını büsbütün dəyişmişdir. İnsanlar
özlərinə bir-birindən yaraşıqlı, gözəl evlər tikmiş, sosial rifahlarını xeyli yaxşılaşdırmışlar.
Bu qayğıdan jurnalistlər də kənarda qalmamışlar. Dövlət öz hesabına yeni yaşayış binaları tikib təmir
edərək qələm sahiblərinin ixtiyarına vermişdir.
Azərbaycan həm də turizm diyarına çevrilmişdir. Ölkəyə dünyanın hər yerindən gələn turistlərin sayı ilbəil
artır. Çoxsaylı istirahət mərkəzləri, çoxulduzlu hotellər, unikal mətbəximiz gələn qonaqları hədsiz dərəcədə razı
salır.
***
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyev Ulu Öndərimizin ən böyük arzusunu və vəsiyyətini də
şərəflə yerinə yetirdi.
44 günlük Vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu dəmir yumruğu ilə məhv etdi, düşməni qarşısında
diz çökdürərək kapitulyasiya aktını imzalatdırdı!
İndi isə Qarabağın bərpası, dirçəldilməsi prosesi sürətlə davam edir. Bu sahədə Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın da fəaliyyəti ürəkaçandır. Onun Şuşada Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi
ilə reallaşdırdığı layihələr qürur və sevinc doğurur.
Böyük qayıdışa ciddi hazırlıq görülür. Şəhərlərin baş planları tərtib olunur, yeni, bir-birindən maraqlı
layihələr reallaşdırılır. Şuşaya, Laçına, Kəlbəcərə yeni yollar çəkilir, dəmir yolu xətləri təzədən salınır. Kənd
təsərrüfatının dirçəldilməsi, sənaye parklarının tikintisi diqqət mərkəzindədir. Kəndlinin bol suvarma suyu ilə
təminatı üçün yeni su anbarları yaradılır, köhnələri təmir olunur, təzə kanallar çəkilir, artezian quyuları
qazılır. Müasir tipli, "ağıllı" kənd və qəsəbələrin yaradılması da diqqət mərkəzindədir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin məşhur kəlamı hamının dilinin əzbəridir və hər birimizin qəlbini qürur hissi
ilə doldurur: "Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!"
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Ümummilli Liderimiz təkcə Azərbaycanlı olması ilə fəxr etmirdi. O, Azərbaycanı bütün varlığı ilə sevir,
onun yüksəlişi, qüdrətlənməsi, dünyada nüfuzunun artması və müstəqilliyinin əbədiliyə çevrilməsi üçün mümkün
olanları edirdi.
Ulu Öndərimiz Azərbaycanı azad və müstəqil görmək istəyirdi.
Ulu Öndərimiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını istəyirdi.
Ulu Öndərimiz Azərbaycanı müasir, demokratik, gözəl, abad ölkə kimi görmək istəyirdi.
Ulu Öndərimiz Azərbaycan vətəndaşlarının xoşbəxt, firəvan, alnıaçıq və üzügülər yaşamasını istəyirdi.
Müzəffər Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz İlham Əliyev bütün bu istək və arzuları gerçəkliyə
çevirdi.
Azərbaycanı Cənubi Qafqazın ən güclü dövləti etdi.
Azərbaycanın dünyada nüfuzunu qat-qat artırdı.
Qüdrətli ordu yaratdı, ərazi bütövlüyümüzün bərpasına nail oldu.
Bu gün isə Azərbaycanı Zəfər yolu ilə dayanmadan irəli aparır!..
Azərbaycan.-2022.- 5 may.-№ 92.-S. 1,5.
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Heydər Əliyev fenomeni
Ceyhun Məmmədov,
"Azpetrol LTD" MMC-nin baş direktoru,
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü
Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri müqayisə olunmayacaq dərəcədə
böyük, çoxşaxəli və qiymətlidir. Heydər Əliyev təkcə tarixi şəxsiyyət, yaxud böyük dövlət xadimi deyil, eyni
zamanda bu dövlətin - müstəqil Azərbaycanın banisi və qurucusudur. Məhz Heydər Əliyevin siyasi dühası,
iradəsi, enerjisi, təcrübəsi kimi mühüm keyfiyyətləri, yorulmaz fəaliyyəti, xalqına və Vətəninə sevgisi sayəsində
müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu, möhkəmləndi və əbədilik qazandı.
XX əsrin ən böyük siyasətçilərindən biri, dünya azərbaycanlılarının lideri, xalqımızın böyük oğlu Heydər
Əliyev qeyri-adi zəkaya -təfəkkürə, qabiliyyətə malik olan dahi bir şəxsiyyət idi. Tarixin yazılmasında tarixçilərin
böyük əməyi olduğu kimi, tarixi hadisələrin ərsəyə gəlməsində də tarixi şəxsiyyətlərin rolu böyükdür. Azərbaycan
və Heydər Əliyev adları əsrlər boyu qoşa səslənəcəkdir. Onun nurlu xatirəsi qəlbimizdə, yaddaşlarda əbədi
yaşayacaqdır.
Ümummilli liderimizin şəxsiyyəti və fəaliyyətinin mahiyyətinin dərk olunması 40 ilə yaxın müddətdə
Azərbaycan ətrafında cərəyan etmiş hadisələrin təbiətinə, son dərəcə mürəkkəb problemlərin həlli yollarına işıq
salmışdır. Ulu öndərin mənalı və şərəfli ömür yolunun hər bir parlaq səhifəsi xalqımızın yaxın tarixi keçmişi ilə
ayrılmaz vəhdət təşkil edir.
Heydər Əliyev Vətənə, xalqa, torpağa sonsuz məhəbbət və sədaqət hissi, qurub-yaratmaq amalı ilə yaşamış,
hər zaman milli ideallara bağlı olmuşdur. Bu dahi şəxsiyyət zəngin və mənalı həyatı boyu daim xalqını, Vətənini
düşünmüş, Azərbaycanın ən çətin məqamlarında onu üzləşdiyi faciələrdən, çətinliklərdən xilas etmək üçün
misilsiz fədakarlıqlar göstərmiş, tarixi hadisələrin məcrasını qabaqcadan müəyyən edə bilmişdir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin təşəkkül tapması, şübhəsiz ki, ümummilli lider, dünya miqyaslı dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevə məxsusdur. Bugünkü azad və suveren Azərbaycan ulu öndərin şah əsəridir.
1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbəri seçilən Heydər Əliyev bir sıra çətinliklərlə üzləşməli oldu. Üstəlik də
respublika iqtisadiyyatında sözün əsl mənasında, ağır vəziyyət yaranmışdı. Heydər Əliyev ilk növbədə,
iqtisadiyyatda yaranmış ağır vəziyyətin, onu doğuran səbəblərin sistemli təhlilini apardı, bu istiqamətdə bir sıra
tədbirlər həyata keçirdi. İttifaq hökuməti qarşısında respublikanın gələcək iqtisadi həyatı ilə bağlı məsələlər
qaldırıldı və qısa vaxt ərzində Azərbaycan Respublikasında tərəqqiyə nail olundu.
Heydər Əliyev əsl liderə məxsus olan keyfiyyətlərdən uğurla istifadə edərək respublika hökumətini, bütün
idarəetmə strukturlarını iqtisadiyyatda yaranmış geriliyin aradan qaldırılması işinə səfərbər etdi. Məqsəd və
vəzifələr dəqiqləşdirildi, idarəetmə strukturlarına təcrübəli şəxslər cəlb edildi, strateji məqsədlərə çatmaq yolları
və vasitələri müəyyənləşdirildi. Bir sözlə, respublika iqtisadiyyatında qaynar həyatın formalaşması üçün bütün
imkanlar və vəzifələr hərəkətə gətirildi, ittifaq miqyasında Azərbaycan liderlər sırasına yüksəldi.
1993-cü ilin may-iyununda ölkədə vəziyyət son dərəcə kəskinləşmişdi, ölkəmizin müstəqilliyinin itirilməsi
təhlükəsi yaranmışdı, xalq yenidən Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini tələb edirdi. Zəngin dövlətçilik
təcrübəsinə malik olan Heydər Əliyev yenidən Azərbaycana hakimiyyətə qayıtdı. Respublikanı ağır fəlakətdən
qurtarmaq üçün Azərbaycanın tarixi-iqtisadi xüsusiyyətlərinə, xalqın mentalitetinə, geopolitik şəraitinə, milli
mənafelərinə uyğun inkişaf strategiyası hazırlandı, düşünülmüş və əsaslandırılmış sistemli tədbirlər həyata
keçirildi. Beynəlxalq təşkilatlar, inkişaf etmiş ölkələrlə əməkdaşlığın formalaşması, iqtisadi islahatların
aparılması prioritet vəzifə olaraq müəyyən edildi.
Müstəqil dövlətin inkişaf strategiyasında dövlət quruculuğu sivil demokratik cəmiyyətin, yeni iqtisadi
sistemin hüquqi bazasının formalaşması prosesi beynəlxalq hüquq normaları, qarşılıqlı əməkdaşlıq prinsipləri ilə
əlaqələndirildi. Respublikada iqtisadi, investisiya mühitinin yaxşılaşması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirildi. Bu gün böyük qürur hissi ilə deyə bilərik ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni iqtisadi sisteminin
yaradılması ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Beləliklə, bütün həyatını xalqına və Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna həsr etmiş Heydər
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı xalqımızın itirilmiş inamını özünə qaytarmaqla ölkənin yeni inkişaf dövrünün
əsasını qoydu.
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Ümummilli lider, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin iradəsi və möhkəm dövlətçilik
əzminin, qətiyyətli və ardıcıl siyasətinin nəticəsi olaraq 1994-cü il sentyabrın 20-də qlobal dünya iqtisadiyyatında
möhtəşəm layihə - "Əsrin müqaviləsi" reallaşdı. Müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın neft şirkətləri
arasında imzalanmış müqavilə məhz öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə "Əsrin müqaviləsi" adını
almışdır.
Bu saziş həmçinin, Azərbaycanın qapılarını bütün dünyanın üzünə açdı. Azərbaycan neftinin dünya
bazarına 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 olundu.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və 1995-ci ilin 12 noyabrında referendum yolu
ilə qəbul olunmuş Azərbaycanın ilk Milli Konstitusiyası ölkəmizin gələcək inkişaf yolunu müəyyən etmişdir.
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi ölkəmizin demokratik inkişafı yolunda əldə etdiyi
ən böyük dəyərlərdəndir. Azərbaycanın Milli Konstitusiyasında mənəvi sərvətlərimizə, tarixi irsimizə hörmət
dövlət səviyyəsinə qaldırıldı. Bununla da, milli dövlətçilik, demokratiya və dünyəvilik kimi ümumbəşəri dəyərləri
özündə ehtiva edən yeni bir ideologiyanın əsası qoyuldu.
Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin banisidir. Ulu öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə
2001-ci ilin noyabrında Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilmiş, xaricdə yaşayan
həmvətənlərimizin monolit qüvvəyə çevrilməsi üçün qarşıya mühüm vəzifələr qoyulmuşdur.
Türkiyə Respublikasının sabiq prezidenti Süleyman Dəmirəl ulu öndər haqqında demişdir: "Heydər
Əliyevin gördüyü ən böyük işlərdən biri məhz bu ölkədə sabitliyin yaradılması, asayişin bərqərar olmasıdır. Bu,
asan iş deyildi...".
Heydər Əliyevin öz xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də müəyyənləşdirdiyi inkişaf kursunu
özündən sonra davam etdirə biləcək siyasi varis yetişdirməsidir. O, 2003-cü ilin oktyabrında 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".
Bu gün qürur hissi ilə qeyd etmək olar ki, cənab Prezident İlham Əliyev ona olan bu ümidləri layiqincə
doğruldur. 2020-ci ildə Vətən müharibəsində Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, sərkərdəlik
məharəti sayəsində 44 gün ərzində erməni faşistləri ağır məğlubiyyətə uğradı, 30 ilə yaxın düşmən tapdağında
olan torpaqlarımız azad olundu.
Bu günlərdə Türk dünyasının mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının V
Qurultayı keçirildi. Prezident İlham Əliyevin qurultaydakı nitqi həmvətənlərimizin vahid ideya ətrafında
birləşməsində, milli diasporumuzun mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsində mühüm rol oynayacaqdır.
Respublika. - 2022.- 5 may. - № 92. - S. 8.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət Azərbaycanın beynəlxalq
müstəvidə uğurlarının təməlidir
Ramil Həsən,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı
Ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf və tərəqqisi yolunda,
indiki və gələcək nəsillər üçün əvəzsiz sərvət, böyük qürur, eyni zamanda iftixar mənbəyidir. Bu irsi öyrənmək
və təbliğ etmək bizim hər birimizin şərəfli borcudur. Heydər Əliyev son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və böyük
siyasi xadim kimi hər zaman çətin və mürəkkəb vəzifələrin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlmək bacarığı nümayiş
etdirib, Azərbaycanın milli maraqlarını daim qətiyyətlə qoruyub. Bu baxımdan, ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi
xarici siyasət kursu böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məlumdur ki, müstəqilliyimizin ilk illərində 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 üz-üzə qoymaqla yanaşı, dövlətimizin xarici
siyasətində də mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsini ön plana çəkdi. Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi
təcavüzünün qarşısını almaq, onun ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətimizin ərazi bütövlüyünü və
təhlükəsizliyini təmin etmək, dünyaya siyasi və iqtisadi inteqrasiya olunmaq zərurəti düşünülmüş, ardıcıl və fəal
xarici siyasət tələb edirdi.
1993-cü ilin iyun ayında ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycanda
müasir müstəqil dövlətimizin əsasları qoyuldu. Bu dövrdən başlayaraq, həyata keçirilən xarici siyasətimiz məhz
ümummilli liderin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünün zəngin dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanaraq dövlətimizin
yeni xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən 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,
Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa etmək, ölkəmiz haqqında yaradılmış mənfi ictimai rəyi dağıtmaq, xalqımızın
haqq işini dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırmaqdan ibarət idi. Ona görə də yeni xarici siyasət xətti üçün
hər şeydən əvvəl, müharibə dayandırılmalı və dinc şərait təmin edilməli idi. Bu məqsədlə, 1994-cü ilin mayında
Ermənistanla atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi birləşmələrin buraxılması və ölkə daxilində sabitlik
yaradılması yolunda atılan addımlar sayəsində yeni xarici siyasət xəttinin ardıcıllıqla həyata keçirilməsi üçün
lazım olan əlverişli dinc şərait yarandı.
Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş Azərbaycan
Respublikasının üzləşdiyi sosial-iqtisadi və siyasi problemlərin uğurla həll olunması ölkəmizin beynəlxalq
aləmdəki mövqeyi, ayrı-ayrı ölkələrlə 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 dövlətlər və beynəlxalq
təşkilatlarla qarşılıqlı münasibətlərin tənzimlənməsi və inkişaf etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 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 inteqrasiya, ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər, o cümlədən beynəlxalq və
regional təşkilatlarla əlaqələrin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin
başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edib.
Ulu öndər son dərəcə təcrübəli dövlət başçısı və böyük siyasi xadim kimi bu çətin 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
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nümayəndələrinin iştirakı ilə tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası üzrə keçirilmiş Bakı beynəlxalq konfransı və
onun nəticələri Azərbaycanın xarici siyasətinin qazandığı ən mühüm nailiyyətlərindən biridir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev xarici siyasət xəttində beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın
genişləndirilməsi məsələlərinə çox böyük diqqət yetirirdi. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara üzv olması ilə
yanaşı, onların işlərində fəal surətdə iştirak etməsi və səmərəli əməkdaşlıq ölkəmizin problemlərini dünya
ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu baxımdan, 1994-cü il mayın 4-də Prezident
Heydər Əliyevin "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, ölkəmiz NATO-ya daxil olan Avropa ölkələri və ABŞ ilə dünya təhlükəsizlik
sisteminin, eləcə də beynəlxalq münasibətlərin sivil qaydaları çərçivəsində hər cür əməkdaşlıq etmək imkanı
qazandı. Avratlantik strukturlara inteqrasiya istiqamətində Azərbaycan çoxtərəfli Trans-Atlantik təhlükəsizlik
əməkdaşlığı proqramlarını inkişaf etdirən Avropa qitəsində və onun sərhədlərindən kənarda təhlükəsizlik və
sabitliyə töhfə verir. Belə ki, ölkəmiz 1994-cü ildə NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramına qoşulan ilk
dövlətlərdən olub və bu təşkilatın əksər qurumlarının işində fəal iştirak edərək NATO ilə mümkün tərəfdaşlıq
mexanizmlərindən tam şəkildə bəhrələnir.
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" imzalanıb. 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, daxili və xarici siyasətinin və bu istiqamətdə məqsədyönlü
fəaliyyətinin nəticəsi idi. Yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə Strasburqda
ölkəmizin bu təşkilata üzv qəbul edilməsi münasibətilə rəsmi mərasim keçirilib və dövlətimizin üçrəngli bayrağı
ucaldılıb. Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev yüksək qiymətləndirərək demişdir: "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".
Qazanılan bu uğurlarla yanaşı, Azərbaycanın ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll olunması ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində başlıca yer
tutub. 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 çalışıb. Heydər Əliyevin 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 onun apardığı məqsədyönlü
siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil edib. Belə ki, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc
vasitələrlə nizama salınması istiqamətində məhz Heydər Əliyevin qətiyyətli və gərgin fəaliyyəti nəticəsində 1994cü 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 il dekabrın 5-6-da ATƏT-in Budapeştdə
keçirilən Zirvə toplantısında ulu öndərimizin 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 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 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.
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Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutub. 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 keçirib. Azərbaycan Prezidentinin 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 Konfransı Təşkilatının,
MDB-nin, GUAM-ın, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, Türkdilli Ölkələrin Dövlət Başçılarının Zirvə
görüşlərində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi müzakirə olunub.
Ulu öndərimizin fəaliyyətində türkdilli dövlətlərlə əlaqələrin gücləndirilməsi, eyni kökdən gələn xalqların
inteqrasiyasının sürətlənməsi hər zaman xüsusi diqqət mərkəzində olub. Bu məqsədlə Türkdilli Ölkələrin Dövlət
Başçılarının davamlı olaraq Zirvə görüşləri keçirilib. Haqlı olaraq türk xalqları Heydər Əliyevi türk dünyasının
ağsaqqalı hesab edirdilər.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə respublikamız üçün həlledici
illər olub. Məhz həmin illərdə dövlətçiliyimizin möhkəm təməli qoyulub. O illərdə Azərbaycanın istər daxili,
istərsə də xarici siyasətlə bağlı strateji xətti müəyyən edilib, Azərbaycan dünya birliyinə qəbul edilib.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün Prezident İlham Əliyevin uğurla həyata
keçirdiyi xarici siyasət strategiyası nəticəsində bu gün Azərbaycan regionda və dünyada müttəfiqlərinin sayını
xeyli dərəcədə çoxaldıb. 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm zəfər isə müstəqil dövlətimizin
beynəlxalq müstəvidə yerini və rolunu əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Bu səbəbdəndir ki, beynəlxalq birlik
Azərbaycanın Cənubi Qafqazda yaratdığı yeni reallıqları qəbul edir. Bu reallıqlar isə Azərbaycanın liderliyi ilə
regionu sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məkanına çevrilməsinə hədəflənib. Bütövlükdə qazanılan bütün
nailiyyətlərin əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin nurlu zəkası və onun müəyyənləşdirdiyi xarici siyasət
konsepsiyası dayanır.
Respublika. - 2022.- 5 may. - № 92. - S. 8.
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Heydər Əliyev və Azərbaycan dili
Tahir Məmmədov,
Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
“Dil insanı dəyərləndirmək üçün əsas vasitədir”
Məhəmməd Peyğəmbər (s. və s)
Sovet kommunist rejiminin tüğyan etdiyi bir dövrdə, 1978-ci ilin aprelin 2-də IX çağırış Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının konstitusiyasının layihəsinin və onun ümumxalq
müzakirəsinin yekunlarına həsr olunmuş yeddinci sessiyasında məruzə ilə çıxış edən Azərbaycan rəhbəri Heydər
Əliyevin təklifi ilə 73-cü maddəni aşağıdakı redaksiyada vermək təklif olunmuşdur: “Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir”.
Bu tarixi və cəsarətli təşəbbüs 1978-ci il aprelin 21-də qəbul edilmiş Azərbaycan SSR Konstitusiyasında
öz əksini tapdı. Azərbaycan dilinə dövlət dili statusunun verilməsi Azərbaycanın adlı-sanlı rəhbəri Heydər
Əliyevin xalq arasında daha bir möhtəşəm tarixi qələbəsi idi. Xalqımızın görkəmli və əbədiyaşar oğlu həmin gün
gələcək müstəqil Azərbaycanımızın milli rəmzlərindən ən mühümünün, ana dilimizin dövlət statusu almasının,
qorunmasının və əsaslı inkişaf etdirilməsinin təməlini qoydu.
İndi 50 milyondan çox azərbaycanlının öz ana dilində danışması biri-biri ilə ünsiyyət bağlamasının tarixi
təməlinin əslində həmin gündə qoyulmasını etiraf etməliyik. Böyük milli təəssübkeşliklə bu məsələyə yanaşan,
dilimizi rəsmi dünya dillərinin sırasına qoşan ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin o zaman qaldırdığı bu məsələ
heç də keçmiş SSRİ məkanında birmənalı qarşılanmadı. Hətta başqa müttəfiq respublikaların birinci katibləri
Azərbaycan rəhbərinə qarşı çıxdılar. İndi Rusiya ilə müharibədə olan Ukraynanın o zamankı rəhbəri V.Şerbitski
etiraz edərək deyirmiş ki, indi gərək biz də bu addımı ataq, doğma rus dilindən uzaqlaşaq, respublikamızda öz
dilimizi dövlət dili kimi rəsmiləşdirək. Azərbaycanın yenilməz rəhbəri Heydər Əliyev ona zamanında
müdrikcəsinə cavab vermişdi ki, biz bu işdə heç kimə mane olmaq istəmir, öz milli maraqlarımızın yolu ilə
gedirik. Obyektiv tarixçilərin yazdıqlarına görə, Heydər Əliyev o zamankı SSRİ rəhbəri L.Brejnevlə görüşmüş
bu məsələni əhatəli, müdrikcəsinə ona başa salaraq problemin həllinə nail olmuşdu. Ulu Öndərimiz o zamankı 15
müttəfiq respublikalar arasında yeganə rəhbər idi ki, öz xalqının dilinin dövlət dili səviyyəsinə qaldırılmasına,
inkişaf etdirilməsinə nail olmuşdu. Həmin vaxtdan ana dilimiz geniş üfüqlərə çıxmış, inkişaf, tərəqqi yollarında
inamla irəliləməyə başlamışdır. Bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, təkcə 1979-cu ildə Azərbaycanda çıxan 14
milyon kitabın 12 milyonu doğma ana dilimizdə nəşr olunmuşdur.
Bir az irəliyə nəzər salanda görürük ki, doğma Azərbaycan dilimiz həmin dövrə qədər çox maneələrlə
üzləşmiş, həmişə də uğursuzluğa düçar olmuşdu. Belə ki, 1921-ci ildə Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi
Konstitusiya layihəsinə salınması Moskva tərəfindən dərhal rədd edilmişdi. Buna oxşar hadisə 16 ildən sonra,
1937 -ci ildə də baş vermişdi. İmperiya şovinizmi yenə də həmin təşəbbüsü yerindəcə boğmuşdu.
“Öz dilini bilməyənlər şikəst adamlardır” deyən müdrik Heydər Əliyev “Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi
dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Bizim ən böyük sərvətimiz ondan ibarətdir ki, dilimiz yaşayır və
zənginləşir. Dil hər bir millətin mənliyinin əsasıdır” söyləyirdi.
Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyinə qovuşandan sonra da ulu öndər Heydər Əliyev ana dilimizin tarixi
keçmişi ilə yanaşı onun mövcud vəziyyətini, cari problemlərini də daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Bu yöndə
bir sıra mühüm, həyati tədbirlərin görülməsinə ciddi nəzarət edirdi. Ümummilli Lider 2001-ci il iyunun 18-də
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” tarixi Fərmanı imzaladı. Ulu Öndərimizin ilk növbədə
müstəqil, müasir Azərbaycan dövlətinin dil siyasətinin müəyyənləşməsi, formalaşması, möhkəmlənməsi yönündə
müstəsna və tarixi əhəmiyyət daşıyan bu Fərmanı dövlət dili ilə bağlı hərtərəfli, geniş və mükəmməl məlumatları
özündə əks etdirirdi. Ona görə də Azərbaycan Prezidenti yanında Dövlət Dil Komissiyası yaradılmışdı.
Göründüyü kimi, xalqımızın yenilməz oğlu Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinə böyük ehtiram və məhəbbəti göz
önündədir. Prezident yanında belə bir səlahiyyətli, mötəbər komissiyanın fəaliyyəti dilimizin inkişafına,
formalaşmasına xidmət edirdi. Bundan başqa, onu da xatırlamaq çox xoş olar ki, Ulu Öndərimizin başqa bir tarixi
Fərmanı ilə hər il avqustun 1- i ölkəmizdə “Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan Dili Günü” kimi qeyd edilir. Bu
tədbir artıq hər il əsl bayram əhval-ruhiyyəsi ilə keçirilir.
Bu gün respublikamızın uşaq bağçalarında, məktəblərində, ali təhsil müəssisələrində öz ana dilində dil-dil
ötən uşaqlarımızı gənclərimizi görəndə ürəklərimiz iftixar hissi ilə döyünür. Həmin dili dövlət səviyyəsinə
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qaldıran, inkişafı və formalaşması üçün xalqın milli sərvətinə döndərən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin nurli
siması, fərəh və məhəbbətlə gülümsəyən mavi gözləri qürur və sevinc içində nəzərlərimizidə canlanır.
Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsi, müstəqil dövlətimizin başlıca əlamətlərindən biri kimi
onun tətbiq edilməsi, qorunması və inkişaf etdirilməsi bu gün də respublikamızın Konstitusiyasına uyğun olaraq
hüquqi statusunu inamla yaşadır.
Prezident İlham Əliyevin 2018-ci il 1 noyabr tarixli Fərmanı ilə ana dilimizin inkişafına böyük önəm
verilməsi “Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dövlət dilindən istifadənin daha da təkmilləşdirilməsi ilə
bağlı tədbirlər haqqında” Fərmanı xalqımızın varlığının, mənəviyyatının və milli-mənəvi dəyərlərinin əsas
təminatçısı olan Azərbaycan dilinin gündən-günə inkişafına və qorunmasına tükənməz qayğı və fədakarlıqla
xidmət edir.
Səs.-2022.-5 may.-№77.-S.12.
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Tariximizin HEYDƏR ƏLİYEV erası
https://sia.az/az/Təhmasib Novruzov,
Azadlıq Hərakatçıları Birliyinin sədri, yazıçı-publisist
Tanrı bəzən yer üzünə elə dühalar bəxş edir ki, onlar haqqında söz söyləməyə, yazı yazmağa çətinlik
çəkirsən. Ən azı ona görə ki, tanrının göndərdiyi belə qüdrət sahiblərini olduğu kimi dərk etmək, onu necə
varsa elə də anlamaq çətin olur, hətta bəzən mümkün olmur. Belə şəxsiyyət etalonlarını dərk etmək üçün
orta statistik insan ömrü yetmir. Nə yazıqlar ki, bəşəriyyət hələ də iki ömür yaşamaq kimi bir şansı kimsəyə
nəsib etməyib. Nəsib etmədiyinə görə də tanrının xüsusi missiya ilə yer üzünə bəxş etdiyi və həyatı, fəaliyyəti
ilə rəmzə çevrilən belə dühaları da zamanında dərk etmək, sadəcə, mümkünsüzə çevrilir.
Həyatı dərk elədiyi ilk günlərdən bütün ömrünü mənsub olduğu xalqın, bütövlükdə bəşəriyyətin, insanlığın
xilasına, yolundan çıxmış bir “qatar”ı yoluna qaytarmağa kökləyən bir dahi haqqında söz söyləmək kimi çətin,
amma şərəfli bir məsuliyyəti üzərimə götürdüyümə görə oxucum məni qınamasın. Bəlkə də həyatı dərk elədiyim
ilk gənclik çağlarından təşkilatçılığı, qətiyyəti, qeyri-adi idarəetmə bacarığı, milli ruha bağlılığı ilə məndə özünə
anlaşılmaz bir duyğu formalaşdıran, sonrakı dövrlərdə şəxsən görüşmək, bəzən saatlarla söhbət etmək kimi
çoxlarına nəsib olmayan xoşbəxt bir tale yaşadığımdan özümdə bu cəsarəti tapa bilirəm və söyləməmək,
yazmamaq, susmaq kimi daxili hisslərimi cilovlaya bilirəm. Cəmi otuz ildə çox millətlərin yüz ilə qət edə
bilmədiyi tarixi yolu fantastik sürət hesabına finişə yaxınlaşdıran bir dövlətçilik strategiyası və strateq haqqında
yazmaq istəyirəm – HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEV haqqında!..
Milli fədakarlığın HEYDƏR ƏLİYEV zirvəsi!
Alman filosofu Karl Marks dostu Fridrix Engelsə məktublarının birində yazırdı: ”Əzizim Fridrix,
unutmayaq ki, ən böyük tarix yaradan xalq türklərdir ki, yaratdıqları tarixi yazmaqda ən tənbəl xalq yenə
türklərdir!” Alman filosofunun bu fikirlərinin həqiqət olduğu şübhəsizdir. Tarix boyu dünya güclərinin
hücumlarına məruz qalsa da, hər dəfə böyük sərkərdələrin sayəsində düşmənlərini əzə bilən, heç vaxt mütiliyi
qəbul etməyən, zaman-zaman nizamı pozulan dünyaya nizam gətirən, yeni düzən formalaşdıran bir xalqın
qəhramanlıqlarla dolu tarixini qeyri-türk mənbələrdən əldə etmək məcburiyyətində qalırıqsa, demək filosof
haqlıdır.
Dini mənbələrə görə islam Peyğənbəri Həzrət Məhəmməd (s.s) hədislərindən birində buyurub ki, türklər
rəbbin yer üzərindəki vuran qoludu və hər dəfə dünyanın nizamı pozulanda rəbbin vuran qolu türklər onu nizama
qaytarır. Bəlkə də elə buna görə 13-ü yaradanla birbaşa təmasda olan, qalanları isə rəbbin onun çiyinlərinə
qoyduğu xilaskarlıq, nizama dönüş missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirən 124000 peyğənbərin tam əksəriyyəti türk
xalqına mənsub olub. “Peyğənbər” sözünün ərəbcədən tərcümədə “göndərilən” və ya “göndərilmiş” mənasını
verməsi onu deməyə əsas verir ki, rəbbin məhz bəşəriyyəti, insanlığı xilas məqsədilə göndərdiyi böyük dühalar
elə rəbbin bəxş etdiyi qüdrətlə də bu missiyanı başa vururlar.
Bəlkə dünyanın ən xoşbəxt yaranmışlarından biriyəm ki, rəbbim həyatımın yetkinlik çağlarından HEYDƏR
ƏLİYEV adlanan bu qeyri-adi qüdrətin fəaliyyətinin görünməyən tərəflərini görməyi, bütöv bir xalqın, mənsub
olduğu türk dünyasının zorən məhkum edildiyi durumdan qurtulması yolundakı adi insanların çəkə bilməsi
mümkün olmayan bir yükü çiyinlərinə almasına şahidlik etməyi mənə də nəsib etdi. Dünya tarixinin ən möhtəşəm
səhifələrini yazmış qədim bir millətin yüz illərlə böyük bir imperiyanın müstəmləkəsinə çevrilməsinə dözməyən
xalq, sanki qəfəsə salınmış aslan kimi nərildəyir, kükrəyir, qəfəsi dağıtmaq, azadlığa qovuşmaq istəyir, ancaq
onun yollarını tapa, istəyinə çata bilmirdi. Məhz O bu yolun xəritəsini, tanrının bəxş etdiyi qeyri-adi fenomen
bacarıqla çəkməyə, strategiyasını, taktiki gedişlərini zərgər dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirməyə nail oldu və sonda
yüz illər boyu davam edən ictibdaddan xalqını xilas etdi. Həm də təkcə mənsub olduğu xalqı istibdaddan xilas
etmək deyil, ümumən türk dünyasının dirçəlişini təmin etmək, nizamdan çıxmış, labirintləşmiş indiki dünyanın
yenidən nizama qayıtması kimi ümumbəşəri bir missiyanın daşıyıcılarından olaraq yeni bir eranın bünövrəsini
qoymaq kimi tarixi missiyanı ləyaqətlə gerçəkləşdirməyə müvəffəq oldu.
Bu yazımda hər kəsə məlum olan bəzi tarixi məqamlara xronoloji ardıcıllıqla toxunmaqla yanaşı, indiyə
kimi çoxlarına məlum olmayan bir sıra məqamlarla da hörmətli oxucuları tanış etmək istərdim. Çünki bu
həqiqətlər itib-batmamalı, gerçəklər həm bu günki, həm də gələcək nəsillərə agah olmalıdır. Əslində HEYDƏR
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ƏLİYEV zirvəsinə az da olsa yaxınlaşmaq, onu dərk edə bilmək üçün bu tarixi faktlar hər kəsin gerçəkləri bilmək
və anlamaq yoluna, qismən də olsa, işıq saça bilər.
Hər bir yaranmış kimi sadə bir ailədə doğulub boya-başa çatmışdı. Amma hər kəs kimi sadə bir ömür
yaşamaq istəmədi. Hələ 16 yaşında ikən ucqar bir kənd məktəbində müəllim kimi fəaliyyətə başlayan, az
müddətdə istedadı, fədakarlığı ilə diqqətləri özünə cəlb edən, qeyri-adi istedadına laqeyd qala bilməyən nəhəng
bir imperiyanın başbilənləri tərəfindən sovetlər birliyinin ən yüksək pillələrinə qədər yüksələn, lakin qalxdığı hər
pillədə “ittifaq” adlanan qanlı bir imperiyadan millətinin, xalqınin, parçalanaraq azadlıqları əlindən alınmış türk
dilli soydaşlarının xilası yolunda zərgər dəqiqliyi ilə hesablanan “ilmələr” vurmaqla istibdadın sonunu
yaxınlaşdırırdı. Real tarixi faktlarla tanış olduqca gənc yaşlarında xüsusi xidmət orqanının zabiti kimi bütün
varlığını bürüyən milli duyğularının təcəssüm etdiyini görməmək mümkün deyil. Bəzi məqamlarda karyerasını
təhlükə altına atmaq bahasına olsa belə xalqının, təmsil etdiyi millətin adına xələl gətirə biləcək məqamlarda
qətiyyətli və düşünülmüş addımlar atan HEYDƏR ƏLİYEV, əsas məqsədinə çatmaq – imperiyanın ən yüksək
məqamlarında təmsil olunmaq, onun siyasi mətbəxini dəqiqliyinə qədər öyrənmək, dünyada baş verən proseslərə
daha mükəmməl vaqif olmaq, sonunda xalqını bu istibdaddan azad etmək üçün Kommunist Partiyasının, Sovet
Hakimiyyətinin etibarını qazanmaq yolunda səbr və dözümlə irəliləyirdi. 1967-ci ildə Azərbaycanlı xüsusi xidmət
orqanı işçisi kimi ilk dəfə olaraq general-mayor rütbəsi verildi, ilk azərbaycanlı olaraq Azərbaycan SSR Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinə rəhbər təyin edildi. Cəmi iki il sonra – 1969-cu ilin iyulunda isə Azərbaycan
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi təyin edilərək Respublikaya rəhbərlik etməyə başladı.
Hələ SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsində işlədiyi illərdə Sovet İttifaqı rəhbərliyi tərəfindən üç mindən
artıq azərbaycanlı “vətən xaini”nin siyahısının HEYDƏR ƏLİYEVə verilməsi, onların axtarılıb tapılması və
cəzalandırılması haqqında tapşırıq alması arxiv sənədlərində də əksini tapır. Lakin millətini canından da çox cevən
və xalqının adına ləkə gətirə biləcək bu sənədlərdən onu xilas etməyi qarşısına məqsəd qoyan gənc xüsusi xidmət
orqanı işçisi, Mehdi Hüseynzadə başda olmaqla həmin siyahıda olan neçə-neçə qəhraman haqqında faktlar
toplayıb, siyahının doğru tərtib edilmədiyinə sovet rəhbərliyini inandırır. Nəticədə “vətən xaini” adı ilə
damğalanan həmin üç min nəfəri və mənsub olduğu xalqı bu addan xilas edir. Sonradan məhz Mehdi Hüseynzadə
haqqında məşhur “Uzaq sahillərdə”romanının yazılması, eyniadlı filmin çəkilməsi, Bakının mərkəzində
qəhramanın əzəmətli heykəlinin ucaldılması da birbaşa gənc DTK əməkdaşı HEYDƏR ƏLİYEVin təşəbbüsü və
təşkilatçılığı ilə reallaşmışdır.
Sovet dövründə Azərbaycan gənclərinin hərbi xidmət zamanı gerçək silahlı qüvvələrdə deyil fəhlə
batalyonlarında xidmətə göndərilməsi, hər məqamda Ermənistanın istək və arzularının reallaşmasına xidmət edən
qərarların qəbul edilməsi, Azərbaycanda iri sənaye müəssisələrinin yaradılmaması, kənd təsərrüfatına və kənd
əhalisinə diqqətin zəif olması, Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqlarının, eləcə də digər yeraltı sərvətlərinin
talan edilməsi, baş qaldıran azərbaycanlı milli mücahidlərin dərhal məhv edilməsi respublikada yeni reallıqlara
uyğun dəyişik milli mücadilə formasının yaradılması zərurəti doğurmuşdu. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, 194145-ci illərdə faşizmə qarşı savaşda bütün Sovet respublikaları arasında ən böyük fədakarlıq göstərən Sovet
Azərbaycanının bu əməyinin qiymətləndirilməməsi də Sovetlər Birliyinin, Kremlin anti-türk siyasi xəttinin bariz
göstəricilərindən idi. 1948-51-ci illərdə Ermənistandan 200 minə yaxın azərbaycanlının zorla ata-baba
yurdlarından çıxarılaraq Azərbaycanın ayrı-ayrı bölglərində məskunlaşdırılması isə xalqımızın faşizmə qarşı
savaşda göstərdiyi anoloqu olmayan tarixi xidmətlərinə verilən dırnaqarası “mükafat” idi.
Azərbaycanda milli mücadilə, azadlıq uğrunda savaş davam etsə də, 1950-ci, 1960-cı illərdə bir sıra
mücahid hərakatları formalaşsa da, hələ də tam yetkin, təşkilatlanmış mübarizə forması yaradılmadığından bu
hərakatlar da Sovet DTK-sının amansız hücumları ilə yatırılırdı.1957-ci il mayın 28-də Qız Qalasına Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağını sancan, o zaman Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun rejissorluq
fakültəsini bitirmiş, bir müddət Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında rejissor işləmiş, sonradan Sovet
rejiminə qarşı mübarizənin önündə gedən Cahid Hilaloğlunun başçılığı ilə gerçəkləşən mücahidlər hərakatını
xatırlatmaq kifayətdir ki, həmin dövrdə imperiyanın qəddar anti-türk siyasətinə xalqımızın müqaviməti haqqında
təsəvvürümüz yaransın. Ən diqqətçəkən məqam isə odur ki, 1957-ci ildə həbs edilən, rusiyanın soyuq sibir
meşələrində illərlə olmazın əzablarını çəkən Cahid Hilaloğlu, məhz HEYDƏR ƏLİYEVin sayəsində vaxtından
əvvəl sürgündən azad edilmiş, 1969-cu ilin iyulunda HEYDƏR ƏLİYEV Azərbaycana rəhbər təyin edildikdən
sonra C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət Dram Teatrında, 1971-ci ildən İncəsənət İnstitutunun Tədris Teatrında,
sonradan isə ömrünün axırına kimi doğulduğu Ağdam rayonundakı Dövlət Dram Teatrında baş rejissor kimi
fəaliyyət göstərmişdir. Sovet DTK-sının siyahısında ən arzuolunmaz millətçi mücahidlərdən biri kimi qeyd
olunan bu insanın məhz HEYDƏR ƏLİYEVin əli ilə normal həyata dönə bilməsi faktdır və bunu Cahid
Hilaloğlunun yaxınları da təsdiq edə bilərlər.
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Nəhayət, 1969-cu ildən başlayaraq bütün plansız, pərakəndə milli mücadiləyə son qoyuldu və məhz
HEYDƏR ƏLİYEV milli ruhun artırılması istiqamətində dövlət səviyyəsində fundamental tədbirlərin həyata
keçirilməsində şəxsən təşəbbüs göstərdi. Xüsusən “Nəsimi”, “Dəli Kür”, “Dədə Qorqud”, “Babək”, “Nizami” ,
“Axırıncı aşırım” və s. kimi milli ruhlu filmlərin çəkilişinə birbaşa şəxsən göstərişlər verməsi, “Ozan”, “Bayatı”,
“Bulaq”, “Savalan” və digər milli ruh aşılayan verilişlərin dövlət televiziya və radio efirlərindən cəmiyyətə təqdim
edilməsi, teatr səhnələrində milli ruhlu tamaşalara geniş yer verilməsi, Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı
ilə bağlı atılan addımlar,Yazıçılar İttifaqında on illər qadağa qoyulmuş Cənubi Azərbaycan mövzusunun önə
çəkilməsi, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı Katibliyinin yaradılması və digər
məqamlar Azərbaycan xalqının milli ruhunun qaldırılmasına yönəlik dövlət səviyyəsində görülən işlərin yalnız
bir qismidir. 1958-ci ildə Baş redaktoru olduğu “Şəki fəhləsi” qəzetində B.Vahabzadənin “Gülüstan” poemasını
çap etdiyinə görə cəzalandırılan, təqiblərə məruz qalan Məhiyəddin Abbasova 1971-ci ildə Azərbaycan SSR
Əməkdar Jurnalisti adının verilməsi, 1968-ci ildə “Tökülən yarpaqlar” kitabında dərc olunan “Latın dili” şeirinə
görə ev dustağı edilmiş B.Vahabzadənin bu dustaqlıqdan vaxtından əvvəl azad edilməsi və 1974-cü ildə şairin
“Dan yeri” kitabında həmin şeirin yenidən çap olunması, bu kitaba görə B.Vahabzadənin SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin qərarı ilə Oktyabr İnqilabı ordeni alması, eləcə də 1968-ci ildə Cənubi Azərbaycan şairi M.Şəhriyarın
“Heydərbabaya salam” şeirini televiziyada səsləndirdiyinə görə təqib olunaraq SSRİ DTK-sı tərəfindən həbs
olunan Rüstəm Əliyevin məhz Heydər Əliyevin israrlı xahişləri ilə azad edilməsi, on illər boyu “pantürkist”
damğası ilə antisovet yazar kimi təqdim edilən Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq kimi qüdrətli qələm adamlarının
üzərindən bu ləkənin götürülməsi, onlara abidələrin ucaldılması, H.Cavidin cəsədinin qalıqlarının sibir
çöllərindən tapılıb Azərbaycana gətirilməsi, milli musiqi mədəniyyətimizin dünyada təbliğini gücləndirmək
məqsədilə Rəşid Behbudov, Zeynəb Xanlarova, Lütfiyar İmanov və digər müqtədir sənət adamlarına SSRİ-nin ən
ali mükafatlarının verilməsi, milli ruhlu şair və yazıçıların SSRİ-nin yüksək dəyərli orden, medallarıilə təltif
edilməsi, bir qisminə Sosialist Əməyi Qəhramanı adının verilməsi, bununla həmin insanların toxuulmazlığının
təmin edilməsi,70-ci illərdə M.Şəhriyarın şeirlərindən ibarət kitabın Xəlil Rza Ulutürkün tərtibatı əsasında kütləvi
tirajla çap olunması, X.R.Ulutürkün, Vilayət Rüstəmzadənin, Anarın, Asəf Kərimovun, Əbülfəız Əliyevin
(Elçibəyin) və onlarla digər mücahidlərin Sovet məhbəslərindən xilas edilməsi, sadalamadığımız saysız-hesabsız
digər bu kimi faktlar HEYDƏR ƏLİYEVin, xalqın milli ruhunun artırılmasına dövlət səviyəsində etdiyi tarixi
xidmətlərin yalnız az bir hissəsidir.
1969-cu ilin iyul ayında hakimiyyətə gələn HEYDƏR ƏLİYEV bundan cəmi dörd ay sonra, həmin ilin
noyabr ayında, o zaman millətçi şair kimi SSRİ DTK tərəfindən təqib edilərək ev dustağı olan Bəxtiyar
Vahabzadəni və şairin ən yaxın dostu, həmin dövrdə elmi kəşfi ilə dünyanın diqqət mərkəzində olan Xudu
Məmmədovu qəbul edir. Tam məxvi şəraitdə saatlarla davam edən görüşün detalları haqqında danışmaq, təbii ki,
mümkün deyil. Lakin həmin tarixi görüşdən şəxsən mənə on illər bundan əvvəl məlum olan iki məqamı diqqətə
çatdırmaq kifayətdir ki, bu görüşün əsas qayəsi anlaşılsın. Bunlardan birincisi Bəxtiyar Vahabzadənin odlu-alovlu
millətçi fikirlərini sonadək diqqətlə dinləyən HEYDƏR ƏLİYEV ona, Sovet Hökumətinə qarşı belə
danışmaqdansa, ağıllı-başlı təşkilatlanmış elə hərakat yaratmaq tövsiyə etməsidir ki, həmin təşkilatla xalqın milli
ruhunu qaldırmaq mümkün olsun, yoxsa belə adda-budda hay-küylü çıxışlarla SSRİ kimi nəhəng dövlətdən
qurtulmağın mümkün olmayacağını qeyd edir. İkinci, ən maraqlı məqam isə həmin görüşdə HEYDƏR ƏLİYEVin
”Siz elə hərəkət edin ki, bunun milli ruhun qaldırılmasına xeyri dəysin, həm də mən sizləri qoruya bilim. Çünki
yaxın gələcəkdə bu xalqın həm milli ruha, millətçi əhval-ruhiyyəyə, həm də sizlər kimi aparıcı simalara ehtiyacı
olacaq” tövsiyyəsidir. Daha, ən inanılmaz məqam isə ondan ibarətdir ki, HEYDƏR ƏLİYEV həmin görüşdə
SSRİ-nin çökəcəyi dövrü də qeyd edir: 1985-1990-cı illər! Tarixin sonrakı dönəmi HEYDƏR ƏLİYEVİN
hadisələri, baş verən prosesləri nə qədər müdrikliklə təhlil etdiyini və necə zərgər dəqiqliyi ilə gələcək haqqında
proqnoz verdiyini ortaya qoymuş oldu. Bu tarixi görüşdən iki gün sonra Xudu Məmmədovun evində Xudu
Məmmədov, Bəxtiyar Vahabzadə və həmin dövrdə gənc şərqşünas kimi tanınan, millətçi çıxışıarı ilə diqqət
mərkəzində oıan, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, Xudu Məmmədovun qonşusu Əbülfəz Əliyev gorüşürlər
(Bəlkə də elə bu və digər məqamlarla bağlı idi ki, Ə.Elçibəy Xudu Məmmədovu mənəvi atası kimi qəbul edirdi
və onu “dədəm” adlandırırdı. Xudu Məmmədova həsr etdiyi, vəfatının 40 günlüyündə Azadlıq meydanında
səsləndirdiyi üç bəndlik şerində də məhz belə qeyd edir: “Qara qaplanların qalxdı, çilədi, Dədəm, gözün aydın,
ay gözün aydın, Övladların Vətən dedi, mələdi, Dədəm, gözün aydın, ay gözün aydın!”-T.N.).
Bu görüşdə Azərbaycanın müstəqilliyə doğru addımlarını qətiləşdirən, təşkilatlanmış gizli fəaliyyət
göstərən qurum kimi xalqı milli mücadiləyə səfərbər edən “ÜÇLƏR HƏRAKATI” yaradılır və Azərbaycanın
müqtədir tarixi simaları bu hərakat ətrafında birləşirlər. Bu barədə ilk dəfə 1976-ci ildə alovlu inqlabçı mücahid
şair Xəlil Rza Ulutürkdən, sonrakı illərdə Bəxtiyar Vahabzadədən, Xudu Məmmədovdan və ən son dövrdə isə
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Əbülfəz Əliyevdən (Eıçibəydən) şəxsən eşitmişəm. Lakin bunlar haqqında danışmaq istəyimi 1991-ci və 1997-ci
illərdə HEYDƏR ƏLİYEVə bildirəndə buna qəti etiraz edərək, bunun gənc, yenicə müstəqilliyini əldə etmiş bir
ölkəyə zərər vura biləcəyini bildirir və 2020-ci ildən sonra bu haqda danışmağı tövsiyyə edirdi . Bütün yaşadığı
dövrdə gələcək haqqında zərgər dəqiqliyi ilə pronozlar verən HEYDƏR ƏLİYEVin bu məqamda da nə qədər
dəqiq hesablamalar apardığının şahidi olduq: HEYDƏR ƏLİYEV sanki dəqiq hesablamalarla, ola bilsin ki, ilahi
qüdrətin ona bəxş etdiyi fövqəlbəşər qabiliyyətlə məhz 2020-ci ildə ermənilər üzərində tarixi zəfərin
qazanılacağını bilirdi və yalnız bu zəfərdən sonra məxfi qalan bəzi sirlərin açıqlanmasını tövsiyə edirdi.
Həmin dövrdə HEYDƏR ƏLİYEVin tarixi xidmətləri sırasında Xəzər dənizindəki karbohidrogen
ehtiyatlarının və respublika ərazisindəki əlvan metallurgiya yataqlarının qorunması ilə bağlı atdığı addımlar da
diqqəti çəkir. Neftin, qazın, eləcə də əlvan metallurgiyanın istehsalı və satışı birbaşa ittifaq tabeliyində olduğuna
və bu ehtiyatlardan əldə edilən gəlirin birbaşa ittifaq büdcəsinə ödənildiyinə görə HEYDƏR ƏLİYEV bu
xəzinənin tükənməməsi, müstəqil Azərbaycan üçün qorunub saxlanması yollarını axtarır və tapır. Karbohidrogen
yataqlarının kəşfi üzrə tanınmış mütəxəssis Xoşbəxt Yusifzadənin və sovet dövründə əlvan metallurgiya üzrə
ekspedisiya qrupuna rəhbərlik etmiş Telman Bəşirovun dediklərindən birmənalı aydın olur ki, HEYDƏR
ƏLİYEV həmin illərdə kəşf edilən bütün yataqları şəxsi nəzarətinə götürmüş və ittifaq rəhbərliyindən gizlin
saxlanmasını təmin etmişdir.
Bütün bunların böyük bir qismindən imperiyanın mərkəzində, Kremldə xəbərdar olmaya bilməzdilər.
Üstəgəl o dövrdə ittifaqda çox geniş yayılmış “TT-KAR”, sonradan Sovet DTK- nın “TT-RAK” adlandırdığı
müəmmalı söz-söhbət! Bu gün SSRİ DTK-nın və Sov.İKP MK-nın arxivlərinə əlimiz çatmasa da, hələ o dövrdə
ittifaqı bürümüş bu söz-söhbət haqqında bəzi məlumatlar əldə etmək mümkün oldu. TT- rus dilində olub “TÜRK
ÜÇLÜYÜ” mənasını verən “Turetskaya Troyka”, KAR(sonradan RAK-T.N.) isə Kunayev, Aliyev, Raşidov
soyadlarının baş hərfləri idi. SSRİ-də bir vaxtlar danışılması belə qadağan olunan türkçülük ideologiyasının, türk
tarixinin 70-ci illərdə ittifaqda açıq ideoloji xəttə çevrilməsi, Türkologiya institutunun, “Sovetskaya Turkologiya”
jurnalının yaradılması, Olcas Süleymanovun “AZ İ YA”kitabının işıq üzü görməsi, bir sıra tarixçi alimlərin on
illər boyu qadağan olunmuş Türk tarixinə obyektiv baxışla müraciət etməsi, Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının,
xüsusən, M.H. Şəhriyar poeziyasının, inqilabi ruhlu şeirlərinin azad şəkildə yayılması və digər amillər həmin
dövrdə bütövlükdə imperiyada türk dirçəlişinə gətirib çıxarmalı idi ki, bu da ən ciddi siyasi məqsədlərin
reallaşmasına yönəlik uğurlu tarixi missiya idi. 1970-1980-ci illərdə SSRİ-nin ən nəhəng layihəsi olan BaykalAmur Magistralının (BAM-T.N.) tikindisinin 1982-ci ildən dayandırılması məsələsi gündəmə gələndə də Sovet
rəhbərliyində məhz HEYDƏR ƏLİYEV buna qarşı çıxaraq, BAM-ın tikintisinə rəhbərliyin məsuliyyətini üzərinə
götürür və uğurla bu makistralın tikindisini başa çatdırır. Bu barədə söruşanda HEYDƏR ƏLİYEV gülümsəyərək
deyərdi: “Gedin, xəritəyə diqqətlə baxın, BAM bütövlükdə türk xalqalarının yaşadığı əraziləri əhatə edir və bu
magistral burda yaşayan türk xalqları üçün həyati əhəmiyyətə malik qan damarı rolunu oynayır.” Düşünürəm ki,
şərhə ehtiyac yoxdu...
Qəribədir ki, SSRİ-nin birinci və sonuncu Prezidenti, şovinist Mixail Qorbaçov imperiyanın başına
keçdikdən sonra bütün hücumlar məhz “Turetskaya Troyka” adlandırılan bu üç simaya yönəlmişdi. Onları təkcə
vəzifələrindən uzaqlaşdırmaqla kifayətlənməyən Qorbaçov hakimiyyəti, ilk qanlı hücumlarını da müxtəlif
formalarda bu üç şəxsiyyətin mənsub olduqları xalqlara qarşı yönləndirdi. İlk dəfə Qazaxıstanda qeyri millətin
nümayəndəsinin respublikaya rəhbər təyin edilməsinə etiraz edən xalqın qanı axıdıldı. Ardınca Azərbaycanda
Qarabağ, Özbəkistanda Oş problemləri süni şəkildə yaradıldı və idarə olunaraq qanlı qırğınlara gətirilib çıxarıldı.
Əvvəl Rəşidovu, ardınca Kunayevi sıradan çıxaran Kreml rəhbərliyi sonda HEYDƏR ƏLİYEVin
zərərsizləşdirilməsi planını hazırladı. Eyni zamanda, Azərbaycanda gedən milli azadlıq mücadiləsindən xəbərdar
olan Moskva bu xalqı yenidən yerində oturtmağın ssenarisini də hazırlamalı idı. Ən yaxşı ssenari isə, hələ 1923cü ildə gələcəyə hesablanaraq Azərbaycanın bətnində qarayara kimi yaratdıqları Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin erməni qul-beçələrini hərəkətə gətirməkdən ibarət ola bilərdi. Lakin bunun üçün də, ilk növbədə
HEYDƏR ƏLİYEV adlı əzəmətli dağ aradan götürülməli idi...
Dördtərəfli hücumlara rəşadətlə sinə gərən əzəmətli dağ simvolu!
Həm xaricdəki erməni lobbisi, həm Sovetlər Birliyində yaşayan ermənilər əhatələrinə aldıqları Mixail
Qorbaçov vasitəsilə ötən əsrin əvvəllərindən cızdıqları mənfur “yol xəritəsi” ni reallaşdırmaq üçün HEYDƏR
ƏLİYEV maneəsini aradan götürməyi ilk taktiki gediş kimi planlaşdırdılar. Təbii ki, bütün parametrlər üzrə
HEYDƏR ƏLİYEVdən çox-çox zəif olan M.Qorbaçov da bunu istəyirdi. Beləliklə Qorbaçov-erməni birliyi sonda
buna “nai oldu”. Son iki sözü ona görə dırnaq arasına aldım ki, onlar (Qorbaçov-erməni birliyi-T.N.) buna nail
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olduqlarını zənn etdilər. Amma anlaya bilmədilər ki, belə dühaları vəzifəsiz qoymaq onları etkisiz hala gətirmək
demək deyil. Əksinə, atılan zərbənin hardan tuşlandığını yaxşı bilən fenomen şəxsiyyətlər zərbə vuranların
məqsəd və arzularını bilirsə, bu arzunu ürəklərində qoymaq üçün özünün qarşıya qoyduğu məqsədinə nail olmağın
yeni yollarını tapması və onu sonuna qədər qət etməsi şəksizdir. Yetər ki, Vətənə, mənsub olduğu Xalqa
təmənnasız HEYDƏR ƏLİYEV sevgisi və Vətən, Xalq naminə ən ağır kötükləri müdrikliklə, böyük ustalıqla
aşmaq qüdrəti olsun. Fiziki məhv etmək üçün M.Qorbaçovun göstərişi ilə planlaşdırılan, Sovet rejimində dəfələrlə
tətbiq edilmiş insanlığa sığmayan üsulu da qeyri-adi ağlının, ilahi qüdrət tərəfindən bəxş edilmiş tükənməyən
idrakının gücü ilə alt-üst etdi. Və...
Kremldə hazırlanan və artıq M.Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Ağambekyan tərəfindən
Fransanın paytaxtı Parisdə ilk dəfə səslənən “Qarabağın Ermənistan tərkibinə verilməsi oyunu” na, hələ də onu
fiziki məhv etmək üçün bədəninə yeridilmiş xüsusi mayenin ağrılarından qurtarmamış olduğu vaxtda, öz
sağlamlığını və ailəsinin, övladlarının həyatının təhlükəsizliyini risq altında qoyaraq bu mənfur niyyətə qarşı ilk
fəaliyyətə keçən də HEYDƏR ƏLİYEV oldu. 1987-ci il noyabr ayının 29-da ailənin yeganə oğul varisi, ruhunun,
canının, qanının bir parçası olan, SSRİ DTK-sı tərəfindən təqib olunan İlham Əliyevin həyatını təhlükəyə
atmaqdan belə çəkinməyən Vətəninə, Xalqına sevgi odu ilə alışıb-yanan bu böyük qüdrət daşıyıcısı onu xüsusi
tapşırıqla Moskvadakı Ağdam kooperativinə (restoranına-T.N.) göndərir. Həmin restoranın sahibi, bu gün də
Moskvada yaşayan Ədalət bəyin dediyinə görə, gənc İlham Əliyev əvvəlcədən razılaşdırılmaqla ayrılmış otaqda
əslən Yevlax şəhərindən olan, hamının Əlibaba kimi tanıdığı İsax Süleymanovla görüşür. Görüş ikisi arasında
keçirilir və həmin günün sabahı İsax bəy Bakıya gəlir. İndilikdə əldə etdiyimiz məlumata görə, İsax bəy Bakı
Dövlət Universitetinin o zamankı rektoru, tanınmış elm xadimi, Azərbaycan KP MK-nın o zamankı birinci katibi
Kamran Bağırovun qardaşı Faiq Bağırzadə ilə, görkəmli alim, böyük ziyalı Xudu Məmmədovla görüşüb
HEYDƏR ƏLİYEVin sifarişini onlara çatdırır. Sifarişin qısa məzmunu bundan ibarət olub: Ağambekyanın
bəyanatı boşuna verilməyib. Kreml Qarabağı ermənilərə verməyə hazırlaşır. Tələbə və fəhlə hərəkatı yaradılsın,
xalq müqavimətə hazırlaşsın, zəiflik göstərilsə ermənilər istəklərinə nail olacaqlar!
Ö dövrdə hadisələrin iştrakçılarının dediklərinə görə, məhz bu sifariş əsasında professor F.Bağırzadə
Bakıda həm tələbə hərakatının, həm də fəhlə hərəkatının təşkilatlanmasına start verir. Eyni zamanda professor
X.Məmmədov dərhal Qarabağa, Ağdama gedir. Mənəvi qardaşı Zeynal Məmmədovla birlikdə Qarabağda
müqavimət hərakatı formalasdırmağa başlanılır.
Sonrakı dövrlərdə hər zaman, hər bir kritik məqamda, ən ağır günlərdə daim Xalqı ilə bir yerdə olan
HEYDƏR ƏLİYEVin ihdiyə kimi deyilməyən başqa bir tarixi xidməti haqqında da qısa bilgi vermək istərdim.
1989-cu ildə SSRİ Ali Sovetinin “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti üzrə xüsusi komissiyası” yaradılmışdı.
Komissiyaya məşhur ukraynalı yazıçı və tanınmış ictimai xadim Boris Oleynik sədr seçilmişdi (əslində təyin
edilmişdi-T.N.). Komissiya Qarabağa gəlməli, yerdə hər iki xalqın nümayəndələri ilə görüşlər keçirməli,
vəziyyətlə bağlı məlumat verməli, eyni zamanda Ali Sovetə Qərar layihəsi təqdim etməli idi. Yenə Kreml
daxilindən HEYDƏR ƏLİYEVə xəbər çatdırılır ki, M.Qorbaçov komissiyanın sədri, yazıçı B.Oleyniki qəbul
edib, ona ermənilərin istəklərini yerinə yetirmək barədə rəy yazmalarını və SSRİ Ali Sovetinə “Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılıb Ermənistan SSR tərkibinə verilməsi” haqqında Qərar
layihəsi təklif edilməsini tapşırıb. HEYDƏR ƏLİYEV yenə oğlunun həyatını təhlükə altına atmaqdan çəkinmir
və artıq Ali Məktəbdəki işindən də kənarlaşdırılmış, addım-addım təqib olunan gənc İlham Əliyevin vasitəsilə,
gizli olaraq B.Oleyniklə görüşə bilir. Bir neçə saat davam edən həmin görüşün nəticəsinin tarixi əhəmiyyətini
anlamaq üçün B.Oleynikin Şuşa əhalisi ilə görüşdən sonra, az sayda adamlara gizlin pıçıldadığı iki cümləni demək
kifayətdir: “Mən bura gəlməmişdən əvvəl Heydər Əliyeviçlə görüşmüşəm və o mənə həm tarixi, həm siyasi
baxımdan bütün həqiqətləri danışıb. Azərbaycan xalqı narahat olmasın”... Bu bir tarixi həqiqətdir ki, komissiya
Moskvaya döndükdən sonra B.Oleynik M.Qorbaçovun tapşırığını yerinə yetirməkdən qəti şəkildə imtina edir və
nəticədə həmin məsələ növbəti SSRİ Xalq Deputatları Qurultayının gündəliyindən çıxarılır. Sonrakı dövrdə də bu
məsələyə baxılmır və bu gün də SSRİ Ali Sovetinin arxivlərində baxılmamış məsələ kimi saxlanmaqdadır.
1990-cı il 20 Yanvar qətliamından sonra, artıq M.Qorbaçov hakimiyyətinin azğınlığına dözə bilməyib,
xalqını açıq müdafiəyə keçmk məcburiyyətində qalan HEYDƏR ƏLİYEV Moskvanın mərkəzində, Kremlin beş
addımlığında, Azərbaycan SSR-in Moskvadakı nümayəndəliyində, bu gün hər bir Azərbaycan övladının qürur
hissi ilə xatırladığı məlum Bəyanatından sonra Bakıya gəlmək, bu ağır günlərdə xalqı ilə bir yerdə olmaq qərarını
verdi. Gözlənilən o idi ki, qüdrətin dönüşünü səbrsizliklə gözləyən çarəsiz qalmış xalq onu ağuşuna alacaq. Təbii
ki, xalq bunu istəyirdi. Lakin Moskvadan verilmiş göstərişlərə canla, başla əməl edən o zamankı hakimiyyət
yetkililəri həm Kremlin istəyini reallaşdırmaqla ağalarına sadiq qul olduqlarını göstərmək, həm də HEYDƏR
ƏLİYEVİN xalqına, xalqının da HEYDƏR ƏLİYEVə olan tükənməyən sevgini özlərinin hakimiyyəti üçün
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təhlükə hesab etdiklərindən bütün gücləri ilə müqavimət planlarını işə salmışdılar. Bu məqamda xatırlatmağı
vacib hesab edirəm ki, hakimiyyətlə yanaşı guya xalqın içindən çıxmış hesab edilən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin
rəhbərliyində də HEYDƏR ƏLİYEVə qarşı antipatiya olduğu ortaya çıxdı. Bunun səbəbləri və başlıca məqsədləri
barədə bu yazıda geniş söhbət açmaq fikrində deyiləm (Çünki bu, ayrıca genişhəcmli bir yazının mövzusudur və
zamanım qalarsa gələcəkdə bu barədə konkret faktlara söykənən, dəlillərə əsaslanan yazımı oxuculara təqdim
edəcəyəm-T.N.) Ancaq indilikdə bir məqamı vurğulamaq istəyirəm. AXC-nin yaradılmasında xüsusi xidmətləri
olan fəalların böyük əksəriyyəti təsis konfransında seçkili orqanlardan kənarda qalarkən, bunun səbəbini
öyrənmək istədik. Çox sonralar aydın oldu ki, o zaman Azərbaycan KP MK-nın katibi olan Svetlana Qasımovanın
da qatıldığı həmin konfransda, AXC-nin təşəbbüs qrupunda ciddi qəbul edilməyən, bəziləri hətta təşəbbüs
qrupunda üzv olmayan bir qrupun idarə heyətinə seçilməsi birbaşa o dövrki DTK tərəfindən göndərilmiş adamlar
olub. Ən qəribəsi odur ki, “Primakovun uşaqları” kimi tanınan həmin qrup az keçmədən AXC-yə faktiki rəhbərliyi
ələ keçirməyi bacardılar (“Moskovsoye novosti” qəzeti, 16 noyabr 1997-ci il tarixli sayında, AXC-dəki həmin
qrupun fəallarından olan Yusif Səmədoğlunun etiraflarını oxumağı hər kəsə tövsiyə edərdim...-T.N.). Sovet DTKsı tərəfindən idarə olunan adamların çoxluq təşkil etdiyi bir qurumun qərarverici orqanının belə mövqe sərgiləməsi
isə təbii idi.
Beləliklə, HEYDƏR ƏLİYEVə dörd tərəfdən – SSRİ rəhbərliyi, SSRİ-də və dünyada yaşayan erməni
lobbisi, Azərbaycan hakimiyyəti və nəhayət özünü xalqın nümayəndəsi kimi qələmə verən Azərbaycan Xalq
Cıəbhəsinin bir qrup yetkililəri tərəfindən hücumlar edilirdi. Günbəgün bu hücumlar daha da kəskinləşirdi.
Bilmirəm, dünyanın tarixində ikinci elə bir qüdrətli şəxsiyyəti kimsə göstərə bilərmi ki, dörd istiqamətdən, hamısı
da çox yüksək səlahiyyətli qüvvələr tərəfindən üzərinə hücumlar edilsin, yalnız xalqına arxalanaraq bütün
hücumları dəf edərək sonda misli görünməyən tarixi qələbəyə nail olsun?! Az-çox Azərbaycanın da, dünyanın da
tarixindən xəbərdar olan bir qələm adamıyam və mən belə bir tarixi sima (Allah rəsulları kimi göndərilən tanrı
elçiləri istisna olmaqla-T.N.) tanıya bilmirəm ki, onu haqqında yazdığım bu fövqəladə qüdrət sahibi ilə müqayisə
edə bilim.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, allahın ən böyük lütfüdür ki, bu fenomen düha ilə dəfələrlə görüşmək, bəzən
saatlarla söhbət etmək kimi hər kəsin arzusunda olduğu xoşbəxtlik mənə də nəsib olub. 1990-cı ildən başlayaraq
qismət olan hər görüş haqqında da çox yazmaq olar. Ancaq HEYDƏR ƏLİYEVin Vətən, Xalq sevgisinin parlaq
təzahürü olan daha bir-iki faktı oxucularıma təqdim etmədən yazıma son verə bilmirəm. Hələ 1990-cı ilin sonları
idi. SSRİ dağılmamışdı, Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi. Bir gün yaşadığım Ağdam rayonunun dəmiryol
stansıyasının rəisi Rəhbər adlı şəxs, rayonda öz təşəbbüsümüzlə yaratdığımız müdafiə qərargahına gəlib,
HEYDƏR ƏLİYEVin dəmiryol rabitə xətti ilə zəng vurub, məni təcili Naxçıvana çağırdığını dedi. Sabahı artıq
Naxçıvanda idim. Xeyli söhbətdən sonra məndən Qarabağda, adamlarda silah olub-olmamasını soruşdu.
Olmadığnı, olanların da quş tüfəngi olduğunu, onu da gizlin istifadə etdiyimizi bildirdim. Bu hadisənin
günümüzdə də şahidləri var. Aydın oldu ki, dünya şöhrətli bu qüdrətli şəxsiyyət gərgin fəaliyyəti içində vaxt tapıb
İrana adamlar göndərib, ordan bir neçə avtomat və iki pulemyot keçirib gətirə biliblər Naxçıvana. HEYDƏR
ƏLİYEV Naxçıvanın özündə də vəziyyətin gərgin olmasına rəğmən həmin silahları, İranda necə
qablaşdırılmışdısa, eləcə də mənimlə və özünün xüsusi adamı ilə Naxçıvan-Gəncə təyyarə reysi ilə Qarabağa
göndərdi. Bildirdi ki, uşaqlara tapşırmışam, yenə İrandan, Türkiyədən əldə etməyə çalışacaqlar. Burda da ehtiyac
var, amma orda, Qarabağda daha çox ehtiyac var silaha. Bir il sonra,1991-ci ilin sonunda isə Türkiyə vasitəsilə
alınmış külli miqdarda avtomat silahdan 600 ədəd yenə yenə Ağdama, Milli Qəhramanlar Şirin Mirzəyevin və
Allahverdi Bağırovun könüllü müdafiə dəstələrinə göndərdi. Bunlıarı ona görə yazdım ki, o zaman Azərbaycanın,
o cümlədən Qarabağın taleyinə məsuliyyət daşıyan hakimiyyət mənsubları, xalqın əlində olan quş tüfənglərini
belə yığdığı, evindən silah çıxan adamlara cinayət işi qaldırdığl, guya xalqın seçdiyi AXC yetkililərinin isə bu
fakta seyçiliklə yanaşdığı, yeri gələndə silahdan istifadə edənlərin AXC sıralarından kənarlaşdırdıqları bir
zamanda, dörd tərəfdən edilən hücumlara sinə gərməklə yanaşı, rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Respublikasının özündə
silaha nə qədər ehtiyac olduğuna baxmayaraq, hər cür təhlükəni göz önünə alıb da Qarabağın könüllü savaşçılarını
silahlandırmağa çalışmaq yalnız HEYDƏR ƏLİYEV kimi ilahi qüdrətdən pay almış simaların bacardığı iş ola
bilər.
Yazıma, hələ 2001-ci ilin noyabr ayında, ULU ÖNDƏR HEYDƏR ƏLİYEVin sağlığında, o zaman Baş
redaktoru olduğum “XXI ƏSR” qəzetində dərc etdiyim böyük həcmli “Hetydər Əliyev və Azərbaycan” adlı
yazımdan bir sitatla son vermək istəyirəm: “...Bir sözlə, Heydər Əliyev Azərbaycanın və türk xalqlarının tarixində
elə nəhəng dönüşə nail oldu ki, yüz illər, min illər sonra da bu ad və soyad ehtiramla xatırlanacaq. Onunla bərabər,
eyni dövrdə yaşayan hər kəs bu həmzamanlıqdan qürur hissi keçirəcək. Yazıq o kəslərə ki, onlar Heydər Əliyev
zirvəsini dərk edə və bu zirvənin qüdrətini dərk etməyə özündə güc tapa bilmirlər. Belələri ona görə yazıqdırlar
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ki, onlar ya unudulacaqlar, ya da xalqın qan yaddaşında nifrətlə xatırlanacaqlar. Bundan da böyük yazıqlıq,
bədbəxtlik ola bilərmi?..”
Səs.-2022.-5 may.-№77.-S.8-10.
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Tarix yaradan şəxsiyyət
Ağalar VƏLİYEV,
Milli Məclisin deputatı
Tarix kitabları ilə tanış olanda maraqlı bir məqam həmişə insanın diqqətini çəkir. Xalqların, dövlətlərin
keçmişində elə dövrlər var ki, tarixçilər onun üzərindən cəmi bir neçə cümlə ilə ötüb keçirlər. Bəzən bütöv
onilliklər, hətta az qala əsrlər cəmi bir neçə cümləyə sığışır. Bu, tarixə qeyri-obyektiv münasibətdən, keçmişi
məqsədli şəkildə təhrif edib, kiçiltmək niyyətindən irəli gəlmir. Hiss edirsən ki, tarixçi həmin dövrü də ətraflı
öyrənməkdən ötrü maksimum səy göstərib, amma yazdıqlarından əlavə materiala malik deyil, yaza biləcəkləri
sadəcə bu bir neçə cümlədən ibarətdir.
Amma zaman baxımından təxminən oxşar müddəti əhatə edən elə mərhələlər də olur ki, həmin dövrün
təsvirinə bir neçə səhifə, paraqraf, fəsil, hətta cild-cild kitablar belə azlıq edir. Bu iki vəziyyətin müqayisəsində
isə maraqlı bir məqam ortaya çıxır. O dövrlər ki, əsl dövlət qurucularının, parlaq şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyəti
ilə üst-üstə düşmür, hadisə və proseslər hansısa şəxsiyyətlərin adları ətrafında cərəyan etmir, başqa sözlə,
mərkəzində şəxsiyyət yoxdur, həmin dövrlər tarixçilərə yazmaq üçün çox az material verir. Çünki tarixə düşəsi
ciddi bir əməl yoxdursa, deməli, təfərrüatlı şəkildə qələmə alınası tarixin özü də yoxdur.
Bunun əksinə, böyük şəxsiyyətlərin ömürlüyü ilə qaynayıb-qarışmış, onların gördükləri işlərə işıq salan
dövrlər tarixi öyrənənlər üçün bitib-tükənməyən xəzinədir. Hansı səmtdən baxırsan-bax, bu şəxsiyyətlərin
əbədiyyət ömrünün bir nişanəsini, tarixi hekayəsini görəcəksən.
Fikrimizcə, bu müşahidənin özü də xalqların və dövlətlərin həyatında şəxsiyyətlərin nə qədər böyük rola
malik olduqlarını göstərir. Bu baxımdan müasir Azərbaycan tarixinin bugünkü və gələcək tədqiqatçıları üçün son
dərəcə zəngin materiallar var. Çünki Azərbaycan tarixinin xüsusilə ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarından başlayan
dönəmi iki böyük şəxsiyyətin adı ətrafında yaşanıb, bu şəxsiyyətlərin dövlətə və xalqa qazandırdıqları
nailiyyətlərlə yazılıb, onların müəllifliyi ilə yaranıb.
Bu şəxsiyyətlər Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev və ölkəmizi tarixinin ən qüdrətli
dövrünə yetirmiş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevdir.
Xalqın yetirdiyi Lider
Tarix kitabları bizə digər maraqlı bir həqiqəti də öyrədir. Dəyişiklik və inkişaf çağırışları - daim eşidilən,
xalqlardan, cəmiyyətlərdən bu çağırışlara həssas münasibət tələb edən reallıqdır. İnsanların diqqətini bu
çağırışlara yönəldənlər, onları müsbət dəyişikliklərə sövq edənlərsə məhz liderlərdir.
Bunu bacarmaqdan ötrü lider xalqın içindən çıxmalıdır, onun həyatını bütün ruhu ilə hiss etməlidir,
qayğıları, problemləri, arzu və istəkləri ilə yaşamalıdır, ölkəni, cəmiyyəti necə və niyə dəyişməyi hiss etməlidir.
Ən əsası isə xalqın həyatında müsbətə doğru böyük dəyişikliklər yaradacağını özünə söz verməlidir. Buna
müyəssər olmaqdan ötrü isə köhnəliyi, durğunluğu, yerində sayan prosesləri aradan qaldırıb tamamilə yeni bir
həyat qurmağı bacarmalıdır. İnsanları bu məqsəd ətrafında səfərbər etməlidir. Onda xalqların, dövlətlərin
həyatında əsl inkişaf baş verəcək.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarında Azərbaycan rəhbərliyinə belə bir
şəraitdə, böyük dəyişikliklərin artıq qaçılmaz olduğu, amma məlum səbəblərdən bu yöndə ciddi addımların da
atılmadığı dövrdə gəlmişdi. İkinci Dünya müharibəsindən qalib çıxmış keçmiş ittifaqda böyük inkişaf prosesləri
başlamışdı. Bir çox respublikalarda yenilik ab-havası, inkişaf meyilləri özünü hiss etdirirdi. İttifaq respublikaları
arasında bu inkişaf proseslərinin önündə irəliləmək uğrunda rəqabət nəzərə çarpırdı.
Azərbaycan isə hələ keçmişin ətalətindən qurtula bilməmişdi. Sıradan cari işlərlə, getdikcə pisləşən
nəticələrlə geridə qalmış aqrar respublika kimi öz gündəlik ətalətli həyatını yaşayırdı. Mühafizəkar meyillər,
yenilikçilik ruhunun olmaması, məhdud bir siyasi elitanın əlində cəmləşmiş əsas imkanların geniş kütlənin üzünə
getdikcə qapanması, cəmiyyətdə mənəvi böhranın güclənməsi ölkəni geri salırdı. Bütün dünyada sənayeləşmə
geniş vüsət alarkən, o dövrün populyar ifadəsi ilə yazsaq, elmi-texniki inqilab möcüzələr yaradarkən
Azərbaycanın bir çox yaşayış yerində adi elektrik lampası belə yox idi, bəzi yerlərdə kəndlilər torpağı hələ də
xışla əkib-becərirdilər.
Dəyişiklik isə ziyanlı istiqamətlərdə gedirdi. Məqsədli şəkildə şüurlara yeridilən kosmopolit ruh millimənəvi dəyərlərimizi aşındırırdı. Tariximiz təhrif edilir, şəxsiyyətlərimiz unutdurulur, ana dilimizin mövqeyi
zəifləyirdi.
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Böyük dəyişiklik
Xalq bu şəkildə davam etməyin, hansısa milli hədəflərə çatmağın mümkün olmadığını anlayır, görürdü.
Amma vəziyyətin necə dəyişə biləcəyi barədə aydın təsəvvürlərə də malik deyildi. Belə bir vaxtda - 1969-cu ildə
Heydər Əlirza oğlu Əliyevin ölkənin rəhbəri seçilməsi Azərbaycanın həyatında böyük bir dəyişiklik oldu.
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyinin ilk günlərindən etibarən ona qədərki heç bir rəhbərin
etmədiklərini etdi. Cəmiyyətin dayaqlarını sarsıdan mənfi hallara - rüşvətxorluğa, möhtəkirliyə, ictimai
ədalətsizliyə qarşı sərt mübarizəyə başladı. Azərbaycanın qısa zamanda sürətli inkişafı üçün qarşıya konkret
vəzifələr qoydu, insanları bu vəzifələr ətrafında səfərbər etdi. Azərbaycan vətəndaşları aydın məqsədlərə, bu
məqsədlərə çatmaqdan ötrü sarsılmaz qətiyyətə, yüksək iradəyə malik Heydər Əliyevin xalqa nə qədər yaxın bir
lider olduğunu gördülər və bu yolda ona dəstək verməyi özlərinə borc bildilər.
İlk gündən Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı ilə sözün həqiqi və məcazi mənasında xalqın öz dilində
danışdı. Uzun illər ərzində rəsmi dairələrdən, ölkənin elm, mədəniyyət elitasının mühitindən sıxışdırılıb çıxarılan,
demək olar ki, məişət dili statusuna enməkdə olan Azərbaycan dilini rəsmi kürsülərə gətirdi. Çıxışlarının çoxunu
ana dilimizdə etməklə bu dillə ruhunda yaşayan milli dəyərləri, Azərbaycan sevgisini ifadə etdi. Heydər Əliyev
xalqla hər zaman səmimi oldu, xalqa doğruları söylədi. Qarşıya qoyduğu milli hədəflərə çatmaqdan ötrü daim
xalqa güvəndi və xalqdan lazımi dəstəyi aldı.
Güclü iqtisadiyyatın ölkə həyatında nə qədər böyük önəm daşıdığını və bütün digər məqsədlərə çatmaqdan
ötrü də əsas vasitə olduğunu yaxşı bilən Ümummilli Lider qısa müddətdə Azərbaycanın iqtisadi inkişafına nail
oldu. Minbir zəhmət bahasına mərkəzdə qəbul etdirilən və icraya yönələn inkişaf proqramları sayəsində
Azərbaycanda sənayeləşmə prosesləri başlandı. Ölkədə sosial infrastruktur quruldu. Ən ucqar kəndlərimizdə də
o dövrün şərtləri daxilində yaşayış üçün normal şərait təmin edildi.
Məhz Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlişindən sonra insanlar onların əməyinin yüksək səviyyədə
dəyərləndirildiyini hiss etdilər. Kənd zəhmətkeşləri ilə görüş üçün tez-tez tarlalara baş çəkən, əmək adamları ilə
səmimi ünsiyyət quran, onların nailiyyətlərini mükafatlandıran, insanları halal zəhmətə, Azərbaycana fayda
verməyə ruhlandıran ölkə rəhbərini gördülər. O illərdə Azərbaycan insanının rifahı düzəldi. Gündəlik
güzəranında, dolanışığında, həyat və məişətində ciddi dəyişikliklər baş verdi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü və gərgin zəhməti, fədakarlıqları hesabına Azərbaycanda böyük sənaye
müəssisələri quruldu. Şəhərləşmə prosesi geniş miqyas aldı. Əhalinin mənzil şəraiti yaxşılaşdı. Şəhərlərimizin,
kəndlərimizin siması dəyişdi, müasirləşdi. Heydər Əliyevin qurduğu zavod və fabriklərdə iş-güc tapan, böyük
yaşayış komplekslərində mənzil, ev-eşik sahibi olan gənc azərbaycanlı ailələr hesabına mərkəzi şəhərlərimizdə
milli ruh gücləndi. Azərbaycan dilinin, ana dilimizə aid təfəkkür tərzinin mövqeləri möhkəmləndi.
Ümummilli Lider xalqın milli oyanışını, tarixi yaddaşını, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunmasını təmin
etdi. Ulu Öndər Azərbaycan dilində düşünən, danışan, bu dildə yazıb-yaradan milli elitanın inkişafına dəstək
verdi. Uzun illər diqqətdən kənarda qalan ziyalılarımız məhz 60-cı illərin sonu, 70-ci illərin əvvəllərindən
yaradıcılıq üçün əlverişli mühit qazandılar. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin sayəsində dövlətin hərtərəfli diqqət
və qayğısını hiss etməyə başladılar. Azərbaycanın bir çox alimi keçmiş ittifaqın ali dövlət mükafatları ilə təltif
edildi. Azərbaycanlı mütəxəssislərin ixtiraları, kəşfləri, apardıqları elmi tədqiqatlar nəinki keçmiş SSRİ-də, həm
də dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən elmi mərkəzləri maraqlandırmağa başladı.
Faktlar da göstərir ki, Azərbaycanda dünyaya səs salan elmi kəşflərin çoxu məhz ötən əsrin 70-ci illərində
edilmişdir. Bütün bu inkişaf proseslərinə dəstək verməklə, bunun üçün əməyini əsirgəməməklə Heydər Əliyev
Azərbaycanı dünyaya elm, mədəniyyət işığında təqdim etməyə çalışırdı. İstəyirdi ki, dünya Vətənimizi təkcə neft
diyarı, təbii sərvətlərə malik ölkə kimi yox, eyni zamanda böyük bir mədəniyyətin beşiyi kimi tanısın. Xalqımızı
əsrlər boyu bu torpaqlarda yaradılmış çox zəngin mədəniyyət işığında görüb, bu cür qəbul etsin. Heydər Əliyev o
illərdə səsimizi, sözümüzü dünyaya yetirdi.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yeni ali məktəblər açıldı. Müxtəlif profilli ixtisaslar üzrə ali
təhsil almaq imkanları təmin edildi. Ulu Öndər Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbi yaratmaqla müstəqil
Azərbaycan dövləti üçün peşəkar hərbçi nəsli yetişdirdi.
Heydər Əliyevin yaratdığı möhtəşəm tarix
Bütün bunlar Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə qazanılmış nailiyyətlərin hələ
məhdud hissəsidir. Ulu Öndərin o illərdə gördüyü işləri qısaca olaraq belə təsvir etmək olar ki, bu böyük dövlət
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adamı 60-cı illərin sonlarında keçmiş ittifaqın ən geridə qalmış, 15 respublika içərisində 14-cü yerdə gələn
Azərbaycanı 80-ci illərin əvvəllərinə ən öncül sənaye respublikalarından biri kimi gətirib çıxardı.
Ümummilli Liderin quruculuq əzmi, təşkilatçılıq məharəti, gördüyü hər bir işə ürəyini, enerjisini qoyması
o qədər güclü və diqqətçəkən idi ki, onun bu qüdrətindən bütün ittifaq miqyasında faydalanmaq qərarına gəldilər.
Heydər Əliyev keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini və Sov. İKP MK-nın Siyasi Büro üzvü kimi
keçmiş ittifaqın əsas rəhbərlərindən biri oldu. SSRİ-də ən çətin, böhranlı sahələr ona həvalə edildi. Ulu Öndər
qısa müddət ərzində bu yeni vəzifəsində də böyük nailiyyətlər əldə etdi. İttifaqın hər yerində gördüyü işlərlə,
problemləri həll etmək, layihələri yönəltmək qabiliyyəti ilə ictimaiyyətin dərin rəğbətini qazandı. Eyni zamanda
aid olduğu Azərbaycana, onu yetirmiş xalqımıza böyük etimad yaratdı.
O illərdə keçmiş SSRİ-nin hər bir yerində Azərbaycanı Heydər Əliyevin Azərbaycanı kimi tanıyırdılar. Ulu
Öndərin adı ilə hər bir azərbaycanlı qürur duyurdu. Heydər Əliyev Azərbaycanın ən böyük uğuru idi. Ümumən
bütün türk dünyası onun varlığı, qlobal siyasət aləmində ucaldığı ali mənsəblə fəxarət hissi keçirirdi. Ulu Öndər
bütün türk dünyasının hamisinə, qürur mənbəyinə çevrilmişdi.
Bədxahları müxtəlif fitnə-fəsadlarla onun yüksək dövlət vəzifələrindən istefasına nail olandan sonra,
əfsuslar olsun ki, Azərbaycanın uğursuzluq dövrü başlandı. Biz bunu Qarabağ problemində gördük. Heydər
Əliyevin istefasından cəmi neçə gün sonra ermənilər mərkəzdəki havadarlarının dəstəyi ilə Azərbaycana qarşı
ərazi iddialarına başladılar. Torpaqlarımız qəsb edildi, soydaşlarımız qətlə yetirildi, başımıza minbir fəlakət
gətirildi, səsimizi eşidən olmadı.
Belə çətin, ağır sınaqlarla dolu məqamlarda yenə də Azərbaycan xalqının ən böyük təsəllisi Heydər
Əliyevlə bağlı xəbərlər, onun həyat və fəaliyyətinə dair yeniliklər idi. O, istefaya çıxdıqdan sonra Moskvada fərdi
təqaüdçü həyatı yaşayırdı. Fəal siyasətlə məşğul olmasına ciddi qadağalar vardı və totalitar sovet rejimi kütlələrə
geniş təsir imkanlarına malik belə şəxsiyyətlərin hər addımını ciddi nəzarət altında saxlayır, müxtəlif təzyiq
metodları ilə məhdudiyyətlər yaradırdı. Buna baxmayaraq, Azərbaycanla bağlı taleyüklü məsələlərdə Ulu Öndəri
təcriddə saxlamaq mümkün olmadı.
Sovet ordusunun Bakıda dinc vətəndaşlarımıza qarşı törətdiyi kütləvi qırğına etiraz olaraq Ümummilli
Lider hadisənin səhəri günü Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldi. Azərbaycanın haqq səsini
bütün dünyaya yetirdi. Başda M.S.Qorbaçov olmaqla bu qətliama görə məsuliyyət daşıyan cinayətkarların adlarını
beynəlxalq ictimaiyyətə elan etməkdən çəkinmədi. Heydər Əliyev hər zamankı kimi, yenə də xalqın yanında oldu,
insanları toparladı, ümid verdi, öz qətiyyəti ilə nümunə göstərdi. Heç bir təzyiq və təhdid onu yolundan
döndərmədi. Sovet rejiminin iş prinsiplərinə, belə hallara qarşı barışmazlığına bələd olan və belə bir addımın onun
üçün nələrlə nəticələnə biləcəyini aydın görən Ulu Öndər yenə də yolundan dönmədi.
Qurtuluş anı
Heydər Əliyevin aktiv siyasətə qayıdışı üçün qarşısında yaradılmış bütün əngəlləri yararaq Moskvadan
Bakıya, paytaxtdan isə Naxçıvana qayıdışı, Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri seçilməsi ilə tariximizdə yeni bir
dönəm başlandı. Ulu Öndər o dövrdə blokada şəraitində yaşayan, üstəlik, mərkəzdəki naşı siyasət adamlarının
soyuq münasibəti ilə üzləşib acınacaqlı taleyi ilə baş-başa qalmış Naxçıvanı qorudu. Qədim Naxçıvan torpağı
Azərbaycanın gələcək inkişafına doğru ilk qətiyyətli addımların atıldığı, ilk mühüm uğurların əldə edildiyi məkan
oldu.
Onda dövlət müstəqilliyinə yenicə nail olmuş Azərbaycan çətin sınaqlar dövrünü yaşayırdı. Təsadüflər
üzündən hakimiyyəti ələ keçirmiş ünsürlər ölkəni faciəvi vəziyyətə gətirmişdilər. Cəmiyyət həyatında mənəvisiyasi, sosial-iqtisadi böhran getdikcə dərinləşirdi. Xarici ölkələrlə pozulmuş münasibətlər Azərbaycanı müxtəlif
maraqların qanlı münaqişə meydanına çevirmişdi. Çoxmillətli ölkə olan Azərbaycanın müxtəlif regionlarında
separatçı meyillər baş qaldırırdı, respublikanın parçalanması, dünya xəritəsindən silinməsi planları işə salınmışdı.
Elə bir gün olmurdu ki, hansısa faciəvi hadisə baş verməsin. Azərbaycanın vəziyyəti pisləşdikcə ermənilər
daha da azğınlaşırdılar. İşğal olunmuş ərazilərimizin hüdudları genişlənirdi. Hakimiyyətdə olan qüvvələr nizami
ordu yaradıb ölkənin ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək əvəzinə sərəncamlarındakı silahları dəstələrin iştirakı ilə
bir-biri ilə mövqe savaşı aparırdılar. Hakimiyyət hərisliyi Azərbaycanı vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə
qoymuşdu. Xalq isə belə bir həlledici məqamda xilası yenə də Heydər Əliyevin müdrik zəkasında, dövlətçilik
təcrübəsində görürdü və Ulu Öndərin hakimiyyət rəhbərliyinə qayıdışını təkidlə tələb edirdi.
Ümummilli Lider o taleyüklü anlarda da yenə Azərbaycan xalqının səsinə səs verdi. Bu böyük şəxsiyyətin
Naxçıvandan Bakıya qayıdışı milli dövlətçiliyimizin qurtuluşuna çevrildi. Heydər Əliyev xalqın dəstəyi ilə
hakimiyyət rəhbərliyinə gələrək qısa zamanda müsbətə doğru ciddi dönüş yaratdı. Cəmiyyətdə ictimai-siyasi
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sabitliyi təmin etdi. Ölkəmiz, vətəndaşlarımız, dövlət müstəqilliyimiz, demokratik inkişaf prosesləri üçün təhlükə
mənbəyinə çevrilmiş qanunsuz silahlı birləşmələrin fəaliyyətinə son qoydu.
Ulu Öndər xaricdən yönələn ağır təhdidlərə, onu bu qərardan çəkindirmək üçün hətta yüksək vəzifəli
şəxslərə qarşı törədilən terror əməllərinə, ölkəni qarışdırmaq cəhdlərinə rəğmən dünyanın transmilli şirkətləri ilə
"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasına nail oldu. Bununla Azərbaycanın gələcək sosial-iqtisadi inkişafı üçün güclü
təməl formalaşdırdı. Ümummilli Lider cəbhə bölgəsində atəşkəsə nail olaraq mənasız insan itkilərinin qarşısını
aldı. Azərbaycanın Ermənistan üzərində hərtərəfli üstünlüyünü təmin etməkdən ötrü vaxt qazandı. Bütün
resursları ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına, uzun müddətdən bəri yığılıb qalmış problemlərin həllinə, yenicə
müstəqillik qazanmış ölkədə nizam yaratmağa, gələcəyə doğru aydın yol müəyyənləşdirməyə yönəltdi.
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının müəllifi oldu. Ölkədə
demokratik ənənələr, vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırdı, respublikanın inkişafını təhdid edən, əngəlləyən bütün
pis təzahürləri aradan qaldırdı, dövlətə hərbi cinayətlərin, qiyamların qarşısını aldı. Azərbaycanda vətəndaş
məsuliyyətinə, dövlətçilik dəyərlərinə əsaslanan yeni bir siyasi mədəniyyət yaratdı.
Ulu Öndərin mühüm xidmətlərindən biri də yüzminlərlə insanın etimad, inam ünvanına çevrilən Yeni
Azərbaycan Partiyasını yaratması, onu daim qələbələr, seçki zəfərləri qazanan hakim siyasi gücə çevirməsi oldu.
Bu il 30 yaşını qeyd edəcəyimiz şanlı partiyamız indi Cənubi Qafqazın ən böyük, ən güclü, ən möhtəşəm siyasi
təşkilatıdır. Heydər Əliyev dühasının şərəfli irsini layiqincə davam etdirən YAP həm də möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan nailiyyətlərin siyasi istinadgahıdır.
İnamın təntənəsi
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı ən mühüm xidmətlərindən biri də bu oldu ki,
müəyyən etdiyi strateji inkişaf kursunun davamlılığını təmin etdi. Bu kursu Ulu Öndərin cismani yoxluğu
dövründə də əzmlə davam etdirə biləcək parlaq Lideri - İlham Əliyevi yetişdirdi.
Azərbaycan xalqına sonuncu müraciətində öz tarixi missiyasını özü qədər inandığı Liderə həvalə etdi.
Azərbaycan dövlətinin taleyini əmin əllərə tapşırdı. Heydər Əliyev xoşbəxt dövlət qurucusu, bəxtiyar Ata idi ki,
bu dünyadan nigaran köçmədi. Cənab İlham Əliyevin Ata vəsiyyətini yerinə yetirəcəyinə, onun axıra çatdıra
bilmədiyi işlərini, planlarını, yarımçıq qalmış arzularını reallığa çevirəcəyinə qəlbən inandı. Heydər Əliyevin özü
qədər inandığı Liderə Azərbaycan xalqı da Heydər Əliyev qədər inandı. Ulu Öndərin təqdim etdiyi namizədə
dəstək verdi. Ümummilli Liderin göstərdiyi inkişaf yolu cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdi.
Beləliklə, milli dövlətçilik tariximizdə İlham Əliyev dövrü başlandı. Tarixin İlham Əliyev dövrü əslində
elə həm də Heydər Əliyev dövrünün davam etməsi deməkdir.
İlham Əliyev dövründə Heydər Əliyev siyasəti davam etdi, amma yeni missiya ilə davam etdi. Ulu Öndərin
gələcək üçün müəyyən etdiyi strateji vəzifələrin yerinə yetirilməsi Azərbaycanı daha da gücləndirdi.
Müstəqilliyimizi, milli inkişafımızın təməllərini sarsılmaz etdi. Daha uğurlu Azərbaycan quruldu. Cənab İlham
Əliyev Azərbaycanı Ümummilli Liderin arzularında şəkilləndirdiyi dönəmlərə - tarixinin ən qüdrətli çağlarına
gətirdi. İlham Əliyev tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının müəllifi oldu.
Bütün bunlar heç də asan başa gəlmədi. Xalq olaraq çox çətin mərhələlərdən, sınaqlardan keçdik. Tarixin
ən qüdrətli Azərbaycanının hər bir nailiyyəti illərin ardıcıl zəhməti, dövlət rəhbərimizin daim ona dəstək verən
xalqla birgə gərgin əməyi, fədakarlıqları hesabına gerçəkləşdi. Zəmanəsinin ən parlaq siyasət adamlarından, mahir
diplomatlarından olan İlham Əliyevin dövründə Azərbaycan diplomatiyası misilsiz uğurlar qazandı. Azərbaycan
bədxahlarımızın illərlə qarşımıza qoymağa çalışdıqları maneələri aşaraq beynəlxalq aləmdə layiq olduğu zirvələrə
yüksəldi.
Prezident güclü ordu qurdu. Azərbaycanın maraqları uğrunda göz qırpmadan ölümə atılmağa hazır olan və
bunu Vətən müharibəsində min dəfələrlə sübuta yetirən vətənpərvər gənclik yetişdirdi.
Azərbaycan Lideri ölkəmizi dünyanın mühüm aktorlarından birinə, qlobal tranzit, logistika qovşağına
çevirdi. Beynəlxalq aləmdə kəsişən, bir-biri ilə ziddiyyətə girən iqtisadi maraqlar, enerji-kommunikasiya
marşrutları Azərbaycanda qovuşdu, uzlaşdı, buradan daha gözəl bir dünyaya, bəşəriyyət naminə daha xoşbəxt
gələcəyə doğru yola çıxdı. Azərbaycan planetimizin yeni enerji xəritəsinin müəyyənləşməsində müstəsna rol aldı.
Cəmi bir neçə on il əvvəl özünün enerji təminatı ilə bağlı ciddi problemləri olan, regionlarında hətta adi elektrik
enerjisi fasilələrlə verilən ölkə qısa zamandan sonra Avropanın enerji təhlükəsizliyinin mühüm təminatçısı
statusunda qəbul olunmağa başladı.
BütünbunlardaməhzcənabİlhamƏliyevinuzaqgörənliyi, təşəbbüskarlığı, zamanınaxarını, gələcəyinmənzər
əsinihəssaslıqladuyabilməsivə bunauyğunçevikdavranışları, zamanındaverilmiş məqsədyönlü qərarları hesabına
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başagəldi. Dünyanın Azərbaycanı sanballı, etibarlı tərəfdaş kimi qəbul etməsi, İlham Əliyev şəxsiyyətinə
inanması, Azərbaycan Prezidentini sözünə də imzası qədər böyük dəyər verən, sözü ilə əməli həmişə üst-üstə
düşən prinsipial, mərd Lider kimi tanıması da burada mühüm rol oynadı.
Dünyada Günəş kimi parlayan Azərbaycan
Cənab İlham Əliyevin Azərbaycanın modernləşməsi, ölkə və cəmiyyət həyatında müasir çağırışların nəzərə
alınması, idarəetmə sisteminin yenilənməsi istiqamətində həyata keçirdiyi islahatlar, atdığı addımlar öz
məqsədinə çatdı. Azərbaycan Prezidenti inkişafın Azərbaycan modelini yaratdı. Bu gün Qərblə Şərqin təmas
məkanına, fərqli mədəniyyətlərin dialoq yerinə çevrilmiş Azərbaycan nümunəsində multikulturalizmin,
tolerantlığın Azərbaycan modelini bütün dünyaya təqdim etdi. Bütün bu tarixi nailiyyətlərlə Azərbaycan bir
zamanlar Ulu Öndərin öz arzularında dilə gətirdiyi kimi, dünyaya Günəş kimi doğdu, dünyada Günəş kimi parladı.
Azərbaycan indi dünyamız üçün bütün əhəmiyyətli məsələlərdə nümunə yaradır, ümumən bəşəriyyət üçün
məqsədyönlü həllər ortaya qoyur. Buna son illərdə əsas qlobal problemə çevrilmiş pandemiya dövründə hər
birimiz şahid olduq. Azərbaycan bu ümumbəşəri bəladan ən az itkilərlə çıxmış ölkə olmaqla yanaşı, dünya üçün
ən faydalı təşəbbüslərə də imza atan, son dərəcə məsuliyyətlə davranan ölkə kimi tanındı. Azərbaycan əhalini
pandemiyadan qorumaq üçün təsirli tədbirlər həyata keçirən, kütləvi peyvəndlənmə prosesinə başlayan öncül
ölkələrdən oldu. Eyni zamanda yüksək məsuliyyət göstərərək kasıb ölkələrdə əhalinin xilası üçün humanitar
yardımlar göndərməyi də unutmadı. Ən çətin məqamlarda da ümumbəşərilik dəyərinin bizim üçün nə qədər
önəmli olduğunu göstərdi. Azərbaycan Prezidenti irəli sürdüyü qlobal təşəbbüslərlə dünya liderlərini pandemiya
dövrünün bir sıra aktual məsələləri ətrafında bir araya gətirdi. Müxtəlif həllərin birgə axtarılmasına nail oldu.
Zaman, tarix cənab İlham Əliyevin vaxtında irəli sürdüyü təşəbbüslərdə nə qədər haqlı olduğunu sübuta yetirdi
və yenə də sübuta yetirməkdədir.
Quruculuq missiyası davam etdirilir
Azərbaycan Prezidenti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ən mühüm vəsiyyətini yerinə yetirdi.
Azərbaycan torpaqlarının azadlığı, Şuşada üçrəngli bayrağımızın dalğalanması Heydər Əliyevin ən böyük arzusu
idi. Ulu Öndər gec-tez o günün gələcəyinə qəlbən inanırdı.
Müzəffər Komandan bu ümidi, imamı da doğrultdu. 44 gün ərzində 2 əsrlik münaqişəyə, 30 illik
müharibəyə son qoydu. əsrlər sonra ilk dəfə torpaqlarımızı qəsbkarlardan geri almağı bacarmış dövlət rəhbəri
kimi adını tarixə yazdı.
44 günlük Vətən müharibəsində cənab İlham Əliyev təkcə hərbi əməliyyatların komandanı deyildi, eyni
zamanda informasiya cəbhəsinin, diplomatiya cəbhəsinin də baş sərkərdəsi idi və Azərbaycan bütün bu cəbhələrdə
Müzəffər Komandanın rəhbərliyi ilə böyük zəfər qazandı.
Bu qələbə tariximizin elə möhtəşəm məqamıdır ki, əsrlər sonra da qürur mənbəyimiz kimi xatırlanacaq. Bu
günlərdə Zəfər qalamızda baş tutan dünya azərbaycanlılarının Zəfər qurultayı da sübut etdi ki, 50 milyonluq
xalqımızın ən böyük həmrəylik, birlik gücü də məhz elə Vətən müharibəsindəki qələbədir. Ali Baş
Komandanımızın dediyi kimi, bundan sonra əbədi olaraq Azərbaycan Respublikası müzəffər dövlət, Azərbaycan
xalqı isə müzəffər xalq kimi yaşayacaq.
Azad torpaqlarımızda artıq cənab İlham Əliyevin qurucu əlləri ilə yeni tarix başlanıb. Qarabağda, Şərqi
Zəngəzurda genişmiqyaslı quruculuq-bərpa prosesləri gedir. Heydər Əliyevin vəsiyyətinin yerinə yetirilməsinin,
torpaqlarımızın düşməndən təmizlənməsinin ardınca Ümummilli Liderin adını daşıyan fond Azərbaycanın Birinci
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə azad Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun dirçəldilməsində
müstəsna rol oynayır.
Azad yurdlarımızda hasara alınıb bərpa olunan bir çox məkanın, xüsusilə maddi mədəniyyət abidələrinin
hasarları üzərində buranın bərpasının Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilməsinə dair məlumat
oxuyuruq. Bu, o deməkdir ki, Mehriban xanımın möhtəşəm, qüdrətli fəaliyyəti ilə Heydər Əliyevin irsi yaşadılır,
Ulu Öndərin quruculuq missiyası davam etdirilir.
Ümumən Azərbaycanın son onilliklərdə qazandığı tarixi nailiyyətlərdə Azərbaycan Prezidentinin ən yaxın
silahdaşı kimi Mehriban xanım Əliyevanın böyük xidmətləri var və bu gün onun iştirakı ilə azad torpaqlarımızda
aparılan işlər də Vətənə xidmətin parlaq nümunəsidir.
Azərbaycanın zəfəri ilə regionda yaranmış tarixi reallıqlar fonunda bu gün Ali Baş Komandan İlham Əliyev
artıq Qafqazın hərbi-siyasi lideridir. Regiondakı proseslər Azərbaycanın və cənab İlham Əliyevin şərtləri, diktəsi
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altında həyata keçirilməkdədir. Azərbaycan Prezidentinin sülh danışıqlarının başlanması üçün irəli sürdüyü 5
prinsipi artıq Ermənistan tərəfi qəbul edib və bu, rəsmən təsdiqlənib.
Dünya miqyasında Avropa İttifaqının və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə aparılan üçtərəfli danışıqların məcrası
da prosesin cənab İlham Əliyevin müəyyən etdiyi strategiyaya uyğun həyata keçirildiyini göstərir. Bu, bütün
regionun faydasınadır. Cənubi Qafqazda sülh, qarşılıqlı əməkdaşlıq, davamlı inkişaf, insanların xoşbəxtlik və
rifahı arzusunun gerçəkliyə yaxınlaşmasıdır.
Bu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin arzuladığı günlərdir.
Bu şanlı tarix Heydər Əliyevin əbədiyyət ömrünün davamıdır.
Ulu Öndər deyərdi ki, nə qədər Azərbaycan var, mən də varam və mən Azərbaycanda əbədi olacağam.
Doğrudan da, Azərbaycan var olduqca Heydər Əliyevin idealları yaşayacaq, gələcəyə doğru yol göstərəcək.
Azərbaycan.-2022.-6 may.-№93.-S.8.
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Heydər Əliyev – müstəqil Azərbaycan tariximizin memarı
Anar İSGƏNDƏROV,
Milli Məclisin deputatı, tarix elmləri doktoru, professor
Heydər Əliyev Cənubi Qafqazda uzun müddət ərzində ən əsas şəxsiyyət olmuşdur. Bu günlərdə
Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycanın bəhrələndiyi dostluq əlaqələrinin qurulmasında və
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunmasında onun şəxsi səyləri həyati əhəmiyyət daşımışdır. Məhz onun
rəhbərliyi altında Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan, Əfqanıstan və İraqdakı əməliyyatlar da daxil
olmaqla, terrorizmə qarşı mübarizədə tərəfdaş olmuşlar. 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 iyirmi birinci əsrə müasir dövlət kimi daxil olmasına imkan yaratmışdır.
Corc BUŞ,
Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti
Hər bir xalq yaratdıqlarına görə tarixə düşür. Hər bir tarixi şəxsiyyət də xidmətlərinə görə tanınır və
dillər əzbəri olur. Azərbaycan xalqı da tarix boyu ədalətinə və tolerantlığına görə dünya xalqları içərisində
seçilib və böyük nüfuz qazanıb.
Dünyanın qədim dövlətləri sırasında yer alan Manna, Albaniya, Atropatena öz müstəqilliklərini qorumaq
üçün düşmənə hər cür müqavimət göstərmiş və bu gün xalqımızın öyünməsi üçün şərəfli bir tarix miras
qoymuşlar. Orta əsrlərin Eldənizlər, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və nəhayət, Səfəvilər dövləti Şərqin ən qüdrətli
dövlətləri sırasında sayılıb-seçilmişlər. Səfəvilər bir az da irəli gedərək, imperiya yaratmağa nail oldu. Azərbaycan
xalqı bu dövlətin yaradıcısı Şah İsmayıl Xətaini min illərdir ki, tariximizin qəhrəmanı kimi anır və müstəqilliyimiz
dövründə onun şərəfinə abidələr ucaldır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları olan milli-demokratik
ziyalılarımız Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublikanın qurucuları kimi tarixə düşdülər. İyirmi üç ay
yaşayan bu dövlət 350 ilkə imza atmağa müvəffəq oldu.
1920-ci ilin aprelindən sonra Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yox, müttəfiq respublika kimi fəaliyyət
göstərdi. Hər bir müttəfiq respublika nəhəng Sovet İttifaqına yararlanmaq istəyirdi. Bu daha çox müttəfiq
respublikanın rəhbərindən asılı idi. Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1969-cu il iyulun 14-dən Azərbaycana rəhbərlik
etməyə başladı. Həmin ilin martında rəsmi Moskvanın tapşırığı ilə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti
dörd min kvadrat kilometr Azərbaycan torpağının Ermənistana verilməsi haqqında qərar çıxardı. Heydər Əliyev
bütün hakimiyyəti dövründə bu qərarın icra olunmasına imkan vermədi.
1919-cu ildə əsası qoyulan Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik yubileyi 1969-cu ildə keçirildi. Yubiley
toplantısına rəhbərlik edən Heydər Əliyev öz nitqinə Azərbaycan dilində başladı. Bu, o dövr üçün çox böyük
siyasi hadisə idi. Azərbaycanı aqrar ölkədən sənaye-aqrar ölkəsinə çevirən respublika rəhbəri ölkədə hərbi məktəb
yaratmaq üçün uzun illər mübarizə apardı və 1971-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbin
yaradılmasına nail oldu. Azərbaycanda keyfiyyətli ziyalı ordusu yaratmaq üçün hər il minlərlə Azərbaycan
gəncini ölkənin ən nüfuzlu ali məktəblərinə göndərməyə nail oldu.
1977-ci ildə SSRİ-nin növbəti Konstitusiyası qəbul edildi. Məqsəd ondan ibarət idi ki, müttəfiq dövlətlər
milli dil məsələsində israr etməsinlər. Heydər Əliyev Moskvanın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, 1978-ci il
Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunmasına nail oldu.
Ulu öndərə qədər Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan neft və qaz qonşu respublikalara onların ata malı
kimi verilirdi. Heydər Əliyev Mərkəzin bu siyasətini respublikanın xeyrinə dəyişməyə nail oldu.
Heydər Əliyevə qədər hərbi xidmətə çağrılan azərbaycanlı gənclərin, demək olar ki, əksəriyyəti tikinti
batalyonlarına göndərilirdi. Heydər Əliyev bu sahədə də dönüş yarada bildi. Azərbaycanlı gənclər də ali hərbi
təhsil almağa, müasir silahlarla təchiz edilən hərbi hissələrdə xidmət etməyə başladılar. Azərbaycan neftinin
gələcək taleyini uzaqgörən siyasəti ilə müəyyən edən Heydər Əliyev Dərin Özüllər Zavodunun tikilməsinə nail
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oldu. Azərbaycan yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Heydər Əliyevin bu sahədə uzaqgörən
siyasətinə heyran olmamaq mümkün deyil.
Müdrik siyasəti ilə müttəfiq respublika liderləri arasında birincilərdən edən Heydər Əliyevin sovet
dövlətinin idarəçiliyində də müstəsna xidmətlər göstərmişdir. Heydər Əliyev yeganə müsəlman türkdür ki, 70
ildən çox fəaliyyət göstərən bu dövləti idarə edənlərdən biri olmuşdur. Əgər imkan versəydilər, bu dövləti idarə
edən birinci şəxs də ola bilərdi.
Lakin Sovet İttifaqının süqutundan sonra Heydər Əliyev Moskvada yox, Azərbaycanda öz xalqının yanında
olmaq istəyirdi.1990-cı il 20 Yanvar qırğını göstərdi ki, Azərbaycan xalqı köməksiz vəziyyətdədir. Xalqın tələbi
ilə hakimiyyətin istəyi üst-üstə düşmürdü. Düşmən tərəf öz havadarlarının gücündən istifadə edərək Azərbaycanın
tarixi torpaqlarına sahib olmaq istəyirdi. Hakimiyyət bunları fikirləşə bilmir, Heydər Əliyevin Azərbaycana
dönüşünü əngəlləmək üçün planlar qururdu.
Azərbaycandan uzaq düşən Naxçıvan ağır blokada həyatı yaşamaqda idi. Heydər Əliyev Naxçıvanın
harayına çatdı, bütün çətinliklərə baxmayaraq, əhalini ağır vəziyyətdən qurtara bildi. Qısa müddət ərzində qonşu
dövlətlərlə səmimi münasibətlər qurmağa nail oldu. Muxtar respublikanın əhalisini inandıra bildi ki, Naxçıvanın
bir qarış torpağını da düşmənə güzəştə getməyəcək. Bakıda hakimiyyət uğrunda mübarizə qızışan vaxtda Heydər
Əliyev Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmzlərinin bərpası haqqında Naxçıvan Ali Məclisinin qərarını
qəbul etdi.
1991-ci ilin oktyabrında Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktını qəbul edən Azərbaycan xalqı
1993-cü ilin yayınadək çətin günlərini yaşayırdı. Düşmən Şuşanı, Laçını, Kəlbəcəri işğal etdi, Qarabağ və ətraf
rayonlar üçün böyük təhlükə yarandı. 20 Yanvar qırğını barədə həqiqətləri dünyaya çatdırmamış, Xocalı
soyqırımını yaşamağa məcbur edildik. Vətəndaş müharibəsinin ilk işartıları Azərbaycanı təhdid etməyə başladı.
Hakimiyyət hərisləri ölkəni parçalanmaq və işğal təhlükəsi ilə üz-üzə qoydular. Hamı, hətta siyasi hakimiyyət də
ümidini Naxçıvana bağlayır və nicat yolunu orada axtarırdı.
Heydər Əliyev xalqın təkidi ilə Azərbaycanı qurtarmaq üçün Bakıya gəldi. Azərbaycanın, onun bölgələrinin
parçalanmaq təhlükəsindən qurtarmaq üçün Bakıya köməyə çağırıldı. Düşmən yeni torpaqlar işğal edə bilməsin
deyə, güclü liderə, Ali Baş Komandana ehtiyac var idi. Cümhuriyyətin acı taleyini yaşamamaq üçün qüdrətli
dövlət başçısına ehtiyac var idi. Naxçıvanda yenidən qaldırılan və bütün Azərbaycana şərəf gətirən üçrəngli
bayrağı əbədi etmək üçün Heydər Əliyevə hava – su qədər ehtiyac var idi. Heydər Əliyev də gəldi. İllərlə rəhbərlik
etdiyi xalqının ən çətin günlərində onun yanında oldu. Heç bir təhlükə və heç bir təhdid onu yolundan döndərə
bilmədi.
Heydər Əliyev dağılmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan dövlətimizin sükanı arxasına keçdi və bu yolda əngəl
olan bütün maneələri öz zəngin təcrübəsi və bacarığı ilə aradan qaldırdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev bu barədə yazırdı: “Əgər o vaxt, 1993-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə Azərbaycana
hakimiyyətə qayıtmasaydı, ölkə parçalana bilərdi. Demək olar ki, ölkə dünyada gedən bütün proseslərdən təcrid
olunmuş vəziyyətdə idi. O çətin dövrdə, çətin vəziyyətdə onun nə silahı, nə ordusu, nə də dəstəsi var idi. Yalnız
siyasi iradəsi, bir də xalqın inamı, dəstəyi var idi. O, bu dəstəyə arxalanaraq, on il ərzində Azərbaycanı böhrandan
tərəqqiyə gətirdi. Bu gün Azərbaycan inamla irəliləyir, Azərbaycanın bütün sahələri inkişaf edir.”
Heydər Əliyev 1993-cü ilin 15 iyununa gələn yolu qət etdiyi kimi, Qutruluş Günündən sonra da şərəfli bir
tarixin əsasını qoydu. Ölkədə daxili sabitliyə nail oldu, dövlət çevrilişlərinə cəhdləri zərərsizləşdirdi, təcavüzkar
Ermənistanla atəşkəsə, Bakı neftini dünya bazarına çıxarmaq üçün “Əsrin müqaviləsi”ni imzalamağa nail oldu,
Azərbaycanı müəyyən təhdidlərdən qorumaq üçün Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv qəbul etdirdi. 1990-cı il 20
Yanvar və Xocalı soyqırımına siyasi qiymət verilməsinə nail oldu. 31 Martın Azərbaycanlıların Soyqırım Günü
kimi təsbit olunmasına, azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən deportasiya olunması haqqında fərmanların
verilməsinə, Azərbaycanda ölüm hökmünün və senzuranın ləğv edilməsinə nail oldu. ATƏT-in Lissabon
Sammitində bu beynəlxalq təşkilatın 54 üzvündən 53-nün (Ermənistandan başqa) Dağlıq Qarabağ probleminin
həllində Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun prinsiplərin açıq şəkildə müdafiə olunmasını, Azərbaycanın
Avropa Parlament Şurasına üzv qəbul edilməsini, müstəqil dövlətin ilk Konstitusiyasının yaradılmasını və ilk
parlament seçkilərinin keçirilməsini reallaşdırdı.
Aqrar islahat həyata keçirməklə torpağın təmənnasız olaraq kəndlilərə verilməsinə, qonşu dövlətlər, o
cümlədən dünyanın nüfuzlu dövlətləri ilə balanslaşdırılmış siyasətin həyata keçirilməsinə, dünyanın, o cümlədən
BMT-nin ali tribunasından Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasətinin ifşa edilməsini, ordu
quruculuğu sahəsində uğurlar qazanmaq və düşməni öz torpaqlarımızdan çıxarmaq üçün ali hərbi məktəblərin
yaradılmasına, azərbaycançılıq ideologiyasının və “bir millət, iki dövlət” konsepsiyasının həyata vəsiqə almasına
nail oldu. Azərbaycanın müstəqilliyini əbədi etmək üçün bütün gücünü və bacarığını bu işə səfərbər edə bildi.
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Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə qarşı mübarizə Heydər Əliyev siyasətinin ardıcıl davamçısı,
Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin
kəskin tənqidi, Azərbaycanın haqq işinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müdafiə olunması, güclü
orduya və müasir silahlara malik olmağımız, xalq tərəfindən dövlətin siyasətinə hərtərəfli dəstək 2020-ci il
sentyabrın sonlarında Azərbaycanı öz ərazi bütövlüyünün təminatı üçün Vətən müharibəsini başlamağa məcbur
etdi. 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etdi. Müzəffər Azərbaycan
Ordusu düşməni diz çökdürərək, onu qeyd-şərtsiz bəyanata imza atmağa məcbur etdi.
Bünövrəsi ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və dövlət başçımız İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə öz tarixi nəticəsini verdi.
Bu gün ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük dövlətçilik siyasəti dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Qarabağ Azərbaycandır!”
Xalq qəzeti.-2022.-6 may.-№93.-S.5.
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Heydər Əliyev – əfsanəyə çevrilmiş böyük dövlət xadimi
Xanlar VƏLIYEV,
Azərbaycan Respublikası Baş prokurorunun müavini – Azərbaycan Respublikasının Hərbi prokuroru,
ədliyyə general-leytenantı, respublikanın Əməkdar hüquqşünası, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Mənim həyat amalım yalnız bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə,
ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafına xidmət olub.
Heydər ƏLİYEV
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
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!
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan
Lider fenomeni
Millətin nümayəndələri özlərini o vaxt xoşbəxt hesab edə bilərlər ki, uca Allah onlara zamanında
müqəddəratlarını düzgün müəyyənləşdirən müdrik lider əta edir. Tanrının Heydər Əliyev kimi nəhəng
şəxsiyyət bəxş etdiyi azərbaycanlılar da xoşbəxtdirlər.
Tarixdən hər birimizə bəllidir ki, istənilən xalqın müəyyən əlverişli məqamda milli-etnik soykökünə qayıdışı, tarix boyu əxz etdiyi milli-mənəvi dəyərlər və təfəkkür-tərzi sisteminə söykənən özünəməxsusluğunu bərpa
və bəyan etməsi əsasən lider fenomeninin fövqəladə missiyası ilə şərtlənir. Azərbaycan xalqı ilə bağlı bu şərəfli
missiyanı məhz ümummilli lider Heydər Əliyev həyata keçirmişdir. Belə şəxslər tarixin ən çətin və keşməkeşli
dövrlərində milli ruhun enerjisindən, xalqın tarixi-siyasi tələbatından və genetik potensialından püxtələşir.
Azərbaycana günəş kimi doğaraq bənzərsiz dühası ilə xalqını və vətənini qaranlıqdan çıxarmaqla nura qərq edən
uzaqgörən siyasi xadimin fövqəlbəşərliyi, milləti və dövləti qarşısındakı müstəsna xidmətləri zaman keçdikcə
daha aydın görünür.
Ali bəşəri xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirən, vətəninə və millətinə ürəkdən bağlı olan, azərbaycançılıq
ideyalarını və milli dövlətçiliyi hər şeydən üstün tutan müdrik liderin ən əsas istəyi xalqın birliyinə, dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq və buna söykənən müstəqil, qüdrətli, müasir dövlət qurmaq
olmuşdur. Buna görə də ulu öndər Heydər Əliyev səlahiyyət sahibi olduğu ilk günlərdən tarixi ənənə və soykökün
təməl prinsipləri üzərində milli şüurun düzgün formalaşması, onun tərəqqisi naminə misilsiz xidmətlər göstərmiş,
xalqa məxsus adət-ənənə və dəyərlər sistemini qloballaşmanın sərt təsirlərindən qorumağı bacarmış, nəticədə
proseslərin düzgün məcrada inkişaf etməsinə, azərbaycançılığın milli ideologiyaya çevrilməsinə, millətin
həmrəyliyinə və mənəvi bütövlüyünə nail olmuşdur. Bu isə millətin təkamülündə və monolitliyində aparıcı amil
olmaqla yanaşı, həm də xalqın öz rəhbərinin ətrafında birləşməsinə, bununla da milli birliyin daha da
möhkəmlənməsinə və əzəmətli dövlətin yaranmasına rəvac vermişdir.
Nadir şəxsiyyətlərdən olan Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə hər cür ideoloji-siyasi və
digər maneələrə sinə gərərək, Azərbaycan xalqının milli özünüdərki üçün zəruri tədbirləri həyata keçirmiş,
cəmiyyəti bütün sahələr üzrə gələcək mənəvi yüksəlişlərə ruhlandırmağa müvəffəq olmuşdur. Ulu öndər xalqın
şanlı keçmişini, soykökünü qaytarmaq, habelə zəngin mədəniyyətini, incəsənətini, adət-ənənələrini yaşatmaq,
eləcə də ana dilini inkişaf etdirmək üçün böyük işlər görmüşdür.
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. Ölkəni
böhran vəziyyətdən çıxarmaq üçün liderə böyük ehtiyac duyulurdu. 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə gələn dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev məqsədyönlü tədbirlər görərək, hərtərəfli islahatlar həyata
keçirərək respublikamızı qısa müddətdə sürətlə inkişaf etdirdi və bütün bunların nəticəsində Azərbaycan geridə
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qalmış kənd təsərrüfatı ölkəsindən aqrar-sənaye respublikasına çevrilərək, bir çox cəhətdən özünü təmin edən və
ümumittifaq büdcəsinə töhfələr verən iki respublikadan biri oldu.
1982-ci 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, eyni
zamanda müxtəlif fəxri adlar alması ermənilərin ciddi narahatlığına səbəb oldu. Yeni vəzifənin öhdəsindən
məharətlə gələn müdrik insanın uğurları bəzi rəhbər vəzifəli şəxslərdə də ona qarşı qısqanclıq hissləri yaradır 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 edirdi. Heydər Əliyevin 1987-ci ilin oktyabrında vəzifədən istefa verməsindən sonra,
vətənin və xalqın məşəqqətli günləri başlayır. Əvvəlcə, Azərbaycanın tarixi ərazilərini Ermənistana birləşdirmək
ideyası meydana çıxır ki, bu da torpaqlarımızın işğal edilməsi ilə nəticələnir, bir müddət sonra isə “Qanlı yanvar”
faciəsi törədilir. Sözsüz ki, o zaman Heydər Əliyev hakimiyyətdə olsaydı bu hadisələrin heç biri baş verməzdi.
Yenidən fəal siyasətlə məşğul olmaq niyyəti olmayan ümummilli lider, baş verənlərə biganə qala bilmədiyi
üçün hər bir təhlükəni gözaltına almaqla, 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” qırğınını törətmiş Sovet İttifaqı rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham edən son dərəcə cəsarətli və
qətiyyətli bəyanatla çıxış etməklə, hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olduğunu bəyan edir. Bu, yeni tarixi
epoxanın başlanğıcında Heydər Əliyevin müstəqillik uğrundakı mübarizəsinin şərəfli səhifəsi olmaqla çox böyük
əhəmiyyət kəsb edirdi. Bundan sonra ona qarşı təzyiqlər və təxribatlar kampaniyası geniş vüsət alır. Bütün bunlara
baxmayaraq, doğma yurduna qayıdan vətənpərvər insana Bakıda yaşamağa imkan verilmədiyi üçün doğulub
boya-başa çatdığı Naxçıvana qayıdır və orada xalq onu, o, isə xalqını qoruyur.
Vurğulanmalıdır ki, həmin vaxt ermənilərin məkirli niyyəti, həmçinin Naxçıvanın da işğalına yönəlsə də,
Heydər Əliyev buna imkan vermir və eyni zamanda müstəqilliyin əldə edilməsi üçün həlledici addımlar atmağa
başlayır. Məhz onun təşəbbüsü ilə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Naxçıvanda dövlət
bayrağı elan edilir və Azərbaycanın Ali Məclisinə bu bayrağın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi barədə vəsatət
göndərilir. Bununla yanaşı, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından “Sovet Sosialist” sözləri
çıxarılır.
Göründüyü kimi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə gedən yol böyük şəxsiyyətin təşəbbüsü və rəhbərliyi
ilə Naxçıvandan başlamışdır. 1992-ci ilin noyabrında bilavasitə onun liderliyi ilə siyasi platforması Azərbaycanın
parlaq gələcəyindən xəbər verən Yeni Azərbaycan Partiyası yaradılır. Müxalifət partiyası kimi yaradılmış
partiyanın siyasi arenaya gəlməsi 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 bilavasitə xalqa və milli maraqlara xidməti sayəsində qısa zaman
kəsiyində, 1993-cü ildə iqtidar partiyasına çevrilir və bununla da hər şey müsbətə doğru dəyişir.
Xalqın böyük etimadı
Müstəqilliyimizin ilk illərində bir tərəfdən ölkədə yaranmış özbaşınalıq, anarxiya, xaos, hakimiyyət zəifliyi,
xalq ilə iqtidar arasında yaranmış uçurum, digər tərəfdən isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi
iddialarının reallaşdırılması ölkəmiz üçün ciddi çətinliklər yaradır. SSRİ-nin süqutu ilə əlaqədar yaranmış tarixi
şəraiti düzgün qiymətləndirən müdrik və əzmkar xalqımız 1991-ci ildə ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini əldə etmiş
olsa da, AXC-Müsavat iqtidarı təmsilçilərinin şəxsi ambisiyaları, eləcə də səriştəsizlikləri və torpaqlarımızın
işğalı ilə müşayiət olunan müharibə çox qısa müddətdə istiqlalımızı uçurumun kənarına gətirib çıxarır. Nicatın
yalnız Heydər Əliyevdə olduğuna əmin olan Azərbaycan xalqı doğru seçim edərək öz sınanmış rəhbərinə üz tutur
və müdrik liderin hakimiyyətə gəlməsini israrla tələb edir.
Vətənini və xalqını canından çox sevən ulu öndər heç bir təhlükəyə məhəl qoymadan xalqın çağırışını qəbul
edərək Naxçıvandan Bakıya gəlir və 15 iyun 1993-cü il tarixdə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri
seçilir. Böyük qayıdışından sonra ölkəni dərin böhrandan, əslində dövlətçiliyi süquta uğramaqdan və müstəqilliyi
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 Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə
gəlməsəydi, nəinki bugünkü qüdrətli Azərbaycan olmazdı, ümumiyyətlə onun mövcudluğu şübhə altına düşə
bilərdi. Yeri gəlmişkən, alman filosofu İmmanuel Kantın dediyi “sürətlə öz siyasi süqutuna yaxınlaşan xalqın
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taleyini yalnız dahi şəxs dəyişə bilər” fikri müstəqilliyin ilk illərində ulu öndərin timsalında bir daha öz təsdiqini
tapdı.
Beləliklə də, ölkəsini olduqca ağır vəziyyətdən yüksək məharətlə çıxarmış ümummilli lider Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkədə hərtərəfli rişəli islahatlar həyata keçirilməyə başlanıldı. 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, Respublikamızın tərəqqisinə və xalqın rifahının yaxşılaşmasına böyük
təkan verdi. İslahatların uğurla həyata keçirilməsi sözsüz ki, Heydər Əliyev dühasının bəhrəsi idi.
Heydər Əliyev yeni iqtisadi sistemə keçid prosesində iqtisadi potensialın ilk növbədə xalqın rifahına
yönəldilməsini, əhalinin sosial maraqlarının təminatını, xüsusən aztəminatlı insanların sosial müdafiəsini dövlət
qarşısında mühüm vəzifələrdən biri kimi müəyyən edirdi. 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 vurğulayan Heydər Əliyev, bunu iqtisadiyyatın inkişafının, nəticədə ölkəmizin qüdrətlənməsinin və
vətəndaşlarımızın rifahının yüksəldilməsinin əsası kimi qiymətləndirirdi.
Dünya təcrübəsi 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. 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, ulu öndər
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-ÇıraqGünəşli" yataqlarının istifadə edilməsi barədə “Əsrin müqaviləsi” kimi möhtəşəm bir müqavilənin bağlanılmasına
nail oldu.
Sözsüz ki, Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına çıxmasında müstəsna rolu olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərinin ərsəyə gəlməsi, Azərbaycanı dünyada böyük qaz potensialına malik olan bir dövlət kimi tanıdan
“Şahdəniz”in reallaşması da bu böyük şəxsiyyətin misilsiz xidmətlərinin nəticəsi idi. Xüsusi vurğulamaq lazımdır
ki, türk dünyasının bir-biri ilə, eləcə də bütün dünya ilə birləşdirilməsinə xidmət edən tarixi “İpək Yolu”
layihəsində də 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-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin mühüm əhəmiyyətini nəzərə alan müdrik lider,
bu səbəbdən əvvəlcə bütün qüvvəsini həmin xətt layihəsinə yönəltmişdir. Tarix onun növbəti uzaqgörənliyini
təsdiq etdi və göstərdi ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru xəttinin, Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin, BakıTbilisi-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
hesablanmışdır.
Sadalananlar qəti əminliklə onu deməyə əsas verir ki, müasir şəraitdə dövlət müstəqilliyimiz üçün vacib
olan iqtisadi potensialımızın əsası Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə qoyulmuşdur.
Azərbaycanın son inkişaf tarixi bariz şəkildə göstərdi ki, Heydər Əliyev məntiqindəki "müstəqillik-iqtisadiyyat"
dialektikası öz dərinliyi, yeniliyi və konkretliyi ilə hər zaman aktualdır. Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev
demişdir: “...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...”.
Qüdrətlənən Azərbaycan
Ulu öndərin sürətli iqtisadi inkişaf konsepsiyasını uğurla davam etdirən möhtərəm Prezidentimiz cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda nəhəng transmilli energetika və nəqliyyat layihələri həyata keçirilir,
həmçinin iqtisadiyyatımızın daha da güclənməsinə xidmət edən digər əhəmiyyətli işlər görülür, tərəqqinin
davamlılığı təmin olunur. Belə ki, 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, 2018-ci
ildə Avropanın enerji təhlükəsizliyinin, həmçinin Azərbaycanın perspektiv inkişafının və iqtisadi maraqlarının
təmin edilməsində mühüm rol oynayan Cənub Qaz Dəhlizinin və onun tərkib hissəsi olan TANAP boru kəmərinin
Bakıda rəsmi açılış mərasimləri keçirilmişdir.
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Bundan əlavə, 20 sentyabr 1994-cü il tarixində 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 yeni, ölkəmiz
üçün daha əlverişli 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 zəmin
yaratmışdır. Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, praqmatik lider cənab İlham Əliyevin yürütdüyü son dərəcə təmkinli,
səbirli, balanslaşdırılmış siyasət sayəsində 12 avqust 2018-ci il tarixdə Qazaxıstanın Aktau şəhərində 5 Xəzəryanı
dövlət başçılarının iştirakı ilə imzalanan tarixi Aktau Konvensiyası ilə 1996-cı ildən davam edən Xəzərin hüquqi
statusu ilə bağlı 22 illik danışıqlar milli maraqlarımızı qane edən sonluqla bitmiş və Xəzərin hüquqi statusunun
müəyyənləşdirilməsi birdəfəlik öz həllini tapmışdır.
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. Azərbaycandan Avropa bazarlarına təbii
qazı ixrac etmək üçün ən qısa və birbaşa yol kimi seçilmiş, Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu seqmenti olan TAP
layihəsi də yekunlaşdırılmışdır. 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 olmuşdur. 2018-ci il sentyabrın 18-də isə 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.
Fərəhləndirici və qürurverici haldır ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin müdrik və zamanı
önləyən siyasətini dövrün tələblərinə uyğun uğurla davam etdirən dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin zəngin
elmi bilikləri, mükəmməl siyasi strategiyası, sarsılmaz qətiyyəti, polad iradəsi, yorulmaz fəaliyyəti və xalqla
iqtidar arasında olan sıx birliyin sayəsində planetimizin üzləşdiyi çoxsaylı qlobal çətinliklərə, ümumbəşəri ciddi
və mürəkkəb problemlərə, eləcə də Yer kürəsini bürüyən koronavirus (COVID-19) pandemiyasına, həmçinin
müharibədən yeni çıxmış ölkə olmasına rəğmən, bu gün də respublikamızda iqtisadiyyat güclənir, bütün sahələrdə
mütəmadi olaraq mütərəqqi islahatlar həyata keçirilir, regionların tarazlı inkişafının davamlılığı təmin olunur, hər
bir istiqamət üzrə ardıcıl uğurlar əldə edilir ki, nəticədə dövlətimiz daha da qüdrətlənir və doğma Azərbaycanımız
durmadan çiçəklənir. Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə nəhəng layihələr
reallaşdırılır, qeyri-neft məhsullarının istehsalının və ixracının artırılması üzrə kompleks stimullaşdırıcı tədbirlər
görülür, 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
saxlanılır.
Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri, konsepsiyalar və digər dövlət proqramları çərçivəsində müəyyən olunmuş tədbirlərin icrası uğurla həyata keçirilir. Dünyada gedən neqativ proseslərlə
əlaqədar olaraq yaranmış beynəlxalq iqtisadi böhran vəziyyətinin fəsadları Azərbaycan iqtisadiyyatına az da olsa
sirayət etsə də, sevindirici haldır ki, dövlət başçısının operativ və səmərəli iqtisadi siyasəti, bilavasitə onun tapşırığı ilə görülən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində ciddi təsir göstərməmişdir. Reallaşdırılması nəzərdə tutulan
tədbirlərdən və işlərdən heç birinin, o cümlədən hər hansı bir sosial layihənin icrasının təxirə salınmaması da
bunun bariz təcəssümüdür.
Dövlətlərarası münasibətlər sistemində bərabərhüquqlu əməkdaşlığı dəstəkləyən və təbliğ edən
Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq arenada da möhkəmlənmişdir. Təsadüfi deyil ki, 120 üzvlə BMT-dən sonra
ikinci ən böyük təsisat olan Qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin hamısı ötən il böyük etimad göstərərək
ölkəmizin sədrlik müddətini yekdilliklə daha bir il uzatmışlar. Azərbaycan Türk Şurasına sədrliyini də uğurla başa
vurmuşdur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ənənəvi olaraq ölkəmizin haqlı mövqeyini müdafiə edir. Dövlətimiz
NATO tərəfindən də dəstəklənir. Digər dövlətlərlə, xüsusən də qonşu ölkələrlə qurulmuş mükəmməl əlaqələrin
davamlılığı uğurla təmin olunur.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Türkiyə ilə qardaşlıq münasibətləri, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri 15 iyun
2021-ci il tarixdə “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında
Şuşa Bəyannaməsi”nin imzalanması ilə keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyaraq rəsmən müttəfiqlik
səviyyəsinə yüksəlmişdir. Rusiya ilə olan əlaqələrin də uğurla davam etdirilməsi “Azərbaycan Respublikası ilə
Rusiya Federasiyası arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında” 22 fevral 2022-ci il tarixli Bəyannamə ilə
bir daha öz təsdiqini tapmışdır. İran və Gürcüstanla daim təmaslar və fikir mübadiləsi əsnasında dostluq və
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tərəfdaşlıq əlaqələri inkişaf etməkdədir. Bütün bunlar təbii ki, milli maraqlara uyğun həyata keçirilən müdrik
xarici siyasətin nəticəsidir.
Göründüyü kimi, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu daxili və xarici
siyasət nəticəsində respublikamızda ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür, dövlətimiz yüksək templə inkişaf edir,
beynəlxalq əlaqələr genişlənir və vətənimiz Azərbaycan dünya ölkələri sırasında tutduğu layiqli mövqeyini daha
da möhkəmləndirir.
Zəfərə doğru gedən yol
Ümummilli liderin zəngin və çoxşaxəli fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərindən birini də Azərbaycanın
təhlükəsiz gələcəyinə, müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə zəmanət verən ordu quruculuğu təşkil edirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra ölkəmizdə bu sahədə yaranmış tənəzzülə ulu öndərin birinci
dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra son qoyuldu. 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 yetişdirilməsi istiqamətində Heydər Əliyevin gördüyü böyük işlər bu
müdrik şəxsiyyətin uzaqgörənliyinin parlaq sübutu idi. Ordu qururculuğunda keyfiyyətli hərbi təhsilin
formalaşdırılmasının və ixtisaslı gənc hərbi kadrların püxtələşdirilməsinin son dərəcə strateji əhəmiyyətli məsələ
olduğunu hər zaman qeyd edən ulu öndər, bu sahəni də daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Bu 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 müəssisələrində,
həmçinin ali hərbi məktəblərində təhsil almaları istiqamətində əməli tədbirlər həyata keçirirdi.
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 müəssisələrinin 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 1971-ci il tarixində 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 təkan verdi.
Böyük şəxsiyyət 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 möhkəmləndirildi, arsenalı ən
müasir silah-sursat və hərbi texnika ilə zənginləşdirildi, hərbi qulluqçuların nəzəri və peşə bilikləri, mənəvipsixoloji hazırlığı artırıldı, 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 formalaşdı.
Təsadüfi deyildir ki, “Global Firepower” təşkilatının dünya ölkələri ordularının gücü ilə bağlı müxtəlif
illərdə hazırladığı hesabatlarda da Azərbaycan Ordusunun Cənubi Qafqazın ən güclü ordusu olması qeyd edilirdi.
Hərbi qulluqçuların xidmət şəraitinin müasirləşdirilməsi, əsgərlərin məişət işlərindən azad edilməsi, yüksək
325

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

tələblərə cavab verən əsgər yataqxanalarının istifadəyə verilməsi, hər cür infrastrukturu olan hərbi şəhərciklərin
tikilməsi, hərbi qulluqçuların sosial məsələlərinin həlli, əmək haqlarının davamlı olaraq artırılması, verilən
imtiyaz və güzəştlərin miqyasının genişləndirilməsi, həmçinin onların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi, mənzil-məişət problemlərinin həlli də bir daha sübut edirdi ki, həyatını Vətəni müdafiə etmək
kimi şərəfli peşəyə həsr edən hərbi qulluqçular hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunublar.
Bütün bunlar silahlı qüvvələrdə nizam-intizamı daha da möhkəmləndirir, hərbçilərin döyüş ruhunu və
qabiliyyətini artırır, əzmini yüksəldirdi ki, bu da Vətən müharibəsindəki qələbəmizi şərtləndirdi.
Möhtəşəm qələbə
Məlum olduğu kimi, 27 sentyabr 2020-ci il tarixdə səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti
dəfə təxribat törədərək genişmiqyaslı şəkildə cəbhəboyu zonada yerləşən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini və
yaşayış məntəqələrini iriçaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə
tutması ordumuzu mənfur düşmənin layiqli cavabını verməyə vadar etdiyindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri əkshücum əməliyyatları həyata keçirdi və bununla da İkinci Qarabağ müharibəsi başladı. Böyükdən kiçiyə hər kəs
Vətən müharibəsinin qələbə ilə başa çatmasını qarşıya məqsəd qoydu. Dövlət başçısı cənab İlham Əliyevə olan
sonsuz inam xalqı öz liderinin ətrafında daha da sıx birləşdirdi. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə silahlı
qüvvələrimiz tərəfindən işğal altında olan ərazilərimizin bir birinin ardınca qısa zamanda erməni qəsbkarlarından
təmizlənməsi düşmənin zəbt etdiyi tarixi torpaqlarımızın tezliklə tam azad ediləcəyindən və ərazi
bütövlüyümüzün bərpa olunacağından xəbər verirdi ki, bu da xalqın mübarizə əzmini, o cümlədən orduda olan
ruh yüksəkliyini daha da artırırdı.
Xalqımız tam əmin idi ki, möhtərəm Prezidentimizin rəhbərliyi ilə işğal altında olan tarixi torpaqlarımız
tezliklə azad edilməklə, doğma yurdumuzun hər bir guşəsində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır və bu belə də
oldu. Elə ilk günlərdən düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran qəhrəman övladların ardıcıl zəfərlər qazanmaqla
kəndlərimizi, qəsəbələrimizi, yaşayış məntəqələrimizi, eləcə də şəhərlərimizi, o cümlədən 4 oktyabrda Cəbrayıl,
17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və nəhayət 8 noyabrda Şuşa şəhərini işğaldan
azad etməsi Ermənistanı sülhə sövq etdi və bu düşmənin kapitulyasiya aktını imzalaması ilə nəticələndi. Ardınca
20 noyabrda Ağdam, 25 noyabrda Kəlbəcər və 1 dekabrda Laçın işğaldan azad olundu.
Bununla da, haqq mübarizəsi hərbi-siyasi qələbəmizlə başa çatdı və ədalət bərpa edildi. Təbii ki, bütün
bunlar müzəffər Ali Baş Komandanın mükəmməl siyasətinin və sarsılmaz qətiyyətinin, dövlətimizin qüdrətinin,
silahlı qüvvələrimizin gücünün, hərbi qulluqçularımızın qəhrəmanlığının və xalqımızın mübarizliyinin sıx
vəhdətinin nəticəsində mümkün olmuşdur. Qazandığımız tarixi zəfər millətimizin ruhunu dəyişdi, vüqarını və
qürurunu daha da artırdı, alnını açıq, üzünü ağ, başını uca etdi, milli məğrurluğumuzu daha da möhkəmləndirdi.
Fürsətdən istifadə edib, uca Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, yaralılarımıza isə şəfa diləyirəm.
Qürurvericidir ki, Ermənistanın növbəti təxribatlarının qarşısını almaq və düşməni sülhə məcbur etmək
məqsədi ilə gedən 44 günlük müharibədə müdrik və qətiyyətli Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qüdrətli
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbçilərinin şücaəti hərb tariximizin qəhrəmanlıq salnaməsini yaratmağa
müvəffəq oldu. Təsadüfi deyil ki, NATO, eləcə də ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Ukrayna və digər ölkələrin
hərbçiləri Azərbaycanın Vətən müharibəsi təcrübəsindən bəhrələnmək, bununla əlaqədar öz ordularında müəyyən
dəyişikliklər aparmaq fikirlərində olduqlarını açıq etiraf etdilər.
Məsləkdaş dəstəyi
Ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli siyasi varisi cənab İlham Əliyevin prezidentlik dövrü Azərbaycanın daha
da qüdrətlənməsi, xalqın rifahının hərtərəfli yaxşılaşdırılması, eləcə də ardıcıl uğurları ilə səciyyələnmiş və bu
müsbət tendensiya yüksələn xətlə davam etməkdədir. Bütün bunları şərtləndirən isə ümummilli lider Heydər
Əliyevin mükəmməl və uzaqgörən siyasəti, bu siyasəti dövrün tələbləri ilə uzlaşdıraraq yüksək məharətlə davam
etdirən möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin dühası, onun etibarlı məsləkdaşı Mehriban xanım Əliyevanın
dəstəyi və millətimizin müdrikliyi, eləcə də sarsılmaz xalq-iqtidar birliyidir.
Vurğulanmalıdır ki, ölkəmizin tərəqqisində və əldə olunan uğurlarda, eləcə də dövlətimizin beynəlxalq
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində, milli-mənəvi dəyərlərimizin və mədəniyyətimizin bütün dünyaya
tanıdılmasında yüksək erudisiyaya, dərin düşüncəyə və mükəmməl idarəçilik qabiliyyətinə malik nəcib insanın –
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın zəngin və yorulmaz fəaliyyəti
mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Onun Respublikamızda təhsilin, elmin, səhiyyənin, mədəniyyətin, idmanın
və digər sahələrin inkişafında xidmətləri, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və beynəlxalq səviyyədə geniş
təbliği istiqamətində gördüyü böyük işlər dövlətimizin daha da qüdrətlənməsinə və xalqın rifahının hərtərəfli
yaxşılaşdırılmasına töhfələr verməkdədir.
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Qeyd olunanlar, eləcə də sadəliyi, təvazökarlığı, səmimiliyi, vətəninə və xalqına bağlılığı, bütün məsələlərə
ədalətli yanaşması, cəmiyyətdə mənəvi aşınma yaradan, eləcə də saf və ali dəyərləri ucuzlaşdıran mənfi meyllərə
qarşı barışmaz mövqe tutması, insanlığın təntənəsinə xidmət edən təşəbbüsləri və saysız-hesabsız xeyirxah
əməlləri Mehriban xanıma sonsuz xalq məhəbbəti qazandırmışdır. Onun bəşər mədəniyyətinin inkişafı
istiqamətindəki səriştəli fəaliyyəti, dövlətlərarası dialoq prosesinə verdiyi töhfələr və dünyanın müxtəlif
yerlərində həyata keçirdiyi humanitar tədbirlər isə Birinci xanıma Azərbaycan xalqının sevgisi ilə bərabər, bir sıra
xarici ölkə vətəndaşlarının da rəğbətini qazandırmışdır. Fərəhləndiricidir ki, Mehriban xanımın xüsusən də Şərqlə
Qərb arasında mədəni dialoqa nail olmaq, fərqli sivilizasiyaları ümumbəşəri maraqlar naminə bir araya gətirmək,
dini tolerantlığı, multikulturalizmi gücləndirmək, gender bərabərliyini təmin etmək istiqamətindəki fədakar
fəaliyyəti beynəlxalq səviyyədə təqdir olunur. Təsadüfi deyil ki, şöhrəti respublikamızın hüdudlarından kənara
çıxan Birinci vitse-prezidentin gördüyü böyük işlərin sədası dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya
vasitələrindən gəlir və onun səmərəli fəaliyyəti digər ölkələr tərəfindən də ali dövlət mükafatları verilməklə
yüksək qiymətləndirilir.
Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevlə birlikdə Birinci
vitse-prezident 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 ruh yüksəkliyi yaradaraq döyüş əzmini artırırdı ki, bu da haqq
mübarizəsində qələbəmizə böyük töhfə oldu. Aprel döyüşlərində yaralanan və yüksək texnologiyalı protezlərlə
təmin edilmiş hərbi qulluqçularla 03 aprel 2019-cu il tarixdə keçirilən görüşdə Mehriban xanım Əliyeva onlara
“qardaşlarım” deyərək müraciət etməklə söyləmişdir: “...Belə xalqla, belə əsgərlərlə biz Qarabağı mütləq
qaytaracağıq...”. Bəli, bu, belə də oldu.
Qeyd etmək zəruridir ki, cənab Prezidentin ən sadiq silahdaşı Mehriban xanım Əliyevanın yorulmaz
fəaliyyəti Vətən müharibəsi zamanı da diqqəti cəlb etmişdir. Birinci vitse-prezident ölkəmizin ədalətli mübarizəsi
barədə həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması üçün vətənpərvər çağırışları ilə hər bir azərbaycanlını
informasiya platformalarında mübarizəyə səfərbər etməyi uğurla bacardı. Cəbhədə döyüşən qəhrəman
hərbçilərimizə, eləcə də yaralılarımıza hərtərəfli dəstəyi və duaları ilə yardımçı olan, şəhidlərimizin əzizlərinin
ağrı-acısına şərik çıxaraq bir ana, bir bacı, bir övlad kimi doğma və qayğılı münasibəti ilə onları ovunduran, hər
bir məqamda dövlət başçısının yanında olan Mehriban xanım xalqımıza və ölkə rəhbərinə böyük dəstək verdi.
Möhtəşəm tarixi qələbədən sonra müzəffər Ali Baş Komandanın və birinci xanımın işğaldan azad olunmuş
torpaqlarımızda sevinc və qürur dolu davranışları, səmimi paylaşımları xalqımız tərəfindən böyük maraq və
fərəhlə qarşılanmaqla hər birimizdə sözlə ifadə oluna bilməyən iftixar hissləri yaradır.
Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş hərbçilərimizə,
qətlə yetirilən mülki vətəndaşlarımıza və itkin düşmüş soydaşlarımıza ehtiram əlaməti olaraq möhtərəm
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə keçirilmiş
yürüş hər kəsi duyğulandırmaqla bərabər qəlblərdə unudulmaz izlər buraxdı.
Mehriban xanım Əliyevanın Vətənin və xalqın taleyində bundan sonra da misilsiz rol oynayacağına,
ölkənin sürətli və davamlı inkişafına, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə respublikamızda həyata keçirilən hərtərəfli
islahatlara, görülən nəhəng işlərə böyük dəstək verəcəyinə hər kəs əmindir. Bu əminliyi yaradan başlıca amil isə
vətənpərvər insanın hər zaman azərbaycançılıq məfkurəsinin inkişaf etdirilməsi, ölkəmizin davamlı tərəqqisi üçün
yeni yollar axtarışında olması, xalqa və dövlətçiliyə xidmətin onun həyat amalının qayəsini təşkil etməsidir.
Gülüstana çevrilən Vətən
Ümummilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətini yeni müstəvidə yüksək məharətlə davam etdirən
möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi uğurlu 19 il hərtərəfli köklü islahatların həyata
keçirilməsi, dövlətimiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən inkişaf proqramlarının hazırlanaraq işlək mexanizmlər
əsasında müvəffəqiyyətlə icra edilməsi və bütün sahələrdə tərəqqi prosesinin vüsət alması ilə səciyyələnmişdir.
Qeyd olunan dövr ərzində dərinləşən islahatlar fonunda Azərbaycan sürətli inkişaf tempini qoruyub saxlamış,
iqtisadiyyatını uğurla şaxələndirmiş, regional və qlobal məsələlərdə sabitləşdirici faktor kimi çıxış etmişdir. Neft
strategiyasının milli mənafelərə uyğun davam etdirilməsi, eyni zamanda qeyri-neft sektorunun ümumi daxili
məhsuldakı çəkisinin artırılması, regionların davamlı inkişafı, yeni istehsal müəssisələrinin açılması, əhalinin
sosial müdafiəsi tədbirlərinin gücləndirilməsi ötən müddətdə dövlət başçısının iqtisadi siyasətinin əsasını təşkil
etmişdir.
Müdrik liderin yürütdüyü siyasətin mükəmməlliyi, obyektiv gerçəkliyə adekvatlığı, milli maraqları əks
etdirməsi, qayəsinin insan amili olması və nəticədə qazanılan hərtərəfli uğurlar hər bir Azərbaycan vətəndaşını
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fərəhləndirir, qürurlandırır, onda daha firavan gələcəyə böyük inam və əminlik yaradır ki, bununla da cənab
Prezidentə olan sonsuz xalq sevgisi dərinləşir.
Bu gün respublikamızın digər bölgələri ilə bərabər, işğaldan azad edilmiş vaxtilə ermənilər tərəfindən viran
qoyulmuş kənd və şəhərlərimizdə sürətli abadılıq-quruculuq işləri aparılır və həyata keçirilən siyasətin prioritet
istiqamətlərindən olan bu proses dövlət başçısının şəxsi nəzarəti ilə uğurla reallaşdırılır ki, bunun da nəticəsində
Vətənin hər bir guşəsi gülüstana çevrilir. Möhtərəm cənab Prezident artıq bir neçə dəfə Birinci vitse-prezidentlə
birlikdə işğaldan azad olunmuş tarixi ərazilərimizə səfər edərək, yenidənqurma işləri ilə şəxsən tanış olmuş,
bununla əlaqədar öz dəyərli məsləhətlərini vermiş və bir neçə müxtəlif infrastruktur layihələrinin təməlqoyma və
açılış mərasimlərini keçirmişdir. Təkcə ötən il 7-si Şuşaya olmaqla, 32, o cümlədən dekabrın 24-də, məhz doğum
günündə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinə və Şuşa şəhərinə olan səfər dövlət başçısının, eləcə də birinci
xanımın və onların övladlarının Vətənə, yurda, torpağa və xalqa bağlılığının təcəssümüdür.
Ölkə rəhbərinin Şuşaya növbəti səfəri zamanı, 22 aprel 2022-ci il tarixində Azərbaycanın mədəniyyət
paytaxtında keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı – Zəfər Qurultayı isə hər bir azərbaycanlını
sevindirməklə bərabər, millətin özünəgüvənliyini daha da artırdı. Yeri gəlmişkən, ulu öndər Heydər Əliyevin 23
may 2001-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, həmin ilin 9-10 noyabrnda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının I
Qurultayında çıxış edən ulu öndər demişdir: “...İşğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunacaqdır...”.
Hazırda geniş tikinti-quruculuq meydanına çevrilən Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda dövlət başçısının
tapşırıqları və tövsiyələri əsasında “Ağıllı şəhər” və “Ağıllı kənd” konsepsiyalarının reallaşdırılması, bütün
infrastrukturların yenidən qurulması, avtomobil və dəmir yollarının, elektrik, su və qaz xətlərinin çəkilməsi, hava
limanlarının, tunellərin, körpülərin, müasir yaşayış komplekslərinin, məktəblərin, xəstəxanaların, su-elektrik
stansiyalarının tikilməsi, eyni zamanda Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə rəhbəri olduğu və ulu öndərin
xeyirxah ideyalarını layiqincə davam etdirən Heydər Əliyev Fondu tərəfindən tarixi-mədəni və dini abidələrimizin
bərpa edilməsi prosesi uğurla davam etdirilir ki, bu da dünya iqtisadiyyatında böyük problemlərin yarandığı bir
dövrdə respublikamızın qüdrətini və iqtisadi gücünü sübut edən növbəti bariz nümunədir. Bütün bunlar düşmən
tapdağından azad edilmiş dədə-baba torpaqlarımızda yeni tarixi mərhələnin, mütərəqqi bir dövrün başlanmasını
müjdələyərək, bölgə üçün yeni imkanlar və perspektivlər vəd edir.
Bütün bunlardan göründüyü kimi, hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş dünya şöhrətli siyasətçi, nəhəng
dövlət xadimi Heydər Əliyevin mütərəqqi ideyaları onları hər zaman fəaliyyətində rəhbər tutan möhtərəm
Prezident cənab İlham Əliyevin yürütdüyü mükəmməl siyasətdə yaşayır və dövrün tələblərinə uyğun uğurla
həyata keçirilir ki, bu da Azərbaycanın daha da qüdrətlənməsini və xalqın rifahının hərtərəfli yaxşılaşmasını
şərtləndirir.
Bu gün cənab Prezidentə ünvanlanan minnətdarlıq məktublarının ardı-arasının kəsilməməsi, Mehriban
xanımın saysız-hesabsız xeyirxah təşəbbüslərinə görə insanların məmnunluq hissləri ilə dolu təşşəkkürlərini ifadə
edən müraciətlərinin səngiməməsi ölkədə zamanla uzlaşdırılaraq uğurla həyata keçirilən Heydər Əliyev
siyasətinin qədirbilən xalq tərəfindən dəyərləndirilməsinin və dəstəklənilməsinin təcəssümü, ulu öndərə, eləcə də
dövlət başçısına və Birinci vitse-prezidentə olan misilsiz xalq məhəbbətinin təzahürüdür.
Bunlar isə qəti əminliklə onu deməyə əsas verir ki, nə qədər Azərbaycan dövləti və milləti varsa dünya
miqyaslı böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin parlaq siması qədirbilən insanların qəlbində hər zaman
yaşayacaq, onun əziz və unudulmaz xatirəsi həmişə yüksək ehtiramla anılacaqdır.
Xalq qəzeti.-2022.-6 may.-№93.-S.3-4.
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Heydər Əliyev: “Sahibkarlığın inkişafı bizim strateji yolumuzdur"
Məmməd Musayev,
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının
prezidenti
Azərbaycanın gələcək taleyinin müəyyənləşdiyi çətin zamanda Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdışı ilə
böyük xilaskar missiyasını yerinə yetirdi. Bununla da xalqımızın itirilmiş inamı özünə qaytarıldı, ölkənin yeni
inkişaf dövrünün əsası qoyuldu, vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı, atəşkəsə nail olundu. Ulu Öndərin böyük
qayıdışı nəinki Azərbaycanın XX yüzillikdə ikinci dəfə qazandığı müstəqilliyinin itirilməsinin qarşısını aldı, eyni
zamanda ölkəmizi sabitliyə, davamlı inkişafa, sosial rifaha istiqamətləndirdi.
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışının ilk illərində apardığı müdrik siyasət sayəsində
iqtisadiyyatın inkişaf meyillərinin bərqərar olması ölkəyə investisiya axınının güclənməsi, yeni neft
strategiyasının reallaşması ilə nəticələndi. "İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir!" - prinsipinə
əsaslanan Ulu Öndərin fəaliyyətinin ən mühüm, strateji əhəmiyyət daşıyan istiqamətlərindən biri bazar
münasibətlərinə keçidin tələblərinə uyğun iqtisadi siyasəti reallaşdırmaq, ölkə iqtisadiyyatını böhrandan qurtarıb
inkişaf yoluna çıxarmaq idi.
Tezliklə belə də oldu. Ulu Öndərin təşəbbüskarlığı, əzmkar fəaliyyəti Azərbaycanı inkişaf edən dövlətlər
sırasına çıxardı. Onun rəhbərliyi altında ölkəmizdə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar iqtisadi potensialın
formalaşdırılmasına, sosial-mədəni həyatın canlandırılmasına və milli-mənəvi dəyərlərin dirçəldilməsinə
yönəldilərək, əslində gələcəyin təməlini qoymuş oldu.
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. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə iqtisadiyyatın bütün sahələrində radikal
islahatlar apardı və nəticədə iqtisadiyyatın dinamik inkişafı təmin edildi. Onun çoxşaxəli siyasəti ölkəyə tərəqqi
və sabitlik gətirən dövlət strategiyasına çevrildi.
Azərbaycanda siyasi sabitlik yaratmaqla yanaşı, Heydər Əliyev ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin əsasını
qoydu, bütün istehsal sahələrinin bərpası, habelə maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və xarici sərmayələrin
cəlb olunması üzrə antiböhran proqramını işləyib hazırladı. Beynəlxalq neft şirkətləri ilə birlikdə, 1994-cü ildə
Bakıda "Əsrin müqaviləsi" bağlandıqdan sonra Xəzərin digər karbohidrogen yataqlarının işlənilməsi ilə əlaqədar
30-dan çox saziş imzalandı ki, bu da Azərbaycana böyük həcmdə xarici sərmayənin qoyuluşuna imkan yaratdı.
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 iqltisadi inkişafının məhz özəl sektorla bağlı
olduğunu vurğulayırdı.
Ümummilli Lider ilk illərdən ölkədə bazar münasibətlərinin formalaşması və inkişafı sahəsində
sahibkarlığın əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirmiş, onun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə "Azərbaycan
Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığa Dövlət Köməyi Proqramının (1997-2000-ci illər)" və "Azərbaycan
Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı Dövlət Proqramının (2002-2005-ci illər)" həyata keçirilməsi
təmin edilmişdir. Bu proqramlar ölkədə sahibkarlığın formalaşması və inkişaf modelinin əsasını yaratmışdır. Belə
ki, qeyd olunan proqramlarda kiçik və orta sahibkarlığın hüquqi bazası yaradılmış, sahibkarlığın təşəkkülü və
inkişafı üçün əlverişli mühit formalaşmış, sahibkarlığın səmərəli dövlət tənzimlənməsi təmin edilmişdir.
Bazar iqtisadiyyatı yolunu seçmiş istənilən dövlətin müstəqil yaşaması və inkişafı prosesində orta təbəqənin
- iqtisadi inkişaf və sabitliyin təminatçısı sayılan sahibkarlar sinfinin rolu müstəsnadır. Bu reallığı böyük
müdrikliklə nəzərə alan Ümummilli Lider milli iqtisadi inkişaf modelinin reallaşdırılmasında özəl sektorun
həlledici rolunu daim önə çəkir, güclü sahibkarlar təbəqəsinin formalaşmasına, onların cəmiyyətdəki
mövqelərinin güclənməsinə çalışırdı. Heydər Əliyevin sahibkarlarla keçirilən görüşləri, üzləşdikləri problemlərin
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nədən ibarət olduğunu bilavasitə onların öz dilindən eşitməsi və bunların qısa müddət ərzində həlli üçün konkret
tapşırıqlar, fərman və sərəncamlar verməsi özəl sektorun təmsilçilərinə yüksək diqqətin təzahürü idi.
Belə görüşlərə nümunə kimi 20 il bundan əvvəl - 2002-ci il aprelin 25-də yerli və mayın 14-də xarici iş
adamları ilə keçirilən görüşləri göstərmək olar. Bu görüşlərdə sahibkarlığın inkişafı yolları araşdırılmış, inkişafına
mane olan əngəllərin aradan qaldırılması üçün konkret tədbirlər müəyyənləşdirilmiş, növbəti illər üçün
Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları təsdiq olunmuşdur.
Həmin dövrdən keçən 20 il ərzində Azərbaycanda iqtisadiyyatın dayanıqlığı üçün sahibkarlığın inkişafı
prioritet istiqamət olaraq ölkə Prezidentinin diqqət mərkəzində olmuş və bu sahədə mühüm uğurlar əldə
edilmişdir.
Məhz bu görüşlərin Azərbaycan sahibkarlığının inkişafında mühüm tarixi əhəmiyyətini, habelə ölkənin
iqtisadiyyatında sahibkarların artan rolunu, məşğulluğun təmin olunmasında sahibkarlığın inkişafının müstəsna
əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Prezident İlham Əliyev 21 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə hər il aprelin 25-ni
Azərbaycanda "Sahibkarlar günü" kimi təsis etmişdir. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev siyasi və iqtisadi kursunu
uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyev milli inkişaf prioritetlərini düzgün müəyyənləşdirərək ölkənin bütün
potensialını, intellektual resursların, insan kapitalının gücləndirilməsi yönümündə səfərbər etmişdir. Məhz bu
səbəbdən müasir dünyamızın ən parlaq siyasi liderlərindən olan cənab İlham Əliyevin xalqın mütləq səsi ilə 2018ci ilin aprel ayında növbəti dəfə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. Bu seçkidəki parlaq qələbə bizi
müasir tariximizdəki ən böyük nailiyyətə yetirən böyük bir yolun başlanğıcı idi. Azərbaycan xalqı bu dəfə də öz
müdrik seçimini edərək Prezident İlham Əliyevə göstərilən mütləq etimadın illərdən bəri torpaqlarımızın azadlığı
uğrunda aparılan fədakar mücadilənin son mərhələsini də tamamlamağa şərait yaradacağına, bizi tarixi zəfərimizə
qovuşduracağına bütün qəlbi ilə inandı və yanılmadı. Məlum olduğu kimi, son iki il Azərbaycan xalqı üçün çox
əlamətdar olmuşdur.
44 günlük Vətən müharibəsində Prezident-Ordu-Xalq birliyi nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad
olundu və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edildi.
Hazırda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında işğaldan azad olunmuş torpaqların bərpası
istiqamətində böyük işlər görülür. İnsanların öz yurd-yuvalarına qayıtması üçün infrastruktur layihələrinin həyata
keçirilməsi, bu torpaqlarda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, yeni iş yerlərinin yaradılması, işğal altında olmuş
ərazilərimizdə həyatın yenidən canlanması üçün mühüm tədbirlər həyata keçirilir. İlyarımdır ki, Azərbaycanda
bütün addımlar postmüharibə dövrünün yeni reallıqlarına uyğun atılır. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur minalardan
təmizlənir, ərazidə yenidənqurma, tikinti-quruculuq işləri aparılır, infrastruktur yaradılır. Azərbaycan heç kimdən
yardım almadan bu missiyanı da uğurla icra edir. Çox diqqətçəkən faktdır ki, Prezident mütəmadi olaraq Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında həyata keçirilən layihələrə şəxsən nəzarət edir, müxtəlif yeni obyektlərin
təməlini qoyur, hazır olan infrastruktur obyektlərinin açılışını edir. Prezident təkcə ötən il Qarabağa və Şərqi
Zəngəzura 32 səfər çərçivəsində 21 obyektin açılışını etmiş, 37 təməlqoyma mərasimində iştirak etmişdir.
Cari il aprelin 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilmiş bu ilin
birinci rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirədə dövlət başçısı öz çıxışında bildirmişdir: "Bir daha demək
istəyirəm, müharibədən dərhal sonra apardığımız siyasət, beynəlxalq təşkilatlardakı fəaliyyətimiz, ikitərəfli
formatda böyük dövlətlərlə əlaqələrimiz real nəticələr verir, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda baş verən inkişaf və
hadisələr bu reallıqlara gətirib çıxarıb. Biz real işlərin tərəfdarıyıq və gələcəkdə bölgənin inkişafı ilə bağlı bizim
çox aydın təsəvvürümüz var və öz məqsədlərimizə bundan sonra da çatmaq üçün bütün imkanlardan istifadə
edəcəyik".
Prezidentin Ağdam rayonuna sonuncu səfəri zamanı iş adamlarına müraciət edərək onları həm Ağdama,
həm də işğaldan azad edilmiş digər ərazilərə sərmayə qoymağa çağırdı. Azərbaycanda yeni biznes qurmaq və
sahibkarlığın inkişafı üçün şəraitin yaradıldığını vurğulayan Prezident dedi: "Əlbəttə ki, bölgələrdə infrastruktur
layihələrinin icrası sahibkarlıq üçün də gözəl imkanlar yaradır. Ona görə Azərbaycan sahibkarları gərək azad
edilmiş torpaqlara gəlsinlər və burada müəssisələr qursunlar, iş yerləri yaratsınlar".
Prezident aprelin 12-də keçirilən müşavirədə yekun nitqində də bir daha qeyd etdi ki, " Mən Ağdam və
Cəbrayıl rayonlarında iki sənaye parkının təməlini qoymuşam. Yerli şirkətlər çox böyük maraq göstərirlər və mən
əminəm ki, yaxın illərdə o parklar üçün nəzərdə tutulmuş çox böyük ərazi bəlkə çatmaya da bilər. Ona görə mən
çox şadam ki, Azərbaycan sahibkarları böyük həvəslə, ürəklə bu işlərə qoşulurlar".
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası Prezidentin bu
çağırışını dəstəkləyir və bildirir ki, iqtisadi siyasətimizin istiqamətlərini nəzərə alaraq azad edilmiş torpaqlarda
sahibkarlığın inkişafı Böyük Qayıdışın daha tez bir vaxtda həyata keçirilməsinə böyük töhfə verəcəkdir.
Konfederasiya öz imkanlarından istifadə edərək azad olunmuş torpaqlarda biznesin inkişafı, mövcud layihələrə
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xüsusi yanaşmaların tətbiq edilməsi və sahibkarların dövlətin dəstək tədbirlərindən yararlanması üçün təşkilati
yardım göstərməyə hazırdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, artıq aqrar, təhsil, emal, mədənçıxarma, ticarət, turizm
sahələrini əhatə edən investisiya təklifləri mövcuddur və bundan sonra təkliflərin icra mərhələsinə keçid etmək
lazımdır.
İqtisadiyyat Nazirliyinin məlumatına görə, işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə biznes fəaliyyəti ilə məşğul
olmaq üçün 28 ölkədən olan xarici şirkətlər dövlətimizə müraciət edərək 226 layihə təqdim etmişlər. Bu da
səbəbsiz deyil. Dövlət Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi zonalarında yerli və xarici sahibkarları bərpa-quruculuq
işlərində dəstəkləmək üçün müxtəlif stimullaşdırıcı addımlar atır. Onlar da dövlətimizə inanaraq iri layihələrdə
iştirak etmək barədə müraciət edirlər.
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının Rəyasət Heyətinin qərarı ilə Qarabağda iş qurmaq istəyən ölkə
sahibkarlarının təkliflərini toplamaq məqsədilə işçi qrupu yaradılmış və sahibkarların təqdim etdiyi 70-ə yaxın
təklif hökumətə təqdim edilmişdir. Bununla bağlı artıq bir çox layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Bunlar "Yeni memarlıq", "Ağıllı şəhər", "Ağllı kənd", "Yeni iqtisadiyyat" və digər layihələrdir. Söz düşmüşkən
vurğulayaq ki, aprelin 29-da ADA Universitetində keçirilmiş "Cənubi Qafqaza yeni baxış: münaqişədən sonra
inkişaf və əməkdaşlıq" mövzusunda beynəlxalq konfransda Prezident İlham Əliyev öz çıxışında bir daha
bildirmişdir: "Birinci "ağıllı şəhər" Ağdamda, "ağıllı kənd" isə Zəngilanda olacaq. Sonra biz onu Azərbaycanın
digər ərazilərində də tətbiq edəcəyik".
Prezident İlham Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilmiş iqtisadi inkişaf strategiyası nəinki ölkəmizin
inkişafında müstəsna rol oynayır, hətta bir model olaraq keçid iqtisadiyyatı ölkələrinin iqtisadi inkişafı
baxımından nümunəyə çevrilməkdədir. Davamlı olaraq həyata keçirilən kompleks islahatlar, inzibati
prosedurların sadələşdirilməsi, qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması
tədbirləri və institusional dəstək mexanizmlərinin tətbiqi sahibkarlığın inkişafını daha da sürətləndirir, bütün
regionları əhatə etməklə yeni istehsal və xidmət sahələri yaradılır, ölkəmizin rəqabətqabiliyyətli məhsul istehsalı
imkanları genişlənir, özəl bölmənin ümumi daxili məhsulda və məşğulluqda xüsusi çəkisi artır.
Sahibkarlığın inkişafı sahəsində həyata keçirilən sistemli tədbirlər nəticəsində 2021-ci ildə də nüfuzlu
beynəlxalq qurumların reytinqlərində Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə yuxarı sıralarda yer almışdır.
Dünya Bankı tərəfindən Azərbaycan 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edilmiş, Heritic Fondunun 2021-ci ilin
nəticələrinə əsasən elan etdiyi İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 178 ölkə arasında Azərbaycan 38-ci pilləyə
yüksəlmişdir.
Sərbəst bazar münasibətlərinə, özünütənzimləməyə əsaslanan iqtisadi sistemdə insanların sosial
müdafiəsinə və rifahına hesablanmış müxtəlif layihələrin, ən başlıcası, mənəvi-etik dəyərlərin yad təsirlərdən
qorunması xüsusilə aktualdır. Bu təsirləri zərərsizləşdirmək isə yalnız yüksək mənəviyyatlı şəxsiyyətlərin üzərinə
düşür. Hazırda bu nəcib missiyanı yüksək mənəvi məsuliyyətlə üzərinə götürərək təmənnasızlıqla həyata keçirən
insanlar arasında Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva ön sırada dayanır. İnamla deyə
bilərik ki, Ülu Öndərin ali ideyalarına əsaslanan, dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi çoxşaxəli siyasətə
layiqli töhfələrini verən Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin milli mədəniyyətin, mənəvi dəyərlər sisteminin
qorunmasında, cəmiyyətə sağlam dəyərlərin aşılanmasında müstəsna xidmətləri vardır.
Xeyirxahlığına, diqqət və qayğısına görə hər kəsin məhəbbətini qazanmış Mehriban xanımın ölkəmizin
siyasi və iqtisadi həyatındakı rolu, mühüm xidmətləri danılmazdır. Onun fəaliyyət dairəsi çoxşaxəli olmaqla
həyatımızın bütün sahələrinə əsaslı şəkildə təsir edir. Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti olduğu müddətdə öz zəngin fəaliyyəti ilə təkcə ölkəmizdə deyil, bütün dünyada yüksək
nüfuz, dərin ehtiram qazanmış, Azərbaycanın inkişaf etmiş dövlətlər səviyyəsinə çatdırılmasının qarşıda duran ən
başlıca məqsəd olduğunu bəyan etmişdir.
Azərbaycan sahibkarları Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
sahibkarlığın inkişafına verdiyi töhfəni yüksək dəyərləndirirlər. Belə ki, son illərdə ölkədə qadın sahibkarların
sayı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır ki, bu işdə Mehriban xanımın rolu danılmazdır. Ölkədə qadınların əmək
bazarında kişilərlə bərabərhüquqlu iştirakına imkan yaradılması onların idarəetmə, biznes və hakimiyyət
strukturlarında daha geniş təmsil olunması ilə nəticələnir.
Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası hazırda qeyri-neft
sektorunun inkişafı istiqamətində ölkənin özəl sektorunda sağlam qüvvələrin birləşməsi əsasında öz işini qurur,
sahibkarlara göstərilən xidmətlərin əhatə dairəsini genişləndirir, günün tələblərinə cavab verən mövzular üzrə
treninqlər, seminarlar, konfranslar keçirir və sahibkarların hüquq və vəzifələrinin qorunması istiqamətində
mütəmadi iş aparır.
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Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyası və Azərbaycan Sahibkarlar
Konfederasiyası sosial dialoqun bərabərhüquqlu subyektləri kimi kollektiv müqavilə və sazişlərin bağlanması,
onlara əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, bir sıra əmək və sosial-iqtisadi məsələlərin həlli istiqamətində birgə
tədbirlər həyata keçirirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası
arasında 2020-2022-ci illər ücün sosial əmək münasibətləri üzrə razılaşdırılmış mövqelərini və birgə fəaliyyət
istiqamətlərini müəyyən edən Baş Kollektiv Saziş imzalanmış, bu sahədə müvafiq işlər həyata keçirilir.
Bunlarla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən iqtisadi islahatlara müvafiq olaraq,
Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası bir çox ölkələrin sahibkarlıq təşkilatları, xarici ölkələrin
Azərbaycandakı və Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri, Dünya Bankı, Avropa İttifaqının komissiya və təşkilatları
və digər beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq edir və bunun nəticəsində yerli iş adamlarına
Azərbaycanda və ölkə hüdudlarından kənarda tərəfdaşlar ilə işgüzar əlaqənin yaradılmasında və sahibkarlığın
inkişaf məqsədi ilə investisiya qoyuluşunda onlara müvafiq şərait yaradır.
Konfederasiya ölkə sahibkarlarını təmsil edən bir təşkilat olaraq həm əldə etdiyimiz uğurları dəyərləndirir,
həm də müasir çağırışları dərindən təhlil edir, bununla bağlı silsilə və ardıcıl tədbirlər həyata keçirir. Bu, istər
qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi, istər sahibkarlıq subyektlərinin problemlərinin öyrənilib əlaqədar
təşkilatlar tərəfindən onların həllinə nail olunması, istərsə də sahibkarların maarifləndirilməsi işinin daha da
dərinləşdirilməsi ilə bağlıdır.
Bu gün hər bir sahibkar anlayır ki, Azərbaycanın tərəqqisi və gələcək inkişafı üçün Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər davam etdirilməli və onlar bir sahibkar olaraq bu
işdə yaxından iştirak etməlidirlər. Bütün müharibə dövründə ölkə başçısının ətrafında sıx birləşərək "Dəmir
yumruğ"un bir parçası olmağı bacarmış Azərbaycan sahibkarları Qarabağın yenidən firavanlığına qovuşması,
işğaldan azad olunmuş torpaqların iqtisadi cəhətdən dirçəlməsi naminə səylərini daha da gücləndirirlər.
Bütün yuxarıda göstərilənləri təhlil edərək belə bir məntiqi nəticəyə gəlmək olar ki, Heydər Əliyev yolu müstəqil Azərbaycan dövlətinin və xalqımızın əbədiyyət yoludur. Prezident İlham Əliyev həmin parlaq yolun və
böyük gələcəyin qüdrətli təminatçısıdır. Ulu Öndərin xalqımız və dövlətimiz qarşısında müstəsna xidmətlərindən
biri də onun yolunu davam etdirməyə, ideyalarını daha da zənginləşdirib həyata keçirməyə qadir olan İlham
Əliyev kimi yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını dərindən bilən bir
siyasətçinin yetişdirməsi idi. Ulu Öndərin özü qədər inandığı və gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyi İlham
Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 19 ildə ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrinin dinamik inkişafı dünya
birliyinin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Heydər Əliyevin gələcək ücün nəzərdə tutduğu iqtisadi ideyalar və arzular artıq gerçəkliyə cevrilmiş, bütün
mənalı həyatını öz xalqına bəxş etmiş dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixində dərin
iz buraxaraq əsl dövlət idarəciliyi məktəbinə cevrilmişdir. Azərbaycan xalqının hələ necə-necə nəsli bu böyük
məktəbdən, Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı naminə faydalanacaqlar.
Buna görə də əminliklə deyə bilərik ki, istər çağdaş Azərbaycan tarixində, istərsə də xalqın yaddaşında
Heydər Əliyevin adı müstəqil və suveren dövlətin banisi, dahi siyasətçi, misilsiz şəxsiyyət, cəsur insan, qeyri-adi
zəka, fitri istedad sahibi, müdrik dövlət xadimi və əbədiyaşarlıq hüququ qazanmış ən böyük vətəndaş Azərbaycanlı kimi əbədi həkk olunub. Və bu ad əsrlər boyu qalacaq, hər zaman dərin hörmətlə, ehtiramla anılacaq.
Azərbaycan. - 2022.- 6 may. - № 93. - S. 11.
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İnamın gücü
Eldar Əzizov,
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Hər əsrin ümumi tarixi mənzərəsini müəyyən edən xarakterik xüsusiyyətlər var. Artıq üçüncü onilliyinə
doğru irəlilədiyimiz əsrimiz də böyük ehtimalla daha çox texnologiyaların inkişafı, kosmosun geniş miqyasda
fəthi, kainatın sirlərinin insan üçün daha da aydınlaşması, rəqəmsallaşma prosesləri, innovasiyaların həyatın ən
müxtəlif sahələrində geniş tətbiqi ilə yadda qalacaq. Bu baxımdan bizim - bu əsrin insanlarının gələcək nəsillər
qarşısında öyünəsi çox nailiyyətlərimiz var.
Amma bütün bunlarla yanaşı, XXI əsr əfsuslar olsun ki, həm də qlobal münaqişələr, böhranlar dövrü olması
ilə xatırlanacaq. Həqiqətən, bu gün dünyada baş verənləri nəzərdən keçirəndə, ayrı-ayrı epizodları eyni zaman
müstəvisində birləşdirəndə bizə elə gəlir ki, sanki dünya tarixinin heç bir dövründə indiki qədər savaşlar,
təlatümlər, problemlər yaşanmayıb.
Bir tarixçı kimi həmişə sabaha məhz dünənin və bugünün kontekstindən yanaşıram. Planetimiz
genişmiqyaslı böhranlar məngənəsindədir. İqtisadi problemlər, sosial səfalət, insan sağlamlığına qarşı qlobal
təhdidlər Yer üzünü ağuşuna alıb. Bir tərəfdən də ekoloji kataklizmlər insan həyatı üçün böyük təhlükəyə çevrilib.
Minilliklərlə yaşı olan dövlətlər süquta uğrayır, sivilizasiyalar tədricən aşınıb sıradan çıxır. Bir çox dəyərlər öz
əhəmiyyətini itirməyə başlayır. Dünyanın ən möhtəşəm tarixini yaratmış xalqların təmsilçiləri indi miqrant statusu
ilə Avropanın inkişaf etmiş şəhərlərinin küçələrində səfil həyatı keçirirlər. Humanizm, insana sevgi, gələcəyə
inam öz yerini ksenofobiyaya, fərqli mədəniyyətlərə aid insanların bir-birinə qarşı qeyri-adekvat davranışlarına,
dünyamızın sabahı ilə bağlı bədgüman suallara verib. Dünya sanki öz məhvərindən çıxıb.
Belə bir reallıq içində bizim xalq üçün sevinib qürur duyası əsas məqam isə odur ki, bu parçalanan, iflasa
sürüklənən, mənəvi ideallarından uzaq düşən dünyada Azərbaycan Respublikasına baxanda ölkəmizi həqiqətən
sabitlik adası, inkişaf məkanı, rifah ünvanı kimi görə bilirik.
Coğrafiya taledir
Belə bir məşhur ifadə var ki, "coğrafiya taledir". Bəli, hər bir xalqın yaşadığı coğrafiya istər-istəməz onun
taleyini də, bir çox arxetiplərini də müəyyənləşdirir. Keçmişində, bugünündə dərin izlər buraxır. Bu fikrin
dəqiqliyini öz xalqımızın yaşadıqlarında aydın görə bilirəm.
Biz strateji baxımdan son dərəcə əhəmiyyətli bir coğrafiyada yaşayırıq. Tarixən Şərqin qapısı sayılan
Azərbaycanın - Odlar yurdunun təbii sərvətləri bu məkanın dünya üçün önəmini daha da artırır. Bu üstünlüklər,
təbii ki, bu Vətənin hər bir övladı üçün böyük qürur mənbəyidir. Bununla belə bu cür strateji coğrafiyada
yerləşməsi Azərbaycanı əsrlər boyu yadellilərin istilalarına, hərbi yürüşlərinə də məruz qoyub. Fövqəlimperiyalar
daim burada öz maraqlarını təmin etməyə çalışıblar. Eyni istəyi müasir dövrümüzün fövqəldövlətlərinin
davranışlarında da görmək çətin deyil. Bütün bunların nəticəsində xalqımız tarix boyu amansız tale yaşayıb, ağır
sınaqlardan keçib, məşəqqətlərə qatlaşıb.
Bu bir reallıqdır ki, Azərbaycan kimi həssas coğrafiyalarda yaşayan toplumların həyatında lider amili
müstəsna rola malikdir. Xalqı müxtəlif dönəmlərdə üzləşdiyi bəlalardan qurtaran, coğrafiyanın cızdığı keşməkeşli
taleyin sınaqlarından üzüağ çıxaran, xilas edən məhz liderlər olur. Belə bir həqiqət işığında - doğum gününü
xalqımızın əlamətdar bayramı kimi qeyd etdiyimiz Heydər Əliyev dühası, son üç onillikdə isə Prezident cənab
İlham Əliyev şəxsiyyəti ön plana çıxır.
Tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayan Azərbaycan
Azərbaycan dövləti ərazicə o qədər geniş deyil. Dünyanın fiziki-coğrafi xəritəsində miqyası nə qədər
böyüdürsən böyüt, yenə də Vətənimizə aid hissə nöqtədən bir qədər böyük görünəcək.
Amma dünya tarixi əsrlər boyu bunu da sübuta yetirib ki, dövlətlərin dünya düzənindəki rolu, əhəmiyyəti
heç də onların coğrafi miqyasca böyük-kiçikliyinə bağlı deyil. Müasir dünya xəritəsində Azərbaycan coğrafi
anlamda hər nə qədər kiçik görünsə də, ölkəmizin qlobal mahiyyəti, siyasi-iqtisadi, sosial-mədəni miqyası olduqca
böyükdür, genişdir, qitələrə sığmayacaq bir şəkildədir.
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Tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayan Azərbaycan bu gün qitələrarası mühüm nəqliyyat-logistika
marşrutlarının yaradıcısıdır. Özü də eyni zamanda bir deyil, bir neçə marşrutun yaradıcısıdır. Bu gün beynəlxalq
iqtisadiyyat üçün qan damarı rolunu oynayan, ölkələri, mədəniyyətləri bir-birinə qovuşduran yollar, marşrutlar,
kommunikasiya kanalları bizim məmləkətdə birləşir, burada uzlaşır, Azərbaycandan dünyanın fərqli məkanlarına
doğru şaxələnir. Bu gün ölkələr, beynəlxalq aləm Azərbaycan vasitəsilə etibarlı kommunikasiya qurur.
Eyni mənzərə qlobal enerji kanallarına da aiddir. Tarixən enerji ölkəsi kimi tanınmış Azərbaycan artıq təkcə
Avrasiya qitəsinin deyil, ümumən dünyanın enerji xəritəsini korrektə edən əsas aktorlardan birinə çevrilib. Bu da
təbii ki, bir tərəfdən ölkəmizin zəngin təbii resursları, burada mövcud olan sabitlik və inkişaf mühiti hesabınadır.
Digər tərəfdən isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin gələcəyə aydın baxışla irəli sürdüyü və bu gün Prezident İlham
Əliyevin yeni təşəbbüslərlə daha da genişləndirdiyi, möhkəmləndirdiyi qlobal infrastruktur layihələri
sayəsindədir.
Azərbaycan bu gün dünyamız üçün böyük təhdidə çevrilmiş beynəlxalq terrorizmə qarşı prinsipial və
davamlı şəkildə mübarizə aparan, belə bir bəlanın aradan qaldırılmasına çalışan və bu ümumbəşəri mübarizəyə
ardıcıl töhfələr verən öncül dövlətlərdəndir.
Azərbaycan dünyada etibarlı partnyorluğun ən mükəmməl nümunələrindəndir. Tərəfdaşlıq etdiyi bütün
platformalarda Azərbaycana inanır, güvənir və bu inamın verdiyi əminliklə də işbirliyindən çəkinmirlər. Bütün
bu nailiyyətlər, heç şübhəsiz ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin zəmanəmizin ən parlaq liderlərindən
biri kimi şəxsi keyfiyyətlərinin, yürütdüyü məqsədyönlü siyasətin möhtəşəm təcəssümüdür.
Tarixin ən qüdrətli Azərbaycanı - Heydər Əliyevin ideyalardan, şərəfli amallarından dünyaya gələn tarixi
reallıqdır, dövlətçilik irsidir. Bu ilk növbədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin şah əsəridir.
Eyni zamanda möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin dərin intellektinin, geniş vizyonunun
nəticəsidir. Keçilməsi o qədər də asan olmayan, saysız çətinliklər hesabına başa gələn əzab-əziyyətli, amma həm
də şərəfli uzun bir yolun gətirib çıxardığı milli-strateji hədəfdir, ali məqsəddir.
Xalqımızı bu yola doğru istiqamətləndirən, öz müdrik zəkası ilə yolumuza işıq salıb aydınladan, bugünün
möhtəşəm Azərbaycanının ilk kərpicini qoyan isə doğum gününü qədirbilənliklə, minnətdarlıqla qeyd etdiyimiz
Ulu Öndər Heydər Əliyevdir.
Heydər Əliyevin Azərbaycanı
Müstəqil Azərbaycan dövlətini haqlı olaraq "Heydər Əliyevin Azərbaycanı" adlandırırlar. Bu bir danılmaz
həqiqətdir. 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdıb ölkəni və cəmiyyəti üzləşdiyi
ağır çətinliklərdən xilas edən, yenicə qazandığı müstəqilliyini, dövlətçilik əsaslarını itirmək təhlükəsi ilə üzləşmiş
Azərbaycanı dövlət kimi qurub inkişaf etdirən məhz Heydər Əliyevdir.
Eyni zamanda "Heydər Əliyevin Azərbaycanı" ifadəsi təkcə 1993-cü ildən sonrakı dövrü əhatə edən reallıq
deyil. Tarixçi kimi yada salmağı özümə borc bilirəm ki, 1969-1982-ci illərin Azərbaycanı da keçmiş ittifaq
miqyasında məhz "Heydər Əliyevin Azərbaycanı" kimi tanınırdı və bu, Ulu Öndərin o illərdə dövlət və xalq
qarşısındakı xidmətlərinə verilən layiqli qiymət idi.
Biz Heydər Əliyevin müstəqillik mərhələsində siyasi hakimiyyətə qayıdışı dövrünü xatırlayarkən o illərin
ağır böhranlarını, çətin günlərini, ölkə üçün də, xalq üçün də taleyüklü anlarını yaxşı xatırlayırıq. Qısa müddətdə
vəziyyəti nizama salmaq, ölkəni çalxalanmalardan, təlatümlərdən xilas edib rəvan bir inkişaf yoluna çıxarmaqdan
ötrü Ulu Öndərin fədakar fəaliyyətinin ayrı-ayrı epizodları kino lenti kimi gözlərimiz önündən keçir.
Bunu isə bəzən unuduruq ki, axı Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanına rəhbər seçildiyi vaxtlar da ölkənin
tarixi üçün bir o qədər xoş dövr deyildi. Bir çox reallıqları nəzərə alaraq 60-cı illərin sonlarını da Azərbaycan
həyatı üçün acınacaqlı mərhələ hesab edə bilərik. Heydər Əliyev o illərdə də ölkə rəhbərliyinə çox çətin və
mürəkkəb şəraitdə gəlmişdi. Ulu Öndər faktiki olaraq onda da xilaskar, qurucu missiyasını üzərinə götürməli idi
və götürmüşdü.
Ümummilli Lider respublika rəhbəri seçiləndə Azərbaycan keçmiş ittifaq miqyasında ən geridə qalmış
ölkələrdən idi. 15 ölkə arasında faktiki 14-cü sayılırdı. Ölkə həyatının bütün əhəmiyyətli sahələrində durğunluq
müşahidə olunurdu. Mənəvi böhran, aşınma, rüşvətxorluq, korrupsiya, haqsızlıq getdikcə güclənərək cəmiyyətin
dayaqlarını sarsıdırdı. İnsanların rifahında, ölkənin ümumi sosial mənzərəsində ciddi bir dəyişiklik hiss
olunmurdu. Böyük elmi-texniki tərəqqinin baş verdiyi dünyada, hətta keçmiş ittifaq ölkələrində də ciddi
dəyişikliklərin özünü göstərdiyi zamanda Azərbaycan yenə 50-ci illərin inersiyası ilə öz ətalətli həyatını yaşayırdı.
Xüsusilə kənd yerlərində insanlar tarlalarda çəkdikləri ağır əziyyət müqabilində kasıb komalarda yarıacyarıtox güzəran keçirirdilər. Yol, su, elektrik enerjisi, rabitə, şəhərlərdə mənzil təminatı, ümumilikdə həyat şəraiti,
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sosial infrastruktur əsrin əvvəllərində olduğundan az fərqlənirdi. Bu reallıqları dəyişə biləcək, ölkəni yaradıcı
şəkildə yenidən qurmağa qabil bir rəhbərə ehtiyac vardı. Azərbaycan insanının gözlədiyi həmin o rəhbər məhz
Heydər Əliyev oldu. Ulu Öndər 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər gəlməklə vəziyyəti qısa müddətdə büsbütün
dəyişdi.
Qurucu rəhbər
Heydər Əliyev cəmiyyət həyatının bütün sahələrində köklü islahatlara başladı. Ona qədərki heç bir rəhbərin
səsləndirməyə cəsarət etmədiyi "Qoy ədalət zəfər çalsın!" çağırışı ilə cəmiyyətə haqq-ədalət gətirdi. Ölkədə elə
bir sahə qalmadı ki, orada mühüm yeniliklər özünü göstərməsin. Ən xırdadan ən aliyə, ən yaxından ən ucqara
qədər hər şey dəyişdi. Azərbaycanın şəhərlərinin, qəsəbələrinin, kəndlərinin siması yeniləndi. Ucqarlarımızı
mədəni inkişaf axınına qovuşduran yollar abadlaşdı. Azərbaycan sanki o illərdə feodalizmdə qalmışdı və birdənbirə böyük intibah dövrünə keçid edirdi.
İnsan prosesin bilavasitə içində yaşayanda həyata keçirilən tədbirləri daha çox cari işlər kimi görür.
Prosesdən kənara çıxıb ona tarix kimi baxmaq imkanları məhdud olur. Amma müəyyən zaman keçdikdən sonra
artıq ümumən prosesin özü gözlərin önündə böyük bir tarix kimi canlanır. Onun mahiyyətini daha aydın, daha
əhatəli görə bilirsən.
Heydər Əliyevin 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gəlişindən sonra başlanan dövr də sözün əsl
mənasında intibah mərhələsi idi. Xalq illərdən bəri gözlədiyi, ideallarında yaşatdığı adil, haqqı-nahaqqı öz yerinə
qoymağı bacaran qurucu rəhbərə, nəhayət ki, qovuşmuşdu və o, insanların dəstəyindən güc alaraq, onları səfərbər
edərək Azərbaycanın mənəvi mühitini də, sosial-iqtisadi simasını da sürətlə dəyişirdi.
O dövrdə şəhər, eləcə də kənd quruculuğu sahəsində görülən işlər son 22 ildəki idarəçi fəaliyyətimdən irəli
gələrək məndə xüsusilə maraq doğurur və daim də ən mükəmməl nümunə, örnəkdir. Heydər Əliyevin ölkə
rəhbərliyinə gəlişinə qədər Bakının bir neçə məhəlləsində az-çox abadlıq vardı. Paytaxtın mərkəzdən azacıq kənar
məhəllələri isə hələ də Orta əsrlər görkəmində qalırdı. Rayon mərkəzlərinin əsas gözədəyən hissələrində də
nümayiş üçün müəyyən qədər abadlıq yaradılmışdı. Amma ümumi mənzərə fonunda bütün bunların əhatəsi çox
məhdud idi. Azərbaycanda müasir, modern şəhər quruculuğunun, kənd quruculuğunun əsasını məhz Heydər
Əliyev qoydu.
Eyni zamanda Azərbaycan insanının zəhmətinə dövlət səviyyəsində dəyər verilməsinin nümunəsini də
məhz Heydər Əliyev yaratdı. O illərdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan vətəndaşı əməyinin bəhrəsini görməyə başladı.
Dövlət öz vətəndaşını səhərdən axşama qədər inzibati güc hesabına tarlalarda, zavod və fabriklərdə, digər
təsərrüfat sahələrində qəpik-quruşa işlədib qarşılığında onun üçün ciddi bir dəyər yaratmayan zor aparatından
insanların rifahını təmin edən, onun sosial ehtiyaclarını yerinə yetirən, həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına,
arzularının yerinə yetməsinə kömək edən təsisata çevrildi.
Heydər Əliyev Azərbaycan insanlarını halal zəhmətə ruhlandırdı. Zəhmətkeş əməyini böyük bir dəyərə
çevirdi. Azərbaycan insanı öz halal zəhməti hesabına ev-eşiyini də qurdu, maşın da aldı, layiqli istirahət
hüquqlarını da təmin etdi, övladına yaxşı təhsil vermək imkanı da qazandı. Məhz o illərdə Azərbaycanın
kəndlərində ikimərtəbə evlər, evlərin həyətlərində o dövrün həyat şərtlərinə uyğun minik avtomobilləri
görünməyə başladı. Ölkənin ucqarlarında elektrik lampaları parladı, qaz, su, rabitə xətləri, abad yollar çəkildi,
keçilməz yerlərdə körpülər quruldu. Vətəndaşların həyatı rahatlığa çıxdı.
Müdrik islahatçı
Heydər Əliyev müdrik islahatçı, böyük yenilikçi idi. O, Azərbaycanın aqrar sənaye ənənələrini qorudu,
lakin bu sahəni də ənənəvi metodlardan uzaqlaşdırdı və müasirlik gətirdi. Aqrar sektoru modernləşdirdi.
Ümumiyyətlə, modernizm daha çox müasir inkişaf tendensiyalarını ifadə etməkdən ötrü istifadə olunan
termindir. Amma Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərindəki fəaliyyətinə nəzər salsaq, modernləşmənin
xüsusiyyətlərini müşahidə edə bilərik. Quruculuq layihələrində, sənayeləşmədə, aqrar sektorda, insanların
gündəlik həyat və məişətində, bir sözlə, həyatın hər bir sahəsində modernləşmə meyilləri nəzərə çarpırdı.
Eyni zamanda onu da qeyd edək ki, yenilikçi xarakterinə rəğmən Heydər Əliyev şəxsiyyətində müsbət
mənada bir mühafizəkarlıq da vardı. O, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq idi, gənc nəslin bu dəyərlər ruhunda yetişib
tərbiyə olunmasına çalışırdı, kosmopolit düşüncə tərzinin milli kimliyimizi aşındırmasına yol vermirdi. Bunu da
hər hansı inzibati-amirlik metodlarının köməyi ilə deyil, məhz özü şəxsi nümunə göstərməklə edirdi.
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Ulu Öndər Azərbaycan insanını məhz azərbaycanlı ruhu ilə yetişdirirdi. Heydər Əliyev tarixən çoxmillətli,
çoxmədəniyyətli ölkə olan Azərbaycandakı bütün xalqların nümayəndələrini vahid amal ətrafında, amma sovet
xalqı kimi yox, güclü, qüdrətli Azərbaycan xalqının təmsilçiləri kimi formalaşdırırdı. Azərbaycanda yaşayan
müxtəlif xalqların təmsilçiləri arasında multikulturalizm, tolerantlıq, fərqli mədəniyyətlərə hörmət və digər bu
kimi dəyərləri Heydər Əliyev məhz o illərdə bərqərar etmişdi. Azərbaycan xalqı öz milli kimliyini anlayır və bu
vahid xalqı təşkil edən bütün insanlar özünəməxsusluqlarını qorumaqla sülh içində yaşamağı, ölkənin zəngin
mədəniyyətinə, tarixi nailiyyətlərinə töhfə verməyi vətəndaşlıq məsuliyyəti kimi əxz edirdilər. Azərbaycanlı
olmaları ilə qürur duyurdular.
Belə bir ifadəni də çoxumuz eşitmişik ki, hər bir xalqın taleyini şəxsiyyətlər müəyyənləşdirir. Ulu Öndərin
müəyyənləşdirdiyi tarixi taleyimiz, Azərbaycan insanlarının rifahı, ölkənin bütün meyarlar üzrə müstəqil
yaşamağa tam hazır vəziyyətə gətirilməsi ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında bizi istiqlal nemətinə qovuşdurdu.
Dövlət qurucusu
80-ci illərin sonlarında müstəqillik uğrunda mübarizənin başlandığı dövrdə və müstəqilliyin ilk illərində
Heydər Əliyevin, əfsus ki, məqsədli şəkildə siyasi hakimiyyətdən kənarda saxlanması, meydanın siyasətdə,
idarəetmədə naşı insanların ümidinə buraxılması xalq olaraq bizi ağır sınaqlarla üzləşdirdi. Böyük itkilər, faciələr
yaşadıq. Hər günü Azərbaycanın gələcəyi üçün az qala əsrə bərabər o illərdə xeyli geri düşdük. Bu bir həqiqətdir
ki, o illərdə Azərbaycanın rəhbəri təsadüfi insanlar yox, məhz Heydər Əliyev olsaydı, o sınaqların, faciələrin çoxu
başımıza gəlməyəcəkdi. Ulu Öndər müdrik zəkasının gücü ilə onda da ən müşkül məsələlərə belə uyğun həll
yolları tapacaqdı. Əfsus ki, tarixi geri çevirib, xalqların taleyində redaktələr etmək mümkün deyil.
O dövrdəki prosesləri bütün təfərrüatları ilə sadalamağa da bəlkə indi bir o qədər ehtiyac yoxdur. Çünki hər
kəs o dövr haqqında ətraflı məlumatlıdır. Sadəcə məni tarixçi kimi narahat edən bir məqam var ki, gənc nəsil
arasında o dövrdə baş verənlər barədə müasir üsullarla, modern kommunikasiya kanallarından istifadə etməklə
onları maraqlandıracaq tərzdə maarifləndirmə işləri kifayət qədər aparılmır. Bunu isə mütləq etməliyik.
1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər olan dövrün məziyyətlərini gənc nəslə aydın formada çatdırmalıyıq. O dövr
daim ibrət götürüləsi, nəticə çıxarılası dərsdir, tarixin ibrət dərsidir.
Belə bir məşhur deyim var ki, "tarixini unudan xalq onu təkrar yaşamalı olur". Azərbaycanın bir daha 90cı illərin əvvəllərindəki təlatümlərlə üzləşməməsi üçün biz o dövrün tarixi mənzərəsini, gerçəklərini gənc nəsillərə
öyrətməliyik, həqiqətləri düzgün çatdırmalıyıq.
Həqiqət isə budur ki, Heydər Əliyev o illərdə torpaqları yağmalanan, soyqırımına məruz qalan, çörəklə
imtahana çəkilən, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə qarşılaşıb, nəinki müstəqilliyini, hətta dövlətçiliyini itirmək
təhlükəsi ilə üzləşən xalqa yalnız qurtuluş bəxş etmədi. O, Azərbaycanda rəhbərin vəziyyət bir qədər çıxılmaz hal
alan kimi öz postunu məsuliyyətsizcəsinə qoyub qaçmaq, vətəndaşları taleyin ümidinə buraxmaq, xalq qarşısında
içdiyi anda, götürdüyü öhdəliklərə xilaf çıxmaq ənənəsinin də qarşısını aldı. Heydər Əliyevə qədərki rəhbərlər öz
postlarını qoyub qaçmışdılar. Dar günlərdə, Vətənin taleyi üçün gərgin mübarizə məqamlarında, həlledici qərar
anlarında fərarilik yolu tutub xalqa xəyanət etmişdilər.
Bəzən deyirlər, yazırlar ki, Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini sıfırdan qurdu. Əsla razı deyiləm. Bu
fikir mövcud reallıqları tam əks etdirmir. Heydər Əliyev müstəqil dövlətimizi sıfırdan qurmadı. Ulu Öndər dövlət
quruculuğu prosesini hətta mənfidən, geridən başlayaraq sıfır vəziyyətindən keçirdi və ondan sonra qurdu. Heydər
Əliyev dövlətçiliyimizə qarşı ardıcıl qiyam cəhdlərinin qarşısını aldı. Bir dövlət xadiminin həyatında hər zaman
qürurla, şərəflə xatırlanacaq cəsarəti dəfələrlə nümayiş etdirdi. Həyatını riskə qoydu, heç zaman meydandan
qaçmadı, əksinə, Azərbaycanın xoşbəxtliyini istəyən insanları meydanda öz ətrafına çağırdı, əzəmətli duruşu,
mətinliyi ilə başqalarına da cəsarət aşıladı.
1994-cü ilin məlum oktyabr günlərində Heydər Əliyev xalqı meydana çağıranda onun çağırışına səs verib
bir anda meydana toplaşan, Ulu Öndərə dəstək verən, onun şəxsiyyəti ətrafında birləşdiyini göstərən
vətəndaşlarımızdan başqa, ətrafda xeyli qanunsuz silahlı adamlar da vardı. Heydər Əliyev əliyalın xalqın arasında,
onlarla çiyin-çiyinə, sadə insanların dəstəyini hiss edərək, öz şəxsiyyətinin, qətiyyətinin qüdrəti ilə Azərbaycanı
qorudu. Milli dövlətçiliyimizi məhv olmaqdan xilas etdi. Bu təhlükəli dönəmlərin bir daha təkrarlanmaması üçün
təminat yaratdı.
Ulu Öndər "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasına nail olmaqla Azərbaycanın iqtisadi inkişafı üçün güclü
təməl formalaşdırdı, təbii resursların ölkəmizin, xalqımızın rifahına yönəlməsinə nail oldu. Heydər Əliyev ölkənin
demokratik inkişaf amalını, strateji hədəflərini təhdid edən qanunsuz silahlı birləşmələrin fəaliyyətinə son qoydu
və nizami ordu quruculuğunu böyük uğurla həyata keçirdi. Cəbhə bölgəsində atəşkəsə nail olub sülh danışıqlarına
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başlamaqla həm Azərbaycanın sülh niyyətini bütün dünyaya nümayiş etdirdi, eyni zamanda müəyyən bir dövr
üçün bütün imkanları, resursları ölkəmizin hərtərəfli inkişafına yönəltmək üçün zəruri vaxt qazandı.
Tarix bu vaxtın getdikcə Azərbaycanın xeyrinə işlədiyini göstərdi. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ordumuzun 44 günlük Vətən müharibəsində əldə etdiyi qələbə bu həqiqətin möhtəşəm
sübutu oldu. Azərbaycan bütün cəbhələrdə - həm ordu quruculuğunda, həm diplomatik müstəvidə, həm sosialiqtisadi sahədə, həm gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində illərlə hazırlaşdığı bu haqq savaşını cəmi bir neçə
günün içində qazandı. Dünyanı fakt qarşısında qoydu və qələbəmizi dünyaya qəbul etdirdi.
"Mən ona özüm qədər inanıram"
Bir məqamı da xüsusi qeyd edək: Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildən etibarən müstəqil Azərbaycan
dövlətini qurarkən bu çətin və şərəfli missiyanın yerinə yetirilməsində Ulu Öndərin ən yaxın, ən sadiq və ən
fədakar yardımçısı məhz İlham Əliyev idi.
"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasında və uğurla icrasında, ölkədə yeni siyasi mədəniyyətin
formalaşmasında, vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmlənməsində, Azərbaycan diplomatiyasının uğurlarında, hətta
idman və gənclər hərəkatının genişlənməsində və bununla gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində - bir sözlə,
bütün sahələrdə Heydər Əliyev siyasətinin ən öncül icraçısı məhz İlham Əliyev cənabları idi.
Təsadüfi deyil ki, 2003-cü ilin prezident seçkisi ərəfəsində Ulu Öndər "Mən ona özüm qədər inanıram"
deyərək cənab İlham Əliyevi xalqa təqdim edəndə əslində xalq da artıq o şəxsiyyətə Heydər Əliyevin inandığı
qədər inanırdı. Birmənalı şəkildə inanırdı və sonrakı dövrlərdə də biz bu inamın gücünü gördük.
Prezident İlham Əliyevin qurduğu tarixin ən qüdrətli Azərbaycanı Heydər Əliyev irsinə, Ulu Öndərin tarixi
missiyasına verilən ən möhtəşəm dəyərdir. Prezident İlham Əliyevin qurduğu bu Azərbaycan hər cəhətdən
dünyada bir nümunədir. Vaxtilə Ümummilli Liderin söylədiyi məşhur kəlam ki, vardı - "Azərbaycan dünyaya
Günəş kimi doğacaq", - bu gün Azərbaycanın həqiqətən dünyanın siyasi, iqtisadi, mədəni üfüqlərində Günəş kimi
parladığını görürük. Bu gün Avropanın enerji təhlükəsizliyində müstəsna rol oynayan Azərbaycan Qafqazda sülh,
sabitlik və inkişaf mühitinin də əsas təminatçılarından biridir.
Bu gün yaxın-uzaq ölkələrdə hərbi münaqişələr, o cümlədən Rusiya və Ukrayna arasında baş verən
hadisələr, ortada olan həqiqətlər İlham Əliyev müdrikliyini bir daha dərk etməyimizə kömək göstərir. Böyük tarixi
zəfərimizlə nəticələnmiş 44 günlük Vətən müharibəsinin tam mahiyyətini hər birimiz üçün aydınlaşdırır. Yada
salaq: dünyanın aparıcı dövlətlərinin əksəriyyəti, fövqəlgüclər ənənəvi ikili standartlar prinsipinə sadiq qalaraq
bu münaqişədə Ermənistanın tərəfini tutmağa cəhd göstərirdilər. Açıq-aşkar işğalçı tərəfi müdafiə edirdilər.
Qeyri-obyektiv iddialarla üzərimizə gəlməyə çalışırdılar, Azərbaycanı məğlub görmək istəyirdilər.
Amma Azərbaycan Prezidenti 44 günlük münaqişənin mürəkkəb gərginliyini o qədər həssaslıqla, incəliklə
idarə etdi ki, müharibə Azərbaycan xalqının, haqqın-ədalətin zəfəri ilə başa çatdı. Əsrlərdən sonra ilk dəfə
torpağımızı geri aldıq. İkiəsrlik münaqişəyə, 30 illik müharibəyə Prezident İlham Əliyev son qoydu. Heydər
Əliyevin ən böyük vəsiyyətini, arzusunu, amalını yerinə yetirdi. Bu həm də Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsi
idi. Bu siyasət yenə də davam edir və Azərbaycana böyük nailiyyətlər qazandırır.
Milli birliyimizin təntənəsi
İnsanı mütəəssir edən ən mühüm məqamlardan biri də bu idi ki, Vətən müharibəsində Azərbaycandakı
bütün xalqların təmsilçiləri vahid orqanizm kimi, mütəşəkkil qüvvə kimi döyüşdülər, şəhid, qazi oldular və
Heydər Əliyevin bizlərə aşıladığı dəyərlər işığında hamımızın ümumi vətənimiz olan Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etdilər. Etnik mənsubiyyət, dil, din, mədəniyyət fərqlərindən asılı olmayaraq bütün dünya
azərbaycanlıları "dəmir yumruq" kimi birləşdilər. Hər kəs Azərbaycan xalqının sarsılmazlığını, mətinliyini, milli
birlik ruhunu gördü. Bu da Heydər Əliyevin Azərbaycana bəxş etdiyi çox yüksək dəyərdir.
Ötən əsrin 60-cı illərinin sonlarından başlayaraq Azərbaycanın yaşadığı, yaratdığı tarixin hansı səmtinə
baxsaq, orada Heydər Əliyevin nəcib izlərini görərik. Bu, əsl dövlət qurucusunun, dövlət adamının tarixin daş
yaddaşına həkk olunmuş nişanələridir və milli yaddaş bunları heç zaman unutmayacaq. Daim böyük rəğbət hissi
ilə xatırlayacaq.
Tarixi zəfərimizdən sonra bu gün Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda aparılan genişmiqyaslı quruculuq-bərpa
işlərində də yenə Heydər Əliyevin izini, ruhunu görürük. Heydər Əliyev bizlərə Vətən sevgisini onu qorumaqla
yanaşı, Vətəni hər imkanda gözəlləşdirməklə, quruculuqla, Vətənin abadlığına töhfələr verməklə ifadə etməyi
öyrədib. Bu gün Heydər Əliyev irsi bu torpaqlarda aparılan quruculuq işlərində yaşadılır.
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Ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti, UNESCO və ICESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva
və onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun dirçəlişində fəal iştirak edir, müxtəlif
layihələri ilə azad torpaqlarımıza abadlıq, həyat, ümid gətirir.
Dünya azərbaycanlılarının lideri
Vətən müharibəsindəki qələbəsi ilə regionda yeni reallıqlar yaratmış Azərbaycan yeni bir tarixi dönəmin
qapılarını açır. Bu mərhələ Azərbaycan hüdudlarından çox geniş miqyası əhatə edir. Bu gün Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev yalnız ölkəmizdə yaşayan on milyondan çox insanı arxasınca aparmır. O təkcə on
milyonluq Azərbaycan vətəndaşlarının yox, dünyanın dörd bir qütbündə yaşayan və azərbaycanlı ruhunu özündə
yaşadan 50 milyonluq azərbaycanlının lideridir.
Bir mühüm məqam da var: İsraildən Amerikaya, Yaponiyadan Braziliyaya, Afrikadan Vladivostokadək
geniş bir coğrafiyada yaşayan, vaxtilə ölkəmizdə doğulub-böyümüş, özünü azərbaycanlı sayan yəhudilər də, ruslar
da, ukraynalılar da, hətta başı daşa dəyərək ağıllanıb haqq yoluna gəlmək istəyən ermənilər də Prezident İlham
Əliyevi liderləri kimi qəbul edirlər.
Prezident İlham Əliyev bu gün ona inanıb güvənən insanları yalnız liderlik qabiliyyəti, dərin istedadı, parlaq
intellekti ilə arxasınca aparmır, o həm də ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindən insanların gözləri qabağında olan
ömrü ilə, şəxsi nümunəsi ilə inam qazanır. Öz şəxsi nümunəsi ilə hər birimizə ən layiqli vətəndaş, ən məsuliyyətli
vətənpərvər olmağı öyrədir.
Cənab İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri politologiya elmində izah olunan ən üst səviyyələri, ən yüksək
məqamları hər nə qədər ehtiva edirsə, eyni zamanda Azərbaycan Prezidenti öz şəxsi keyfiyyətləri ilə də insanlığın,
vətəndaşlığın ən ali məqamlarında təmsil olunur. Bu da Heydər Əliyev məktəbinin təntənəsidir.
Prezident İlham Əliyevin tarixinin ən möhtəşəm çağlarına gətirdiyi Azərbaycan bir zamanlar Heydər
Əliyevin arzularında görünən Azərbaycandır və tarixin ən qüdrətli Azərbaycanı bundan sonra da yeni nailiyyətləri
ilə bu adı, bu statusu qoruyacaq.
Azərbaycan. - 2022.- 6 may. - № 93. - S. 4.
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Qurtuluşdan Zəfərə
Mübariz Qurbanlı,
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü
Tarixi təcrübələrə görə, müdrik liderlər göstərdikləri xidmətlərin miqyasına və əhəmiyyətinə görə
dünyada fərqli səviyyədə qəbul olunurlar. Onlardan bəzilərinin fəaliyyəti mənsub olduqları dövlətin hüdudları ilə
məhdudlaşır və yalnız öz doğma Vətənində hörmətlə yad edilir.
Elə tarixi şəxsiyyətlər də vardır ki, onlar zaman və məkan anlayışına, milli ölçülərə sığmayaraq dünya
miqyasında tanınır və qlobal səviyyədə başqaları üçün örnəyə çevrilirlər. Bu baxımdan Ulu Öndər Heydər Əliyev
müdrik siyasəti ilə ümumdünya tarixində özünə dərin iz qoymuş dahi liderdir. Azərbaycanın tərəqqisi naminə
yorulmaz fəaliyyət göstərməsi, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində məqsədyönlü
və uzaqgörən siyasət aparması, bu sahədə böyük uğurlar əldə etməsi Heydər Əliyevin liderliyini səciyyələndirən
vacib xüsusiyyətlərdir.
Liderlik keyfiyyətləri və inkişaf
Qeyd edək ki, hələ sovet dövründə Heydər Əliyev respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdə böyük
uzaqgörənliklə Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil dövlət kimi yaşamasını təmin edəcək sosial-iqtisadi və millimənəvi bünövrənin yaradılması üçün mühüm işlər görmüşdür. Bunun nəticəsində respublikamızda genişmiqyaslı
quruculuq işləri aparılmış, çoxsaylı iri sənaye müəssisələri, o cümlədən ittifaq əhəmiyyətli strateji obyektlər
yaradılmışdır. Aqrar respublika olan Azərbaycan aqrar-sənaye respublikasına çevrilmişdir. Respublikada xeyli
sayda yeni ali və orta ümumtəhsil məktəbləri fəaliyyətə başlamış, kadr potensialının gücləndirilməsi məqsədilə
Azərbaycan gəncləri SSRİ-nin nüfuzlu ali məktəblərinə oxumağa göndərilmişdir. Milli hərbi kadrların
yetişdirilməsi və Sovet İttifaqının hərbi ali məktəblərinə azərbaycanlı gənclərin daxil olmasını təmin etmək üçün
1971-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb yaradılmışdır. Sovet dövrünün siyasi-ideoloji qadağalarına
baxmayaraq, xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri qorunaraq zənginləşdirilmişdir. Azərbaycançılıq məfkurəsinin
ictimai fikirdə aparıcı yer tutması məqsədilə əlverişli ictimai-siyasi, elmi-mənəvi mühit formalaşdırılmışdır.
Xalqımızın mədəniyyəti, incəsənəti və ana dilinin inkişafı üçün yeni mərhələnin əsası qoyulmuşdur. Milli
özünüdərk hissi güclənmiş, milli mənlik şüuru inkişaf etmişdir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda
demokratik siyasi sistemə və bazar iqtisadiyyatına keçidi təmin etmək məqsədilə islahatların aparılmasına
başlanıldı. Heydər Əliyev cəmiyyətin bütün sahələrini əhatə edən islahatların konseptual əsaslarını, başlıca
hədəflərini müəyyən etdi və bununla bağlı məqsədyönlü siyasət apardı. Məlumdur ki, həmin dövrdə
respublikamızda islahatların həyata keçirilməsinə maneçilik törədən faktorlar mövcud idi. Ermənistanın hərbi
təcavüzü nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğal olunması, sosial-iqtisadi böhranla, daxili və xarici
dairələrin antimilli fəaliyyəti ilə üzləşməsi kimi səbəblər Azərbaycanın inkişafı üçün ciddi problemlər yaradırdı.
Heydər Əliyev bu cür mürəkkəb və gərgin şəraitdə müdrik liderə məxsus uzaqgörən siyasət aparmaqla
respublikamızda ictimai-siyasi sabitliyin yaradılmasına nail oldu və geniş islahatların həyata keçirilməsinə
başlanıldı. Bunun nəticəsində sosialyönümlü bazar iqtisadiyyatı münasibətləri inkişaf etdi, ölkədə mövcud olan
iqtisadi, texniki-istehsal və elmi-texniki potensial təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olundu, milli iqtisadiyyatın dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyası təmin edildi. Davamlı və dinamik xarakter daşıyan islahatlar mahiyyət etibarilə
inkişafın yeni - Azərbaycan modelini yaratdı.
Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadi inkişafı naminə respublikanın zəngin karbohidrogen
ehtiyatlarından səmərəli istifadəni vacib hesab edirdi. Ölkə iqtisadiyyatının hərtərəfli inkişafı məqsədilə neft
amilindən məharətlə istifadə etməsi, böyük təzyiqlərə baxmayaraq 1994-cü il sentyabrın 20-də "Əsrin
müqaviləsi"nin imzalanmasına nail olması Heydər Əliyevin yüksək siyasi iradəsinin və qətiyyətinin təntənəsi idi.
Bu sənəd Azərbaycanın qapılarını bütün dünyanın üzünə açdı, yeni müqavilələrin imzalanmasına və ölkəyə
investisiya qoyuluşuna münbit şərait yaratdı. "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması və onun reallaşdırılması Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu neft strategiyasının möhtəşəm uğuru idi. Ümumiyyətlə, dahi şəxsiyyətin 1993-2003-cü
illərdə Azərbaycana rəhbərliyi dövründə respublikamızın keçdiyi inkişaf yoluna, qazanılan nailiyyətlərə nəzər
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saldıqda görürük ki, ölkəmiz sözün əsl mənasında böyük zirvələr fəth etmiş, beynəlxalq münasibətlər sistemində
söz və nüfuz sahibinə çevrilmişdir.
Dövlətçilik prinsipinin aparıcı xətti - azərbaycançılıq ideologiyası
Hər bir dövlətin uzunömürlülüyünü təmin edən, cəmiyyəti öz ətrafında birləşdirən və xalqın milli
maraqlarına söykənən ideologiyaya ehtiyacı vardır. Çoxmillətli və çoxkonfessiyalı ölkələrdə ideologiyanın
mövcudluğu daha aktual əhəmiyyət kəsb edir. Buna görə də Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi dövlətçilik
prinsipləri içərisində azərbaycançılıq ideologiyası mühüm əhəmiyyət daşıyır. Respublikamızın müstəqillik
yolunda kövrək addımlarla irəlilədiyi ilk illərdə Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsini milli ideologiya
səviyyəsinə qaldırması xalqımızın dövlətçilik tarixində mühüm hadisələrdən biridir. Bu məfkurə milli-dini kimliyi
ehtiva edən tarixi dəyər olmaqla yanaşı, həm də Azərbaycan dövlətinin tərəqqisini şərtləndirən bitkin ideoloji
konsepsiyadır. Azərbaycançılıq milli və dini münasibətlərin harmonik inkişafını, dini-etnik qruplar arasında
birgəyaşayışı, ən başlıcası, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini özündə təcəssüm etdirir. Heydər Əliyevin
müstəqil dövlət quruculuğunu uğurla həyata keçirməsi nəticəsində milliliklə dövlətçilik arasında sarsılmaz vəhdət
təmin edildi.
Azərbaycançılıq dövlət siyasətinin əsaslarından birini təşkil edərək özündə milli inkişafın ideoloji
tərəflərini birləşdirir. Bu məfkurə milli ideologiyanın bünövrəsi kimi müxtəlif mədəniyyətlər, adət-ənənələr və
dini konfessiyalar arasında həmrəylik yaradır. O, birlik və həmrəyliyin simvolu kimi milli maraqlardan çıxış edən
güclü dövlət hakimiyyətinə, yüksək milli intizama və özünüdərkə əsaslanır.
Azərbaycançılıq milli və dini konfessional zənginliyi özündə ehtiva edən ideoloji baxışlar sistemi kimi
müstəqil dövlətçiliyin möhkəmlənməsində xüsusi yer tutur. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev bu məfkurəni dövlət
idarəçiliyi fəlsəfəsinin əsas tezislərindən biri kimi irəli sürərək bildirmişdir: "Azərbaycan Respublikasının
ərazisində olan hər bir vətəndaş milliyyətindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, eyni hüquqa
malik olmalıdır. Əgər biz bu məfhumları rəhbər tuta bilsək və bunu əməli surətdə həyata keçirə bilsək, biz
Azərbaycan Respublikasında olan bütün xalqların, bütün millətlərin tam birləşməsini təmin edə bilərik. Bu, bizim
əsas vəzifələrimizdən biridir".
Azərbaycanda dini-mədəni müxtəlifliyin qorunması istiqamətində ardıcıl dövlət siyasətinin həyata
keçirilməsi multikultural və tolerant dəyərlərin inkişafına böyük təkan verir.
Nümunəvi dövlət-din modeli
Ölkəmiz tarixən dünyada dini dözümlülük ənənələri ilə fərqlənsə də, Azərbaycanın müasir beynəlxalq
standartlara cavab verən dünyəvi dövlət-din modeli Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində bərqərar olmuşdur.
1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsi ilə cəmiyyətin bütün sahələrinin, o
cümlədən dini münasibətlərin inkişafı üçün demokratik hüquqi normalar yaradıldı. Ölkəmizdə insan hüquqlarının
qorunmasına dair qanunvericilik bazası beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırıldı, dünyəvi dövlət-din
münasibətlərinin tənzimlənməsi prinsipləri təsbit olundu, dini etiqad azadlığı ilə bağlı normativ hüquqi aktlara
riayət edilməsinə nəzarət gücləndirildi. Dini konfessiyalar arasında tolerantlıq təmin edildi, eləcə də tarixi-dini
abidələrimizin tikintisi, bərpası və qorunması istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıldı.
Azərbaycanda dini təhlükəsizliyin təmin olunması üçün əlverişli mühit yaradıldı. Sovet dövründə
ibadət ocaqlarının fəaliyyətinə, dini ayinlərin icrasına qoyulmuş qadağalar aradan qaldırıldı, yeni ibadət evlərinin
əsası qoyuldu. Dövlətin dini sahədə siyasəti milli maraqları ifadə edərək dini sabitliyin qorunmasında vacib rol
oynadı. Azərbaycan dünyada dünyəvi, demokratik və hüquqi dövlət olmaqla yanaşı, həm də özünün milli-mənəvi
dəyərlərinə söykənən ölkə kimi böyük nüfuz qazanmağa başladı.
Azərbaycan dövləti vicdan və dini etiqad azadlığının qorunması istiqamətində məqsədyönlü siyasət
həyata keçirdi, milli təhlükəsizliyin təmin olunmasında əhəmiyyətli yer tutan bu sahəyə daim xüsusi həssaslıqla
yanaşıldı. Dini qurumların qanunla müəyyənləşmiş qaydada fəaliyyəti üçün lazımi imkanlar yaradıldı. Heydər
Əliyev milliyyətindən, irqindən, dinindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda yaşayan hər kəsin bütün sahələrdə
hüquq bərabərliyinin dövlət tərəfindən təmin edilməsini prinsipial məsələ kimi bəyan etmişdir: "Ölkəmizin
vətəndaşları dini, irqi mənsubiyyətindən, siyasi 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".
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Siyasi kursda varislik
Ümumdünya tarixindən məlumdur ki, yaşadığı coğrafi ərazidən asılı olmayaraq, xalqların dünyada
nüfuzunu artıran yalnız onların maddi-mədəni sərvətləri deyil, həm də mütərəqqi ideyaları ilə tarixi proseslərə
ciddi təsir göstərən siyasi liderləridir. Onlar mənsub olduqları xalqın maraqlarını ifadə edərək dünyada uzaqgörən
siyasətləri ilə tanınırlar. Belə şəxsiyyətlərdən biri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin
siyasi kursunu layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyevdir. Onun məqsədyönlü və qətiyyətli siyasəti
nəticəsində ölkəmizin bütün sahələrində əldə olunan uğurlar "Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük
ümidlər bəsləyirəm" deyən Heydər Əliyev dühasının müdrikliyini və uzaqgörənliyini bir daha sübut edir.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik fəaliyyətini təhlil etdikdə onun güclü siyasi iradəyə və idarəetmə
bacarığına malik, xalqına və dövlətinə bağlı lider olduğunu görürük. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan davamlı
inkişaf edən, dünya siyasətində öz yeri, rolu olan dövlət kimi tanınır, xarici ölkələr ona hörmət və ehtiramla
yanaşırlar.
Heydər Əliyev irsinə sadiqlik, Ulu Öndərin ölkəmizin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən siyasi
kursunun zənginləşdirilməsi və müasir dövrün çağırışlarının obyektiv qiymətləndirilməsi Azərbaycanın
tərəqqisini şərtləndirən mühüm faktorlardır. Yeni tipli siyasətçi və dövlət rəhbəri kimi dünyada diqqət mərkəzində
olan Prezident İlham Əliyev inamla xalqımızı Heydər Əliyevin ideyaları ətrafında birləşdirir. Heydər Əliyevin
siyasi kursunu zamanın tələbinə uyğun şəkildə, məharətlə davam etdirən Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət
özündə xalqımızın milli maraqlarını əks etdirir. Davamlı iqtisadi inkişafa malik olması, sosial, humanitar və digər
sahələrdə böyük nailiyyətlər əldə etməsi Azərbaycanın dünya birliyində mövqeyini gücləndirir. Milliyyətindən
və dini baxışlarından asılı olmayaraq hər kəsin hüquqlarının qorunması, müxtəlif millətlərin mədəniyyətlərinin və
adət-ənənələrinin inkişafına şərait yaradılması vətəndaş həmrəyliyini möhkəmləndirir. Azərbaycan fərqli
sivilizasiyaların qovuşduğu tolerant məkan kimi ümumbəşəri dəyərlərin inkişafına mühüm töhfələr verir.
Prezident İlham Əliyevin siyasətində xalqımızın sosial rifahının yaxşılaşdırılması, neft strategiyasının uğurla
davam etdirilməsi, Azərbaycanın maddi resurslarından əldə edilən gəlirlərin ölkənin inkişafına yönəldilməsi,
xalqımızın milli-mənəvi, tolerant dəyərlərinin təbliği mühüm yer tutur.
Dövlət-din münasibətlərinin inkişafı məqsədilə həyata keçirilən siyasət Azərbaycanın multikultural və
tolerant dəyərlərin inkişaf etdiyi dünyəvi dövlət kimi dünyada nüfuzunu artırır. Ölkəmizdə yalnız əksəriyyət təşkil
edən müsəlmanlara deyil, eləcə də digər dinlərin nümayəndələrinə bərabər münasibət göstərilir ki, bu da millidini kimliyi qoruyan vacib şərtlərdən biridir. Azərbaycan dövləti qloballaşmanın milli-dini kimliyə təsirini daim
diqqətdə saxlayır. Bununla bağlı olaraq Prezident İlham Əliyev demişdir: "Müasir dövrdə qloballaşma şəraitində
ayrı-ayrı ölkələrin, regionların və bütövlükdə dünyanın təhlükəsizliyinə təhdidlər artmaqda davam edir, bu
təhdidlərin həyata keçirilmə forma və üsulları isə daha da mürəkkəb və təhlükəli xarakter alır".
Prezident İlham Əliyevin siyasətində qloballaşma dövrünün çağırışları ilə xalqımızın milli-dini
kimliyinin mahiyyətindən irəli gələn tələblərin uzlaşdırılması xüsusi yer tutur. Bu sahədə siyasət aparılarkən
nəzərə alınır ki, qloballaşma ilə milli-dini kimlik arasındakı qarşılıqlı təsirə və onun nəticələrinə xüsusi diqqət
yetirilməsi vacibdir. Belə ki, milli-dini kimlik ölkəmizin davamlı inkişafında və onun dünya birliyində böyük
nüfuz qazanmasında əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, həm də milli mənlik şüurunun inkişafına ciddi təsir
göstərir.
Sözügedən istiqamətdə dövlət səviyyəsində görülən işlərin davamı kimi Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği
Fondunun yaradılması haqqında imzaladığı fərmanla milli-mənəvi dəyərlərimizə və mütərəqqi tarixi
ənənələrimizə verdiyi yüksək qiyməti və dəstəyi bir daha nümayiş etdirdi. Prezidentin bu addımı xalqımızın tarixi
yaddaşının, milli-mənəvi dəyərlərinin gələcək nəsillərə ötürülməsinə, gənclərin milli ruhda tərbiyə edilməsinə
növbəti töhfəsidir. Fondun təsis edilməsi dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkədə fəaliyyət göstərən
konfessiyalara dəstəyi, mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişafını, habelə bu sahəyə dövlət qayğısını daha da
gücləndirib. Eyni zamanda ölkə başçısının sərəncamı əsasında Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun yaradılması
xalqın tarixi ənənələrinə söykənən dini-mənəvi mühitin qorunub saxlanılması, inkişafı və dini fəaliyyətin təşkili
sahəsində yüksəkixtisaslı milli kadrların hazırlanması baxımından səmərəli addımlardan biridir. Bu sərəncam
Azərbaycanın xarici dini təhsildən asılılığını azaltmaq, yerli ilahiyyatçı kadr ehtiyacını təmin etmək baxımından
olduqca əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun yeni binasının
açılışında iştirakı ölkəmizdə vətəndaşların dini etiqad, vicdan və təhsil hüquqlarının səmərəli realizəsinin ölkə
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rəhbərliyinin diqqət mərkəzində olmasının bariz göstəricisi olmaqla yanaşı, bu sahənin milli təhlükəsizliyin vacib
elementi kimi nəzərdən keçirildiyini nümayiş etdirir.
Əminliklə deyə bilərik ki, milli birliyin və həmrəyliyin təmin olunması Heydər Əliyevin siyasətində
əsas məqsədlərindən biri olub və bu sahədə görülmüş işlərin hazırda uğurla davam etdirilməsi ölkəmizin
tərəqqisində mühüm rol oynayır. Ulu Öndərin azərbaycançılıq məfkurəsinə əsaslanan milli ideologiya ilə bağlı
siyasi kursunun həyata keçirilməsi vətəndaş həmrəyliyini daha da möhkəmləndirir. Dövlət-xalq birliyi ictimai
həyatın bütün sahələrində böyük nailiyyətlərin əldə edilməsinin təməlində dayanır.
Azərbaycançılıq məfkurəsinin və xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin təbliğində Birinci vitseprezident Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətini xüsusi qeyd etməliyik.
Heydər Əliyev kimi tarixi şəxsiyyətin siyasi irsini təbliğ etmək fondun fəaliyyət istiqamətləri içərisində xüsusi
yer tutur. Bu məqsədlə fond tərəfindən müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Bütün bunlar sübut edir ki, Heydər
Əliyev irsini təbliğ etmək həm də xalqımızın Ümummilli Liderinə olan rəğbət və ehtiramından bəhrələnməklə
ölkəmizin dünya birliyində mövqeyinin möhkəmləndirilməsi və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması
baxımından əhəmiyyətlidir.
Yeni tarixi şərait
2020-ci il sentyabrın 27-də Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təxribatı nəticəsində başlayan
müharibədə xalqımız Prezident İlham Əliyevin hərbi sərkərdəlik keyfiyyətlərinin, prinsipial və qətiyyətli
mövqeyinin, ən ekstremal şəraitdə belə uğurlu diplomatiya yürütdüyünün şahidi oldu. Azərbaycanın işğal
olunmuş əraziləri Vətən müharibəsində cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı ilə erməni qəsbkarlarından
azad edildi. Xalqımızın tarixinin parlaq və unudulmaz səhifələrindən birini təşkil edən bu şanlı qələbənin əsasında
Prezident İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, Azərbaycanın sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni, hərbi sahələrdə
uğurları və xarici siyasətdə nailiyyətləri dayanır.
Milli həmrəyliyin və vətəndaş birliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində aparılan dövlət siyasəti
özünün uğurlu nəticəsini Vətən müharibəsi dövründə bir daha sübut etdi. Xalqımız, o cümlədən ölkəmizdə
fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların nümayəndələri Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
siyasəti ətrafında sıx birləşib, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması yolunda həmrəylik nümayiş
etdirdilər. Dini konfessiyalar Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi təxribatlara dəfələrlə kəskin şəkildə
etirazlarını bildirmiş, din xadimləri Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qələbəsi üçün daim dualar edərək ayinlər
həyata keçirmişlər.
Vətən müharibəsində möhtəşəm qələbə regionda Azərbaycan üçün əlverişli sosial-iqtisadi və geosiyasi
vəziyyət yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin 2022-ci il aprelin 22-də Şuşa şəhərində keçirilmiş Dünya
Azərbaycanlılarının V Qurultayındakı çıxışında dediyi kimi: "Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi Prezident kimi
mənim üçün başlıca vəzifə idi. Vəzifəyə seçildiyim ilk gündən bu günə qədər bu məsələnin həlli və postmünaqişə
dövrünün Azərbaycanın xeyrinə inkişaf etməsi mənim üçün başlıca vəzifədir və bütün güclər səfərbər edilmişdir.
Biz hamımız - həm Azərbaycanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, dünya azərbaycanlıları bir nöqtəyə vururduq,
bir hədəfə çatmaq üçün çalışırdıq".
Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən siyasi partiyaların əksəriyyəti və vətəndaş cəmiyyəti institutları Vətən
müharibəsi dövründə həmrəylik nümayiş etdirərək Prezident İlham Əliyevin siyasətini və "Dəmir yumruq"
əməliyyatını fəal şəkildə dəstəklədilər. Bununla da bir daha sübut olundu ki, ölkəmizdə vətəndaş həmrəyliyi
sağlam təməllər üzərində qurulub və yeni siyasi konfiqurasiya, ictimai-siyasi mühit onu daha da möhkəmləndirir.
Yuxarıda göstərilənlərin ümumiləşdirilməsi sübut edir ki, Azərbaycanın davamlı inkişafı və dünyada
böyük nüfuz qazanması Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi kursu ilə sıx şəkildə bağlıdır. Çünki Ulu
Öndərin müəyyənləşdirdiyi siyasət özündə siyasi müdrikliyi, illərlə toplanmış böyük dövlətçilik təcrübəsini,
qətiyyətli siyasi iradəni və ölkəmizin hərtərəfli inkişafını nəzərdə tutan ideya-siyasi baxışları birləşdirir. Bu siyasət
vasitəsilə Azərbaycanın inkişaf strategiyasının hədəfləri müəyyən olunur. Heydər Əliyev yolu ölkəmizin tərəqqisi
üçün həmişə aktuallıq kəsb edən siyasi məktəb kimi özünü təsdiq edir.
Ümummilli Liderin siyasətini Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirməsi və müasir dövrün
çağırışlarından irəli gələrək onu yeniliklərlə zənginləşdirməsi Azərbaycanı dünyada güclü və qüdrətli dövlət kimi
tanıdır. Vətən müharibəsində möhtəşəm qələbənin qazanılması Heydər Əliyev yolunun Azərbaycanı Milli
Qurtuluşdan Zəfərə apardığının parlaq ifadəsidir.
Azərbaycan. - 2022.- 6 may. - № 93. - S. 5.
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Tarixin ən qüdrətli Azərbaycanı: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə
Səttar Möhbalıyev,
Milli Məclisin deputatı,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri
Tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayan müstəqil Azərbaycan illər öncə bu ideologiyanı, yeni yüksəliş
konsepsiyasını müəyyənləşdirən Ulu Öndər Heydər Əliyevin şah əsəridir. O əsər ki, bu gün müstəqil siyasəti,
iqtisadi qüdrəti və müzəffər ordusunun gücü ilə dünyaya səs salıb Günəş kimi doğan Azərbaycandır. Bu xoş
günləri bizlərə Ulu Öndər arzu edirdi və yəqin ki, bu möhtəşəmlik dahi şəxsiyyətin ölməz ruhunu şad edir.
Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin formalaşması, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması birbaşa Ulu
Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli Lider azərbaycanlı olması ilə fəxr etdiyi kimi, hər bir
azərbaycanlı da bu gün Heydər Əliyevin ən böyük əsəri olan müstəqil, inkişaf etmiş Azərbaycanın vətəndaşı
olmaqdan qürur duyur.
İnkişaf manifestinin müəllifi
Dünya siyasətində dəstxəti ilə seçilən, dövlət başçıları arasında fenomen istedadı ilə fərqlənən Ulu Öndər
Heydər Əliyev müdriklik simvolu kimi bu gün də nümunə göstərilir. Bu cəsarət və qətiyyət, liderlərə məxsus
dönməzlik və məğrurluq müasir Azərbaycanın qurucusu olan dahinin həyat amalının gerçəkləşməsinin parlaq
ifadəsi kimi Azərbaycanın imicini, nüfuzunu yüksəldib.
Hər bir xalqın əsrlər boyu formalaşan dövlətçilik ənənələrinin konkret dövlət modelində gerçəkləşməsi
üçün əlverişli siyasi mühit və milli iradə ilə yanaşı, güclü liderin də olması mühüm şərtdir. Güclü, qətiyyətli,
vətənpərvər və müdrik liderə malik olmayan xalq hətta real imkanlar daxilində belə öz müstəqilliyinə qovuşa
bilmir. Düz 99 il öncə Azərbaycan xalqının əsrlər boyu bəslədiyi azadlıq, müstəqillik və milli dövlətçilik kimi ali
məqsədlərini gerçəkləşdirmək üçün Allah özü dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevi xalqımıza bəxş etdi. Ömrünü
xalqının, dövlətinin parlaq gələcəyinə həsr edən Ulu Öndər dühası, özünəməxsus liderlik keyfiyyətləri, siyasi
prosesləri yönəltmək məharəti, cəmiyyətin maraq və mənafelərini ümumi nöqtədə birləşdirmək bacarığı ilə
dövlətə rəhbərlik fəaliyyətinin bütün mərhələlərində Azərbaycan xalqının rəğbət və etimadını, inamını qazandı.
Dövrünün xarizmatik şəxsiyyətləri xalq üçün çətin dönəmlərdə qarşıda duran vəzifələrin həlli yollarını
düzgün müəyyənləşdirmək, insanları milli məqsədlər ətrafında səfərbər etmək, irəli sürdükləri mütərəqqi ideyaları
əzmlə gerçəkləşdirmək bacarıqları sayəsində liderlik zirvəsinə ucalmışlar. Bu gerçəkliklər fonunda XX əsrdə
xalqımızın dünya siyasətinə bəxş etdiyi böyük şəxsiyyət Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixindəki
müstəsna yeri və rolu qabarıq görünür.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin bacarıqlı və təcrübəli dövlət xadimi, müdrik siyasətçi, dövlətçiliyin
möhkəm təməlini yaradaraq onu möhkəmləndirən, davamlı inkişaf yoluna çıxaran qüdrətli şəxsiyyət kimi həyat
və fəaliyyəti müasir tariximizin çox mühüm mərhələsini təşkil edir. Məhz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
inkişaf strategiyası müstəqil Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına ən etibarlı təminat olmuşdur.
Hələ 1969-cu il iyul ayının 14-də sovet Azərbaycanına ali rəhbər vəzifəyə irəli çəkilən Ümummilli Lider
ilk günlərdən mərkəzin ideoloji maneələrini aradan qaldırmaqla xalqın milli şüurunu oyatmağa çalışmış,
Azərbaycan xalqının gələcək müstəqilliyi üçün bütün imkanlardan istifadə etmişdir. Əminliklə demək olar ki,
1969-1982-ci illərdə həyatın bütün sahələrində baş vermiş köklü dəyişikliklər, abadlıq-quruculuq işləri miqyasına
görə Azərbaycanın inkişaf salnaməsinin ən dolğun səhifələridir.
İdarəçilik fəlsəfəsi fərqli və özünəməxsus cəhətlərlə zəngin olan Ümummilli Liderin Sovet Azərbaycanına
rəhbərlik mərhələsi respublikamızı 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 Öndərin Azərbaycana
gətirdiyi ideyalar respublikamızın 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 Liderin idarəçiliyinin ən mühüm xüsusiyyəti Azərbaycanın
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bütün sahələr üzrə inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyması, sözün əsl mənasında, öz intibah dövrünü
yaşaması olub.
Ulu Öndərin 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.
Xilaskar və böyük strateq
Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə milli mənafelərə xidmət edən çoxşaxəli addımları ilə xalqın
istiqlal və azadlıq duyğularının gerçəkləşməsinə real siyasi-hüquqi və iqtisadi zəmin hazırlamış Ümummilli Lider
respublikamızı müstəqilliyə qovuşduran mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərin də mərkəzində olub. Azərbaycan
1991-ci ilin oktyabrında dövlət müstəqilliyini bərpa etsə də, cəmiyyətin bütün sahələrində hökm sürən böhranlı
və xaotik vəziyyət yalnız Ulu Öndərin xalqın təkidli istəyi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra aradan qaldırılıb.
1993-cü ilin ikinci yarısından etibarən Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında demokratik, hüquqi və
dünyəvi dövlət quruculuğu yolunda atılan inamlı addımlar, həyata keçirilən sosial-iqtisadi islahatlar
respublikamızın milli inkişaf modelinin formalaşması prosesini daha da sürətləndirib.
Ümummilli Lider ilk gündən 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 böyük strateq olaraq Azərbaycanda milli dövlətçiliyin prioritet
inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən xalqın milli mentalitetinin səciyyəvi cəhətlərini də nəzərə almışdır.
Ulu Öndər 1993-cü ilin iyununda xalqın çağırışına cavab verərək Azərbaycanın idarəçilik sükanı arxasına
keçmiş, üzləşdiyi çətinliklərə, maneələrə, dövlət çevrilişi cəhdlərinə mətinliklə sinə gərərək xalqımızı vətəndaş
müharibəsindən, milli müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsindən, hərc-mərclik və xaos mühitindən qurtarmışdır. 1993cü ilin oktyabr ayının 3-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Prezidenti seçilməsi ilə ölkəmizin həyatında yeni dövrün
əsası qoyulmuşdur.
Ölkədə xalqın iradəsi ilə baş vermiş qanuni hakimiyyət dəyişikliyindən sonra dövlətin müstəqilliyinin
praktik müstəvidə özünü göstərməsi üçün real əsaslar yaranmışdır. Heydər Əliyevin Prezident seçilməsindən
sonra müstəqil Azərbaycan dövlətinin hüquqi və siyasi-iqtisadi suverenliyinin təmin olunması prosesi
başlamışdır. Ulu Öndər ilk növbədə ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərpası istiqamətində gərgin iş aparmalı
olmuşdur. Qanunsuz silahlı dəstələr zərərsizləşdirilmiş, Azərbaycanın sosial-iqtisadi yüksəlişinə yol açan ən
mühüm amil kimi cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edilmişdir.
Böyük Öndərin siyasi uzaqgörənliyinin, prinsipiallığının və iradə nümayişinin məntiqi nəticəsi olaraq
1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin əfsanədən reallığa çevrilməsi ölkənin bütün strateji əhəmiyyətli sahələrinin
inkişafına təkan vermişdir. "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanmasının milli inkişafdakı misilsiz əhəmiyyəti bugünkü
intensiv sosial-iqtisadi inkişaf fonunda daha qabarıq görünür. Azərbaycana son illərdə daha böyük uğurlar gətirən
bu strategiyanın əsas mahiyyəti ölkənin malik olduğu təbii sərvətlərdən Azərbaycan xalqının rifahı naminə daha
uğurlu şəkildə istifadə etməyə əsaslanır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı böyük xidmətlərindən biri də
müstəqil respublikamızın ilk Konstitusiyasının yüksək demokratik meyarlar əsasında hazırlanması və ümumxalq
səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi olmuşdur. Konstitusiyamız ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini
müəyyənləşdirməklə yanaşı, insan hüquq və azadlıqlarının, eləcə də sosial hüquqların təminatına, ümumən sosial
dövlət konsepsiyasının reallaşmasına hüquqi baza yaratmışdır. Azərbaycan dövlətinin hər bir vətəndaşının
rifahının yüksəldilməsinin, onun sosial müdafiəsinin və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına qaldığı bəyan
edilmişdir.
Digər tərəfdən bütün siyasi və diplomatik vasitələrin işə salınması ilə 1994-cü ilin may ayında keçmiş
Dağlıq Qarabağ münaqişəsində həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəs əldə olunmuşdur. Atəşkəsin həyati əhəmiyyəti
onda idi ki, Ümummilli Liderin rəhbərliyi ilə o zaman mövcud olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin aradan qaldırılması istiqamətində gərgin iş aparılmış, bir sıra əhəmiyyətli nəticələr əldə edilmişdir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz faktı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəfələrlə
pislənmiş, buna etiraz olaraq bir sıra qətnamələr qəbul olunmuşdur.
Atəşkəs haqda müqavilə imzalandıqdan sonra Azərbaycanda ordu quruculuğu sürətlənmiş, Silahlı
Qüvvələrin maddi-texniki təminatının yaxşılaşdırılmasına başlanılmış, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığının
artırılmasına, döyüş ruhunun yüksəldilməsinə diqqət artırılmışdır. Həmçinin Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə ordu
quruculuğu ilə bağlı genişmiqyaslı islahatlara başlanılmış, qısa müddətdə hərbi hissələrin, ayrı-ayrı qoşun
345

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

növlərinin formalaşdırılması tam başa çatdırılmışdır. Dövlətçiliyi və hərbi andı uca tutan, hərbçi olmağı şərəf
bilən zabitlər hərbi hissələrin rəhbərliyinə cəlb olunmuşlar. Bunlardan əlavə, ordunun mərkəzləşdirilmiş madditexniki təminatı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmış, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti nizama salınmış, şəxsi
heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığı və döyüş ruhu yüksəldilmiş və ən nəhayət, Silahlı Qüvvələrin mükəmməl
qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Bir sözlə, məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin milli ordu quruculuğu
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuş, qısa müddətdə vahid komandanlığa tabe olan nizami ordu
formalaşmışdır.
1993-2003-cü illərdə dövlətçiliyin mükəmməl təməl prinsiplərini yaradan Ulu Öndər Heydər Əliyev
idarəçilikdə səriştəsizliyə, qətiyyətsizliyə, bəsitliyə birdəfəlik son qoyaraq uğurlu daxili və xarici siyasət
yürütmüş, dünyanın fövqəlgüc dövlətlərini Azərbaycanla hesablaşmaq məcburiyyətində qoymuşdur. Milli
maraqlara cavab verən xarici siyasət yeridən müstəqil Azərbaycan nəticədə Cənubi Qafqazın lokomotiv dövlətinə
çevrilmişdir.
Qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının müstəqil qurum
kimi formalaşması da Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli Liderin hakimiyyətə qayıdışı ilə
həmkarlar ittifaqlarının həyatında yeni səhifə açılmışdır. Heydər Əliyevin şəxsi diqqət və qayğıkeşliyi nəticəsində
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları yenidən ölkənin ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında layiqli yeri olan
bir təşkilata çevrilmişdir. Məhz Ümummilli Liderin şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti altında keçmiş postsovet
məkanında ilk dəfə olaraq Azərbaycanda 1994-cü ildə "Həmkarlar ittifaqları haqqında" qanun qəbul edilmiş,
bununla da təşkilatın normal fəaliyyətinə şərait yaradılmışdır.
Heydər Əliyevin göstərişləri və tövsiyələri sayəsində Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının vəzifələri
dəyişmiş, onların sosial təyinatı, funksiyaları, fəaliyyətlərinin forma və metodları əsaslı şəkildə yenidən
qurulmuşdur. 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. Bütün bunlar respublikada həmkarlar ittifaqı hərəkatının inkişafına stimul
yaradaraq işçilərin sosial-iqtisadi hüquqlarının müdafiəsini daha səmərəli formada həyata keçirməyə imkan
yaratmışdır.
Alternativsiz dövlətçilik məktəbi, mükəmməl siyasi irs
Bütün bu reallıqlar bir daha təsdiq edir ki, bugünkü qüdrətli Azərbaycan dövlətinin banisi məhz Ulu Öndər
Heydər Əliyevdir. Ancaq Ulu Öndərin digər şah əsəri yaratdığı misilsiz və alternativsiz dövlətçilik məktəbi,
mükəmməl siyasi irsdir. Bu məktəbi və irsi isə daha böyük nailiyyətlərlə, yeni dünyanın müasir tələbləri ilə
zənginləşdirib, daha da gücləndirən Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Komandan İlham Əliyevdir. Xalqın mütləq
əksəriyyətinin böyük etimadı ilə 2003-cü ilin oktyabrında Prezident seçilən İlham Əliyev ötən 19 ildə Ulu Öndər
Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirməklə yanaşı, onun xaos və anarxiyadan qurtardığı
respublikamızın "Güclü dövlət - müstəqil siyasət" konsepti əsasında inkişafını təmin etmişdir.
Prezident İlham Əliyevin əzmkarlıqla davam etdirdiyi çoxşaxəli islahatlar kursu iqtisadiyyatda böyük
uğurlara zəmin yaratmış, hər bir vətəndaşın həyatında nəzərəçarpacaq irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. Əgər 19932003-cü illərdə dövlət müstəqilliyinin daxili və xarici təhdidlərdən qorunub saxlanılması, iqtisadiyyatın
dirçəldilməsi, ölkəmizin beynəlxalq arenada tanıdılması praktiki məqsədlər idisə, son 19 ildə reallıqlar yeni
hədəflər müəyyənləşdirmiş, xalqın 30 illik ağrı-acısı olan Qarabağ münaqişəsinə son qoyulmuşdur. Ötən 19 ildə
Azərbaycan tarixinin ən qüdrətli dövlətinə çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müstəqil
siyasət, mütərəqqi islahatlar, reallaşdırdığı qlobal miqyaslı layihələr Azərbaycanın dünyada siyasi çəkisini
getdikcə artırmış və ölkəmiz söz sahibinə çevrilmişdir.
Bu müddət həm də dünya siyasətinə təsir göstərən möhtəşəm layihələrin reallaşdırılması ilə səciyyəvidir.
Ümummilli Liderin yeni neft strategiyasının tərkib hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı-TbilisiƏrzurum qaz, eləcə də "Cənub qaz dəhlizi" çərçivəsində TAP, TANAP kəmərlərinin istifadəyə verilməsi, "Ümid",
"Abşeron" və s. perspektivli yataqların kəşfi, Şərqlə Qərbi qovuşduracaq Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin
tikintisi bu baxımdan xüsusi qeyd olunmalıdır.
Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğıkeşliyi nəticəsində 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 əməl edilməsi, bazar iqtisadiyyatı şəraitində işçilərin
əmək hüquqlarının qorunması, işəgötürənlə işçilər arasında münasibətlərin tənzimlənməsi istiqamətində bu gün
Azərbaycanda məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.
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Cənab İlham Əliyev Prezident seçildiyi ilk gündən xalqa verdiyi vədləri bütünlüklə yerinə yetirib. O,
Prezident kimi Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 19 ildə ölkəmizin bütün sahələrdə sürətli inkişafına nail olub,
vətəndaşların sosial problemlərini həll edib, insanların rifahını daha da yaxşılaşdırıb.
Məhz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən pozulmuş ərazi bütövlüyümüz
bərpa edilib. Bu gün Cənubi Qafqazda və ümumən regionda planlaşdırılan bütün meqalayihələr Azərbaycanın
iştirakı olmadan və milli maraqları nəzərə alınmadan reallaşdırılmır. Burada coğrafi şəraitdən, siyasi sistemin
xüsusiyyətindən asılı olmayaraq, liderlik fenomeni önəmli rol oynayır. İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri
sayəsində ölkəmizdə siyasi sabitlik təmin olunub və gələcək inkişaf üçün zəmin yaradılıb.
Cənab İlham Əliyevin iqtisadi islahatları sayəsində Azərbaycan donor ölkəyə çevrilib. Bir vaxtlar xarici
yardımlara ehtiyacı olan Azərbaycan bu gün üzvlərinin sayına görə BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilat olan
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən dövlət kimi imkansız dövlətlərə humanitar və maddi yardımlar edir. 2020-ci
ildən başlayaraq dünyanı ağuşuna alan qloabal pandemiya dövründə Azərbaycanın 80-dən çox ölkəyə humanitar
yardımlar göndərməsi bunun əyani təsdiqidir.
Ata vəsiyyətini yerinə yetirən Müzəffər Komandan
Bu gün şanlı tariximizin yeni səhifələri yazılır. Bu yeni salnamənin parlaq səhifəsi isə 44 günlük Vətən
müharibəsindəki böyük zəfərin gətirdiyi müasir reallıqlardır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi,
cənab İlham Əliyevin layiqincə davam etdirdiyi siyasi xəttin nəticəsi olaraq güclü Azərbaycan dövləti bir daha öz
qüdrətini dünyaya nümayiş etdirərək beynəlxalq təşkilatların illərlə çözə bilmədiyi məsələni "Dəmir yumruq"
əməliyyatı ilə cəmi 44 günə reallığa çevirdi.
Bu zəfərlə Ermənistanın 30 illik işğalına son qoyuldu, yeganə ağrılı problemimiz həllini tapdı. Azərbaycan
döyüş meydanında yalnız Ermənistanı cəzalandırmadı, həm də uzun onilliklər xalqımız barədə dünyada mənfi
obrazlar yaratmağa çalışan dünya erməniliyinə böyük zərbə vurdu. Ermənistan ordusunun gücü, erməni əsgərinin
döyüş əzmi barədə uydurulmuş mif 44 günə darmadağın edildi.
Bu gün Şuşada dalğalanan Azərbaycan bayrağının kölgəsi bütün Qarabağa, Şərqi Zəngəzura düşür.
İşğaldan azad edilən torpaqlarımızda həyata keçirilən yenidənqurma işləri isə bir daha dünyaya Azərbaycanın
iqtisadi qüdrətini nümayiş etdirir. Çünki Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda reallaşdırılan bütün layihələri
Azərbaycan heç kimdən yardım almadan öz gücünə həyata keçirir.
Mədəniyyətimizin paytaxtı olan Şuşa şəhəri isə Qafqazın diplomatiya mərkəzinə çevrilir. Bunu Şuşada
keçirilən beynəlxalq təşkilatların forumları, konfransları da təsdiqləyir. Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə
Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının da məhz Şuşada keçirilməsinin həm tarixi, həm də rəmzi mənası oldu.
Qurultaydakı nitqində Qalib Komandan həm yeni reallıqları dəyərəndirdi, həm də dünyada Azərbaycan diaspor
təşkilatlarının mövqelərinin getdikcə güclənməsini şərtləndirən əsas yol xəritəsini müəyyənləşdirdi. Postmünaqişə
dövründə həyata keçrilməli olan mühüm məsələləri diqqətə çatdırıb soydaşlarımıza ciddi tapşırıqlarını verdi. Milli
diaspor təşkilatlarının vahid, mütəşəkkil qüvvə kimi təşkilatlanması zərurətini önə çəkib bunun ideoloji-siyasi
konturlarını göstərdi. Dövlət başçısı müasir dövrdə bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmadan erməni lobbisi ilə
mübarizədə ciddi uğur qazanmağın qeyri-mümkünlüyünü vurğuladı.
Artıq ilyarımdır ki, regionda başqa reallıqlar hakimdir. Torpaqlarını azad edən Azərbaycan Ermənistanın
işğal siyasətinə son qoyub. Bu reallıqlar həm də ondan ibarətdir ki, dünya ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına
dair iddialarını yaxına buraxmır. Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı
gündəliyi isə Prezident İlham Əliyev müəyyən edir. Ona görə də məğlub ölkə qaliblə hesablaşmağa məhkumdur.
Belə ki, bir müddət əvvəl cənab İlham Əliyev Ermənistana 5 prinsipdən ibarət təklif göndərərək bəyan etmişdi ki,
sülh sazişi yalnız bu prinsiplərə riayət olunacağı halda reallaşa bilər. Əvvəl Ermənistan rəhbərliyi ənənəsinə sadiq
qalaraq müxtəlif fikirlərlə bu prosesdən yayınmağa çalışsa da, sonda reallığı qəbul etmək məcburiyyətində qaldı.
Nikol Paşinyan İlham Əliyevin irəli sürdüyü təkliflər əsasında sülh sazişinin bağlanmasına razılıq verdiyini
bildirdi. Qeyd etdək ki, Azərbaycan Prezidentinin bu prinsipləri beynəlxalq səviyyədə də təqdir olunur. Cənubi
Qafqazda sülhün bərqərar olunmasını istəyən Avropa İttifaqı cənab İlham Əliyevin təkliflərini dəstəkləyir.
Prezident İlham Əliyev ADA Universitetində "Cənubi Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq" mövzusunda
keçirilən beynəlxalq konfransda da bir daha bu barədə fikirlərini açıqladı. Dünyanın 23 dövlətinin 40-dan çox
beyin mərkəzlərinin nümayəndələrinin iştirak etdiyi beynəlxalq forumda Azərbaycan Prezidentinin sülh
danışıqları üçün irəli sürdüyü təkliflərin yalnız bölgəyə əminamanlıq gətirəcəyi və bu prosesdə ən çox
Ermənistanın iqtisadi dividendlər qazanacağı bildirildi.
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Prezidentin bu forumda iştirakı və verilən bütün sualları ətraflı cavablandırması bir daha onu göstərdi ki,
Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülhü, əmin-amanlığı, inkişafı dəstəkləyir və nəinki öz qonşuları ilə, regionla
əməkdaşlıq etmək istəyən digər dövlətlərlə dostluq münasibətlərini və əlaqələrini qurmağa hazırdır. Bütün bunlar
əlbəttə ki, cənab
İlham Əliyevin dünya səviyyəli, nüfuzlu siyasətçi olmasının bariz təcəssümüdür. Bu cür toplantılarda,
forumlarda Azərbaycan Prezidentinin əsl liderlik keyfiyyətləri nümayiş etdirməsi, dünyada gedən proseslər
barədə yüksək məlumatlılıq səviyyəsi, sərrast cavabları bir daha İlham Əliyevin qətiyyətli, prinsipial və humanist
lider olduğunu təsdiqləyir.
Bu uğurlu diplomatiya, müstəqil siyasətin təntənəsi bir daha Ulu Öndərin 2003-cü ildə xalqa müraciətində
səsləndirdiyi "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" fikirlərin həm dahi şəxsiyyətin nə qədər uzaqgörən olduğunun, həm də cənab İlham Əliyevin bu
ideologiyaya, verdiyi sözə və ən nəhayət, Ata vəsiyyətinin yerinə yetirilməsi vədinə sadiqliyinin bariz
təcəssümüdür.
Azərbaycan. - 2022.- 6 may. - № 93. - S. 7.
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Zamana sığmayan lider
Sadiq Qurbanov,
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri
Müasir Azərbaycanın dövlətçilik tarixi xalqımızın böyük oğlu, bütün həyatını xalqının və dövlətinin
inkişafına həsr etmiş Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev hər zaman fəxr
edəcəyimiz, qürur hissi ilə xatırlayacağımız dahi şəxsiyyətdir, onun ictimai-siyasi həyatdakı bənzərsiz siyasi
manevrləri, müdrikliyi, filosofluğu və təşkilatçılığı sistemli bir məktəb yaratmışdır.
Heydər Əliyev şəxsiyyəti və onun yaratdığı siyasət məktəbi idarəçilik sahəsində çalışan hər bir şəxs üçün
yüksək ictimai tərbiyə və siyasi kamillik məktəbi nümunəsidir, eyni zamanda bu siyasi məktəb özündən sonra
gələn siyasətçilər üçün ali tərbiyə məktəbi, real həyatı əks etdirən, yüksək əxlaqi və humanist keyfiyyətlərə malik
bir tərbiyə ocağıdır. Bu siyasət məktəbini insan və cəmiyyətin formalaşmasında siyasi mədəniyyət və ya siyasi
tərbiyə institutu kimi də dəyərləndirə bilərik. Heydər Əliyevin siyasi fəlsəfəsində siyasətə kompleks yanaşma,
milli dövlətçilik və milli ideologiya konsepsiyası siyasət və iqtisadiyyatın vəhdəti, mədəni irs və milli-mənəvi
dəyərlər, demokratik dəyərlər, bir sözlə, Azərbaycanın dirçəlişinin nəzəriyyə və praktikasına bu dahi şəxsiyyətin
verdiyi töhfələrin öyrənilməsi olduqca zəruri, vacib siyasi-fəlsəfi və mənəvi əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycançılıq ideologiyası tarixi və fəlsəfi kontekstdə
Azərbaycançılıq xalqın milli-mənəvi varlığının ilkin əlamətlərini, onun kimliyini əks etdirən, milli
təfəkkürünü birləşdirən dəyərlər sistemidir, eyni zamanda bu ideologiya tarixi şüura əsaslanan, lakin demokratik
prinsipləri əsas götürən bir konsepsiyadır və mahiyyəti mühüm funksional elementlərlə zənginliyi ilə ölkəni
mənəvi və fiziki baxımdan zəiflətmək cəhdlərindən qorumaqdır.
Bu ideologiya inzibati-ərazi quruluşuna görə unitar, siyasi quruluş və dövlət idarəçiliyinə görə hüquqi və
demokratik dövlət kimi Azərbaycanın möhkəmlənməsinə və inkişafına yönəldilmişdir.
Azərbaycançılığın bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirən ideologiya halına gəlməsi, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin ideya əsasına çevrilməsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir. Bu
ideologiyanın əsas mühüm mahiyyəti unitar, hüquqi və demokratik Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsinə
və inkişafına xidmət etməkdən ibarətdir. Azərbaycançılıq xalqımızın çox çətinliklərlə nail olduğu tarixi sərvətidir.
O, gerçək müstəqilliyə nail olmaq, vahid, bölünməz Azərbaycanı qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün
vasitədir. Bu gün azərbaycançılıq milli həyatın, konfessiyaların harmoniyasının çoxəsrlik ənənəsi, ölkədə yaşayan
bütün millətlərin və etnik qrupların qardaşlığı, qarşılıqlı əlaqə və təsirinin tarixi, onların ümumi taleyi və müstəqil
Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda birgə mübarizəsinin tarixi təcrübəsidir. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
konsepsiyası müstəqil Azərbaycanın fəlsəfi-sosioloji doktrinasının sosial-mədəni və etnocoğrafi-siyasi cəhətlərini
özündə ehtiva edir. Qarşılıqlı yardım, əməkdaşlıq və bərabərlik prinsiplərinə əsaslanan azərbaycançılıq və
neokonservatizm ideologiyası nəzəri və siyasi baxımdan bir-biri ilə sıx əlaqədə olub, daxilən harmoniya təşkil
edir. Azərbaycan xalqının intellektual təfəkkürünü, tarixi-mədəni irsini özündə cəmləşdirən, millətin birliyinə
çalışan azərbaycançılıq dövlətçiliyin inkişafı və tərəqqisi, dövlətin təhlükəsizliyi və ərazi bütövlüyünü təmin edən
əsas amillərdəndir. Milli ideologiyamızın milli düşüncəmizin sərvəti olduğunu müəyyən çağlarda şərh etməyə
çalışmışlar. Heydər Əliyev iş təcrübəsinə əsaslanaraq bu yönümdə də kompleks tədbirlərdən istifadə etmişdir.
Heydər Əliyev azərbaycançılığın reallaşması üçün vətənpərvərlik tərbiyəsini mühüm amil hesab edirdi.
Çünki vətənpərvərlik hər bir insanı ölkəsinin həqiqi vətəndaşına çevirir.
“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam"
Milli maraqları ifadə edən güclü dövlət hakimiyyətin və yüksək milli intizamın, formalaşmış milli
özünüdərkin olmasını tələb edir. Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycanda dövlətçilik özünü təkcə siyasi-hüquqi
amil kimi deyil, həm də konkret milli-mənəvi gerçəklik kimi göstərmişdir. Azərbaycançılıq bu gerçəkliyin milli
ideologiya səviyyəsində təzahürüdür. Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideoloji konsepsiyası bütün dünyada
yaşayan azərbaycanlıların milli-mənəvi maraqlarını ifadə edir.
Azərbaycançılıq Azərbaycanda vahid birlik formalaşdırır, cəmiyyətin normativ dəyərlərinin vəhdətinə
yönəlir. Bu dəyərləri cəmləşdirən dil, ərazi, vətəndaşlıq, adət-ənənə və ideoloji birlik bütövlükdə bu ideologiyanın
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əhatə dairəsinə sığmır, soydaşlarımızla yanaşı, milliyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanın müstəqilliyini,
birliyini və hüquqi, demokratik dövlət kimi inkişafını arzulayan hər bir kəsi əhatə edir.
Ulu Öndərin azərbaycançılıq ideologiyasının inkişafı, dünya azərbaycanlılarının Vətənimizlə bağlarının
qurulması istiqamətindəki fəaliyyətini vurğulayarkən onu da qeyd etmək vacibdir ki, 31 dekabrın Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd edilməsi məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin tarixi
xidmətidir. 1991-ci il dekabrın 16-da Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Ali Məclisi "Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü haqqında" qərar qəbul etdi və bu hadisə
ölkəmizdə azərbaycanlıların mənəvi birliyinin rəmzinə çevrilərək əlamətdar bayram kimi geniş qeyd olunur.
Azərbaycançılıq ideologiyasından danışarkən xüsusi olaraq diaspor problemini də xüsusi vurğulamaq
yerinə düşər. SSRİ zamanında - sovet ideologiyasının hakim olduğu dövrdə 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. Eyni zamanda azərbaycançılıq ideyasının, milli birliyin və
həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi üçün, həmçinin 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 atıldı. Müxtəlif ölkələrlə mədəni əlaqələrin
güclənməsi, xaricdə yaşayan həmvətənlərlə Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin yaradılması
həmvətənlərimizin birliyinə və vətənlə əlaqəsinə xidmət edən mühüm addımlardan idi.
Azərbaycançılıq ideologiyasının əsas vacib komponentlərindən biri də dini dəyərlərimizdir. Heydər Əliyev
islam dəyərləri və milli-mənəvi dəyərləri vəhdətdə görərək onlara tərbiyə, əxlaq, mənəviyyatı, iradəni gücləndirən
siyasi və ideoloji işin birliyi kimi baxırdı. Azərbaycançılıqda dini amil, ilk növbədə islam dini xüsusi əhəmiyyət
kəsb etsə də, azərbaycanlılar dini fanatizm və dini ekstremizmdən uzaq olub, başqa dinlərə dözümlülük
(tolerantlıq) nümayiş etdirirlər. Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji əsasının - azərbaycançılığın müəllifi və
yaradıcısı böyük öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda açıq vətəndaş cəmiyyətini bütün dinlərin, təriqətlərin,
etiqadların, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin, digər mənəvi və bəşəri dəyərlərin sintezindən ibarət bir yeni dünya
yaratdı. İslam dini hər bir insanın düzgün mənəvi-əxlaqi meyarlar seçə bilməsində, onun yüksək mənəvi
prinsiplərə malik olmasında mühüm rol oynayır. İslam dini Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasında, milli
şüurunda və sosial psixologiyasında mühüm yer tutur. Həm də nəzərə alsaq ki, islam bizim üçün əsrlər boyu təkcə
əqidə deyil, həm də əxlaq, adət-ənənə, hətta düşüncə tərzinin formalaşmasının mühüm mənbələrindən biri olub,
ona qayıtmağın bizim üçün necə dəyərli bir hadisə olduğunu təsəvvür etmək çətin deyildir.
Azərbaycan xalqının öz milli-mənəvi, dini dəyərləri ilə, adət-ənənələri ilə daim fəxr etdiyini göstərən
Heydər Əliyev islam dininin mənəviyyatda rolunun artdığını, bu mənəvi mənbələrdən istifadə etməyi
Azərbaycanın strateji inkişaf xəttinin əsas istiqamətlərindən biri hesab edirdi. Ulu Öndər çıxışlarının birində
demişdir: "Biz öz milli köklərimizi, dini mənsubiyyətimizi qorumuşuq, qoruyacağıq. Mənəvi ənənələrimizi,
adətimizi qoruyub inkişaf etdirəcəyik. Ancaq bununla bərabər, biz ümumbəşəri dəyərlərdən də bəhrələnirik.
Hesab edirik ki, bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin ümumbəşəri dəyərlərlə birgə inkişaf etməsi, onların sintezi
xalqımızın gələcəyi üçün, inkişafı üçün daha da əhəmiyyətli olacaqdır".
Azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlı sonda nəticəyə gəlirik ki, bu ideologiya xalqımıza Ulu Öndər
tərəfindən bəxş edilmiş güclü və sağlam dəyərdir. Bu dəyərin mahiyyəti 44 günlük Vətən müharibəsində bir daha
sübut olundu. Hər kəs mənsubiyətindən asılı olmayaraq yumruq kimi Prezidentin ətrafında birləşdi və 30 ilə yaxın
Ermənistanın işğalında olan torpaqlarımız düşmən tapdağından azad edildi.
44 günlük Vətən müharibəsi göstərdi ki, ölkədə xalq-iqtidar, xalq-ordu birliyinin kökündə də məhz elə
azərbaycançılıq ideologiyası dayanır.
Böyük dövlət xadiminin yüksək manevr qabiliyyəti
Heydər Əliyevi rəhbər kimi başqalarından fərqləndirən mühüm bir keyfiyyət ondan ibarətdir ki, onun
dövlətçilik və siyasi fəaliyyəti bir-birinə zidd olan iki müxtəlif ictimai-siyasi sistemin qovuşuğundan keçmiş və
onların imkanlarından bacarıqla istifadə edib hər bir dövrün ictimai-siyasi tələblərinə uyğun özünün bütün
varlığını Azərbaycanın yüksəlişinə, xalqın mənəvi-mədəni inkişafına həsr etmiş və ölkəmizin hərtərəfli tərəqqisini
təmin etmişdir.
70-ci illərdən başlayaraq Heydər Əliyevin əməli işləri Azərbaycan xalqının zaman-zaman inkişafı üçün
fədakar əməyi kimi qəbul edilməlidir. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövrləri arasında sıx məntiqi
əlaqə, dialektik vəhdət var. Heydər Əliyevin bir siyasətçi kimi unikallığı, özünəməxsusluğu, fenomenliyi ondadır
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ki, o, hər zaman dünya təcrübəsində mövcud olan sivil üsullara əsaslanaraq Azərbaycanda demokratik prinsiplərin
inkişafına iqtisadi sistemin transformasiyasının milli xüsusiyyətlərin imkan verdiyi səviyyədə şərait yaratmağı
bacarmışdır.
Heydər Əliyevin dövlət ideyaları, dövlət idarəçiliyi və dövlətçilik fəaliyyəti Azərbaycanın siyasi, iqtisadi
və mədəni-mənəvi inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirən nəzəriyyə, əməli-təcrübi məktəbdir. Azərbaycan
xalqının yaddaşında müqəddəs sayılan zirvəyə gedən yol Heydər Əliyev yoludur, Azərbaycanın milli-azadlıq
hərəkatı və milli-mənəviyyat tarixində xüsusi səhifə yaradan dühalıq məktəbidir. Heydər Əliyev siyasi
məsuliyyətdə, idarəçilikdə, daha doğrusu, dövlət idarəçiliyində heç bir əqidə səhvinə yol verməyib. Bu, Heydər
Əliyevin siyasi məsuliyyətini təsdiqləyən, şəxsiyyətini səciyyələndirən xarakterik xüsusiyyətlərdir.
Heydər Əliyevin zəkasının gücü ilə təhlükələri sovuşdurması Vətənin bütövlüyünə xidmət edən vətəndaşlıq
borcu idi. Bunu Heydər Əliyevin siyasi əqidə bütövlüyü, vətən qarşısında siyasi məsuliyyəti kimi də göstərmək
olar. Heydər Əliyev vətənin dar günündə özünün siyasi məsuliyyətini dərk edərək, ləyaqətli şəxsiyyət kimi
vətəndaşlıq borcunu ödəmək üçün odun-alovun içərisinə atılmaqdan da çəkinmirdi. Vətənə, ana torpağa bağlılıq,
övladı olduğu xalqına dərin məhəbbəti və xalqın ona olan böyük inamı Heydər Əliyevi Azərbaycanın
müstəqilliyini və azadlığını qorumaq üçün müqəddəs vəzifəni öz üzərinə götürməyə vadar etdi.
O vaxt Heydər Əliyevin atdığı addımlar o dərəcədə dəqiq idi ki, sanki görücü nəzərləri ilə yaxın gələcəkdə
Azərbaycanın müstəqil olacağını bilirdi və həyata keçirdiyi bütün quruculuq işləri planlı surətdə müstəqil
Azərbaycan üçün görülürdü. Hər halda məhz 70-ci illərdə toplanmış iqtisadi və mədəni-mənəvi potensial müasir
dövrdə Azərbaycanın müstəqil bir dövlət kimi özünü təsdiq etməsi işində mühüm rol oynayır.
Heydər Əliyev ilk siyasi hakimiyyət illərində siyasi rəhbərlik daxilində yekdillik, azərbaycanlılar arasında
milli birlik, xalq-hakimiyyət arasında vəhdət yaratdı. Təsadüfi deyil ki, ABŞ tarixçiləri Kollinz və Svyatoxovski
Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində azərbaycanlılardan ibarət siyasi elitanı birləşdirdiyini qeyd edirlər.
Xarici və daxili siyasətin harmoniyası
Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən birqütblü xarici siyasətə son qoyaraq balanslaşdırılmış
xarici siyasət kursu həyata keçirməyə başladı. Bu isə öz faydasını verməyə bilməzdi. Professor Sahibə Qafarova
Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunun Azərbaycanın inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoyduğunu belə
bildirir: "1993-cü ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bütün istiqamətlərdə
olduğu kimi, xarici siyasətdə də böhran dayandı və Azərbaycan üçün sözün həqiqi mənasında yeni mərhələ
başladı. Ümummilli Lider Heydər Əliyev əslində ölkənin çox güclü potensiala sahib olduğunu yaxşı bilirdi. Məhz
bu potensialı yönləndirib dövlətin inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək, onu tətbiq etmək lazım idi. Bunun
üçün cəsarət, sonra isə siyasi bacarıq, diplomatik səriştə gərəkli idi ki, hər halda Heydər Əliyev kimi zəngin
dövlətçilik təcrübəsinə və siyasi bacarığa sahib olan bir lider üçün bu, heç də çətin olmadı. Heydər Əliyev
Azərbaycana "poliqon" kimi baxanları yanıltdı. Ölkə daxilindəki vətəndaş müharibəsini dayandırdı, beynəlxalq
güclərin təzyiqlərinin qarşısını aldı, heç kəsdən asılı olmayan, sözün həqiqi mənasında müstəqil xarici siyasət
kursunun əsasını qoydu".
Heydər Əliyevin mükəmməl siyasət yürütməsi təsadüfi deyildi. Ulu Öndər erkən və Orta əsr türk
dünyasında ömür yaşamış sərkərdələrimizin siyasi baxışlarından xüsusi məharətlə bəhrələnmişdir.
VI əsrdə Göytürk xaqanı olmuş Qara İssık xanın oğlu Şetunun Çin xaqanının məktubuna cavabına diqqət
yetirək: "Sizə hər il vergi göndərəcəyəm, bütün vaxtımı sizə sərf edəcəyəm, sözünüzü dinləyəcəm. Ancaq
paltarlarımızın ətəklərini kəsməyə, çiyinlərimizdə dalğalanan saçlarımızı kəsməyə, dilimizi dəyişdirməyə və sizin
qanunlarınızı mənimsəməyə gəlincə isə bizim ənənələrimiz, qədimdən qalma adətlərimiz çox uzaq keçmişlərdən
gəlir, mən özüm də indiyə qədər bunlardan tək bircəsini belə dəyişdirməyə cürət etməmişəm. Ona görə ki,
bütövlükdə türk xalqı eyni qəlbin yiyəsidir!"
Heydər Əliyev tarixi hadisələrə elmi-nəzəri konsepsiya kimi baxmaqla onu siyasi reallıqlar kontekstində
ümumiləşdirməyə və həyata tətbiq etməyə üstünlük verirdi. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ulu Öndər Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra siyasi reallıqdan çıxıb ideya formasında yalnız insanlarımızın istiqlal
duyğularında qığılcım kimi közərən milli dövlətçilik düşüncəsini məhz ötən əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən
başlamaqla əsrin sonlarına doğru müstəqil Azərbaycan dövləti kimi əzəmətli bir reallığa qovuşdurmağı bacardı.
Siyasi varislik uğur strategiyası
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Nəhəng siyasi xadimlərə özlərindən sonra uğurlu siyasi varis yetişdirmək hər zaman nəsib olmur. Heydər
Əliyev xoşbəxt siyasətçilərdəndir ki, o, özündən sonra İlham Əliyev kimi varis yetişdirib. Tarixi Zəfər
müharibəsindən sonra artıq Azərbaycan xalqı dünya xalqları sırasına yeni keyfiyyətdə daxil olub. Zəfər
müharibəsi dönəmində siyasi varisliyin mənəvi bağlılığın üzvi vəhdətinin şahidi olduq.
Qalib sərkərdə Prezident İlham Əliyev Zəfər müharibəsinin kulminasiyası sayılan Şuşa şəhərinin azad
edilməsindən sonra Fəxri xiyabanda Ümummilli Liderin məzarını ziyarət edərkən çox duyğulanmış və ata
vəsiyyətini xatırlamışdır: "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!"
Heydər Əliyev və varisi İlham Əliyev arasında mənəvi-siyasi bağlılıq bu münasibətlərin ən yüksək
zirvəsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarının birində əbədiyaşar lider Heydər Əliyevin ideyalarının
daim yaşadığını göstərərək belə qeyd edir: "Bu gün Heydər Əliyev bizimlə deyil, amma onun fiziki yoxluğu bizi
ruhdan salmamalıdır. Onun ideyaları yaşayır, onun siyasəti yaşayır, onun fəlsəfəsi, azərbaycançılıq fəlsəfəsi,
ideologiyası yaşayır və onun qurduğu, yaratdığı müasir Azərbaycan yaşayır, onun yolu ilə inkişaf edir. Hamımızın
borcudur ki, biz doğma Vətənimizi onun yolu ilə irəliyə aparmalıyıq. Hamımızın borcudur ki, onun siyasətini
yaşadaq, Azərbaycanı gücləndirək və onun istədiyi kimi, onun yolu ilə gələcəyə aparaq". Başqa bir çıxışda
azərbaycançılıq məfkurəsini dövlətçiliyimizin ideoloji əsası kimi xarakterizə edərək demişdir: "Bizi əsrlər boyu
bir millət, bir xalq kimi qoruyan, saxlayan dəyərlərimiz olmuşdur. Bu gün bu məsələyə çox böyük diqqət
göstərilir. Bu gün qloballaşan, çətinliklərlə üzləşən dünyada milli dəyərlərimiz bizim dövlətçiliyimizin təməlini
təşkil edir. Bizim dövlətçiliyimizin çox möhkəm ideoloji əsasları vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsi bizim əsas
ideoloji dayağımızdır".
Şuşa şəhərində həyata keçirilən "Xarıbülbül" Musiqi Festivalında Heydər Əliyevin dilindən səsləndirilən
"Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə Şuşaya gedək! İnanın ki, gedəcəyik! Şuşa Azərbaycanın gözüdür! Hər bir
azərbaycanlı üçün iftixar nöqtəsidir! Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir! Şuşa hamı üçün əzizdir!
Təkcə Şuşa yox, Laçın da bizim üçün əzizdir, biz heç vaxt Laçın dağlarısız yaşaya bilmərik! Ağdam kimi gözəl
bir şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, İstisuyu, biz onlarsız yaşaya bilmərik,
təsəvür edə bilmərik!" sözləri dinləyən cənab İlham Əliyevin kövrələrək göz yaşlarını saxlaya bilməməsi məhz
mənəvi bağlılığın təzahürüdür.
Heydər Əliyev şəxsiyyətini Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da yüksək qiymətləndirmişdir:
"Heydər Əliyev 30 ildən artıq Azərbaycanın məsuliyyətini öz çiyinlərində daşıyan, onu bir dövlət və millət kimi
tarixin sınaqlarından çıxaran vətəndaş, şəxsiyyət, liderdir".
Heydər Əliyevin ideyaları və böyük siyasəti xalqımızın gələcəyinin təməlidir! İnanırıq ki, Heydər Əliyevin
ruhu şaddır! Ona görə ki, onun yarımçıq qalmış arzularını gerçəkləşdirən Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan uğurlu gələcəyə doğru inamla addımlayır.
Azərbaycan. - 2022.- 6 may. - № 93. - S. 9.
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Heydər Əliyev və təhsilimizə konseptual yanaşmalar
Asif Cahangirov,
YAP Veteranlar Şurasının üzvü, Respublikanın əməkdar müəllim
Bütün əmək fəaliyyətim təhsil sistemi ilə bağlı olub. Hətta 10 ilə yaxın başqa sahədə işləmiş olsam da, yenə
də bilavasitə əməkdaşların peşəkar inkişafı ilə məşğul olmuşam. Son 40 il ərzində bu və ya digər formada təhsil
siyasətinə aid layihələrin hazırlanmasında və onların həyata keçirilməsində yaxından iştirak etmişəm. Fəxr edirəm
ki, ölkə təhsilinin yeniləşməsinə və onun sistemli inkişafına möhkəm zəmin yaratmış və ölkə Prezidenti tərəfindən
2013-cü ildə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın
layihəsinə də mühüm töhfələr verə bilmişəm.
Məqalənin mövzusunu özüm üçün əvvəlcədən müəyyənləşdirmişdim. Onun formatı haqqında çox
düşündüm və üstünlüyü bir il əvvəl nəşr olunmuş “Təhsilimiz: dünəndən sabaha. Optimistin baxışları” kitabımda
Heydər Əliyevlə bağlı əks etdirdiyim aşağıdakı fikirlərin bölüşməsinə verdim.
Heydər Əliyev və təhsil (“Müəllim, Müəllim ol!” dərsindən)
Görkəmli dövlət xadimi, böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevlə ünsiyyətim həmişəlik yaddaşıma həkk
olunmuşdur. O, 1969–1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edib, 1982–1986-cı illərdə sovet hökumətində ən
yüksək vəzifələrdən birini tutub və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olub. O zamanlar ölkənin bir
sıra mühüm sosial-iqtisadi sahələri onun kurasiyasında idi, o cümlədən H.Əliyev SSRİ-də aparılan təhsil
islahatlarına da rəhbərlik edirdi. Mən həmin islahatların həyata keçirilməsi üzrə Ümumittifaq Koordinasiya
Komissiyasının üzvü olmuş və əksər tematik diskussiyalarda, habelə sovet təhsilində köklü dəyişikliklərin
aparılmasına dair təkliflərin hazırlanmasında yaxından iştirak etmişəm. Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası
Prezidenti vəzifəsində də Azərbaycanda sosial, iqtisadi, mədəni, infrastruktur və digər istiqamətlərdə böyük
islahatlar apardı, milli təhsil sistemimizin inkişafı ilə bağlı bir sıra mühüm, konseptual mahiyyətə malik
təşəbbüslərə təkan verdi.
Milli-mənəvi dəyərlər (“Birləşdirici bucaq – dəyərlər” dərsindən)
Heydər Əliyev: “Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün
istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlər boyu böyük sınaqlardan keçmiş bu mənəvi, əxlaqi
dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik”.
Cəsarətli addım (“Məktəbəqədər təhsilə yaşıl işıq!” dərsindən)
Moskva şəhər Təhsil Departamentinin dəvəti ilə 14–17 oktyabrda (2008-ci il) “Erkən yaşlı uşaqların təhsili”
mövzusunda beynəlxalq forumda iştirak etdim. Mən “Erkən yaşlı uşaqların intellektual inkişafı” bölməsinin
iştirakçısı oldum, habelə “Müasir uşaq – o kimdir?” mövzusunda keçirilən “dəyirmi masa” müzakirələrində çıxış
etdim.
Yeri gəlmişkən, “dəyirmi masa”ya akademik Vitaliy Rubtsov rəhbərlik edirdi. O, Moskva Dövlət PsixolojiPedaqoji Universitetinin rektoru, eyni zamanda Rusiya Təhsil Akademiyasının L.Q. Şukina adına Psixologiya
İnstitutunun direktorudur. Qeyri-rəsmi söhbətimiz zamanı hörmətli akademik həyatında və elmi fəaliyyətində son
dərəcə mühüm və mərhum Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan hadisədən bəhs etdi.
Qeyd edim ki, Vitaliy Rubtsov dünya miqyaslı görkəmli alim-psixoloq, inkişafetdirici təlim nəzəriyyəsi və
təcrübəsinin əsasını qoyanlardan biri olan Vasiliy Davıdovun yetirməsidir. Davıdov həm də sovet
pedaqogikasının ideoloji opponenti kimi də tanınırdı. Ötən əsrin 70-ci illərinin sonundan dəfələrlə, özü də kəskin
şəkildə mövcud rəsmi pedaqoji doğmaları tənqid edir, sovet təhsil sistemində dərin dəyişikliklər aparılmasının
zəruriliyindən açıqcasına danışırdı. V.Davıdov bu cür “üsyankar” çıxışları və məqalələrinə görə 1983-cü ildə
Sov.İKP sıralarından xaric edilir və institut direktoru vəzifəsindən uzaqlaşdırılır.
Davıdov işdən çıxarıldıqdan sonra, əlbəttə ki, Rubtsovun o vaxt rəhbərlik etdiyi və novatorluğu ilə
fərqləndiyi İnkişafetdirici təlim laboratoriyasının ləğvi məsələsi də gündəmə gəlmişdi. Vitaliy Vladimiroviç
vəziyyətdən çıxış yolu axtarmağa çalışsa da, atılan addımlar heç bir nəticə verməmişdi və mahiyyət etibarilə verə
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də bilməzdi. Nəhayət, dostlarının israrlı təkidi ilə Rubtsov SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Heydər
Əliyevə müraciət məktubu yazmışdı. Sovetlər gerçəkliyində heç kəsin tanımadığı hansısa psixologiya elmləri
namizədinin məktubuna SSRİ-nin əsas rəhbərlərindən biri tərəfindən diqqət yetiriləcəyinə, əlbəttə ki, ümid yox
idi.
Nə qədər təəccüblü olsa da, qısa bir zamanda gənc alim Heydər Əliyevdən birmənalı dəstək almış və bu
dəstək sayəsində laboratoriyanın bağlanması təhlükəsi aradan götürülmüşdü. Rubtsov və onun həmkarları indinin
özündə də həmin günləri, partiya sıralarından xaric edilmiş Davıdovun adı ilə assosiasiya olunan laboratoriyanın
ləğv edilməsinin qarşısını almaqda Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvünün atdığı çox cəsarətli addımı böyük iftixarla
xatırlayırlar.
Təhsilə konseptual yanaşma (“Sovet avtoritarizmi və müasir menecment” dərsindən)
Obyektivlik naminə təsdiq etməliyik ki, təhsilə konseptual yanaşmanı hələ 1999-cu ilin avqustunda
Prezident Heydər Əliyev belə səsləndirmişdir: “Təhsil xalqımızın bu günü, millətimizin, dövlətimizin gələcəyi
üçün ən vacib bir sahədir”.
İnsan və vətəndaş mövqeyi (“Təhsil və həyat” bölməsindən)
Heydər Əliyevin “Bir ağacı kəsən sanki mənim bir qolumu kəsir” emosional ifadəsi yadıma düşdü. Mən
həmin sözlərin səsləndiyi yığıncağın iştirakçısı olmuşam...
Strateji baxış (“Başlanğıcın başlanğıcı” dərsindən)
SSRİ dağılanadək və ondan sonrakı illərdə də əzmkarlıqla ümumi təhsil konsepsiyasının hazırlanması,
məktəb proqramları və dərsliklərin yenidən işlənməsinin zərurəti haqqında dəfələrlə fikir söyləmişdim.
Mətbuatda, radio və televiziya çıxışlarımda təlim rus dilində olan siniflərdə şagirdlərimizin tarix fənnini Rusiya
dərsliklərindən öyrənməsinin qəbulolunmazlığını xüsusi vurğulayırdım... Heydər Əliyevin 2000-ci ildə
Nərimanov rayonunundakı 82 nömrəli məktəbə səfəri zamanı yeni dərsliklər qoyulmuş rəflərin birində Rusiyanın
tarix dərsliyini gördükdə necə qəzəbləndiyini təsəvvür etmək çətin deyil. Bir il ərzində vəziyyət düzəldi...
İcbari təhsil (“Orta təhsil: doqquz illik?..” dərsindən)
Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası üzərində işlər aparılarkən ən mübahisəli məsələlərdən biri məhz
icbari ümumi təhsilin müddəti ilə bağlı idi. Əfsuslar olsun, lakin bir çox müəllim, alim, ictimai xadim 9 illik icbari
təhsilə üstünlük verirdi. 11 illik icbari ümumi təhsilin tərəfdarları da az deyildi. Tam məsuliyyətlə deyirəm: 1995ci ilin Konstitusiyasında məhz 11-illik orta təhsilin icbariliyi barədə Qanun müddəasının əks olunması şəxsən
Prezident Heydər Əliyevin qətiyyətli mövqeyi hesabına baş vermişdir.
Səs.-2022.-6 may.-№78.-S.13.
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Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı daim inkişafa, tərəqqiyə aparan yoldur
Aynur Sofiyeva,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədr müavini
Əbəs yerə deyilmir ki, zaman hadisələrə ən böyük dəyəri vermək üçün zəngin mənbədir. İllər keçdikcə
ölkəmizin həyatında baş verən hadisələrin düzgün təhlili daha çox diqqət çəkir, tarixdə şəxsiyyətlərin rolu əsaslı
şəkildə indiki və gələcək nəsillərə çatdırılır, Azərbaycanın bu günü dünəni ilə müqayisə olunaraq dahiyanə
uzaqgörənliklə müəyyənləşdirilən siyasətin uğurların davamlılığında mühüm rol oynadığı bir daha aparılan
təhlillər əsasında özünün aydın ifadəsini tapır.
Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, milli inkişaf strategiyasının müəllifi, milyonlarla dünya
azərbaycanlılarının qürur ünvanı, “Mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdır, mənim Vətənimdir, mənim
torpağımdır” söyləyərək əsl azərbaycanlının obrazını yaradan ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99cu ildönümü ərəfəsindəyik. Ümummilli Liderin dövlətimiz, xalqımız qarşısındakı xidmətlərindən günlərlə, aylarla
bəhs etmək olar. Başqa sözlə desək, onun fəaliyyətinin hər bir istiqaməti bir araşdırma mövzusudur. Buna görə
də hələ bu mövzularda neçə-neçə araşdırmalar aparılacaq və aparılır, elmi əsərlər, kitablar yazılıb, yazılır və
gələcəkdə də yazılacaq.
Azərbaycan müstəqilliyinin yenidən bərpasının ilk illərində təlatümlü bir dövr yaşadı. Ölkəyə idarəçilik
qabiliyyəti olmayan, səriştəsiz, şəxsi maraqlarını dövlət maraqlarından üstün tutan antimilli ünsürlərin rəhbərliyi
Azərbaycanı uçurumun bir addımlığında qoymuşdu. l993-cü ildə respublikamız çətin sınaqlarla üz-üzə qalanda
xalq yeganə xilaskar kimi ulu öndər Heydər Əliyevi gənc müstəqil dövlətimizin sükanı arxasında görmək istədi.
29 il əvvəl, iyun ayında xalqın təkidli tələbi ilə Naxçıvandan Bakıya gələn ulu öndər Heydər Əliyev öz zəkası,
müdrikliyi və qətiyyəti ilə respublikamızı məhv olmaqdan xilas etdi, müstəqilliyimizi qorudu və müasir
Azərbaycan dövlətinin müəllifinə çevrildi. Azərbaycan hər zaman ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarından ilham
alaraq inkişaf edir, güclənir, hazırda qalib ölkə kimi nüfuz qazanır, xalqımız xoşbəxt xalqlar sırasında yer alır.
Dünya təcrübəsinə istinadən bu fikri böyük inam və qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki, yalnız dövlətinin və xalqının
gələcəyini düşünən, daim yeniləşməyə, dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşməyə maraq göstərən və bunu əməli
fəaliyyəti ilə təsdiqləyən Lider ölkəsini irəli aparmağa qadirdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin xidmətlərindən bəhs edərkən 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində
əhəmiyyətli rol oynayan birliyimizi, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyini, gənclərimizin bilikli, vətənpərvər
yetişmələri istiqamətində atdığı addımları, yaratdığı möhkəm təməli xüsusi qeyd etmək lazımdır. Dahi şəxsiyyət
bildirmişdir ki, müstəqillik yollarında yeni addımlarını atan dövlətin qarşısında dayanan əsas vəzifələrdən biri
xaricdə varlığını təmin etməsidir. Bu baxımdan dünya azərbaycanlılarının vahid ideya-azərbaycançılıq
ideologiyası ətrafında sıx birləşməsi qarşıya prioritet vəzifə kimi qoyuldu. Ümummilli Lider bu çağırışı etdi:
“Müstəqil Azərbaycanın əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyəti ilə fəxr
etməlidir, biz azərbaycançılığı - Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət və ənənələrini
inkişaf etdirməliyik.”
Bu mühüm məqamı xüsusi qeyd etməliyik ki, 1991-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün təsis
olunması barədə qərar qəbul etmiş və Azərbaycanın bayramları sırasına 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü daxil edilmişdir. Bu faktın özü azərbaycançılıq ideologiyasının bütün dövrlərdə Ümummilli
Liderin həyata keçirdiyi siyasətin önündə dayandığını təsdiqləyir. 1993-cü ildə Ulu Öndər xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra isə diaspor quruculuğu bir dövlətin xaricdə varlığı kimi önə çəkilərək dövlət
siyasətinin əsasına çevrildi. O illərə nəzər salsaq görərik ki, ulu öndər Heydər Əliyevin xarici ölkələrə elə bir
səfəri yoxdur ki, orada yaşayan azərbaycanlılarla görüşməsin və onların qayğıları ilə maraqlanmasın. Ümummilli
Liderin təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi ənənəsinin qoyulması da
azərbaycançılığın inkişafına xidmət edən addımlardan oldu. Soydaşlarımızın birliyi ilə yanaşı, onların yaşadıqları
ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştiraklarına imkanlar artdıqca Azərbaycan haqqında məlumatsızlıq
həqiqətlərimizin təbliği ilə əvəzlənirdi. Məlumdur ki, müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində digər sahələrdə
olduğu kimi, xarici siyasətdə də uğursuzluqlar Azərbaycan barədə məlumatsızlığa yol açmışdı ki, bu da öz
növbəsində erməni yalanlarının ayaq tutub yeriməsinə səbəb olmuşdu. Özlərini “yazıq, məzlum, döyülən millət”
kimi beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim edən ermənilər və erməni diasporu azərbaycanlılar haqqında “vəhşi” xalq
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imicini yaratmış, hətta ABŞ Konqresi ölkəmizə qarşı “Azadlığı Müdafiə Aktı”na ədalətsiz 907-ci düzəlişi əlavə
etmişdi. Bu ədalətsiz qərara görə Azərbaycan işğalçı dövlət kimi təqdim edilirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra diqqət göstərdiyi əsas məsələlərdən biri
Azərbaycanın ətrafında yaradılan informasiya blokadasının yarılması oldu. Bu istiqamətdə görülən işlərin nəticəsi
olaraq Azərbaycan diasporu gücləndi, erməni yalanlarının ifşası istiqamətində məqsədyönlü addımlar atıldı və
bunun uğurlu nəticəsi artıq dünyanın həqiqətlərimizi olduğu kimi qəbul etmək üçün səylər göstərməsində özünün
aydın ifadəsini tapdı. 2001-ci ildə Ümummilli Liderin Sərəncamı əsasında Dünya Azərbaycanlılarının I
Qurultayının keçirilməsi soydaşlarımızın birliyini, həmrəyliyini daha da möhkəmləndirdi, onların bir mərkəzdən
idarə olunmasını təmin etdi. Ümummilli Liderin Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında səsləndirdiyi “Mən
fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” tezisi harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlını
qürurlandırdı, həyat amalına çevrildi. Bu çağırış özündə azərbaycançılığın təbliğini, milli-mənəvi dəyərlərimizə
bağlılığı, torpaq, Vətən sevgisini ehtiva edirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin həmin dövrdə gənclərlə bağlı
düşüncələrinin əsasında da məhz bu amillər dayanırdı. O, bildirirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi indiki gənclərə nəyi
və necə öyrətməyimizdən asılıdır.
44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində tarixi Zəfərimiz gənclərimizin torpağa, Vətənə bağlılıqlarının
təqdimatı oldu. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətinin birinci dövründə
Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil dövlətə çevriləcəyini düşünərək bu istiqamətdə atdığı addımlar sırasında
gənclərin keçmiş İttifaqın ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsi xüsusi yer tutmuşdu. Bu
mühüm addım həqiqətlərimizin təbliğində də əhəmiyyətli rol oynadı. Keçmiş İttifaqda təhsil alan hər bir gənc
Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğatçısına çevrildi.
Atılan bütün addımların əsasında dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın Azərbaycanı öz
doğma Vətəni kimi qəbul edərək, onun inkişafına, qüdrətlənməsinə, ən əsası xaricdə təqdimatının
gücləndirilməsinə töhfələr vermələri, öz aralarında birliyi, həmrəyliyi möhkəmləndirərək ölkəmizlə əlaqələrini
daha sıx qurmaları dayanırdı. Ulu Öndərin əsasını qoyduğu diaspor siyasəti son 18 ildən artıq dövrdə Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Dünya Azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi ənənəsi
davam etdirilərək həmin dövrdə 4 dəfə qurultay keçirildi. Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı tariximizə Zəfər
Qurultayı kimi daxil oldu. Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev aprelin 22-də Şuşa şəhərində
Dünya Azərbaycanlılarının Zəfər Qurultayında bəyan etdi: “Bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi
əbədi yaşayacaq, bundan sonra bizim dövlətimiz qalib dövlət kimi yaşayacaq. Bu, böyük xoşbəxtlikdir - hamımız
üçün, Azərbaycanda yaşayanlar, Azərbaycan vətəndaşları üçün, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün. Bu tarixi
missiyanı həyata keçirən bizim qəhrəman övladlarımız tarix qarşısında, xalq qarşısında, Vətən qarşısında misilsiz
xidmətlər göstərmişlər. Müstəqillik dövründə yetişən gənclər, vətənpərvərlik ruhunda yetişən gənclər bu tarixi
hadisəni, tarixi müjdəni Azərbaycan xalqına bəxş etmişlər”.
Azərbaycan xalqı hər zaman yenilməzliyi, məğrurluğu ilə dünyanın diqqətində olub. Dövlətçilik
tariximizdə mürəkkəb mərhələlər çox olub. Tarix boyu bütün çətinliklərə rəğmən heç bir qüvvə xalqımızın
dövlətçilik arzularını, ənənələrini məhv edə bilməmiş, hər dəfə tarixi şəraitə uyğun olaraq müstəqil dövlət
yaratmaq istiqamətində göstərilən səylər qarşısıalınmaz prosesə çevrilmişdir. Məhz dünya təcrübəsinə istinadən
bildirilir ki, keçmişini unutmayan, bu günü ilə qürur duyan və gələcəyə böyük inamla addımlayan xalq
məğlubedilməzdir. Dünya Azərbaycanın timsalında bu reallığı görür və təqdir edir. Müstəqilliyinin yenidən bərpa
edildiyi ilk illərdə bu sevinci yaşamaq həmin dövrün iqtidarının yarıtmaz siyasəti nəticəsində mümkün olmasa da,
Azərbaycan müstəqilliyini itirmək, dünyanın siyasi xəritəsindən silinmək təhlükəsini yaşasa da xalqımız sabaha
olan inamını ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə bərpa etdi. Xilaskarlıq missiyasını uğurla yerinə
yetirən Ümummilli Lider bütün sahələrdə inkişafın əsasını qoydu, özünün təbirincə desək, Azərbaycan dünyaya
günəş kimi doğdu. Dahi şəxsiyyət hakimiyyətinin birinci dövründə Azərbaycanı keçmiş İttifaqın ən qabaqcıl
ölkəsinə çevirdiyi kimi, 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı ilə xilaskarlıq missiyasını uğurla yerinə yetirdi, yeni
Azərbaycan qurdu, onun gələcəyi barədə strategiyasını hazırladı, inkişafın parametrlərini müəyyənləşdirdi.
Bu reallıq da inkaredilməzdir ki, heç də bütün dövlətlər öz taleyinin sahibi olmur, xalqlar dövlətçiliyin
dəyərini dərk etmir. Yenə də bu fikri böyük inamla və qətiyyətlə bildiririk ki, milli ideyanı gerçəkliyə və tarixi
taleyə çevirən Lider faktorudur. Bu nöqteyi-nəzərdən qeyd edə bilərik ki, ulu öndər Heydər Əliyev xilaskarlıq
missiyasını ancaq Azərbaycan dövlətinin dayaqlarının möhkəmləndirilməsi, müstəqilliyimizin qorunması və
əbədiliyinin təmin edilməsi kimi şərəfli vəzifəni yerinə yetirməklə məhdudlaşdırmadı. Dahi şəxsiyyət daxildə
birliyimizi möhkəmləndirdi, beynəlxalq aləmdə soydaşlarımızı vahid amal, əqidə, məqsəd və məram ətrafında
səfərbər edən azərbaycançılıq ideologiyasını təmin etdi. Dünya Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasətinin
alternativsizliyini təsdiqlədi. Xalqımız xoşbəxt xalqdır ki, dünyada hər bir xalqın arzusunda olduğu ideyalar
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Azərbaycan adlı məkanda reallığa çevrilir. Ümummilli Lider Azərbaycan xalqını dünyaya məhz əlçatmaz
ideyaların gerçəkləşməsinə sahib olan xalq kimi təqdim etdi.
Bu gün daha da qürurluyuq. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident
İlham Əliyev 2003-cü ildə Ümummilli Liderin xalqa müraciətində ifadə etdiyi hər bir inamı doğrultdu, xalqımızı
daha da yumruq kimi birləşdirdi və qələbəyə gedən yolumuzu addım-addım yaxınlaşdırdı. Nəhayət, 2020-ci ildə
Azərbaycan tarixinin Zəfər səhifəsini yazdı. Azad Qarabağımız, azad Şuşamız bu gün ev sahibliyi etdiyi
tədbirlərlə xalqımızı daha da sevindirir, qalib Azərbaycanla qürurlandırır. Möhkəm təməl, gələcəyə hesablanmış
strategiya öz nəticəsini verdi. Ölkə Prezidenti “Heydər Əliyevin əsəri olan müasir Azərbaycan dövləti daha da
qüdrətli, zəngin olacaq, hərtərəfli inkişafa nail olacaqdır” söyləyərək prioritetləri müəyyənləşdirdi, ulu öndər
Heydər Əliyev adını tarixə müstəqilliyimizin, cənab İlham Əliyev isə torpaqlarımızın xilaskarı kimi yazdı.
Dünya Azərbaycanlılarının Zəfər Qurultayı 65 ölkədən 400 diaspor nümayəndəsini və qonağı bir araya
gətirərək 2001-ci ildən, yəni ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının
keçirildiyi vaxtdan bugünədək diasporumuzun inkişafı, təşkilatlanması istiqamətində görülən işlərə, tarixi
Zəfərimizdə onların roluna diqqəti yönəldərək postmünaqişə dövründə qarşılarında dayanan vəzifələri açıqladı.
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva hər zaman xaricdə yaşayan
azərbaycanlılarla əlaqələrin möhkəmlənməsinə, onları narahat edən problemlərin həllinə çalışmışlar. Onların bu
diqqət və qayğıları maksimum birliyi və həmrəyliyi tövsiyə edir. Məlum olduğu kimi, informasiya müharibəsi
bütün dövrlər üçün aktualdır. Bu baxımdan beynəlxalq ictimaiyyət hər zaman Azərbaycan həqiqətləri barədə
məlumatlandırılmalıdır. Ulu Öndərin irsinin təbliği məqsədilə yaradılan, ümumilikdə Azərbaycanın hərtərəfli
inkişafına özünün davamlı töhfələrini verən Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə fəaliyyəti təqdirəlayiqdir.
Göründüyü kimi, tarixi gerçəkliklərin müqayisəsi böyük şəxsiyyətlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində
əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan ulu öndər Heydər Əliyevin şah əsəri kimi dəyərləndirilən müasir müstəqil
Azərbaycana hansı sahədən baxsaq böyük inkişafın şahidi olarıq. Azərbaycan əldə etdiyi uğurlarla
kifayətlənməyərək daim irəliyə baxan, özünün təkmil iqtisadi inkişaf və sosial dövlət modelini təqdim edən,
etibarlı tərəfdaş kimi nüfuz qazanan ölkə kimi tanınır. Son iki ilə yaxın müddətdə isə Azərbaycanın qalibiyyəti
öndə saxlanılır. Dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan Zəfər Qurultayında böyük fəxr hissi ilə qeyd etdi ki,
budur, xalqımızın böyüklüyü, xalqımızın qələbəyə inamı, xalq-iqtidar birliyi və bütün dünya azərbaycanlılarının
birliyi.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ideyaları Azərbaycanın qarşısında geniş üfüqlər açır. Bu günün
Azərbaycanı ulu öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi Azərbaycandır. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin qətiyyəti, rəşadətli ordumuzun gücü, xalqımızın birliyi, torpaq və Vətən sevgisinin nəticəsi olaraq
tariximizə möhtəşəm Zəfərimizin yazılması qarşıdakı dövrün hədəflərinin aydın mənzərəsini təqdim edir. Qanları,
canları ilə tarix yazan, xalqımızın milli qürurunu, kimliyini özünə qaytaran Vətən oğullarının xatirəsi hər birimiz
üçün əzizdir. Onların göstərdikləri qəhrəmanlıq, şücaət Azərbaycan xalqına xas olan yenilməzliyin, məğrurluğun
təqdimatıdır. Şuşa şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının nümayəndələrinin ölkə
Prezidenti İlham Əliyevə müraciətində əksini tapan bu əminlik hər bir azərbaycanlının ürəyindən keçən arzu və
ifadə edilən inamdır: “Biz ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməklə xalqımızı hədsiz qürurlandıran siyasətinizin
Azərbaycanı bundan sonra da davamlı inkişaf yolu ilə daha firavan gələcəyə aparacağına əminik”.
Heydər Əliyev yolu Azərbaycanı daim inkişafa, tərəqqiyə, möhtəşəm uğurlara aparan yoldur. Dövlətimizin
qətiyyəti, xalqımızın birliyi, həmrəyliyi, gənclərimizin vətənpərvərliyi sayəsində torpaqlarımızı işğaldan necə
azad etdiksə, hazırkı dövrün əsas vəzifəsi olan Böyük Qayıdışa da tezliklə nail olacağıq. Bununla da işğaldan azad
edilmiş ərazilərimizə yeni nəfəs gələcək.
Yeni Azərbaycan.-2022.-6 may.-№78.-S.5.
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Heydər Əliyevin görmək istədiyi Azərbaycan gəncliyi
Bəxtiyar İSLAMOV,
YAP Gənclər Birliyinin sədri
Mənim üçün ən əziz nemət Azərbaycanın uşaqlarıdır, Azərbaycanın gəncləridir. Çünki Azərbaycan
Prezidenti kimi mən də bu gün Azərbaycanın böyük gələcəyi haqqında düşünürəm. Azərbaycanın gələcəyi
isə Azərbaycanın gənclərindən və uşaqlarından asılıdır.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Gördüyü işlərlə tarixdə əbədiyyət qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu
ildönümüdür. Böyük ehtiram və sevgi ilə yad etdiyimiz ulu öndərin fəaliyyətinə həsr olunan görüşlərimiz və
tədbirlərimizdə dahi şəxsiyyətin keçdiyi həyat yolunu, müstəqil və güclü Azərbaycan naminə etdiyi böyük
fədakarlıqları bir daha xatırlayırıq. Fəxr edirik ki, biz tarixin ən ali zirvəsində yerini alan dahi şəxsiyyətin
qurduğu və görmək istədiyi müstəqil Azərbaycanın gəncləriyik.
Ulu öndər Heydər Əliyev bütün ömrünü öz Vətəninə və xalqına həsr etmiş görkəmli dövlət xadimidir. XX
əsrdə ölkəmizin gələcəyi üçün verdiyi qərarlar ilə respublikamızı dirçəldən, xalqımızın və milli kimliyimizin
üzləşdiyi təhlükələri öz müdrikliyi və liderliyi ilə sonlandıran dahi şəxsiyyət Azərbaycanın müstəqilliyi və
xalqımızın birliyi üçün də həlledici rol oynayıb. Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi ilk dönəmdə
atdığı addımlar keçmiş Sovetlər Birliyində Azərbaycanı ən inkişaf etmiş ölkələrdən birinə çevirmişdisə, yenidən
hakimiyyətə qayıdışı ölkəmizi və xalqımızı yox olma təhlükəsindən xilas edib. Ümummilli liderin ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi hər iki dövrü birləşdirən ən vacib cəhətlərdən biri isə Azərbaycan gəncliyinə göstərdiyi xüsusi
diqqət, verdiyi dəyər olub.
1969-1982-ci illərdə ölkəmizə birinci rəhbərliyi dövründə ulu öndərin qərarı ilə 1500-dən çox azərbaycanlı
gənc SSRİ-nin nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq imkanı əldə etdi. Bu gənclər təhsillərini bitirdikdən sonra
öz sahələrinə uyğun şəkildə Azərbaycanın inkişafına öz töhvələrini verdilər. Gənclərə göstərilən bu xüsusi diqqət
və qayğı ilə dahi şəxsiyyət ölkəmizin gənclər siyasətinin əsasını qoydu.
1988-ci ildən başlayaraq respublikamızda hökm sürən xaos və hərc-mərclik Azərbaycanı məhv olmaq
təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdu. 1993-cü ilədək davam edən bu şəraitdə torpaqlarımız işğal olunur, mövcud siyasi
hakimiyyət şəxsi maraqları naminə Azərbaycanı və xalqımızı uçuruma aparırdı. Bunun nəticəsi idi ki, təhsil
sistemi tamami ilə sıradan çıxmış, təhsil müəssisələrinin fəaliyyəti iflic vəziyyətə düşmüş, gənclər müxtəlif
qruplaşmalara qoşulmuşdular. Müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşən Azərbaycanın gəncliyi də ciddi
problemlərlə üzləşmişdi. Belə bir vəziyyətdə ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışı xalqımızı vahid lider ətrafında
birləşdirdi və gələcək Azərbaycan ilk uğurlu addımlarını atdı.
Qısa zaman ərzində acınacaqlı vəziyyətdə olan idarəçilik qaydaya salındı, strukturlaşdırma prosesinə
başlanıldı. Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışı ilə tarixi dövlətçilik ənənələri bərpa olundu. Verilən çevik və
səmərəli qərarlar tezliklə bütün respublikada sabitliyin yaranmasını şərtləndirdi. Bununla da Azərbaycanın
gələcək uğurlarının əsası qoyuldu.
Ümummilli liderin gənclərə olan sevgisi və dəstəyi bu dəfə də özünü qabarıq büruzə verdi. Hakimiyyətə
qayıdışın ilk illərindən təhsilin inkişafı üçün ciddi işlər görüldü, gənclərlə əlaqədar müvafiq icra strukturu
yaradıldı. Gənclərlə iş sahəsində əsas quruma çevrilən müvafiq nazirliyin yaradılması ölkə gəncliyinin gələcək
inkişafında müstəsna rol oynadı. Azərbaycan gənclər siyasətinin əsasını qoyan ulu öndər mütəmadi olaraq
gənclərlə görüşlər keçirirdi. Bu görüşlərdə dahi şəxsiyyət bütün dövrlər üçün aktual olan tövsiyə və məsləhətlərini
səsləndirir, eyni zamanda gənclərin fikirlərini dinləyirdi. Belə bir mühitdə gələcəkdə böyük uğurlara imza atacaq
Azərbaycan gəncliyi formalaşırdı.
Yeni Azərbaycan Partiyası da ölkə gəncliyinin inkişafı, ictimai-siyasi proseslərdə fəal iştirakçılığını
reallaşdıran müstəsna qurum rolunu oynayırdı. Bunun da ən başlıca səbəbi ümummi lider Heydər Əliyevin
qurucusu olduğu partiyada gənclərin səmərəli fəaliyyəti üçün hərtərəfli şəraitin ilk günlərdən başlayaraq
yaradılması idi.
Ulu öndərin hakimiyyəti dövründə dünyaya göz açanlar əsl Azərbaycan vətəndaşı modelini özündə
tərənnüm etdirən dəyər və prinsiplərlə formalaşmağa başladı. Vətənpərvər, dövlətçiliyə və milli kimliyinə bağlı,
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savadlı və dünyagörüşlü azərbaycanlı olmaq yolunda addımlayan bu körpələr gələcəyin Azərbaycanına layiqli
vətəndaş olaraq hazırlanırdı.
“Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi bir çox cəhətdən indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı
olacaqdır”,- deyən Heydər Əliyev bununla görmək istədiyi Azərbaycan gəncliyinin sahib olmalı xüsusiyyətləri
qeyd edirdi. Güclü, müstəqil və bütöv Azərbaycanın sağlam, savadlı və vətənpərvər gəncliyi də elə bu fikirlərin
işığında formalaşırdı.
Beləliklə, dahi şəxsiyyətin dövründə dünyaya göz açan Azərbaycan vətəndaşları vətənpərvər və milli ruhda
yetişir, savadlı fərdlər olaraq formalaşırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə gənclik
illərini yaşayan bu şəxslər tezliklə Azərbaycan naminə ən böyük uğurlara və qələbələrə imza atmağa başladı.
Şübhəsiz ki, bu qələbələrin zirvəsi də Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə mütləq əksəriyyəti bu gənclikdən
formalaşan rəşadətli Azərbaycan Ordusunun işğal altındakı torpaqlarımızı düşmən tapdağından böyük
qəhrəmanlıqla azad etməsi idi. Heç bir zaman görmədikləri bu torpaqlar uğrunda canından keçən Azərbaycan
əsgərinin qələbəsinin təməlində dahi şəxsiyyətin miras qoyduğu, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu
siyasət dayanırdı. Ən ali dəyər və prinsipləri özündə cəmləşdirən bu siyasət Azərbaycan gəncliyinə
vətənpərvərliyi, ölkəsinə və dövlətinə bağlılığı aşılamışdı. Bunun nəticəsi idi ki, Azərbaycangəncliyi, xalqımız
bir yumruq ətrafında birləşmişdi.
Bu gün Azərbaycan tarixinin ən güclü dövrünü yaşayır. Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm qələbə
regionumuza yeni reallıqlar gətirib. Bu reallıqlar isə Azərbaycan gəncliyinin üzərinə yeni vəzifə və öhdəliklər
qoyur. Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, ölkəmizin daha da inkişaf etməsi, gələcək nəsillərə
sahib olduğumuz dəyər və prinsipləri ən uğurlu şəkildə ötürmək bu vəzifələrin bir hissəsidir. Bunun üçün isə
bugünkü Azərbaycan gəncliyi ona aşılanmış dəyərlərə ən layiqli şəkildə sahib çıxmalı, özünü hər zaman inkişaf
etdirməli, atdığı bütün addımlarda hər şeydən öncə ölkəsini və dövlətini düşünməlidir.
Ümummili lider Heydər Əliyevin görmək istədiyi Azərbaycan gəncliyi olaraq hər zaman dahi şəxsiyyətin
həyatını, verdiyi qərarları diqqətlə öyrənir, dahi şəxsiyyətin Azərbaycan naminə etdiyi fədakarlıqları bizdən sonra
gələn nəsillərə ötürürük. Ulu öndərin əsasını qoyduğu Azərbaycan gənclər siyasəti Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında daha da inkişaf edir və yeni qələbələrə imza atır.
Xalq qəzeti.-2022.-10 may.-№96.-S.9.
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Əbədi olaraq Azərbaycanla birlikdə
Əli ƏSƏDOV,
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
"Nə qədər ki, Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam!"
Ulu Öndər Heydər Əliyev
Azərbaycanın zəngin dövlətçilik ənənələri, bu ənənələri yaradan və yaşadan böyük xalqı, doğma xalqının
tarixinə öz adını əbədi yazdıran qəhrəman övladları, dahi şəxsiyyətləri var. Ulu Öndər Heydər Əliyev onların
arasında xüsusilə seçilir: təkcə ona görə yox ki, iki müxtəlif ictimai-siyasi formasiyada misilsiz liderlik
keyfiyyətləri nümayiş etdirərək xalqına və ölkəsinə tarixi nailiyyətlər qazandırmışdır, həm də ona görə ki,
özünəməxsus müdrikliklə yaxın və uzaq gələcəyi düşünərək müəyyənləşdirdiyi hədəflərə çatmaq üçün möhkəm
və sarsılmaz bünövrə yaratmışdır.
Ulu Öndər əgər respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə - sovet hakimiyyəti illərində milli potensialın
bütün spektrini - coğrafi, iqtisadi, mədəni, mənəvi imkanları Vətənin hərtərəfli inkişafına, xalqın rifahının
yüksəlişinə yönəldərək Azərbaycanı tərkibində olduğu ittifaqın özünə güvənən nüfuzlu subyektinə çevirmişdirsə,
qüdrətli çiyinlərinə daha ağır yük götürdüyü ikinci dövrdə - müstəqillik illərində ölkəni parçalanmaq, dünya
xəritəsindən silinmək təhlükəsindən xilas etmiş, demokratik prinsiplərə, azad iqtisadi münasibətlərə əsaslanan
suveren, hüquqi dövlət quruculuğu prosesini uğurla həyata keçirmişdir.
Əlbəttə, 99 il əvvəl qədim Naxçıvanda sadə, zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açan, uşaqlığı əyalət
şəhərində keçən və iş fəaliyyətinə hələ yeniyetmə ikən dövlət qulluğunda başlayan Heydər Əliyevin sonralar
nəhəng bir ölkənin rəhbərlərindən olması, dünya miqyasında şöhrət qazanaraq öz xalqını şərəfləndirməsi, onun
əsl lideri kimi çox mürəkkəb və məsuliyyətli missiyanı şərəflə yerinə yetirməsi, özü əbədiyyətə qovuşduqdan
sonra da ölməz ideyaları ilə müstəqil Azərbaycanın zəfər yolunu işıqlandırması, könüllərdə və yaddaşlarda
tükənməz sevgi ilə həmişəlik yaşaması Uca Tanrının ona nəsib etdiyi bənzərsiz bir taledir, xoşbəxtlikdir. "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 həyat amalını belə ifadə etmişdir və bu amala daim sadiq olmuşdur.
Bu gün əminliklə deyə bilərik ki, Vətənimiz, xalqımız və dövlətimizlə bağlı arzularının gerçəkləşməsindən
Heydər Əliyevin müqəddəs ruhu şaddır. Ulu Öndər axıra çatdıra bilmədiyi taleyüklü məsələləri, planları, işləri
qüdrətli siyasi varisi İlham Əliyevin başa çatdıracağına inanırdı və bu inamın doğrulduğuna bütün dünya şahiddir.
Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev də xoşbəxtdir ki, ata vəsiyyətini yerinə
yetirdi - özünün hərbi-siyasi, diplomatik qətiyyəti, rəşadətli ordumuzun gücü və qüdrəti ilə torpaqlarımızı işğaldan
azad edərək xalqımıza və dövlətimizə Zəfər sevinci yaşatdı...
İqtisadi dirçəlişdən mənəvi oyanışa doğru
Heydər Əliyev fenomeninin xalqımızın tarixi taleyinin müəyyənləşməsində müstəsna rolu barədə fikir
söyləyərkən mütləq ötən əsrin altmışıncı illərini yada salmalıyıq. O illəri ki, zəngin təbii resursları, zəhmətkeş
əhalisi olan Azərbaycan keçmiş SSRİ-nin iqtisadi və mədəni tənəzzül keçirən əyalətlərindən biri sayılırdı.
Respublikanın siyasi rəhbərliyi dövrün ideoloji buxovlarından xilas olmaqda, milli mənafeləri qorumaqda çətinlik
çəkir, mövcud iqtisadi potensialdan xalqın güzəranının yaxşılaşdırılması üçün hərtərəfli istifadə olunmasına
təşəbbüs göstərmirdilər.
Həmin dövrdə sərt və ciddi rejimli təşkilat olan dövlət təhlükəsizliyi orqanının sıralarında Heydər Əliyev
kimi vətənpərvər, millət təəssübü çəkən, analitik təfəkkürə və parlaq zəkaya malik bir rəhbərin, əsl sərkərdənin
yetişməsinin xalqımızın nicatı üçün müstəsna əhəmiyyəti vardı. Sadə bir ailədən çıxmış azərbaycanlı gəncin bu
orqanlarda vəzifə pillələri ilə irəliləməsi, general rütbəsinə yüksəlməsi təsəvvürə gəlməyəcək dərəcədə çətin iş
idi. Belə bir işin öhdəsindən gəlmək üçün polad iradə, dərin bilik, misilsiz işgüzarlıq, çevik siyasi düşüncə, ən
mürəkkəb vəziyyətlərdə qəti və düzgün qərar qəbul etmək bacarığı tələb olunurdu ki, Heydər Əliyev bütün bu
xüsusiyyətlərə malik idi.
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1969-cu ilin iyulunda bu dahi şəxsiyyətin respublika rəhbəri seçilməsi Azərbaycanın taleyində və tarixində
dönüş nöqtəsi oldu. Onun hakimiyyətə gəlişi ilə cəmiyyətdə də, iqtisadiyyatda da, mədəniyyətdə də böyük
canlanma, dirçəliş, işgüzarlıq və yaradıcılıq əhvali-ruhiyyəsi yarandı. Respublikanın cavan və enerjili rəhbərinin
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə aparılan quruculuq işlərinin miqyası və vüsəti qısa vaxtda Azərbaycanı keçmiş
ittifaqın ən inkişaf etmiş və ən nüfuzlu respublikasına çevirdi. Onun təşəbbüsü ilə xalqımızın mənəvi-əxlaqi
dəyərlərinə söykənən genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsi milli ruhun və özünüdərkin oyanışını
şərtləndirdi. Heydər Əliyev milli qürur hissinin güclənməsini, milli şüurun yüksəlməsini sosial-iqtisadi və mədəni
həyatın bütün sahələrində vüsətli inkişafın təkanverici qüvvəsi kimi gördüyündən, bu qüvvəni böyük bir cəsarətlə
hərəkətə gətirməyi bacardı.
Tarixi hadisələrin sonrakı gedişi də sübut etdi ki, məhz Heydər Əliyevin respublika rəhbəri kimi 19691982-ci illərdə gördüyü işlər gələcəkdə milli dövlətçilik ideyalarının hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi və
cəmiyyətin bu ideya ətrafında səfərbər olması üçün münbit zəmin yaratmışdır. Həmin dövrdə respublikada
bərqərar edilən əsl işgüzarlıq mühiti, sosial ədalətə əsaslanan sağlam mənəvi-psixoloji ab-hava iqtisadi tərəqqinin
yüksək həddə çatmasına, Azərbaycanın keçmiş ittifaq miqyasında nüfuz qazanmasına, hətta beynəlxalq səviyyədə
tanınmasına imkan verdi. Müasir Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının tarixi köklərini araşdıranlar belə bir
qənaətdə haqlıdırlar ki, 1969-1982-ci illər Heydər Əliyevin coşqun və yorulmaz fəaliyyəti sayəsində aparılan
dəyişikliklərin miqyasına görə, ictimai və iqtisadi sahədəki dərin islahatların səciyyəsinə və xalqın maddi rifah
halının keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinə görə xalqımızın və ölkəmizin quruculuq salnaməsinin, sözün
həqiqi mənasında, ən parlaq səhifələridir. Azərbaycanın indiki siyasi və iqtisadi müstəqilliyi, beynəlxalq
münasibətlər sisteminə və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası məhz həmin illərdə təməli Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş potensiala əsaslanır.
Gənc yaşlarından dövlət qulluğunda çalışan, uzun müddət təhlükəsizlik və xüsusi xidmət orqanında
operativ və analitik fəaliyyətlə məşğul olan Heydər Əliyev sovet idarəçilik sisteminə dərindən bələd idi və
respublikanın inkişafına maneə yaradan amilləri qabaqcadan müəyyənləşdirərək aradan qaldırmaqda, mərkəzi
hakimiyyəti öz təşəbbüslərinin vacibliyinə və ümumi faydalılığına inandırmaqda yetərincə çeviklik nümayiş
etdirir, istəyinə çatmağı bacarırdı. Məhz bu təşəbbüskarlıq sayəsində respublikamızda elektrotexnika, elektronika,
cihazqayırma, dəzgahqayırma kimi mütərəqqi sahələrdə yüzlərlə iri müəssisə yaradılmış, energetika, neft kimyası,
tikinti sənayesinin inkişafı sürətlənmiş, neft maşınqayırması və neftayırma zavodları modernləşdirilmişdi. Bir çox
mühüm istehsal sahələrinə görə Azərbaycan Sovet İttifaqında aparıcı yerlərdən birini tuturdu, respublikamızda
istehsal olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac olunurdu. Təkcə paytaxt Bakıda deyil, bütün
rayonlarda böyük tikinti-quruculuq işləri aparılırdı, şəhər və kəndlərimizin siması tamamilə dəyişirdi.
Respublikanın iqtisadi asılılıqdan çıxarılması, müstəqil istehsalat sahələrinin formalaşdırılması, sənaye
potensialının artırılması ilə yanaşı, ən yüksək səviyyədə təhsil almış savadlı və təəssübkeş milli kadrlar
korpusunun yaradılması, özü də təkcə iqtisadi və mədəni istiqamətlər üzrə deyil, həm də hərbi istiqamətdə
azərbaycanlı mütəxəssislərin hazırlanması Ulu Öndərin müdrikcəsinə gələcəyə, Azərbaycanın müstəqilliyinə
yönələn niyyət və planlarının mühüm elementləri idi.
Təhsil millətin gələcəyidir
Bu fəlsəfi qənaətini söyləyərkən Ulu Öndər Heydər Əliyev tarixi təcrübəyə əsaslanır, təhsili hər bir xalqın
inkişafını, hər bir ölkənin tərəqqisini şərtləndirən ən mühüm amil kimi dəyərləndirirdi. Ötən əsrin 70-ci illərində
Azərbaycanda kifayət qədər ali təhsil müəssisələri olduğu halda respublika gənclərinin Sovet İttifaqının ən
qabaqcıl ali məktəblərində təhsil almağa göndərilməsi millətin gələcəyi üçün çox vacib idi. Sonsuz fəxarət hissi
ilə deyə bilərəm ki, Ulu Öndərin xeyir-duası ilə bu məqsədlə Moskvaya göndərilən minlərlə gənclər arasında mən
də olmuşdum.
O illərdə belə nüfuzlu ali məktəblərə qəbul edilmək biz gənclər üçün böyük şərəf idi. Bu istiqamətdə atılan
addımların hansı qlobal məqsədə xidmət etdiyi barədə təsəvvürümüz olmasa da, üzərimizə düşən məsuliyyəti Azərbaycan üçün gərəkli mütəxəssis kimi yetişməyin əhəmiyyətini dərk edir, respublika rəhbərinin xeyirduasından daha da ruhlanırdıq. Ulu Öndərin bu mühüm təşəbbüsü 1970-80-ci illərdə keçmiş SSRİ-nin 50-dən
çox şəhərinin 170-dən çox nüfuzlu ali məktəbində respublikamızın iqtisadiyyatı, elm, təhsil və mədəniyyətinin
inkişafına xidmət edəcək 15 mindən artıq azərbaycanlı gəncin ali təhsil almasına, yüksəkixtisaslı mütəxəssis kimi
yetişməsinə imkan və şərait yaratmışdır. Ən maraqlısı isə odur ki, Ümummilli Liderin uzaqgörənliyi sayəsində
məhz Azərbaycanın o dövrdə, elə gələcəkdə də ehtiyac duyduğu, bizim ali məktəblərdə mövcud olmayan 250dən çox ixtisas üzrə kadrlar hazırlanmışdır.
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Əminəm ki, əgər sovet dövründə xarici ölkələrdə təhsil almağa imkan verilsəydi, Heydər Əliyev
azərbaycanlı gənclərin dünyanın Harvard, Oksford və s. kimi nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almasına nail olardı.
Şübhəsiz, Heydər Əliyevin nüfuzlu ali məktəblərdə kadr hazırlığı sahəsində apardığı siyasətin vacib
istiqamətlərindən biri də milli hərbi kadrların yetişdirilməsidir. Məlumdur ki, hələ 1972-ci ildən etibarən Ulu
Öndər hər il yüzlərlə azərbaycanlı gənci SSRİ-nin böyük təcrübəyə malik ali hərbi təhsil məktəblərinə oxumağa
göndərmişdir. O illərdə məhz Ulu Öndərin şəxsi təşəbbüsü ilə, böyük çətinliklərlə Bakıda C.Naxçıvanski adına
Hərbi Məktəb yaradılmışdır.
Amma bu təşəbbüslər irəli sürüləndə, milli hərbi kadrların hazırlanmasına xüsusi diqqət yetiriləndə heç kim
təsəvvür edə bilməzdi ki, 2020-ci ilin bir payız günündə yüngül silahlarla Şuşanın sıldırım qayalarına dırmaşan
Azərbaycan Ordusuna məhz Heydər Əliyevin xeyir-duası ilə hərbi təhsil almış milli kadrlar rəhbərlik edəcək. Və
bu kadrlar onun oğlu olan Müzəffər Ali Baş Komandanın əmrləri ilə xalqımızın Şuşa həsrətinə son qoyacaq.
Ulu Öndərin uzaqgörən təşəbbüsü ilə reallaşan milli kadr hazırlığı siyasəti özünü təkcə Qarabağın azad
edilməsi sahəsində deyil, bütün istiqamətlərdə göstərdi. Azərbaycanın müstəqillik illərinin sosial-iqtisadi
tərəqqisinin kökündə də vaxtilə Heydər Əliyevin nüfuzlu ali məktəblərdə oxumağa göndərdiyi mütəxəssislərin
yüksək təhsili, peşəkarlığı və işə məsuliyyətlə yanaşma bacarığı dayanırdı.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu dövründə də Ulu Öndər təhsil siyasətini
ən yüksək tələblər, zamanın və dünyanın trendlərinə uyğun qurur, təhsil sisteminin inkişafına və müasirləşməsinə,
gənclərin elm və biliklərə dərindən yiyələnməsinə dövlət dəstəyinin daim artırılmasına xüsusi diqqət yetirirdi. Bu
siyasəti Prezident İlham Əliyev də uğurla davam etdirir. Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması bu gün də
dövlətin təhsil siyasətinin prioritetləri sırasındadır. 2007-2015-ci illəri əhatə edən müvafiq dövlət proqramının
icrası başa çatdırılmış, bu illərdə 5 min nəfər gənc həmvətənimizin xaricdə təhsil almasına şərait yaradılmışdır.
Hazırda "Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər
üçün Dövlət Proqramı" icra edilir.
Vətən və xalq naminə fədakarlıq
Şəxsiyyətin tarixdə rolu barədə müxtəlif fikirlər, nəzəriyyələr var: böhran vəziyyətində yalnız dahi,
cəsarətli, uğurlu şəxslərin həlledici söz demək, qərar qəbul etmək imkanının olduğunu söyləyənlər, yəqin ki,
yanılmırlar. Belə bir qənaət də həqiqəti əks etdirir ki, xalqı inandırmağı, öz arxasınca aparmağı, onun gücünü
qarşıya qoyulan məqsədə səfərbər etməyi bacaran şəxslər əsl liderlik səviyyəsinə yüksəlir, tarixin gedişinə təsir
göstərə bilirlər. Belə şəxsiyyətlər bəzən həyatlarını riskə məruz qoyur, lideri olduğu toplumun ideallarını
gerçəkləşdirmək üçün fədakarlıqlar göstərirlər.
Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin Ulu Öndər haqqında fikirləri onun Azərbaycan tarixindəki
rolunu dəqiq ifadə edir: "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. 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".
Ulu Öndərin dövlət təhlükəsizliyi sistemindəki fəaliyyəti və respublikaya rəhbərliyinin birinci dövründə,
eləcə də ittifaq dövlətində ali vəzifə tutduğu və hətta istefaya göndərilib təqib edildiyi vaxtlarda Vətən və xalq
naminə göstərdiyi fədakarlıqlar tarixin yaddaşına böyük cəsarət və hünər nümunəsi kimi yazılmışdır.
Azərbaycanın müstəqil düşüncəli, sovet ideologiyasına zidd fikirlər söyləyən, bəzi hallarda mövcud siyasi
quruluşun əleyhinə çıxan, onu dəyişdirmək niyyətinə düşən gənclərinin, ziyalılarının repressiya və təqiblərdən
qorunması üçün özünün dövlət təhlükəsizliyi orqanındakı karyerasını təhlükə qarşısında qoyması barədə
həqiqətlər o hadisələrin real qəhrəmanlarının sonralar ictimailəşdirilən xatirələrindən bizə yaxşı məlumdur.
Azərbaycan dilinin respublikanın sovet Konstitusiyasında dövlət dili statusunda təsbit edilməsi, ermənilərin
torpaq iddialarının və separatçılıq hərəkətlərinin, Qarabağın baş tacı, mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşanın milli
identikliyinə sui-qəsd cəhdlərinin qarşısının qətiyyətlə alınması, SSRİ rəhbərliyində türk respublikalarının
mənafeyinə toxuna biləcək qərarların qəbuluna imkan verməməsi, 20 Yanvar hadisələri zamanı xalqını cəsarətlə
müdafiə etməsi və Moskvanın imperiya siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, hələ də hegemonluğunu saxlayan
Kommunist Partiyasının sıralarından çıxması və digər cəsarətli addımları Heydər Əliyevi Vətən və xalq naminə
istənilən fədakarlığa hazır qüdrətli şəxsiyyət və lider kimi səciyyələndirir.
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Nə qədər ki, Azərbaycanın böyük oğlu siyasi hakimiyyətdə idi, erməni millətçiləri mənfur niyyətləri torpaq iddiaları barədə açıq-aşkar danışmağa, onu gerçəkləşdirmək üçün fəal hərəkətə keçməyə qorxur,
çəkinirdilər. Lakin artıq keçmiş SSRİ rəhbəri Mixail Qorbaçovun himayəsində özlərinə yer tapa bilmiş, onun
dəstəyi ilə Qarabağın dağlıq hissəsini ələ keçirmək üçün planlar qurmuşdular. Məhz Qorbaçov
hakimiyyətinin yürütdüyü ermənipərəst siyasətlə barışmayaraq Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən və Kommunist Partiyasının ali orqanı olan Siyasi Bürodan
istefa verdi.
Bundan cəmi bir neçə gün sonra M.Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri bədnam A.Aqanbeqyan
Fransanın "Humanite" qəzetinə müsahibə verərək Qarabağın savaş meydanına dönməsinin əsasını qoydu. Onun
bu bölgənin dağlıq hissəsinin Ermənistana birləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğu və sovet rəhbərliyində razılıqla
qarşılanması barədə çürük fikirlərindən impuls alan separatçılar Ermənistanın rəhbərliyi ilə birlikdə
Azərbaycanın tarixi ərazilərini ələ keçirmək üçün hərəkətə keçdilər. Bu elə bir dövr idi ki,
respublikamızda mövcud siyasi hakimiyyətdə olanlar ölkədə gedən prosesləri idarə etmək qabiliyyəti göstərə
bilmirdilər. Mitinqlər, itaətsizlik, sabotaj, dezinformasiya, saxtakarlıqlar və riyakarlıqlarla müşayiət olunan
separatizm hərəkatı tezliklə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti tarazlıqdan çıxararaq sabitliyin pozulmasına,
xalqımızın haqlı etirazına, hiddət və qəzəbinə səbəb oldu. Beləliklə, respublikada qarışıqlıq, hərc-mərclik və bütün
bunların məntiqi nəticəsi olaraq siyasi, iqtisadi, sosial tənəzzül dövrü başladı. Belə bir ağır zamanda Vətəndən
uzaqda yaşasa da, hər cür təqiblərə məruz qalsa da, Heydər Əliyevin qəlbi daim Azərbaycanla döyünür, o, burada
baş verən mənfi prosesləri dərin narahatlıq hissi ilə izləyir, öz kəskin və qətiyyətli mövqeyini heç nədən
çəkinmədən ifadə edirdi.
Sovet rəhbərliyinin ədalətsiz və xəyanətkar mövqeyini, respublikamızın ərazi bütövlüyünə yaranan
təhlükəni, Qarabağda baş qaldırmış separatçılığı qəzəblə qarşılayan xalqımız milli azadlıq hərəkatına səfərbər
oldu. Bu hərəkatın qarşısını almaq üçün sovet imperiyasının xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan ərazisində
təxribatlar törədərək hərbi qüvvələrin 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıya və digər şəhərlərə silahlı və amansız
müdaxiləsinə zəmin yaratdılar. Dinc əhalinin qırğına məruz qalması ilə nəticələnən bu bəşəri cinayət barədə
həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəsna rol oynadı. Faciənin baş verdiyi gecənin
səhəri günü xalqımızın böyük oğlu, səhhətində problemlər olmasına baxmayaraq, həyatını son dərəcə təhlükə
altında qoyaraq ailə üzvləri ilə birlikdə Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gəlib, orada geniş
mətbuat konfransı keçirdi, sovet ordusunun dinc əhaliyə qarşı törətdiyi qətliama qarşı öz etiraz səsini ucaltdı, baş
vermiş hadisələri Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş böyük cinayət adlandırdı. Bu, faktiki olaraq 20 Yanvar
qırğınına verilmiş ilk siyasi qiymət idi.
Sovet idarəçilik sisteminə dərindən bələd olan Ulu Öndər yaxşı bilirdi ki, çox böyük təzyiqlərə, təqiblərə
məruz qalacaq. 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı verdiyi sərt bəyanatdan, tutduğu prinsipial mövqedən sonra Heydər
Əliyevə qarşı hər cür qarayaxma, şər, iftira kampaniyası daha da gücləndi. Lakin bütün bu çirkin, təxribatçı
addımlar onu yolundan döndərə bilmədi, əksinə, Kommunist Partiyasını könüllü surətdə tərk etməsinə səbəb oldu.
Müstəqil dövlət quruculuğu - müqəddəs missiya
Müdrik və uzaqgörən siyasətçi, dünyagörmüş və təcrübəli dövlət adamı kimi Heydər Əliyev SSRİ-nin
süqutunun yaxınlaşdığını görürdü. Elə buna görə də Moskvada üzləşdiyi, Bakıya dönüşündən sonra daha şiddətlə
davam edən təqib və təzyiqlərə görə Ulu Öndər ata-baba yurduna, doğma Naxçıvana gəlib, burada səmimi və
qədirbilən insanların əhatəsində rahat yaşamağı qərara aldı. Ulu Öndər Naxçıvanda böyük izdihamla qarşılandı.
Əhalinin hər bir təbəqəsindən olan minlərlə Azərbaycan vətəndaşı bu torpağın əziz, doğma övladı kimi Vətəninə
qayıtmış Heydər Əliyevə ehtiramını bildirməyi özünə borc bilirdi. Heydər Əliyevin qayıtması respublika
əhalisində böyük ruh yüksəkliyi, gələcəyə inam yaratdı.
Muxtar respublikanın düşdüyü böhran vəziyyətində Ulu Öndər vətənpərvər, azadlıqsevər yerli əhalinin
istəyi və arzusu ilə yenidən siyasi fəaliyyətini bərpa etməli, deputat kimi təkcə seçicilərinin deyil, bütün xalqın
səsini cəmiyyətə və hakimiyyətə çatdırmaq missiyasını yerinə yetirməli oldu. Onun Azərbaycan 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 yaddaşına həmişəlik həkk
olunmuşdur.
Tarixin və taleyin qisməti olaraq, 1991-ci ildə öz suverenliyini bərpa edən Azərbaycanın demokratik və
bəşəri dəyərlərə sadiq müstəqil bir dövlət kimi formalaşması Böyük Öndərimizin adı ilə bağlıdır. Çünki əsl
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müstəqillik 1993-cü ilin 15 iyununda xalqın təkidli tələbi ilə onun hakimiyyətə qayıdışı ilə gerçəkləşmişdir.
Müstəqil dövlətimizin qurtuluşu bu hadisənin ən mühüm nəticəsidir.
Ulu Öndər ömrünün ahıl çağında yenidən böyük siyasətə qayıdaraq, sözün həqiqi mənasında, xalqına, onun
ideallarına və taleyinə sahib çıxdı. Vətən darda idi, milli dövlətçilik itirilmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Bir tərəfdən
də azğın düşmən xarici havadarlarının dəstəyi ilə torpaqlarımızı zəbt edir, yüz minlərlə həmvətənimizi
deportasiyaya məruz qoyur, doğma el-obasından qovurdu, xalqımızın məşəqqətli qaçqınlıq, köçkünlük problemi
günbəgün dərinləşirdi. Üstəlik, müharibəyə tam hazırlıqlı olan düşmənin qarşısına çıxan mərd oğul-qızlarımız
qeyri-bərabər döyüşlərdə şəhid düşürdülər. Erməni faşistləri xalqımıza qarşı amansız cinayətlər törədir, mədənimənəvi və tarixi irsimizi məhv edirdilər. Bütün sahələrdə görünməmiş böhran hökm sürür, separatçılıq meyilləri
cənub və şimal ərazilərimizə də sirayət edir, silahlı üsyan nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş, qarşılaşdığı vəziyyətdə
başını itirmiş, siyasi naşılığı səbəbindən digər qonşu dövlətlərin də qəzəbini üzərinə çəkən AXC-Müsavat cütlüyü
yeni müstəqillik qazanmış dövləti uçuruma, xalqı vətəndaş müharibəsinə aparırdı.
Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev o dövrün tarixi gerçəkliyinə çıxışlarının birində münasibət
bildirərkən demişdir: "Dünyada bir çox ölkələr var ki, onların müstəqilliyə aid olan bütün atributları mövcuddur,
ancaq onlar müstəqil siyasət aparmaq iqtidarında deyillər. Müstəqilliyimizin ilk illərində və 1993-cü ilə qədər
vəziyyət buna bənzər idi. …Neqativ proseslər, böhranlı vəziyyət, idarəolunmaz vəziyyət, hərc-mərclik, iqtisadi
və siyasi böhran ölkənin müqəddəratını şübhə altına qoyurdu. Məhz o illərdən iki il keçəndən sonra Azərbaycan
xalqı müstəqilliyi yenə də itirə bilərdi, - necə ki, 1920-ci ildə. Azərbaycan xalqının müdrikliyi sayəsində Ulu
Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyə gəlməsi nəticəsində Azərbaycan bu bəlalardan qurtuldu və 1993-cü ildən
başlayaraq öz inkişaf dövrünü yaşayır".
Xalqın bütün təbəqələrinin yekdil və təkidli istəyi, vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilməyən mövcud iqtidarın
xahişi ilə Heydər Əliyev Vətəni və xalqı naminə, müstəqilliyimizin itirilməməsi naminə Bakıya gəlib ölkəyə
rəhbərliyi öz üzərinə götürməyə razılıq verdi, müstəqil dövlətimizi qurmağa, onun hərtərəfli tərəqqisi üçün təməl
qoymağa başladı. Qismətinə Ulu Öndərimizi Bakı aeroportunda qarşılamaq düşmüş bir insan kimi, o dövrün
hadisələri xatirəmdədir. O zaman hər birimiz Heydər Əliyevin gəlişinin böyük qurtuluşun başlanğıcı olduğuna
tam əmin idik. Azərbaycanın qurtuluşu nəticəsində daxili ictimai-siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsi istiqamətində
mühüm addımlar atıldı, vahid komandanlıq altında nizami ordu quruculuğuna başlandı, bütün qanunsuz silahlı
birləşmələr tərk-silah edildi. Tezliklə müharibənin gedişində dönüş yarandı. Azərbaycan Ordusu əks-hücum
əməliyyatları keçirərək düşmənə ağır zərbələr endirdi. Silahlı qüvvələrimizin keçirdiyi bu uğurlu əməliyyatlar
döyüş meydanında dönüşə səbəb olaraq 1994-cü ilin mayında atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasına imkan verdi.
Atəşkəs ölkəmizdə ordu quruculuğunun aparılması, bugünkü Zəfərimizin təməlinin qoyulması üçün bir fürsət
oldu.
Ulu Öndər iqtidarı xalqla, xalqı iqtidarla birləşdirərək, cəmiyyətdə birliyi və yekdilliyi təmin etdi. Bu zaman
onun yaradıcısı olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin siyasi avanqardı kimi xalqın vahid məqsəd - müstəqil
dövlətçiliyimizin qorunması və inkişaf etdirilməsi uğrunda səfərbər olmasında mühüm rol oynadı.
"İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir", - deyən Heydər Əliyevin yeni dövlət quruculuğu
strategiyası azad iqtisadi münasibətlər formalaşdırmaqla ölkədə maddi nemətlər bolluğuna nail olmaq, özəl
təşəbbüslərə geniş meydan verən müasir tipli, mütərəqqi iqtisadi sistem qurmaq idi.
1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın düşdüyü ağır iqtisadi böhrandan tezliklə çıxmağın yeganə yolu
mövcud təbii sərvətlərdən, zəngin karbohidrogen ehtiyatlarından səmərəli istifadə etmək idi. Məhz Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yeni neft strategiyası və uğurla həyata keçirilən iqtisadi islahatlar ölkəmizin sosialiqtisadi inkişafı üçün münbit zəmin yaratdı.
Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yataqlarının işlənməsi üzrə dünyanın
aparıcı neft şirkətləri ilə 1994-cü il sentyabrın 20-də bağlanmış misilsiz tarixi əhəmiyyət kəsb edən "Əsrin
müqaviləsi" ölkə həyatında yeni dövrün başlanğıcı olmaqla bərabər, ölkə iqtisadiyyatının uzunmüddətli
inkişafına, bütövlükdə ölkəmizin parlaq sabahına birbaşa yol açdı, ölkəmizə təkcə iqtisadi dividendlər gətirmədi,
həm də onun dünya birliyində və beynəlxalq münasibətlər sistemində yerini və mövqeyini möhkəmləndirdi.
Müqavilənin hazırlanmasına və xarici tərəfdaşlarla məqsədyönlü, səmərəli iş aparılmasına o dövrdə Dövlət
Neft Şirkətində Vitse-prezident vəzifəsində çalışan cənab İlham Əliyev çox sanballı töhfə vermişdir.
"Əsrin müqaviləsi"nin icrası yeni neft strategiyasının vacib elementlərindən olan çoxvariantlı ixrac
modelinin formalaşdırılmasını şərtləndirdi. Ümummilli Lider bu günün reallıqları ilə qiymətləndirilərkən böyük
uzaqgörənliklə mövcud Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa boru kəmərləri ilə yanaşı, əsas ixrac boru kəmərinin
marşrutunun Azərbaycandan Gürcüstan ərazisi ilə Türkiyənin Aralıq dənizində yerləşən Ceyhan limanına qədər
çəkilməsini müəyyən etmişdi. Lakin bu marşrutu çoxları reallaşdırılması mümkün olmayan, kommersiya
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baxımından səmərəsiz layihə və xülya hesab edirdi. Layihəyə inanmayanlarla yanaşı, açıq-aşkar ona qarşı
çıxanlar var idi. Layihənin beynəlxalq miqyasda bəzi ölkələrin və dairələrin iqtisadi mənafelərinə toxunduğu,
açıq-aşkar əleyhdarlarının olduğu da böyük problemlər yaradırdı. Lakin hər cür müqavimət, əngəl və təzyiqlərə
baxmayaraq Heydər Əliyev yüksək nüfuzu, mətanəti və yenilməz iradəsi ilə bu transmilli layihənin əsasını qoydu
və onun həyata keçirilməsinə bilavasitə başçılıq etdi.
Heydər Əliyevin neft strategiyasının həyata keçirilməsi ilə ölkə iqtisadiyyatının sabit və davamlı inkişaf
dövrü başlandı. Uzun müddət Ulu Öndərin müdrik rəhbərliyi altında işləmək şərəfinə nail olmuş bir şəxs və o
dövrün hadisələrinin canlı şahidi kimi əminliklə deyə bilərəm ki, məhz "Əsrin müqaviləsi" ilə əsası qoyulan neft
strategiyası ölkəmizin sosial-iqtisadi yüksəlişinə güclü təkan verməklə yanaşı, Azərbaycana beynəlxalq aləmdə
böyük siyasi nüfuz qazandırdı. Zaman göstərdi ki, "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması həqiqətən də, gələcək
əsrlərə hesablanmış bir addımdır. Avropanın enerji xəritəsini dəyişən, bütün Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyi
baxımından strateji əhəmiyyət kəsb edən "Cənub qaz dəhlizi"nin, "Yeni əsrin müqaviləsi"nin və bir çox digər
layihələrin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilməsinin təməlində məhz Ümummilli
Liderimizin banisi olduğu neft-qaz strategiyası durur.
Qlobal layihələrin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi ölkəmizin regionda aparıcı mövqelərə yiyələnməsi
ilə yanaşı, dünyada baş verən siyasi və iqtisadi proseslərdə də çəkisinin artmasına səbəb olmuşdur.
Hələ qədim zamanlardan Asiya ilə Avropanın ticarət yolları qovşağında yerləşən Azərbaycan Ulu Öndərin
təşəbbüsü ilə tarixi İpək yolunun bərpası çərçivəsində həyata keçirilən və geniş perspektivə malik Avropa-QafqazAsiya nəqliyyat dəhlizinin yaradılması məqsədini daşıyan TRASEKA proqramının yaradıcılarından biri
olmuşdur. Məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə Bakı şəhərindəki Gülüstan
sarayında tarixi İpək yolunun bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilmiş, tədbirin yekununda Avropa
İttifaqının TRASEKA proqramı əsasında "Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat
haqqında Əsas Çoxtərəfli Saziş" imzalanmışdır.
Bütövlükdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilən neft strategiyası dövlətçilik və azərbaycançılıq strategiyasının reallaşdırılmasını təmin edən
başlıca siyasi və iqtisadi amilə çevrilmişdir.
Bu strategiyaya uyğun olaraq sosial siyasət çərçivəsində həyata keçirilən və xüsusən aztəminatlı insanların
sosial rifahına, qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin güzəranının yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş tədbirlər ilə
yanaşı, ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi kimi dövlət qarşısında duran mühüm strateji vəzifələrin həlli
təmin edildi. İstər sosial, istərsə də iqtisadi sahədə həyata keçirilmiş mühüm işlərlə yanaşı, ilk növbədə ölkənin
müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi, ordu quruculuğu ilə paralel şəkildə aparılan və silahlı qüvvələrimizin
ən mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirməsinə imkan verən, ən müasir silah, sursat, hərbi texnika və texnologiyalarla
təchiz olunmasına yönələn kompleks tədbirlər həyata keçirildi.
Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin memarı və
qurucusu olduğu müstəqil Azərbaycan dövlətinə rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illər ölkəmiz üçün həlledici dövr
idi. Məhz o illərdə dövlətçiliyimizin möhkəm təməli qoyulmuş, daxili və xarici siyasətlə bağlı strateji istiqamətlər
müəyyən edilmiş, dünya birliyinə inteqrasiya təmin olunmuşdur.
Çox ciddi islahatların aparılması, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar edilməsi ölkəyə böyük həcmdə
investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaratmışdır. Müstəqil dövlətimizin Konstitusiyası qəbul edilmiş, siyasi
sistem möhkəmləndirilmiş, ölkəmizin uğurlu inkişafının təməli qoyulmuşdur. Azərbaycan tarixində 1993-2003cü illər sabitlik və tərəqqi dövrü kimi qalmışdır və həmin illər ərzində görülmüş işlər bu gün ölkəmizin uğurlu
inkişafına xidmət göstərir.
Ulu Öndərin davamçıları onun siyasi xəttinə və vəsiyyətinə sadiqdirlər. Ölkəmizin indiki reallıqları bu
yolun nə qədər düzgün olduğunu əyani şəkildə sübut edir.
Yola davamın Zəfər mərhələsi
Ulu Öndər xalqın qəlbində və yaddaşında özünə elə bir abidə ucaldıb ki, onun əzəmətini bir-birini əvəz
edən nəsillərimiz daim görəcək, dəyərləndirəcək, müstəqil dövlətçilik ideyalarına sadiq olacaq, ölkəmizin inkişafı
üçün məsuliyyətlə çalışacaqlar. Heydər Əliyev başladığı işləri cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davamçılarının
axıra çatdıracağına inamını 2003-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində xalqa müraciətində uzaqgörənliklə ifadə
etmişdir. Bu inamın və xalqın etimadının ən yüksək səviyyədə doğrulması Azərbaycanın hazırkı gücündə,
qüdrətində, sosial-iqtisadi və mədəni inkişaf səviyyəsində, bir də 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığı
möhtəşəm Zəfərdə öz təcəssümünü tapmışdır.
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Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə qazanılmış bu tarixi Zəfər Azərbaycanın çoxəsrlik tarixində
ən parlaq hadisədir. Bu yaxınlarda Dünya azərbaycanlılarının mədəniyyət paytaxtımız Şuşada keçirilən V
qurultayındakı çıxışında cənab Prezident İlham Əliyevin söylədiyi fikirləri xatırlatmaq istəyirəm. Dövlətimizin
başçısı demişdir: "Bildiyiniz kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk qurultay 2001-ci ildə
keçirilmişdir. Ulu Öndər dərin məzmunlu çıxışında, eyni zamanda təbii ki, Qarabağ problemi ilə bağlı öz
fikirlərini bildirmişdir və demişdir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, işğal altında olan torpaqlar
işğaldan azad ediləcək və Azərbaycan xalqı öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaqdır. Biz - Ulu Öndərin
davamçıları bu sözləri gerçəyə çevirdik".
Qurultayın işğaldan azad edilmiş və vüsətli bərpa-quruculuq işlərinin aparıldığı Şuşada keçirilməsi böyük
rəmzi məna daşıyırdı: bu il 270 illiyini qeyd edəcəyimiz qədim şəhər xalqımız üçün əziz, doğma məkandır,
Qarabağın tarixən Azərbaycana məxsusluğunu rəmzləşdirən təbiət və mədəniyyət incisidir. Ötən əsrin 70-ci
illərində Şuşanın sürətli inkişafı üçün Ulu Öndər Heydər Əliyev çox böyük işlər görmüş, xüsusi qərarlar qəbul
etmiş, burada mədəniyyət xadimlərimizin xatirəsini əbədiləşdirmişdir.
Erməni faşizmi üzərində Qələbə məhz ötən əsrin sonlarında Ulu Öndər Heydər Əliyevin apardığı köklü
ordu quruculuğu ilə birbaşa bağlıdır. Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev qəhrəman
Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin şəxsi heyəti ilə görüşdə bu faktı vurğulayaraq, 23 il əvvəl Ulu Öndər Heydər Əliyevin
Fərmanı ilə bu ordu bölməsinin yaradılmasını böyük uzaqgörənlik kimi səciyyələndirmiş, Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələrin İkinci Qarabağ müharibəsindəki tarixi Zəfərimizdə özünü bir daha sübut etdiyini qürurla bildirmişdir.
Bütün sahələrdə Ulu Öndərin yolunu davam etdirən cənab Prezident İlham Əliyev dövlət başçısı kimi
fəaliyyətə başladığı ilk gündən münaqişənin siyasi-diplomatik yolla həlli üçün göstərdiyi böyük səylərlə paralel
olaraq hərbi quruculuq məsələlərinə xüsusi diqqət yetirərək, hazırda öz gücü, qüdrəti və döyüş təcrübəsi ilə
dünyanın diqqət mərkəzində olan rəşadətli Azərbaycan Ordusunu formalaşdırmışdır. Ordumuz xalqımızın qüruru,
onun sıralarında xidmət keçənlərin hər biri ən dəyərli vətəndaşlarımızdır.
Vətən müharibəsində əldə edilmiş Qələbə, Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, Azərbaycan əsgərinin
qanı, canı bahasına və əməyi nəticəsində qazanılmışdır. Torpaqların işğaldan azad edilməsi uğrunda şəhidlər
vermişik və onların hər birinin xatirəsi bizim üçün əzizdir, müqəddəsdir. Dövlətimiz və xalqımız bizə bu Qələbəni
bəxş etmiş şəhidlərin adını uca tutur, onların xatirəsini əbədi yaşadır. Azərbaycan dövləti daim şəhid ailələrinə,
müharibə əlillərinə və qazilərinə böyük qayğı ilə yanaşır. Müharibə əlillərinin və şəhid ailələrinin sosial-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən mühüm qərarlar qəbul edilmişdir və operativ
şəkildə icra olunur. Bu istiqamətdə işlər bu gün də ardıcıl şəkildə davam etdirilir.
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu şəhid
ailələrinin sosial-məişət problemlərinin həllinə mühüm dəstək göstərir, ixtisaslı yerli və xarici mütəxəssisləri cəlb
etməklə cəbhədə yaralanmış əsgərlərimizin müalicəsini və reabilitasiyasını təşkil edir.
Qarabağa, Şərqi Zəngəzura həyat qayıdır
Qədim tarixə, unikal maddi və mədəni irsə, özünəməxsus flora və faunaya, zəngin yeraltı və yerüstü
sərvətlərə malik olan Qarabağ otuz ilə yaxın dövrdə düşmən tərəfindən vəhşicəsinə istismar edilmişdir. İşğal
olunmuş ərazilərdə Azərbaycanla bağlı tarixi və mədəni irs tamamilə məhv edilmiş, yaşayış məntəqələrinin adları
dəyişdirilmiş, regionun meşə örtüyü məqsədli olaraq məhv edilmiş, münbit torpaqlar, su ehtiyatları ekoloji və
radioaktiv çirklənməyə məruz qalmış, bölgənin təbii landşaftı ciddi deformasiyaya uğramış, qeyri-qanuni olaraq
təbii sərvətlərin istismarı və mənimsənilməsi həyata keçirilmişdir.
Bu gün Prezident İlham Əliyev azad edilmiş torpaqlarımızda möhtəşəm quruculuq işlərinə bilavasitə
başçılıq edir. Azərbaycanın təcrübəsində bərpa və yenidənqurmanın nadir nümunəsi həyata keçirilir. Prezident
İlham Əliyevin tapşırığı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilər üzrə hazırlanmış Strateji Fəaliyyət Planına uyğun olaraq
bütün ərazilərin, şəhər, qəsəbə və kəndlərin bərpasının vahid konsepsiya əsasında bərpasına başlanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində sosial-iqtisadi, humanitar, təşkilati və digər
təxirəsalınmaz məsələlərin həlli, eləcə də bu sahədə fəaliyyətin əlaqələndirilməsi məqsədilə Prezident İlham
Əliyevin Sərəncamı ilə Əlaqələndirmə Qərargahı yaradılmış və bu çərçivədə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə
məsələlər mərkəzləşdirilmiş qaydada həll olunur.
İşğaldan azad edilmiş ərazilər bu gün bütövlükdə böyük bir tikinti meydanına çevrilmiş, inşaat, quruculuq
işləri ölçüyəgəlməz miqyas və vüsət almışdır. Burada ilk növbədə həyat təminedici işlər, o cümlədən yol
infrastrukturu, elektroenergetika, su təsərrüfatı, kənd təsərrüfatı, rabitə və digər sahələrdə işlər qurumlararası
qarşılıqlı əlaqədə yüksək sürətlə həyata keçirilir.
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Prezident İlham Əliyev imzaladığı "Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü
haqqında" 2021-ci il 7 iyul tarixli Fərman ilə Azərbaycanın Zəfər salnaməsinin növbəti şanlı səhifəsini yazdı.
Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın və Kəlbəcər rayonlarının daxil olduğu Şərqi Zəngəzur iqtisadi
rayonunun, dağlıq və aran Qarabağa aid Ağdam, Şuşa, Füzuli, Tərtər, Xocavənd, Xocalı rayonları və Xankəndi
şəhəri, habelə Ağcabədi və Bərdə rayonları da daxil olmaqla, Qarabağ iqtisadi rayonunun yaradılması yeni
coğrafi, siyasi, iqtisadi reallıqların inikası olaraq Azərbaycan dövlətinin siyasi iradəsini təsdiq edir.
Postmüharibə dövrünün genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri ilə yanaşı, yeni geosiyasi reallıqları
Azərbaycana regional nəqliyyat-logistika qovşağı kimi güclü mövqe qazandırır. Eyni zamanda regionda
kommunikasiya əlaqələrinin açılması bölgədəki bütün dövlətlərə fayda gətirəcək və beynəlxalq nəqliyyat
layihələrində Cənubi Qafqazın rolunu gücləndirəcək. Bu kontekstdə Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti xüsusi
vurğulanmalıdır. Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək bu dəhliz, eyni
zamanda beynəlxalq yükdaşımaları baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Dövlət başçısının dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan münaqişə səhifəsini çevirməyə, sərhədlərin
delimitasiyasına və demarkasiyasına, sülh sazişi üzrə danışıqların başlanmasına hazırdır. Bu gün Azərbaycan öz
vəsaiti hesabına, heç kimdən asılı olmayaraq işğaldan azad edilmiş şəhər və rayonlarımızın bərpası üzrə təsdiq
olunmuş baş planlar əsasında intensiv şəkildə həyata keçirdiyi layihələrdə "ağıllı idarəetmə", "yaşıl enerji"
konsepsiyasını gerçəkləşdirir, yüksək texnologiyalar və müasir yanaşmalar nümayiş etdirir.
Prezident İlham Əliyev azad edilmiş torpaqlarımızı addım-addım, qarış-qarış gəzərək möhtəşəm quruculuq
işlərinə bilavasitə başçılıq edir.
Fantastik sürətlə, cəmi 8 ay ərzində inşa edilmiş, "Qarabağın hava qapısı" - Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı,
hazırda inşası aparılan Zəngilan və Laçın beynəlxalq hava limanları, igid əsgər və zabitlərimizin Şuşaya
adladıqları tarixi Zəfər yolu da daxil olmaqla, bugünədək inşa edilmiş 1000 kilometrədək avtomobil yolları,
mürəkkəb relyefli ərazilərdə yüksək sürət və texnologiyalarla inşa edilən tunellər, yol ötürücüləri bölgənin
inkişafına əhəmiyyətli təkan verməklə yanaşı, müasir tələblərə uyğun hərbi, siyasi və strateji əhəmiyyətli yolnəqliyyat infrastrukturun yaradılmasına xidmət edir.
Prezident İlham Əliyevin başçılığı altında Şuşanın infrastrukturunun yenidən qurulması, mədəni-maarif
obyektlərinin bərpası ilə mühüm layihələr yerinə yetirildikcə "Qafqazın sənət məbədi", "Azərbaycan musiqisinin
beşiyi" və "Şərqin konservatoriyası" adlandırılan Şuşa sürətlə dirçəlir, öz əvvəlki simasına qayıdır.
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın şəxsən rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
icra olunan genişmiqyaslı restavrasiya işləri çərçivəsində ölkə əhəmiyyətli tarixi-mədəniyyət abidələri,
məscidlərimiz yüksək keyfiyyətlə bərpa olunur.
Ulu Öndər vaxtilə deyirdi: "Şuşa Azərbaycanın gözüdür, hər bir azərbaycanlı üçün bu, iftixar mənbəyidir.
Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir". Şuşanın Azərbaycan xalqı üçün
tarixi əhəmiyyətini, yüksək mədəni-mənəvi dəyərini nəzərə alaraq Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2022-ci il
Azərbaycan Respublikasında "Şuşa İli" elan edilmişdir.
Vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyev Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin Şuşada ucaldılması qərarını vermiş
və onun təşəbbüsü ilə 1982-ci il yanvarın 14-də Şuşada qarlı, şaxtalı havada məqbərənin açılışı olmuşdur.
2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin müharibədən sonra Şuşaya ilk dəfə səfəri də 14 yanvar tarixində baş
tutmuşdur. Həmin səfər zamanı Prezident İlham Əliyev bundan 39 il əvvəl Ulu Öndərin iştirakı ilə açılışı
keçirilmiş, işğal zamanı isə ermənilər tərəfindən dağıdılmış məqbərənin bərpası ilə bağlı göstəriş vermişdir. Bu
göstərişə uyğun olaraq Heydər Əliyevin 59 yaşında açılışında iştirak etdiyi məqbərənin ikinci dəfə açılışında və
“Vaqif Poeziya Günləri”ndə Prezident İlham Əliyev də 59 yaşında iştirak etdi. Bu tarixlər arasında böyük rəmzi
məna var və Ulu Öndərin böyük yolunun davam etməsinin göstəricisidir.
Cənab Prezidentin Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etdiyi Şuşa şəhəri 2023-cü ildə Türk Dünyasının
Mədəniyyət Paytaxtı elan olunub. Bu il 270 illiyini qeyd edəcəyimiz qədim Azərbaycan şəhəri Şuşada artıq
ənənəvi mədəniyyət, incəsənət tədbirləri, o cümlədən "Xarıbülbül" Musiqi Festivalı bərpa olunmuş, Milli Musiqi
Günü qeyd edilmiş və Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin yenidən ucaldıldığı parkda dahi bəstəkarın adını daşıyan
XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının ilk konserti, bir neçə gün bundan əvvəl isə Dünya Azərbaycanlılarının Zəfər
qurultayı keçirilmişdir.
Azərbaycanın incisi olan Şuşamız artıq Azərbaycan-BMT tərəfdaşlığının 30 illiyinə həsr olunmuş
beynəlxalq tədbirə, ən yüksək səviyyədə dövlət başçılarının görüşünə də evsahibliyi edib. 2021-ci il iyunun 15də tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan lideri İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı
Qarabağda qarşılayıb.
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Ulu Öndər Heydər Əliyevin vaxtilə Naxçıvanda qaldırdığı və bu gün Şuşada dalğalanan üçrəngli
bayrağımız dövlətimizin gücünün, xalqımızın milli birliyinin simvoludur.
Bu, ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi altında rəşadətli Ordumuz tərəfindən torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi nəticəsində mümkün
olmuşdur.
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin böyük liderliyinin, misilsiz dövləti fəaliyyətinin nəticəsi olan bu Qələbə
Ulu Öndərin açdığı yolun təntənəsi, tarixin ən qüdrətli Azərbaycanının əsrlərdən bəri ilk dəfə qazandığı və əsrlər
boyu yaşayacaq möhtəşəm Qələbəsidir.
Müasir, qüdrətli və zəngin Azərbaycan naminə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin yolunu uğurla davam
etdirən Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət Azərbaycanın günbəgün artan beynəlxalq nüfuzunu, dünyanın
ən güclü ordularından birinə sahib olmaqla itirilmiş torpaqlarının geri qaytarılmasını, ədalət və ləyaqət naminə
ədalətli və ləyaqətli müharibə yolu ilə tarixi qələbənin qazanılmasını təmin etmişdir.
Bu gün Heydər Əliyev yolu ilə inamla zəfərdən-zəfərə irəliləyən Azərbaycan varisliyə və təkamülə
əsaslanan inkişaf strategiyası ilə müstəqillik, azərbaycançılıq, dövlətçilik, qanunun aliliyi prinsiplərini bariz
şəkildə gerçəkləşdirir.
Qalib xalqın Prezidenti, müzəffər ordunun Ali Baş Komandanı, dünya azərbaycanlılarının Lideri İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə bu gün Azərbaycan qarşısında daha geniş üfüqlər açılmışdır və Ümummilli Liderimiz
Heydər Əliyevin yolu ilə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı zirvədən zirvəyə yeni və daha böyük hədəflərə
doğru qətiyyətlə aparır.
Azərbaycan.-2022.-7 may.-№96.-S.1-3.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin milli dövlət quruculuğu və müasir inkişaf strategiyası
Samir Nuriyev,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri
XX əsrin sonlarında Sovet İttifaqının süquta uğraması və müasir dünya düzəninin formalaşmağa,
beynəlxalq arenada yeni münasibətlərin təşəkkül tapmağa başladığı bir dövrdə Azərbaycan öz tarixinin
mühüm və taleyüklü mərhələsinə qədəm qoydu. Ciddi təbəddülatlar və təlatümlər burulğanında təkbaşına
mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalmış xalqımız ağır sınaqları arxada qoyaraq aydın gələcəyə doğru
inamla addımlamağı bacardı. Baş verənlərə 30 il sonra yaranmış reallıqlar prizmasından nəzər saldıqda
Azərbaycanı ağır böhrandan sabit və etibarlı bir dövlət kimi çıxaran geosiyasi, sosial, iqtisadi, hərbi
amillərin uzun bir siyahısını tərtib etmək mümkündür. Lakin, heç şübhəsiz, Azərbaycanın bugünkü inkişaf
mərhələsinə çıxmasını şərtləndirən əsas amil tarixin həlledici məqamında ölkədə və dünyada baş verən
mürəkkəb proseslərin mahiyyətini dəqiq qiymətləndirməyi və bu prosesləri milli mənafelərin tələb etdiyi
aydın bir istiqamətə yönəltməyi bacaran siyasi liderin mövcudluğu olub. 1990-cı illərin son dərəcə ağır, bir
çox hallarda hətta ümidsiz hesab edilən reallıqları ilə müasir Azərbaycan dövlətinin dünyadakı hazırkı
yerinin müqayisəsi ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətlərinin
miqyasını və xalqımızın təhtəlşüurunda özünə dərin iz buraxmış dahi obrazını daha aydın görməyə imkan
yaradır.
Ötən əsrin sonlarında dünyanın müxtəlif nöqtələrində böyük güclərin həyata keçirdiyi siyasi, sosial-iqtisadi
və bəzi hallarda hərbi eksperimentlər bir çox xalqların taleyini və tarixini dəyişdi. Bu proses indi də davam edir.
Yəqin ki, böyük dövlətlərin iqtisadi və siyasi maraqları durduqca, bu prosesin xarakterini və məzmununu
dəyişmək mümkün olmayacaq. Buna görə də qlobal liderlik uğrunda gedən mübarizənin mümkün nəticələrini
proqnozlaşdıraraq öz dövlətinin beynəlxalq münasibətlər zəncirinin təhlükəsiz, eyni zamanda, təsirli
həlqələrindən birinə çevrilməsini təmin etmək ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində
müstəsna xidmətidir.
Ümummilli Liderin siyasi portretinin ən əsas cizgilərindən biri onun zamanı və prosesləri düzgün
qiymətləndirməyə imkan verən dərin zəkaya sahib olmasıdır. O, dünyada və regionda cərəyan edən proseslərin
təhlükəli məcraya yönəldiyi vaxtda sanki zamanı dayandırmaqla hər şeyi ilkin nöqtədən başlamağı bacardı,
Azərbaycan üçün ən çətin anda ən düzgün qərarlar qəbul etdi və SSRİ-nin süqutu nəticəsində dağılan geosiyasi
konfiqurasiyada hələ formalaşmamış bir dövləti düşdüyü fəlakətli vəziyyətdən çıxarmağa müvəffəq oldu. Heydər
Əliyevin siyasi müdrikliyi ona beynəlxalq münasibətlər sisteminin institusional əsaslarının sarsıldığını görməyə,
beynəlxalq arbitr kimi dünya nizamını qorumaq missiyasını üzərinə götürmüş müxtəlif təşkilatların öz
funksionallığını itirdiyini dəqiq müəyyən etməyə və dünyanın gündəmini diktə edən güc mərkəzləri ilə
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq münasibətləri qurmağa imkan verdi.
SSRİ-nin dağılmasından sonra yaranan dövlətlərdən Azərbaycanı fərqləndirən yalnız özünəməxsus tarixi
ənənələri, keçmişi deyil, həm də qarşılaşdığı çağırışların, üzləşdiyi problemlərin mürəkkəb xarakteri oldu.
Azərbaycanı tarixin bəlkə də ən həlledici mərhələsində ağır böhrandan qurtaran Ümummilli Liderin bünövrədən
qurmağa başladığı müstəqil Azərbaycan postsovet məkanında münaqişə və müharibələrin adi həyat normasına
çevrildiyi, qeyri-müəyyənliyin ictimai təfəkkürdə reallıq kimi qəbul olunduğu, keçmişlə bütün bağların qopduğu,
gələcəyə aparan körpülərin hələ qurulmadığı bir dövrdə dünyanın siyasi səhnəsinə inamla çıxdı.
1993-cü ildə xalqın çağırışı və təkidli tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyevin təklif
etdiyi milli dövlət quruculuğu və müasir inkişaf strategiyası özündə bir sıra vacib komponentləri birləşdirirdi:
- müstəqilliyin təmin edilməsi və müstəqil siyasətin həyata keçirilməsi;
- ictimai-siyasi sabitlik;
- iqtisadi inkişaf və güclü iqtisadiyyat;
- islahatlar və müasir cəmiyyət quruculuğu;
- müasir və güclü ordu quruculuğu;
- suverenlik, ərazi bütövlüyünün bərpası;
- beynəlxalq münasibətlər sisteminə inteqrasiya;
- azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanan milli birlik və həmrəylik;
- milli ənənələrə və tarixi köklərə bağlılıq.
369

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Bu mürəkkəb, taleyüklü məsələlərin həlli üçün təqdim olunan inkişaf strategiyası, ilk növbədə, digər
güclərin iradəsindən asılı olmayan və yalnız milli maraqları rəhbər tutan müstəqil siyasətin həyata keçirilməsini,
ölkədə separatçılıq və mərkəzdənqaçma meyillərinin qarşısının alınmasını və sabitliyin, təhlükəsizlik mühitinin
bərqərar edilməsini, institusional islahatların həyata keçirilməsi yolu ilə müasir dövlət idarəçiliyinin və mütərəqqi
ictimai münasibətlərin formalaşdırılmasını, beynəlxalq aləmlə bərabərhüquqlu və etibarlı əlaqələrin qurulmasını,
mühüm enerji layihələrinin reallaşdırılması və iqtisadi inkişaf üçün zəruri resursların əldə edilməsini, cəmiyyətin
müxtəlif sosial təbəqələri arasında azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanan sıx birliyin təminatını və son nəticədə
ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını nəzərdə tuturdu. Ulu Öndərin milli ideyaya, milli-mənəvi dəyərlərə
dərin bağlılığı, irəli sürdüyü təşəbbüslərin, ideya və təkliflərin, xarici siyasətdə çevik, bir çox hallarda heç də
hamının dərhal anlaya bilmədiyi uzaqgörən addımlarının ölkənin milli maraqlarına xidmət etməsinə olan
sarsılmaz ictimai etimad Azərbaycanın qurtuluşunun siyasi-fəlsəfi mahiyyətini təşkil edən mühüm amildir.
Müstəqilliyin ilk illərində parçalanmaq və dünya xəritəsindən silinmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış
Azərbaycanı bu fəlakətdən yalnız Heydər Əliyevin qurtara biləcəyini təkcə onun tərəfdarları deyil, rəqibləri də
yaxşı anlayırdı. Ölkədə vətəndaş müharibəsi həddinə çatmış silahlı qarşıdurma cəhdlərinə məhz güclü siyasi
xadim, praqmatik lider, müdrik dövlət adamı kimi Heydər Əliyevin titanik səyləri nəticəsində qısa müddətdə son
qoyuldu, siyasi mübarizə küçə və meydanlardan parlamentə, seçki platformasına transformasiya olundu, ölkədə
ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edildi.
Məhz Ulu Öndərin müdrik siyasəti sayəsində Azərbaycan regionun ən etibarlı və güclü dövlətlərindən biri
kimi özünü dünyaya təqdim etməyə müvəffəq oldu. Birqütblü dünyaya sürətli keçidin ciddi böhran, bir çox
hallarda fəlakətlər yaratdığı çətin və qeyri-müəyyən tarixi mərhələdə Azərbaycan özünün Şərq və Qərb arasında
körpü funksiyasını bərpa edə bildi. 1990-cı illərdə bir çoxları dünyanın iki fərqli sivilizasiyasını qovuşduran bütün
körpülərin yandırılacağını, planetin coğrafiyasından silinəcəyini güman edirdilər. Lakin 1994-cü ildə “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması və sonrakı dövrdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri kimi qlobal əhəmiyyət kəsb edən
enerji layihələrinin həyata vəsiqə qazanması ilə bu gümanlar yox oldu. Bu, əlbəttə, Heydər Əliyev siyasi dühasının
nəinki Azərbaycan və Cənubi Qafqazın, eyni zamanda, bu gün – XXI əsrdə 30 il öncəkindən daha böyük aktuallıq
kəsb edən Avropanın təhlükəsizliyinə tarixi töhfəsi kimi qiymətləndirilir.
1995-ci ildə Azərbaycanın yeni Konstitusiyası qəbul olunduqdan sonra cəmiyyət həyatının bütün
sahələrində köklü islahatların reallaşdırılmasına başlandı, ölkədə çoxpartiyalı siyasi sistem formalaşdırıldı, fikir
plüralizmi, söz və məlumat azadlığı təmin edildi. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı quruculuğu istiqamətində
mühüm addımlar atıldı, neft strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində ölkənin gələcək inkişafının beynəlxalq
zəmanəti və maddi resursları təmin olundu. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Ulu Öndərin ölkəyə rəhbərliyi
dövründə Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi islahatlar nəticəsində ümumi daxili məhsul 71 faiz artdı. 19932002-ci illər ərzində Azərbaycanda istehsal və qeyri-istehsal sahələrinin inkişafına 8,2 milyard manat sərmayə
cəlb edildi. Sürətlə artan inflyasiyanın dayandırılması, xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsi,
ticarət dövriyyəsinin 1993-cü illə müqayisədə 2,8 dəfə artaraq 3,8 milyard ABŞ dollarına çatması ölkədə davamlı
inkişafa imkan yaradan yeni iqtisadi münasibətlər sisteminin qurulmasının nəticəsi idi. Ümummilli Liderin
nəticəyə hesablanmış siyasəti sayəsində Azərbaycanın milli inkişaf strategiyasının ən mühüm parametrlərindən
biri - güclü milli iqtisadiyyatın qurulması istiqamətində ciddi uğurlar əldə edildi. 2001-ci il noyabrın 9-da Dünya
Azərbaycanlılarının l Qurultayında müstəqil dövlətimizin keçdiyi onillik inkişaf yolu haqqında danışan Ulu Öndər
deyirdi: “Azərbaycanın biz bir çox ağır və çətin məsələlərini həll etdik və qarşıda duran üfüqləri də çox yaxşı
görürük. Azərbaycanın böyük təbii sərvətləri, əlverişli coğrafi-strateji mövqeyi, güclü iqtisadi, intellektual
potensialı və azərbaycanlıların yüksək mədəni səviyyəsi müstəqil ölkəmizin gələcəyinin çox xoşbəxt və firavan
olmasını təmin edəcəkdir. Əmin ola bilərsiniz ki, bu yol, qarşıda duran üfüqlər, perspektiv tam realdır. Apardığı
iqtisadi siyasət sayəsində bir neçə ildən sonra Azərbaycan zəngin ölkələrdən biri olacaqdır”.
Ulu öndər Heydər Əliyevin tariximizdə son dərəcə böyük dəyər kəsb edən xidmətlərindən biri də onun
yalnız milli inkişaf strategiyasını həyata keçirməklə kifayətlənməməsi idi. Çünki qarşıya qoyulmuş məqsədlərə
çatmaq üçün mövcud siyasi kurs davam etdirilməli və bu mənada siyasi-ideoloji varislik qorunub saxlanılmalıydı.
Dünya təcrübəsinə nəzər yetirsək görərik ki, bir çox hallarda uğurla inkişaf edən ölkələr məhz mövcud siyasi
kursun dəyişdirilməsi nəticəsində tarixi nailiyyətləri əldən vermişdilər. Milli inkişaf xətti ilə ardıcıl və dinamik
surətdə irəliləyən Azərbaycanın qarşısında isə güclü dövlət quruculuğunun tamamlanması və keçmiş ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin həlli, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması kimi mürəkkəb məsələlər dayanırdı.
Cənab İlham Əliyevin xalqın böyük etimadını və dəstəyini qazanaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti seçilməsi 2003-cü ildən sonrakı dövrdə ölkəmizlə bağlı öz mənafelərinə uyğun planlar quran bəzi daxili
və xarici qüvvələrin ssenarilərinin üstündən xətt çəkdi. Məhz siyasi-ideoloji varislik Prezident İlham Əliyevə Ulu
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Öndərin milli dövlət quruculuğu strategiyasını çağdaş dövrün yeni reallıqlarından qaynaqlanan, qloballaşan
dünyanın mürəkkəb iqtisadi və siyasi şərtlərini nəzərə alan, çoxqütblü nizama keçidin özü ilə gətirdiyi mənfi
təzahürləri neytrallaşdırmağa əsas verən ideyalarla zənginləşdirməyə, müstəqil, düşünülmüş və prinsipial siyasət
yürütməyə imkan yaratdı.
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu iqtisadi strategiya nəticəsində Azərbaycan qısa müddətdə
yüksək nailiyyətlərə imza atdı. Konkret proqramlar əsasında həyata keçirilmiş genişmiqyaslı quruculuq işləri
paytaxt Bakının və bölgələrin simasını tamamilə yeniləşdirdi, regionlarla mərkəz arasında fərq kəskin şəkildə
azaldı, ölkədə bütün sahələri əhatə edən nəhəng infrastruktur layihələri reallaşdırıldı. Azərbaycanın enerji
təhlükəsizliyi təmin edildi, dövlətimizin başçısı tərəfindən ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin həlli prioritet
vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirildi, bu istiqamətdə ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlərin reallaşdırılmasına
başlandı.
2013-cü ildən etibarən öz süni peyklərini orbitə çıxarmağa başlayan Azərbaycan dünyanın kosmik
klubunun azsaylı üzvlərindən birinə çevrildi. 2017-ci il sentyabrın 14-də Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi, neft
hasilatının pay bölgüsü haqqında düzəliş edilmiş və yenidən tərtib olunmuş Sazişin imzalanması, bu neft
yataqlarının işlənilməsinin 2050-ci ilə qədər uzadılması, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin və onun TANAP, TAP
kimi seqmentlərinin reallaşdırılması “Əsrin müqaviləsi”ndən sonra Azərbaycanın neft strategiyasının yeni
uğurları olmaqla yanaşı, həm də ölkəmizin dünya enerji bazarında rolunu xeyli dərəcədə artırdı və Avrasiyanın
enerji xəritəsini dəyişdirdi.
Bu gün Cənubi Qafqaz regionunun iqtisadi potensialının 65 faizdən çoxu məhz Azərbaycanın payına düşür.
2003-cü illə müqayisədə Azərbaycan iqtisadiyyatında 3 dəfədən çox artım qeydə alınıb. 2003-2021-ci illər ərzində
Azərbaycanda sənaye istehsalı 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatı 2 dəfə, xarici ticarət dövriyyəsi 6,4 dəfə, ixrac 7,6 dəfə,
qeyri-neft ixracı 5,2 dəfə, valyuta ehtiyatları 27 dəfədən çox artıb. 2003-cü ildə 1,8 milyard dollar valyuta
ehtiyatlarına malik olan Azərbaycan hazırda bu göstəricini 53 milyard dollara çatdırıb ki, bu da birbaşa xarici
dövlət borcunu 7,4 dəfə üstələyir. Yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 6 faizə enib. Azərbaycan iqtisadiyyatına 280
milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə yatırılıb ki, bunun da yarısı xarici sərmayədir.
Azərbaycanın mühüm coğrafi mövqeyi, strateji əhəmiyyət kəsb edən nəqliyyat infrastrukturunun dünya
standartlarına uyğun inkişaf etdirilməsi, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun, yeni Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının, müasir hava limanlarının tikilib istifadəyə verilməsi, ölkə və yerli əhəmiyyətli avtomobil
yollarının yenidən qurulması Azərbaycanın Şimal-Cənub və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısına
və regionun nəqliyyat-kommunikasiya habına çevrilməsinə şərait yaratdı. Təsadüfi deyil ki, bu gün Avropa İttifaqı
Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturuna böyük maraq göstərir.
Sürətlə və dinamik inkişaf edən Azərbaycan milli maraqlara əsaslanan müstəqil siyasət yürüdərək
beynəlxalq aləmdə mövqelərini daha da gücləndirməyə nail olub. Ölkəmiz çoxsaylı beynəlxalq tədbirlərə ev
sahibliyi etməklə sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqa, qlobal siyasi, iqtisadi, humanitar məsələlərin
həllinə öz layiqli töhfələrini verir. 2012-ci ildə 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilən,
bu gün Qoşulmama Hərəkatı kimi böyük təşkilata sədrlik edən, Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq münasibətlərini
inkişaf etdirən, bir çox nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinə malik, ikitərəfli və
çoxtərəfli tərəfdaşlıq formatlarında fəallığı ilə diqqəti cəlb edən, region ölkələri ilə mehriban qonşuluq, dostluq
və səmərəli əməkdaşlıq prinsipləri əsasında əlaqələr qurmuş Azərbaycan beynəlxalq arenada böyük nüfuz sahibi,
etibarlı tərəfdaş, mühüm məsələlərin həllində öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyan və söz sahibi olan ölkə kimi
tanınır.
Azərbaycanın inkişaf strategiyasının uğurla reallaşdırılması, dövlət-vətəndaş münasibətlərinin keyfiyyətcə
yeni məzmunla zənginləşdirilməsi və müasir idarəetmə mexanizmlərinin formalaşdırılması, milli həmrəyliyin
sosial və ideoloji aspektlərinə praqmatik baxışın yaratdığı yeni milli birlik modeli və nəhayət ölkənin hərbi
potensialının gücləndirilməsinə yönəlmiş ardıcıl, məqsədyönlü tədbirlər bir hədəfə - Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinə son qoyulmasına və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə istiqamətlənmişdi. Prezident İlham
Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayındakı çıxışında qeyd etdiyi kimi, “bizim bütün işlərimizin,
apardığımız siyasətin, atdığımız addımların fövqündə bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmaq və bu günü görmək
amalı dururdu”.
Hələ 1999-cu ilin noyabrında Azərbaycan yazıçıları və ziyalıları ilə görüşündə ulu öndər Heydər Əliyev
deyirdi: “1923-cü ildə Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi Azərbaycanın başına bir bəla olub. Düzdür, o vaxtı
buranı Ermənistana vermək istəyiblər və Azərbaycanın rəhbərləri çalışıblar və nail olublar ki, qalsın
Azərbaycanda. Qalmalıydı, amma muxtariyyət yox. 1923-cü ildə verilmiş muxtariyyət Azərbaycanın içinə
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qoyulmuş bir bomba idi, nə vaxtsa partlamalıydı”. Faktlar aydın göstərir ki, erməni millətçiləri tarixin bütün
mərhələlərində xalqımıza qarşı iddialarla çıxış ediblər və son 200 ildə Azərbaycanın əraziləri hesabına öz
dövlətlərini qurmaq, sonrakı mərhələdə isə onu daha da genişləndirmək üçün ardıcıl planlar həyata keçirməyə can
atıblar. Azərbaycan SSR-ə 14 illik rəhbərliyi dövründə Heydər Əliyevin nüfuzu və siyasi uzaqgörənliyi bu məkrli
planların qarşısına sipər çəkirdi. Ümummilli Lider deyirdi: “Mən Azərbaycandan gedəndən sonra, təəssüf ki,
1988-ci ildə olan hadisələri başladılar. Xırda-xırda Dağlıq Qarabağa nəzarəti azaltdılar, onlar da gəldi bunu elədi”.
1987-ci ildə Ulu Öndər SSRİ rəhbərliyi tərəfindən vəzifəsindən riyakarcasına uzaqlaşdırıldıqdan sonra
Ermənistan və dünya erməniliyi öz çirkin niyyətlərini reallaşdırmaq üçün tarixi fürsət əldə etdilər. Üstəlik, 1990cı ilin əvvəllərində Azərbaycanda AXC-Müsavat hakimiyyətinin səriştəsizliyi, xəyanəti, ölkədə hökm sürən hərcmərclik, özbaşınalıq bu planların daha asanlıqla həyata keçməsinə əlverişli şərait yaratdı. Lakin həmin dövrdə bu
planın müəllifləri güman etmirdilər ki, Heydər Əliyev yenidən Azərbaycana qayıdacaq, dövlətimizi və xalqımızı
məhv olmaqdan xilas edəcək, Ermənistana işğalın nəticələrini rəsmiləşdirməyə imkan verilməyəcək. Cəmi on ilə
Azərbaycan yenidən ayağa qalxacaq, inkişaf edəcək və sonda öz qəti sözünü deyəcək. Buna görə də 2020-ci ilin
44 günlük Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi Zəfər mahiyyət etibarilə ümummilli lider Heydər Əliyevin
müəyyən etdiyi və Prezident İlham Əliyevin daha da təkmilləşdirərək müasirləşdirdiyi milli dövlətçilik
strategiyasının ən böyük təntənəsi oldu.
“Son 17 il ərzində mənim fəaliyyətimdə ölkəmizin gücləndirilməsi, beynəlxalq müstəvidə mövqelərimizin
möhkəmləndirilməsi, ölkə daxilindəki proseslərin müsbət məcrada getməsi əsas vəzifə idi. Heç bir təzyiq, heç bir
təhdid məni bu yoldan döndərə bilmədi. Çünki bir amalım var idi – güclü Azərbaycan qurmaq, torpaqlarımızı
işğaldan azad etmək!”. Azərbaycan Prezidentinin 17 illik mübarizəsinin, əzminin, siyasi iradə və qətiyyətinin
bütün fəlsəfəsi xalqa ünvanladığı müraciətlərdən birində yer almış bu cümlələrdə öz əksini tapıb.
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan Ordusunun
Vətən müharibəsində əldə etdiyi möhtəşəm Zəfər Azərbaycan xalqı üçün böyük mənəvi əhəmiyyətə malik, eyni
zamanda, bütün regionda yeni reallıqlar yaradan mühüm tarixi hadisədir. Bu, xalqımızı, dövlətçiliyimizi məhv
olmaqdan xilas edərək sabit inkişaf yoluna çıxaran ümummilli lider Heydər Əliyevin güclü, müstəqil, suveren
Azərbaycan naminə başladığı və Prezident İlham Əliyevin müvəffəqiyyətlə başa çatdırdığı milli inkişafımızın
taleyüklü, şanlı bir mərhələsidir. 2020-ci il noyabrın 8-də Qarabağın tacı olan Şuşanın azad edilməsi ilə bağlı
xalqa müjdəsini çatdıran Prezident İlham Əliyev fikirlərini belə ifadə etmişdi: “Mən bu gün, eyni zamanda, ulu
öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt
adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim”. Prezident İlham Əliyevin bu sözləri ata vəsiyyətinin yerinə
yetirilməsi ilə yanaşı, həm də Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu və sonrakı dövrdə davam etdirilən müdrik
siyasətin, milli dövlət quruculuğu və müasir inkişaf strategiyasının təntənəsi kimi anlaşılmalıdır.
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız, ümumiyyətlə, Azərbaycan yoxdur” deyən ulu öndər Heydər Əliyevin
qurduğu müasir milli dövlətimiz indi özünün yeni inkişaf mərhələsini yaşayır. Mürəkkəb və ziddiyyətli geosiyasi
proseslərin sürətlə cərəyan etdiyi, qarşıdurmaların və münaqişələrin kəskinləşdiyi dünyada indi ölkəmiz üstün
mövqeyə, qalib dövlət nüfuzuna sahibdir. Öz iqtisadi qüdrətinə arxalanan Azərbaycan işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə bərpa-quruculuq işlərini uğurla davam etdirir. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa başda olmaqla,
bütün ərazilərimiz mədəni-tarixi irsimiz qorunmaqla, müasir infrastruktur yaradılmaqla tezliklə regionumuz
cənnət guşələrindən birinə çevriləcək və dayanıqlı məskunlaşma təmin ediləcək. Həyata keçirilən layihələr bu
əraziləri yaxın müddətdə sülh və əməkdaşlıq bölgəsi kimi dünyaya tanıtdıracaq.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli dövlətçilik ideyası özündə real müstəqillik,
suverenlik, milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq və müasir inkişaf kimi vacib prinsipləri üzvi şəkildə birləşdirdi. Ulu
Öndərin qurduğu və azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanan milli dövlətimiz cəmiyyətin hər bir üzvü, dünya
azərbaycanlıları üçün ideoloji bünövrə, onları vahid ideya ətrafında birləşdirən, mənafelərini qoruyan, müdafiə və
ümumi məqsəd uğrunda səfərbər edən qürur mənbəyimizdir. Buna görə də əminliklə demək olar ki, hər bir
dövlətin qüdrəti onun iqtisadi potensialı və hərbi gücü ilə yanaşı, həm də xalqın birliyi, həmrəyliyi ilə ölçülür. 44
günlük Vətən müharibəsi əyani şəkildə göstərdi ki, müstəqillik illərində əldə edilmiş milli birliyimiz, mənəviideoloji vəhdətimiz bizim ən qiymətli sərvətlərimizdən biridir.
Ulu öndər Heydər Əliyev demişdi: “Biz bu çətin günləri keçib gedəcəyik, müstəqil Azərbaycan
Respublikası dünya birliyində öz layiqli yerini tutacaq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı özünün bu müstəqil dövlətə
mənsub olduğunu böyük qürur hissi ilə bəyan edəcəkdir”. Bu gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Şuşada qürurla
dalğalanan milli bayrağımız, milli dövlətimiz, müstəqilliyimiz, suverenliyimiz, dünya xalqları arasında öz layiqli
yerimizi tutmaq naminə apardığımız 30 illik mücadilənin qürur doğuran bəhrəsi və məntiqi nəticəsidir.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək müstəqil dövlətimizi qorumaq, yaşatmaq və daha
da inkişaf etdirmək bizim ən əsas vəzifəmizdir.
Azərbaycan.-2022.-10 may.-№96.-S.2-3.
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Böyük humanist, mərhəmətli rəhbər
Novruzəli Aslanov,
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin prezidenti
Bu günlərdə respublikamızın hər yerində xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının
99 illiyi təntənə ilə qeyd olunur. Vətənini, xalqını sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz olan bu tarix ərəfəsində
Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətimizin və xalqımızın qarşısındakı tarixi xidmətlərinə nəzər salır, xatirəsinə
ehtiramımızı ifadə edirik.
Zaman ötdükcə, illər dəyişdikcə Heydər Əliyev şəxsiyyətinin nəhəngliyi, onun xalqımız üçün gördüyü
işlərin miqyasının möhtəşəmliyi daha aydın görünür. Bu gün möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın nail olduğu tarixi uğurların, inkişafımızın təməlində Ulu Öndərin ideya müəllifi olduğu strategiya
dayanır. Azərbaycanı xilas edən, inkişaf yoluna çıxaran Heydər Əliyev həm də elə bir zəngin dövlətçilik bünövrəsi
yaradıb ki, heç bir qüvvə onu sarsıda bilməz.
"Ot kökü üstə bitər" deyib atalarımız. Bəli, Heydər Əliyevin yaratdığı Azərbaycanı, məhz onun siyasi
davamçısı, ən layiqli yetirməsi olan İlham Əliyev kimi lider tarixinin ən qüdrətli mərhələsinə çatdıra bilərdi. Bu
baxımdan Heydər Əliyevin memarı olduğu, İlham Əliyevin isə daha da qüdrətləndirdiyi, Vətən müharibəsində
qalib dövlətə çevirdiyi Azərbaycanımız hər birimizin qürur mənbəyidir.
Aradan onilliklər, qərinələr, əsrlər ötəcək, yeni gələn nəsillərimiz möhkəm təməllər üzərində qərar tutmuş
Azərbaycanı daha yüksəklərə ucaldacaqlar. Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı, dövlətinin müstəqilliyi,
inkişafı naminə əvəzedilməz işlər görmüş Heydər Əliyev isə hər zaman xalqımızın iftixar hissi ilə xatırlayacağı
dahi şəxsiyyət olacaq. Azərbaycan yaşadıqca Heydər Əliyev də yaşayacaq, ehtiramla yad ediləcək.
Heydər Əliyev böyük humanist, mərhəmətli rəhbər idi. Ona görə Ulu Öndərin dövlət quruculuğu təliminin
əsasında həm də humanizm və insanpərvərlik kimi mənəvi dəyərlər dayanırdı. Bu baxımdan Heydər Əliyevin
əbədiyaşar xatirəsinin işığında humanizm prinsiplərinin cəmiyyətimizə verdiyi faydalar daha aydın görünür.
Bütün dünyada qeyd olunan 8 May - Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı Günündə Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyətinin üzvləri Ümummilli Liderimizin fəaliyyətimizə verdiyi böyük töhfələri minnətdarlıqla
anırlar.
AzQAC-ın da taleyi Azərbaycan dövlətinin taleyi ilə oxşardır. 1920-ci ildə Əliağa Şıxlinskinin və Fətəli
Xan Xoyskinin təşəbbüsü ilə təsis olunan cəmiyyət sovet dövründə 70 ilə yaxın Ümumittifaq Qızıl Xaç və Qızıl
Aypara Cəmiyyətləri Birliyinin üzvü kimi humanitar fəaliyyətini davam etdirib. Yalnız 1991-ci ildə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra AzQAC müstəqil fəaliyyətini elan edib.
Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə mövcud olan çətinliklərin, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində
yaranmış problemlərin aradan qaldırılmasında əsas rol oynayan qeyri-hökumət təşkilatlarından biri məhz AzQAC
olub. Lakin həmin dövrdə hüquqi bazasının olmaması, beynəlxalq aləmdə tanınmaması cəmiyyətin inkişafı üçün
ciddi maneələr yaradırdı. Hətta müəyyən qüvvələr cəmiyyəti nüfuzdan salmağa çalışırdılar.
Yalnız Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından
sonra AzQAC yeni inkişaf dövrünə qədəm qoydu və qurumun fəaliyyətində yeni mərhələ başlandı. Məhz Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə AzQAC milli qurum kimi dövlət tərəfindən tanındı. Bundan sonra Beynəlxalq
Qızıl Xaç Komitəsi və Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyası AzQAC-ı öz sıralarına
tam və bərabərhüquqlu üzv qəbul etdilər.
Sonrakı dövrdə də Heydər Əliyev AzQAC-ın fəaliyyətinə diqqət və qayğısını əsirgəməmişdir. Heydər
Əliyevin 12 mart 2003-cü il tarixdə AzQAC-ın iyirminci qurultayına ünvanladığı təbrik məktubu Ulu Öndərin
cəmiyyətimizin fəaliyyətinə verdiyi böyük qiymətdir. "Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi həyata
keçirdiyi xarici siyasət beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin də fəaliyyət dairəsini
genişləndirir, onun inkişafı üçün yeni perspektivlər açır. Qurumun Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətləri Federasiyasının İdarəetmə Şurasına daxil edilməsi, Fövqəladə Hallarda Hazırlıq və Yardım
Komissiyasında təmsil olunması müstəqil Azərbaycanın nüfuzunun artmasının təzahürüdür", - deyə Ulu Öndər
təbrikində yazırdı.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttini layiqincə davam etdirən, Azərbaycanı böyük inkişaf yoluna
çıxaran Prezident İlham Əliyev də AzQAC-ın fəaliyyətinə qayğı ilə yanaşır. Olduqca qürurvericidir ki, cənab
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İlham Əliyevin ilk dəfə prezident kimi fəaliyyətə başladığı aylarda verdiyi qərarlardan biri "Azərbaycan Qızıl
Aypara Cəmiyyətinə dövlət qayğısının artırılması haqqında" 31 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamdır.
2007-ci ildə "Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti haqqında" qanunun qəbulu cəmiyyətimizin statusunun,
hüquqlarının və fəaliyyət istiqamətlərinin, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə qarşılıqlı münasibətlərinin
hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi baxımından mühüm addım oldu. Bu qanunun qəbulu da məhz Prezident
İlham Əliyevin qanunvericilik təşəbbüsü nəticəsində mümkün oldu. Prezident İlham Əliyevin 7 aprel 2008-ci il
tarixli sərəncamına əsasən isə hər il martın 10-u Azərbaycanda Qızıl Aypara Günü kimi qeyd olunur. Cəmiyyətin
yubileylərinin dövlət səviyyəsində qeyd olunması, üzvlərimizin orden və "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunması
fəaliyyətimizə verilən ali dəyər olmaqla bizləri humanizm və xeyriyyəçilik kimi müqəddəs missiyamızı daha
inamla həyata keçirməyimizə yüksək stimul verib.
Regionda, MDB məkanında nümunəvi bir quruma çevrilən AzQAC Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətləri Federasiyasının demək olar ki, bütün strukturlarında təmsil olunur. Biz beynəlxalq arenada qəbul
olunan qərarlara təsir etmə gücünə malikik, bizimlə məsləhətləşirlər. Bütün bunlar məhz Prezident İlham Əliyevin
xüsusi diqqət və qayğısının sayəsində mümkün olub. Azərbaycan Prezidentinin təşkilatımızın fəxri üzvü olması
bu qurumun dəyərini, xüsusi çəkisini artırıb. Bu həm də fəaliyyətimizə diqqət və qayğının yüksək göstəricisi
olmaqla bizi işimizdə daha məsuliyyətli olmağa, ölkəmizə layiqincə xidmət etməyə sövq edir.
Onu da qeyd etmək istərdim ki, biz heç vaxt 8 May - Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı
Gününü qeyd etmirdik. Çünki 1992-ci ilin həmin tarixində Şuşa işğal olunmuşdu. Lakin indi Şuşa azaddır. Şuşa
Prezident İlham Əliyevin qayğısı ilə bərpa olunur, dirçəlir, tarixi şöhrətini bərpa edir. Ona görə biz 8 May Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Hərəkatı Gününü artıq ürəkdolusu və həm də qələbə sevinci ilə qeyd edirik.
Bu sevinci bizlərə yaşadan Ali Baş Komandan İlham Əliyevə minnətdarlığımız isə sonsuzdur.
Əlbəttə, Vətən müharibəsindəki zəfər Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin də fəaliyyətinə böyük stimul
verir, qarşısında dayanan vəzifələri daha yüksək əzmlə yerinə yetirməyə sövq edir. Bu mənada əminliklə
bildirmək istəyirəm ki, beynəlxalq hərəkatın tərkib hissəsi olan AzQAC Azərbaycanın dövlət siyasətində yer tutan
humanizm dəyərlərinə və məramına uyğun olaraq bundan sonra özünün vəzifələrini layiqincə və şərəflə yerinə
yetirəcəkdir.
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 9.
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Dövlətə və xalqa həsr olunan ömür
Eldar Quliyev,
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı
Dövlətlərin və xalqların tarixində siyasi liderlərin, böyük şəxsiyyətlərin əvəzolunmaz xidmətləri var. Məhz
güclü liderlərin sayəsində hər bir xalq özünün düzgün inkişaf yolunu seçmiş, dövlətçiliyini qoruyub
gücləndirmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyev XX əsrdə xalqımızın taleyində müstəsna rolu olan belə tarixi
şəxsiyyətdir. Anadan olmasının 99-cu ildönümü ərəfəsində bir daha Ulu Öndəri ehtiramla anırıq. Aradan illər,
onilliklər keçdikcə Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısındakı tarixi xidmətlərinin nəticələrini
daha yaxından görür, mahiyyətini daha dərindən anlayırıq.
Heydər Əliyev həm sovet hakimiyyəti illərində, həm müstəqillik dövründə Azərbaycan dövləti qarşısında
olduqca böyük və tarixi xidmətlər göstərmişdir. Ulu Öndərin respublikamıza ilk rəhbərliyi 1969-cu ildən başlayır.
Həmin dövrü xatırlayanlar yaxşı bilirlər ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə gəlişi ilə cəmiyyət həyatının
bütün sahələrində yeniliklər baş verdi. Onda mən gənc idim, 1969-cu ildə yenicə ali məktəbə daxil olmuşdum.
Cəmiyyət həyatının bütün sahələrindəki dəyişikliklər mənim də gözlərim önündə baş verirdi. "Qoy ədalət zəfər
çalsın!" deyən Ulu Öndər nöqsanlara, çatışmazlıqlara qarşı barışmaz idi.
Məlum olduğu kimi, həmin illərdə Azərbaycan ittifaq miqyasında inkişafına görə çox geridə idi, müttəfiq
respublikalar arasında sonuncu yerləri tuturdu. Lakin Ulu Öndərin təşəbbüsləri və tələbkarlığı ilə həyata keçirilən
islahatlar nəticəsində iqtisadiyyatda vüsətli dəyişikliklər baş verdi. Maşınqayırma, kimya, neft-kimya, elektron
sənayesi, əlvan və qara metallurgiya, yüngül sənaye, yeyinti, emal müəssisələri inşa olundu. O cümlədən bir sıra
strateji əhəmiyyətli müəssisələr yaradıldı. Məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi və təşəbbüskarlığı ilə keçmiş
SSRİ-nin bir sıra strateji əhəmiyyətli müəssisələri Azərbaycanda inşa olundu. Bununla həm də respublikamızın
gələcək müstəqilliyinin iqtisadi əsası da formalaşdırıldı. Belə ki, müstəqil Azərbaycanın sosial-iqtisadi bünövrəsi
məhz ötən əsrin 70-80-ci illərində qoyuldu və ölkəmizin gələcəyi üçün möhkəm təməl yaradıldı.
Milli kadrların yetişməsi istiqamətində də mühüm uğurlar əldə olundu. Həmin illərdə respublikamızda ali
təhsil müəssisələrinin inkişafı sahəsində mühüm qərarların qəbulu ilə yanaşı, Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə hər il
2500 nəfər azərbaycanlı gənc oxumaq üçün sovet ittifaqının ən nüfuzlu ali məktəblərinə göndərilirdilər. Bakıda
C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması isə azərbaycanlı zabitlərin yetişməsi üçün atılan mühüm addım
idi.
Azərbaycan ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyevə görə tanınmağa başladı. Keçmiş ittifaqda hara
getsəydin, hər kəs Heydər Əliyevin gördüyü işlərdən danışırdı. Heydər Əliyev xalqımızın nüfuzunu yüksəltmişdi,
bizə yüksək ehtiramla yanaşırdılar. Onu da qeyd edim ki, Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.Brejnev sovet
respublikaları arasında yalnız Azərbaycanda dörd dəfə səfərdə olmuşdu. Bu, ilk növbədə Heydər Əliyevə olan
münasibətin göstəricisi idi. O cümlədən Azərbaycan öz inkişafına görə 14 dəfə keçici bayraq almışdı.
Tarixi hadisələrin sonrakı gedişi də sübut etdi ki, Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə gördüyü işlər
gələcəkdə milli dövlətçilik ideyalarının hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi və cəmiyyətin bu ideya ətrafında
səfərbər olması üçün şərait yaratdı. Həmin dövrdə respublikada bərqərar edilən əsl işgüzarlıq mühiti, sosial ədalətə
əsaslanan sağlam mənəvi-psixoloji ab-hava iqtisadi tərəqqinin yüksək həddə çatmasına, Azərbaycanın keçmiş
ittifaq miqyasında nüfuz qazanmasına, hətta beynəlxalq səviyyədə tanınmasına imkan verdi.
Heydər Əliyev 1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsinə irəli çəkildi. Ulu
Öndərin bu vəzifəyə təyin olunması Azərbaycanın böyük uğuru idi. Təsadüfi deyil ki, hələ o dövrdə Türkiyə
qəzetləri öz səhifələrində Heydər Əliyevin SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin
olunması ilə bağlı xəbəri "Türk oğlu Kremldə" başlığı ilə dərc etmişdilər.
Moskvada işlədiyi dövrdə Heydər Əliyev dövlətin olduqca vacib sahələrinə məsul idi. Heydər Əliyev olan
yerdə inkişaf və yüksəliş vardı. Rəhbərlik etdiyi bütün sahələrdə irəliyə doğru dönüş yaratmışdı. Ona görə Heydər
Əliyev bütün keçmiş ittifaq miqyasında adı ehtiramla çəkilən dövlət xadimi idi. Əlbəttə, Heydər Əliyevə olan
yüksək ehtiram həm də Azərbaycanın nüfuzunun yüksəlməsi demək idi. Təsadüfi deyil ki, Moskvada bizim
azərbaycanlı olduğumuzu biləndə deyirdilər ki, siz Heydər Əliyevin yerlilərisiz. Heydər Əliyev SSRİ
rəhbərliyində təmsil olunarkən həm də Azərbaycanı dünyada tanıtdı.
Əlbəttə, Heydər Əliyev nəhəng şəxsiyyət idi, xalq onu sevirdi. Sov.İKP MK-nın baş katibi olan
M.Qorbaçov isə Heydər Əliyevin böyüklüyünün qarşısında özünün cılızlığını, zəifliyini görürdü. Heydər Əliyev
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həm də ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının qarşısını qətiyyətlə alırdı. Nə qədər ki, Heydər Əliyev
vəzifədə idi, Qorbaçov da Azərbaycana qarşı məkrli planlarını həyata keçirə bilmirdi. Ulu Öndər bu vəzifədə
vacib və çətin sahələrə nəzarət etsə də, respublikamıza diqqət və qayğısını əsirgəmirdi. Yalnız Ulu Öndər 1987ci ildə Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsindən
istefa verdikdən sonra xalqımıza qarşı ərazi iddiaları baş qaldırdı. Təəssüf ki, o dövrdə Azərbaycan rəhbərliyi bu
məsələdə qətiyyətsizlik nümayiş etdirdi, erməni iddialarının, Dağlıq Qarabağdakı separatizmin qarşısının alınması
üçün cəsarətli mövqe ortaya qoya bilmədi. Bu da Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının güclənməsinə
gətirib çıxardı, daha sonra 20 Yanvar faciəsi baş verdi. Həmin ağır günlərdə də Heydər Əliyev heç nədən
qorxmadan, böyük cəsarətlə haqq səsini ucaltdı. Cənab İlham Əliyevlə birlikdə Moskvada Azərbaycan
nümayəndəliyinə gələrək sovet rəhbərliyinə, şəxsən M.Qorbaçova etirazını bildirdi.
Heydər Əliyevin əzmkarlığı, vətənpərvərliyi Azərbaycanın ovaxtkı rəhbərliyinin qısqanclığı ilə müşayiət
olunurdu. Onu təqiblərə məruz qoyur, Azərbaycana qayıdışını əngəlləməyə çalışırdılar. Lakin Heydər Əliyevin
1990-cı ilin yayında Bakıya və daha sonra Naxçıvana qayıdışı respublikamızın siyasi həyatında mühüm
hadisələrlə əlamətdar oldu. 1990-cı ildə Azərbaycan Ali Sovetinə və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputat
seçilən Heydər Əliyev bütün fəaliyyətini Azərbaycanın istiqlal mücadiləsinə və Naxçıvanın müdafiəsinə həsr etdi.
O dövrdə Heydər Əliyevin Türkiyə və İranla yaratdığı münasibətlər blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvanın
sosial-iqtisadi vəziyyətinə müsbət təsir etdi. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk dəfə üçrəngli bayrağımız
Dövlət bayrağı kimi təsbit olundu.
Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısında tarixi xidmətinin ən mühüm mərhələsi isə
müstəqilliyimizin ilk illərində uğurla həyata keçirdiyi xilaskarlıq missiyasıdır. O dövrün ağrı-acıları yaxşı
xatirimizdədir. Bir tərəfdən torpaqlarımız işğal olunur, bir tərəfdən separatizm baş qaldırırdı. Siyasi səriştəsizliyi
ilə ölkəni uçuruma aparan hakimiyyət isə böhranların qarşısında aciz idi.
O vaxt hamı inanırdı ki, ölkəmizi düşdüyü böhranlı vəziyyətdən yalnız Heydər Əliyev xilas edə bilər. Belə
bir vaxtda Bakıya gələn Heydər Əliyev öz xilaskarlıq missiyasını layiqincə yerinə yetirdi, ölkədə qardaş qırğınının
qarşısını aldı. Heydər Əliyevin 1993-cü il iyun ayının 15-də Ali Sovetin Sədri seçilməsi Ulu Öndərə olan böyük
inamın bariz təsdiqi idi. İnsanlar bundan sonra rahat oldular. Əgər həmin məqamda Heydər Əliyev hakimiyyətə
gəlməsəydi, Azərbaycan parçalana, müstəqilliyimiz itirilə bilərdi.
Xalqın səsinə səs verən Heydər Əliyevin 1993-cü ildə siyasi rəhbərliyə gəlişi Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edən başlıca amil oldu. Heydər Əliyev
ölkəni gözləyən bütün təhlükələri dəf etməklə müstəqilliyimizin əbədi olmasını təmin etdi, müasir Azərbaycan
dövlətinin banisinə çevrildi. Ümummilli lider qısa vaxt içərisində ölkədə sabitliyi və əmin-amanlığı bərpa etdi.
Bu baxımdan vətənimizin parçalanmaqdan xilası, müstəqil dövlətçiliyimizin yaşadılması Heydər Əliyevin
dövlətimiz və xalqımız qarşısında ən böyük tarixi xidmətidir. Ona görə müasir tariximizə Heydər Əliyevin adı
çox düzgün olaraq müasir və müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı kimi həkk olunub.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişafı üçün tarixi uğurlara nail oldu,
"Əsrin müqaviləsi" imzalandı, bütün MDB məkanında ən mütərəqqi torpaq islahatları Azərbaycanda həyata
keçirildi. Heydər Əliyev hüquqi dövlət quruculuğunu da uğurla təmin etdi.
Fəxarət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev ikinci dəfə ölkəmizə rəhbərliyə başladıqdan sonra
mənə də Ulu Öndərlə görüşmək qismət olub. Məlum olduğu kimi, 1994-cü ildə respublikanın unla təchizatında
çətinliklər yaranmışdı. Həmin vaxtlar bu məsələlərlə bağlı Heydər Əliyevin yanında keçirilən toplantılarda mən
bir daha Ulu Öndərin Vətən və xalq sevgisinin şahidi oldum. Üstəlik həmin toplantıların gecə saatlarına təsadüf
etməsi Heydər Əliyevin enerjisini, yorulmazlığını göstərirdi. Mənim üçün olduqca qürurvericidir ki, həmin vaxt
Ulu Öndərdən aldığımız tapşırıqları qısa müddətdə yerinə yetirdik və unla təchizatda olan çətinliklər tam aradan
qaldırıldı.
1995-ci ildə isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Fransaya səfəri zamanı mən də nümayəndə heyətinin tərkibində
idim. Bu səfər zamanı Fransanın ovaxtkı Prezidenti Fransua Mitteranla keçirilən görüşdə Heydər Əliyevin
Azərbaycanın milli maraqlarını nə qədər qətiyyətlə müdafiə etməsinin şahidi oldum.
Ulu Öndərin müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 10 ildə xalqımızın intizarında olduğu arzular, niyyətlər,
məramlar gerçəyə çevrildi. Bu zaman kəsiyi Azərbaycanda müstəqilliyin əbədi, daimi və dönməz xarakter alması,
sabit dövlət quruluşunun yaranması, xalqımızın təbii və konstitusion haqlarına sahib çıxması, milli-mənəvi və
sosial-iqtisadi yüksəlişə nail olması kimi misilsiz tarixi prosesi əhatələyir. Bu dövrdə Azərbaycan dünyada tanındı,
beynəlxalq birliyin fəal üzvü kimi yerini möhkəmləndirdi, nüfuz sahibinə çevrildi.
Heydər Əliyev siyasəti hazırda cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən layiqincə davam etdirilir. Ötən
19 ildə Azərbaycan dövlətinin qazandığı bütün uğurların təməlində Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursun
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uğurla həyata keçirilməsi dayanır. Prezident İlham Əliyev bu siyasəti inamla davam etdirərək Azərbaycanı Cənubi
Qafqaz regionunun ən sürətlə inkişaf edən və qüdrətli dövlətinə çevirib. 2003-cü ildən başlayaraq görülən işlərin
miqyası, Azərbaycanın dinamik və hərtərəfli tərəqqisi naminə qəbul edilən və uğurla həyata keçirilən qlobal
dövlət proqramları, onların real nəticələri, ölkəmizin dünya birliyində öz mövqelərini möhkəmləndirməsi bu
həqiqətləri təsdiq edir. Ötən 19 ildə iqtisadiyyatımız 3 dəfə artıb, vətəndaşların sosial rifahı yüksəlib. Bu illərdə
inşası başa çatdırılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xətti, "Cənub qaz dəhlizi" Azərbaycanın dünyada nüfuzunu artıran möhtəşəm infrastruktur qurğuları olaraq
ölkəmizin inkişafına, xalqın sosial rifahının yüksəlməsinə xidmət edir.
Heydər Əliyevin ən böyük arzusu torpaqlarımızın işğaldan azad olunması idi. Bu həm də Ulu Öndərin
möhtərəm İlham Əliyevə ata vəsiyyəti idi. Prezident İlham Əliyev bu vəsiyyəti layiqincə, əsl Azərbaycan oğluna
məxsus şəkildə yerinə yetirdi. İndi Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Çünki bu qələbə ilə Prezident, Ali
Baş Komandan İlham Əliyev Ulu Öndərin vəsiyyətini, xalqımızın arzusunu yerinə yetirdi.
44 günlük Vətən müharibəsi günlərində xalqımız Prezident İlham Əliyevin necə bir qətiyyətli, cəsarətli
lider olduğunu gördü. Dövlət başçısının müdrikliyi, nüfuzu, xarizması nəticəsində beynəlxalq ictimaiyyət
Azərbaycanın haqq işinə ehtiramla yanaşdı. Təsadüfi deyil ki, beynəlxalq ictimaiyyət İkinci Qarabağ
müharibəsinin nəticələrini tam qəbul edir. Eyni zamanda bütün dünya Azərbaycanı qüdrətli və həm də güclü lideri
olan dövləti kimi tanıyır.
Möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan bundan sonra da böyük uğurlara imza atacaq və
Heydər Əliyev ideyaları dövlətimizin yüksəlişinə xidmət edəcək. Əminik ki, gələn il Heydər Əliyevin 100 illik
yubileyini daha böyük nailiyyətlərlə qarşılayacağıq.
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 9.
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Əbədiyaşar lider
Cəbi Quliyev,
Milli Məclisin deputatı
Müstəqillik tarixi uğurlarla zəngin olan Azərbaycan intibahının yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Vətən
müharibəsindəki Zəfər, bu gün isə Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə sürətlə addımladığımız inkişaf yolunun nə qədər mükəmməl olduğunu göstərir.
Bizə möhtəşəm uğurlar və qələbə bəxş edən siyasət barədə söz açarkən həm də xalqımızın Ulu Öndəri
Heydər Əliyevin dahiliyinin, böyüklüyünün, uzaqgörənliyinin və mükəmməl siyasi irsinin şahidi oluruq. Bu
mənada nailiyyətlərimiz, Azərbaycanın keçdiyi yüksəliş yolu həm də ondan xəbər verir ki, cənab İlham Əliyev
öz müdrik və qətiyyətli siyasəti ilə Heydər Əliyev ideyalarının həyata vəsiqə almasını layiqincə təmin edir.
Anadan olmasının 99-cu ildönümü ərəfəsində bir daha Heydər Əliyevin dövlətimiz və xalqımız
qarşısındakı tarixi xidmətlərini xatırlamaqla, Ulu Öndərin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirik.
Qeyd etmək lazımdır ki, müasir tariximizin böyük bir dövrü Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Bu dövrün həm sovet, həm də müstəqillik mərhələsində Heydər Əliyevin liderliyi ilə Azərbaycan elə möhtəşəm
uğurlara imza atıb ki, onların hər biri tariximizə qızıl hərflərlə həkk olunub. Sovet dövründə Azərbaycanı inkişaf
yoluna çıxaran, milli kimliyimizi, mənəvi dəyərlərimizi qətiyyətlə qoruyan Heydər Əliyev həm də xalqımızın
istiqlal və müstəqillik mücadiləsinə böyük töhfələr vermiş şəxsiyyətdir. Təsadüfi deyil ki, məhz Heydər Əliyevin
sayəsində ilk dəfə Naxçıvanda üçrəngli bayrağımız rəsmi şəkildə ucaldıldı, sovet dəyərlərindən tamamilə imtina
edildi. Məhz Heydər Əliyevin Naxçıvandan başlatdığı mücadilə xalqımızı müstəqillik uğrunda mübarizəsində
həlledici amilə çevrilmiş və milli mücadiləmizin uğurlarını təmin etmişdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ağır tarixi sınaqlardan layiqincə çıxması da Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır.
Heydər Əliyevin qətiyyəti və zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində erməni qəsbkarlarının Naxçıvanı işğal etmək
planları puç oldu, muxtar respublika tarixin ən sərt sınaqlarından üzüağ, alnıaçıq çıxdı və Ulu Öndərin böyük
səyləri nəticəsində muxtar respublikanın tarixində yeni dövrün əsası qoyuldu. Beləliklə, Heydər Əliyev muxtar
respublikaya qayıtmaqla onu işğaldan qorudu. Türkiyə və İranla əlaqələr yaratmaqla blokada vəziyyətində olan
Naxçıvanda rifahı təmin etdi.
Tarixin bütün mərhələlərində xalqının yanında olan Heydər Əliyev müstəqilliyimizin ilk illərində də öz
tarixi missiyasını layiqincə, qətiyyətlə yerinə yetirdi. O dövrdə Azərbaycan ictimaiyyətinin problemlərdən xilas
olmaq üçün Ulu Öndərə müraciətlər ünvanlaması təsadüfi deyildi. Çünki xalq Heydər Əliyevi tanıyırdı, ona
inanırdı. Hər kəs əmin idi ki, yalnız Heydər Əliyev dövlətimizə nicat bəxş edər. Bu gün sıralarında qürurla təmsil
olunduğum Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması da Heydər Əliyevə olan inamın təcəssümü idi.
Tarix xalqın öz sınanmış oğluna etimad göstərməkdə nə qədər haqlı olduğunu sübuta yetirdi. Heydər
Əliyevin şəxsiyyətinin böyüklüyü, Ulu Öndərin yürütdüyü müdrik və düşünülmüş siyasət Azərbaycanı
müstəqillik illərinin əvvəllərində bürümüş bütün böhranlardan xilas etdi. Özünün böyük dühası ilə Ulu Öndər
müstəqilliyimizi, dövlətçiliyimizi xilas etdi, müasir Azərbaycan dövlətinin banisinə çevrildi. Böyük xilaskar
1993-2003-cü illərdə ölkəni yenidən qurdu, faktiki olaraq güclü dövlət yaratdı, uzaqgörənliyi, qətiyyəti və
əzmkarlığı ilə Azərbaycanın yeni tarixində müstəqilliyimizin əbədi olmasını təmin etdi.
Bütün bunların fonunda xalq-Heydər Əliyev birliyinin sarsılmazlığı isə bütün mərhələlərdə yüksələn xətlə
inkişaf etdi. Təsadüfi deyil ki, ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında antiazərbaycançı qrupların iflasa uğrayan
məkrli planları, dövlət çevrilişi cəhdləri xalqın Heydər Əliyevə olan dərin etimadını bütün dünyaya nümayiş
etdirdi.
Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ideyaları müstəqil Azərbaycan dövlətinin daha da müasirləşməsində və
qüdrətlənməsində bu gün də aparıcı qüvvədir. Qürur hissi ilə deməliyik ki, Ümummilli Liderimizin əbədiyaşar
ideyaları və onun əsaslarını müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası möhtərəm Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Bütün seçkilərdə Heydər Əliyev siyasi məktəbinin ən layiqli yetirməsi olan cənab İlham
Əliyevi dəstəkləməklə xalqımız həm də Ulu Öndərin ideyalarının davamına səs verib.
Fəxarət hissi ilə qeyd etməliyik ki, ötən 19 ildə möhtərəm İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
regionda lider dövlətə, dünyada isə söz sahibinə çevrilib. Bu dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da
möhkəmləndirilib, sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində mühüm göstəricilərə nail olunub. Ulu Öndərin müəllifi
olduğu enerji siyasətini layiqincə davam etdirən cənab Prezidentin qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan
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qlobal enerji müzakirələrində aparıcı mövqeyə malikdir. Azərbaycan həm də kosmik klubun üzvüdür, aktual
qlobal problemlərin həllinə layiqli töhfələr verən dövlətdir.
Ərazilərini işğaldan azad edən xalqımız Vətən müharibəsində özünün zəngin qəhrəmanlıq tarixinə yeni
səhifələr yazdı. Bu möhtəşəm zəfər göstərdi ki, Azərbaycan dövləti bu gün tarixinin ən güclü dövrünü yaşayır.
Bütün dünya gördü ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin xilas etdiyi və yenidən qurduğu, Prezident İlham Əliyevin
qüdrətləndirdiyi müasir dövlətimiz indi istənilən problemini həll etməyə qadirdir. İlham Əliyev torpaqlarımızı
azad etməklə, xalqımızın yeganə ağrılı probleminə son qoydu. Möhtərəm Prezidentimizin dediyi kimi, bununla
həm də ata vəsiyyətini yerinə yetirdi.
Bu gün cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan hər bir uğur ondan xəbər verir ki, Heydər Əliyev
yolunun davamı Azərbaycanın yüksəlişinin, xalqımızın aydın gələcəyinin yeganə etibarlı təminatıdır. Ona görə
Heydər Əliyev ideyaları həmişə Azərbaycanın yüksəlişinə xidmət edəcək.
Azərbaycan. - 2022.- 7 may. - № 94. - S. 10.
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Əbədiyaşarlıq rəmzi
Eldar İbrahimov,
Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin İntizam komissiyasının sədri,
iqtisad üzrə elmlər doktoru, professor
99 il əvvəl - 1923-cü il may ayının 10-da Naxçıvanda dünyaya göz açmış Ulu Öndərimizin həyatının mənası
Azərbaycan idi. Özünün şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan dövlətini quran dünyaşöhrətli siyasi xadim özü bu
barədə deyirdi:" Mən balaca bir evdə, zəhmətkeş ailəsində, bir yaz günü dünyaya göz açmışam. Anadan olanda,
yəqin ki, beş-on, uzağı otuz-qırx nəfər sevinib. İndi, bəlkə də, bir o qədər qeyri-təvazökar səsləndi, amma
deməliyəm ki, anam məni bütövlükdə Azərbaycanımız üçün dünyaya gətirib. Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım mənim qibləgahımdır. Bütün şüurlu ömrümü onun inkişafına, tərəqqisinə həsr etmişəm".
Heydər Əliyev tarixin ən çətin, məsuliyyətli anlarında Azərbaycan xalqını sevərək hifz edən, milli
mövcudluğunu qoruyaraq xilaskarlıq missiyasını yerinə yetirən görkəmli şəxsiyyət və qüdrətli dövlət xadimi
olmuşdur. Taleyin hökmü ilə iki dəfə bu çətin və şərəfli vəzifəni üzərinə götürən Ümummilli Lider hər dəfə
Azərbaycanın müqəddəratının həll olunduğu mürəkkəb məqamlarda xalqın köməyinə çatmış, respublikamızı
böyük bəlalardan xilas etmişdir. Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrədək zəngin
iqtisadi potensialının, təbii sərvətlərinin, habelə zəhmətkeş insanlarının olmasına baxmayaraq, Azərbaycan sovet
respublikaları arasında bütün göstəricilərə görə axırıncı yerlərdən birini tuturdu. Azərbaycan SSRİ kimi nəhəng
bir ölkəni ən qiymətli təbii sərvət olan və strateji məhsul sayılan neftlə təmin etdiyi halda, əhalinin yaşayış
səviyyəsinə görə heç bir iqtisadi resursu olmayan digər respublikalardan xeyli geridə qalırdı. Heydər Əliyevin ilk
dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 13 il ərzində ilk gündən başlayaraq apardığı hərtərəfli və əhatəli işlər, onun
özünə və ətrafındakı rəhbər işçilərə qarşı olan tələbkarlığı, yüksək işgüzarlığı və idarəetmə bacarığı sayəsində
respublikanın iqtisadiyyatı möhkəmləndi, neft-maşınqayırma və kimya sənayesi, kənd təsərrüfatı və bir sıra digər
sahələrdə ittifaqda öncül sıraya çıxdı, istehsal etdiyi rəqabət qabiliyyətli məhsulları 65 xarici ölkəyə ixrac
olunmağa başladı. Bu dövrdə respublikamızda "Bakı kondisioner", "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 şərab, 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 sənaye əsasında inkişafı ilə yanaşı,
respublikamızda yüngül və yeyinti sənayesinin inkişafına güclü təkan verdi.
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 yetişdirilməsi ön plana çəkildi. Bu məqsədlə hər il
yüzlərlə azərbaycanlı gənc keçmiş SSRİ-nin ən nüfuzlu universitet və ali məktəblərində təhsil almaq imkanı
qazandı.
Ümummilli Lider 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".
Həyata keçirilən bu geniş və əhatəli tədbirlər onu deməyə əsas verir ki, artıq keçən əsrin 80-ci illərinin əvvəlində
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşamaq üçün bütün potensiala malik idi. Bu məsələlər Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı "Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin
85 illik yubileyi haqqında" sərəncamında da özünün əhatəli əksini tapmışdır: "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". Hesab edirik ki, bu,
Heydər Əliyevin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrdə həyata keçirdiyi nəhəng işlərə və əldə edilən
nəticələrə verilən ən yüksək və real qiymətdir.
381

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, 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 əbəs yerə cəlb etməmişdi. Məhz buna görə Heydər Əliyev
1982-ci ildə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə irəli çəkildi. Heydər Əliyev bu vəzifədə
işlədiyi qısa müddət ərzində ittifaqdakı mövcud ən problemli sahələrin inkişafını, o cümlədən dünyanın ən böyük
magistralı olan BAM-ın (Baykal-Amur Magistralı) tikintisini təmin edirdi. Məhz buna görə BAM-ın istifadəyə
verilməsinin 30 illiyi münasibətilə Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi tərəfindən bu magistralın tikintisində Heydər
Əliyevin əzmkarlığı və böyük əməyi xüsusi olaraq vurğulandı.
Heydər Əliyevin liderlik məharəti, ittifaqda və beynəlxalq aləmdə böyük nüfuzu, məhsuldar işləmək
qabiliyyəti xoşniyyətli insanları sevindirir, bədxahlarda isə ona qarşı paxıllıq hissi yaradırdı. Bu paxıllığın nəticəsi
idi ki, 1987-ci ildə Heydər Əliyevə qarşı SSRİ rəhbərliyində xüsusilə M.Qorbaçov tərəfindən aparılan təqiblərə
cavab olaraq o, vəzifəsindən istefa verdi. Cəmi 15 gün sonra ermənilər SSRİ-nin fərsiz rəhbərlərini ələ alaraq
çoxdan arzu etdikləri öz məkrli niyyətlərini - Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması məsələsini gündəliyə
çıxararaq fəallaşdılar. Bu məqsədlə onlar Qərbi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə
apararaq soydaşlarımızı silah gücünə dədə-baba yurdlarından qovur, öldürür və özlərinin separatçılıq hərəkətlərini
getdikcə daha sərt formada genişləndirirdilər.
Ermənilərin Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı bu məkrli niyyətinin davamı olaraq 1990-cı il yanvarın
20-də M.Qorbaçovun əmri ilə sovet qoşunları Bakıda qırğın törətdi. Bakıda da bu ağlasığmaz faciəyə qarşı ən sərt
etiraz edən də məhz Ümummilli Lider oldu. Həmin vaxt o, həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq böyük cəsarət
nümayiş etdirib Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinin binasında təşkil olunan mətbuat konfransında
SSRİ-nin rəhbərliyini və faciənin digər təşkilatçılarını Azərbaycana qarşı yürüdülən haqsızlığa və qeyri-insani
hərəkətlərə görə açıq formada kəskin tənqid və ittiham etdi. Xalqımızın böyük oğlu bu kəskin bəyanatdan sonra
SSRİ adlı imperiyanın məhv olacağına tam əmin olduğundan Azərbaycanda - doğma diyarı olan Naxçıvanda
yaşamağa üstünlük verdi və 1990-cı il iyulun 20-də Bakıya, iki gün sonra isə doğma diyarı olan Naxçıvana gəldi.
Həmin vaxtlar blokada şəraitində olan Naxçıvan həm ermənilərlə müharibə edir, həm də yaranmış iqtisadi
çətinlikləri aradan qaldırmağa çalışırdı. Belə bir ağır vəziyyətdə tanınmış siyasi xadim, həmişə vətəni və xalqı
üçün çalışmış Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyi yolunda əsl mücadiləyə qalxdı. Naxçıvan əhalisi onu
Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycan SSR-nin ali qanunverici orqanlarına deputat seçdi. Heydər
Əliyev sessiyalarda Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar Bakı rəsmilərinin yeritdiyi yanlış siyasəti və Moskvanın
ermənipərəst mövqeyini kəskin tənqid və SSRİ-nin tezliklə dağılacağını bəyan edirdi. Lakin Azərbaycana
rəhbərlik edən səbatsız iqtidar bu fikirlərə məhəl qoymur, Kremlə sədaqət nümayiş etdirirdi.
Ümummilli Liderin böyük və mənalı ömrünün Naxçıvanda keçən 3 ili ərzində görülən işlərə nəzər saldıqda
aydın görünür ki, bu illər də 1969-cu ildən başlayan müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasına yönəldilmiş
strategiyanın tərkib hissəsidir. Heydər Əliyev 1990-1993-cü illərdə Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinin
deputatı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi məhz bu məqsədə xidmət etmişdir. 1990-cı il noyabr
ayının 17-də muxtar respublikanın Ali Sovetinin birinci sessiyasında Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul olunan
tarixi qərarlar müstəqil Azərbaycan dövlətinin bərpasının əsasını qoymuşdur. Hələ Sovetlər Birliyinin mövcud
olduğu bir vaxtda üçrəngli Azərbaycan bayrağının Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Bayrağı kimi qəbul
edilməsi, muxtar respublikanın adından "Sovet Sosialist" sözlərinin çıxarılması böyük cəsarət tələb edirdi.
Bundan başqa, Ulu Öndərin təklifi ilə Naxçıvan MR Ali Soveti Ali Məclis adlandırıldı və dekabrın 31-i Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edildi.
Məhz müstəqil dövlətçiliyimiz üçün Naxçıvanda başlanan bu azadlıq hərəkatı 1991-ci ildə Azərbaycanın
müstəqilliyini elan etməsinə şərait və zəmin yaratdı. 1991-ci il oktyabrın 18-də Bakıda Azərbaycan Respublikası
XX əsrdə ikinci dəfə öz müstəqilliyini və suverenliyini elan etdi. Bu tarix isə elə bir dövrə təsadüf etmişdi ki, bir
tərəfdən mənfur qonşumuz Ermənistan separatçılıq siyasəti yürüdərək ərazi iddiası ilə bizi müharibəyə cəlb etmiş,
digər tərəfdən 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 edirdi. Belə vəziyyət cəbhədə gərginliyi daha da artırmaqla yanaşı,
hakimiyyət uğrunda mübarizəni də qızışdırırdı. Bundan istifadə edən Ermənistan silahlı qüvvələri havadarlarının
köməyi ilə Qarabağdan azərbaycanlıları zor gücünə qovur və etnik təmizləmə aparırdılar. Ölkə hakimiyyətində
təmsil olunanlar isə xalqı səfərbər edib bunun qarşısını ala biləcək tədbirlər görmək gücündə deyildi. Nəticədə
erməni quldurlar bütün beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozaraq 1992-ci ilin fevralında insanlığa
sığmayan Xocalı soyqırımını törətdilər. Həmin ilin may ayında isə Azərbaycanın musiqi beşiyi olan Şuşa şəhəri
erməni separatçıları tərəfindən işğal olundu.
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Özünü xalqın "aparıcı qüvvəsi" hesab edən müsavat - xalq cəbhəsi cütlüyü bundan öz xeyrinə yararlanaraq
çoxdan arzu etdikləri hakimiyyəti zor tətbiq etməklə ələ aldılar. Ancaq bu hakimiyyətdə təmsil olunanların
dövlətçilik və idarəetmə təcrübəsi yox idi, onlar hadisələri düzgün qiymətləndirə, cəbhədə və dövlət
quruculuğunda təsirli tədbirlər görə bilmədiklərindən ölkədə hərc-mərclik və xaos yarandı.
Bunu görən Azərbaycan xalqı böyük dövlətçilik təcrübəsi olan, tanınmış siyasi xadim Heydər Əliyevi
təkidlə müstəqil Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə dəvət etdi. Xalq əmin idi ki, yalnız Heydər Əliyev bu
vəziyyətdən çıxış yolu tapa, Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlaya və inkişaf etdirə bilər.
Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də xalqın çağırışına biganə qalmayan 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 parlamentin müzakirəsinə çıxarıldı, onlara hüquqi-siyasi qiymət
verildi. Separatçı ermənilər tərəfindən başlanmış Ermənistan- Azərbaycan -Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 1994cü il mayın 12-də atəşkəsə nail olunması Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində mümkün oldu. Bundan
sonra ölkədə siyasi və iqtisadi sabitlik yarandı, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi istiqamətində möhkəm addımlar
atıldı və müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyası qəbul edildi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
həyata keçirilən düşünülmüş tədbirlər nəticəsində əvvəlki iqtidarların dövründən başlayan sosial-iqtisadi
tənəzzülün qarşısı 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 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 başlamaq qərara alındı. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın gələcəyini müəyyənləşdirən neft strategiyası işlənib hazırlanaraq həyata keçirilməyə başlandı.
Ciddi təzyiqlərə, bəzi böyük dövlətlərin sərt 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 ölkəmizi zamanın ən çətin sınaqlarından məharətlə çıxararaq müasir və müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu olduğunu sübut etdi. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanı nəinki qoruyub saxladı, həm də
ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi tərəqqisinə nail olmaqla onu dünyanın qabaqcıl ölkələri
sırasına çıxardı.
Ümummilli Lideriin xalqın təkidli tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdışı iqtisadi, siyasi və mənəvi sahələrdə
uğurlu nəticələr əldə etməyə imkan verməsi ilə yanaşı, həm də Yeni Azərbaycan Partiyasının müxalifət
partiyasından iqtidar partiyasına çevrilməsinə və sürətlə təşkilatlanmasına da öz müsbət təsirini göstərdi. Ulu
Öndərin adı ilə bağlı olan bu partiya yarandığı gündən azərbaycançılıq və dövlətçilik mövqeyindən çıxış edərək
öz siyasi platforması, qətiyyətli mövqeyi sayəsində çox qısa zamanda vətənpərvər insanların siyasi istinadgahı
kimi əsl ümumxalq partiyasına çevrildi.
Heydər Əliyevin mənalı və məzmunlu ömür yoluna nəzər saldıqda görürük ki, Ulu Öndər öz xalqının və
dövlətinin ən çətin anlarında yanında olmaqla göstərdiyi misilsiz xidmətləri ilə seçilən dahi insanlara xas olan
xüsusiyyətlərə malik bir şəxsiyyət olmuşdur. Dahilərin böyüklüyü isə 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 oktyabrın 1-də doğma xalqına ünvanladığı son
müraciəti vətənə ləyaqətlə xidmətin son 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
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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".
Bu tarixi müraciətdən keçən 19 il Ulu Öndərin dediklərinin reallıqla dərindən uzlaşdığını və söylədiyi
fikirlərin həqiqət olduğunu bir daha göstərdi. Keçən dövr ərzində dörd dəfə Azərbaycan xalqının əksəriyyətinin
böyük dəstəyini qazanaraq Prezident seçilən İlham Heydər oğlu Əliyev Ümummilli Liderin layiqli varisi olduğunu
sübut etdi.
Müstəqil Azərbaycan artıq 19 ildir ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla idarə olunur və ölkəmiz
beynəlxalq aləm və dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən regionun lider dövləti kimi qəbul olunur. Bu isə təsadüfi
deyildir. Bu dövr ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf etmişdir. Genişmiqyaslı islahatlar nəticəsində
Azərbaycanda münbit sərmayə şəraiti yaradılmışdır. İndiyəcən Azərbaycan iqtisadiyyatına 280 milyard ABŞ
dolları həcmində sərmayə yatırılıb ki, bunun da yarısı xarici investisiyadır. Strateji valyuta ehtiyatlarımız xarici
dövlət borcumuzdan 6 dəfə çoxdur. Azərbaycan Respublikası İlham Əliyevin sayəsində beynəlxalq aləmdə
etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və qəbul olunur.
Ötən 19 il ərzində sosial məsələlərə xüsusi diqqət yetirilmiş və bunun nəticəsində maaşlar təxminən 7,
pensiyalar 10 dəfə artmış, yoxsulluq 6 faizə düşmüş, 2 milyona yaxın yeni iş yerləri açılmaqla işsizliyin səviyyəsi
6 faizə enmişdir. Ölkə üzrə qazlaşdırma 95, fasiləsiz içməli su ilə təminat 67 faizə çatmışdır.
İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərliyə başladığı ilk vaxtlardan başlayaraq 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, iri neft və qaz kəmərlərinin istifadəyə verilməsi,
innovasiyaların tətbiqinə əsaslanan sənaye və aqrar parkların yaradılması və onların yeni texnologiyalardan
istifadə etməklə daxili bazarın tələbatını ödəyən və ixrac potensialını genişləndirən müxtəlif adda və çeşiddə
rəqabətqabiliyyətli məhsullar istehsalına başlaması Azərbaycanın uzunmüddətli dayanıqlı və davamlı inkişafına
zəmin yaratmışdır.
Prezidentin formalaşdırdığı və həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsasını isə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi,
neft-qaz sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun da elmi-texnoloji əsaslarla innovativ 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 görür. Bunun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan həm də
turist ölkəsi kimi tanınır. Aqrar sahədə həyata keçirilən bu və digər tədbirlər nəticəsində isə kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı 2 dəfədən çox artmışdır.
Amma 19 ildə əldə etdiyimiz möhtəşəm uğurların zirvəsində müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun Ermənistan silahlı qüvvələrini darmadağın
edərək qazandığı parlaq zəfər dayanır. Bu qələbə ilə İlham Əliyev ölkənin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
təmin edən Prezident kimi Azərbaycan tarixində yeni bir səhifə açdı. Eyni zamanda qazandığımız bu möhtəşəm
qələbə bir daha sübut etdi ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın əzəli torpağıdır və Azərbaycan xalqı
vətənini və xalqını sevən dövlət başçısının rəhbərliyi ilə öz ərazi bütövlüyünü təmin etməyə və onu dünyanın ən
gözəl diyarına çevirməyə qadirdir. Bu qələbə həm də Azərbaycan xalqının yenilməz qürurunu özünə qaytardı,
başımızı dik tutaraq başqa xalqlar arasında fəxrlə dayanmağımıza şərait yaratdı.
Hazırda ölkəmizin qarşısında duran ən mühüm missiya erməni işğalından azad etdiyimiz Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazilərini gündən-günə sürətlə qloballaşan dünyanın ən müasir çağırışlarına uyğun
yenidən qurmaq, bu ərazilərə Böyük Qayıdışı qısa müddət ərzində təmin etməkdir. Ötən il Azərbaycan
Respublikasının mədəniyyət paytaxtı elan edilmiş Şuşada Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının uğurla başa
çatması qarşıya qoyulan vəzifələrin tezliklə yerinə yetirilməsindən soraq verir.
Şübhə etmirik ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında xalqımız bu şərəfli vəzifənin də öhdəsindən
gələcək və Azərbaycan Respublikası bünövrəsi Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan inkişaf
yoluna bundan sonra da uğurla davam edəcək.
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 4.
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Ədalətin zəfərini təmin edən sosial siyasət
Musa Quliyev,
Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vətənimiz və
xalqımız qarşısında tarixi rolu və xidmətləri misilsizdir, təkrarolunmazdır. Ulu Öndər bütün ömrünü canından
əziz sevdiyi Azərbaycanın inkişafına, tərəqqisinə, zəngin və qüdrətli ölkəyə çevrilməsi, doğma xalqının
xoşbəxtliyi və firavanlığı uğrunda mübarizəyə həsr etmişdir.
Heydər Əliyev iki bir-birinə zidd ictimai-iqtisadi formasiyada - sosializm və bazar iqtisadiyyatı zamanında,
iki bir-birinə antaqonist məkanda - SSRİ kimi nəhəng imperiyanın tərkib hissəsi olan Sovet Azərbaycanında və
müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasında rəhbər kimi uğurlar qazanmış, bütün daxili və xarici
basqıları dəf edərək dünyanın qəbul etdiyi dövlət xadiminə və milli liderə çevrilə bilmişdir.
Azərbaycan xalqı isə öz liderinə həmişə dəstək vermiş, hər zaman öz lideri ilə birlikdə olmuşdur. Çünki
xalq əmin-amanlıq və ədalət istəyirdi, Heydər Əliyevin də bir rəhbər kimi əsas fəaliyyət istiqaməti bu idi. Xalq
yaxşı yaşamaq üçün imkan, yaxşı işləmək üçün şərait axtarırdı. Heydər Əliyev də öz xalqının xoşbəxtliyi üçün
çalışırdı. Xalq gerilikdən, ətalətdən, bürokratiyadan, rüşvətxorluqdan canını qurtarmaq istəyirdi. Heydər Əliyev
də ədalətin təntənəsi, millətin və ölkənin yüksəlməsi naminə çalışırdı. "Qoy ədalət zəfər çalsın!" şüarı məhz
Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülmüş və xalq tərəfindən birmənalı olaraq dəstəklənmişdi.
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçilən və 1982-ci ilə kimi -13 il bu vəzifədə çalışan Heydər Əliyev
respublikanı SSRİ məkanında 1920-ci ildən bu yana nail olmadığı ən yüksək mərtəbəyə qaldırdı. SSRİ-nin aqrar
xammal bazası olan, kasıb, mədəniyyəti və elmi tənəzzül edən, bütün göstəricilərinə görə geridə qalan
Azərbaycanı inkişaf etmiş sənaye mərkəzinə, müasir texnologiyanı tətbiq edərək yüksək göstəricilər əldə edən
aqrosənaye kompleksinə malik kənd təsərrüfatı respublikasına, yüksək mədəniyyəti və biliyi ilə seçilən tanınmış
ziyalıları olan xalqın yaşadığı diyara çevirdi.
Dövlət xalq üçündür
SSRİ-nin sonuncu rəhbəri Mixail Qorbaçovun xəyanətkar həsəd və qısqanclığı səbəbindən Heydər Əliyev
ittifaq rəhbərliyindəki vəzifələrindən istefa verməli oldu. Bu istefanın marağında yatan erməni separatizmi
Qarabağda baş qaldırdı, Ermənistan SSR-də öz ata-babalarının torpaqlarında yaşayan azərbaycanlılara qarşı milli
zəmində düşmənçilik və etnik təmizləmə siyasəti başladı.
Paralel olaraq Heydər Əliyevin böyük fədakarlığı sayəsində ovaxtkı SSRİ-nin qabaqcıl respublikasına
çevrilən Azərbaycan 1988-1993-cü illərdə keçmiş ölkə rəhbərliyinin düşmənçiliyi, respublikanın başında
duranların səriştəsiz və dağıdıcı fəaliyyəti nəticəsində dərin siyasi, iqtisadi və sosial böhran, işğal və dağılma
təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı. Azərbaycanda siyasi böhran, iqtisadi geriləmə, sosial gərginlik getdikcə dərinləşdi,
müstəqilliyini yenicə əldə etmiş ölkəmiz dağılmaq və məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı.
Belə bir dövrdə xalqın çağırışı ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdan Heydər Əliyev yenidən vətənin xoşbəxtliyi,
azadlığı və qüdrətlənməsi uğrunda mübarizəyə başladı. Bu mübarizə Vətən yolunda, haqq uğrunda mübarizə,
ədalət, milli birlik, müstəqil dövlətçilik və xoşbəxt gələcək uğrunda müqəddəs mübarizə idi. Bütün siyasi
fəaliyyəti və mübarizəsi boyu Heydər Əliyev öz doğma xalqına arxalanmış, öz xalqından dəstək almış, nə
etmişdisə də, xalqı və vətəni Azərbaycan üçün etmişdir. 90-cı illərin əvvəllərindəki böhranlı günlərdə də, xalq öz
müdrik rəhbərinin səfərbəredici fəaliyyətini dəstəklədi, onun ətrafında birləşdi, ucaldı, ucalığını dərk etdi,
potensial gücünü ümummilli enerjiyə çevirə bildi. "Heydər-Xalq", "Xalq-Heydər" birliyi o vaxtlar yarandı,
zamanın sınaqlarından keçdi, bərkidi, möhkəmləndi, əbədiyyət qazandı. Nəticədə 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.
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 faizdən yuxarı olması artıq ənənə halını almışdır.
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Müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğu və inkişafı strategiyasını müəyyən edərkən 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 dəstəyinin 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 bir tərəfdən sosial siyasətin ölkənin real iqtisadi imkanlarına uyğunlaşdırılmasına, digər
tərəfdən isə müvafiq normativ-hüquqi bazanın yaradılmasına ciddi önəm verirdi. Heydər Əliyev dövlətin sosial
sahədə vəzifəsini bunda görürdü: "Bir dövlət olaraq, hökumət olaraq biz xalqımızın, millətimizin,
vətəndaşlarımızın sosial tələblərini təmin etməliyik".
Sosial ədalət və sosial rifah
Modern dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoymuş müstəqil Azərbaycanın sosial siyasətinin təməlində iki
klassik prinsip dayanır: sosial ədalət və sosial rifah. "Biz XXI əsrə daha da qüdrətli müstəqil Azərbaycan dövləti
çatdırmaq istəyirik. Gələcək nəsillərə daha xoşbəxt həyat yaratmaq istəyirik. Azərbaycanın imkanlarından
səmərəli istifadə edib, iqtisadiyyatı inkişaf etdirib, Azərbaycan xalqının rifah halını yüksəltmək üçün çalışırıq"
söyləyən Heydər Əliyev ölkənin sosial inkişaf perspektivlərini ardıcıl aşağıdakı istiqamətlərdə aparılacaq
islahatlarda görürdü və zaman Ulu Öndərin uzaqgörənliyini təsdiq etmiş oldu.
- Regionların harmonik inkişafı və yoxsulluqla mübarizəyə dair dövlət proqramlarının qəbul edilməsi;
- Əmək və əmək münasibətləri sahəsində müasir bazar münasibətlərinə əsaslanan siyasətin
formalaşdırılması (əməyin ödənilməsi, sosial sığorta, əməyin mühafizəsi, məşğulluq);
- "Azərbaycan Respublikasında Pensiya İslahatı Konsepsiyası"nın təsdiq edilməsi, sosial sığorta
prinsiplərinə əsaslanan pensiya təminatı sisteminə keçilməsi və sığorta-pensiya sistemi ilə sosial müavinət və
yardım sistemlərinin bir-birindən ayrılması;
- Sosial dəstək və aztəminatlı təbəqənin (əlillər, pensiyaçılar, qaçqın və məcburi köçkünlər, şəhid ailələri
və s.) sosial müdafiəsi, pensiya təminatı, sosial müavinətlər, yardımlar, sosial xidmət);
- Sosial infrastruktur siyasəti (mənzil, nəqliyyat, yol, rabitə, ticarət və məişət xidməti);
- "Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı"nın təsdiq olunması və respublikamızda
ümumi təhsildə 11 illik icbari ümumi orta təhsilə və ölkəmizin ümumtəhsil məktəbləri şagirdlərinin dərsliklərdən
pulsuz istifadəsinə keçilməsi;
- Səhiyyə sahəsində Milli Sağlamlıq Proqramının işlənib hazırlanması və qəbul edilməsi, özəl, təsərrüfat
hesabı ilə işləyən tibb müəssisələrinin yaradılması yolu ilə özəl tibbi xidmətin əsaslarının formalaşdırılması, icbari
tibbi sığorta sisteminə keçidin bazasının yaradılması;
- Əhalinin pul gəlirləri siyasəti (həyat səviyyəsi, istehlak səbəti, rifah halı, insan kapitalının inkişafı və
rəqabətqabiliyyətli kadrların hazırlanması).
2003-cü ilin oktyabrında keçirilən Prezident seçkilərində xalqın birmənalı dəstəyini qazanan cənab İlham
Əliyev Prezident kimi and içən zaman Heydər Əliyev siyasi kursunu davam etdirəcəyini, Heydər Əliyevin şah
əsəri olan Azərbaycanı daha da zəngin, qüdrətli ölkəyə çevirəcəyini, hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağını
xalqa bəyan etdi.
Ən ədalətli hakim olan zaman göstərdi ki, İlham Əliyev nəinki uzaqgörən və praqmatik siyasətçidir, eyni
zamanda müdrik və realist bir dövlət xadimidir. Cənab İlham Əliyev "600 min yeni iş yeri açacağıq" söyləyəndə
həm də 600 min ailənin həyat səviyyəsinin yüksələcəyini düşünürdü. 5 il ərzində ölkədə vəd olunan 600 min iş
yeri əvəzinə 900 min yeni iş yeri açıldı ki, bunun da 700 mini daimi iş yerləri idi. Əhalinin məşğulluğunun təminatı
sonrakı illərdə də dövlət başçısının diqqət mərkəzində oldu və bu illər ərzində ölkədə 2 milyondan artıq yeni iş
yeri açıldı, işsizlik 10 dəfə aşağı düşdü. 2003-cü ildən bu yana ölkədə minimum əməkhaqqı 13 dəfədən çox artdı,
2022-ci ildən isə minimum əməkhaqqı 300 manat olmaqla yaşayış minimumunu (210 manat) 30 faiz üstələdi.
Uğurla aparılan sistemli islahatlar nəticəsində 2009-cu ildə ölkəmizdə iqtisadi sahədə keçid dövrü başa
çatdı, 2013-cü ildə isə cənab Prezident Azərbaycanın sosial dövlət olduğunu ölkə vətəndaşlarına və dünya
ictimaiyyətinə bəyan etdi. Ardınca 2018-ci ildə növbəti dəfə xalqının böyük etimadını qazanaraq Prezident seçilən
cənab İlham Əliyev ölkəmizdə dərin sosial islahatlara başladı. Həmin ildən sonrakı dövrdə dövlət başçısının
imzaladığı 40-dan çox fərman və sərəncamla ölkə əhalisinin əksəriyyətini əhatə edən 3 sosial islahat zərfi icra
olundu və bu paketlərin illik maliyyə dəyəri 6,5 milyard manata çatdı.
386

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Bu islahatların nəticəsində son 4 ildə:
- minimum əməkhaqqı 2,3 dəfə;
- orta aylıq əməkhaqqı 40 faizə yaxın;
- median əməkhaqqı 74 faiz artmışdır;
- minimum pensiyada 2,2 dəfə;
- orta pensiyada 65 faiz;
- müavinət və təqaüdlərdə orta hesabla 2,5-3 dəfə artım baş vermişdir.
Postmüharibə dövründə sosial dəstək
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin məqsədyönlü, inamlı, səfərbəredici fəaliyyəti sayəsində
qəhrəman Milli Ordumuz tərəfindən torpaqlarımız işğaldan azad edildi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin
edildi.
Vətən müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan qəhrəmanlarımızın ailə üzvləri, bu haqq savaşımızda şanlı
zəfər qazanan qüdrətli Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri, qazilərimiz Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin daim xüsusi diqqət və qayğıkeşliyi ilə əhatə olunmuşlar. Bu qəbildən olan vətəndaşlarımızın sosial
müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi, o cümlədən mənzil, fərdi ev və avtomobillərlə təmin edilməsi istiqamətində
həyata keçirilən kompleks tədbirlər bunun bariz nümunəsidir.
Postmüharibə dövründə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına mülki və hərbi kontingent olmaqla 40 000-dən çox
şəxsə 48 000 psixoloji, tibbi, sosial və s. xarakterli xidmət göstərilmiş, 7500 müharibə əlili avtomobillə təmin
olunmuşdur. Ümumiyyətlə, bu günə qədər dövlət siyasəti olaraq şəhid ailələri, müharibə əlillərinin sosial
müdafiəsi istiqamətində çox böyük işlər görülmüşdür. Onu demək kifayətdir ki, həmin kateqoriyadan olan 12500
nəfər dövlət tərəfindən mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin edilmişdir. Təkcə keçən il 3000 mənzil verilmişdir. 2025ci ildə isə bütün şəhid ailələri və qazilərin mənzil məsələsi həll edilib başa çatacaqdır.
Bunlardan əlavə, şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə veteranlarının fəal məşğulluq tədbirləri çərçivəsində
52 min nəfər daimi işlə təmin olunmuş, 8 min 100 nəfər özünüməşğulluq proqramına, 56 min nəfər isə haqqı
ödənilən ictimai işlərə cəlb edilmişdir. Eyni zamanda 29 min 200 nəfər reabilitasiya vasitələri ilə təmin olunmuş,
2 min 600 nəfərə reabilitasiya xidmətləri göstərilmişdir. Bu qəbildən olan vətəndaşların orta aylıq əməkhaqqı
2018-2020-ci illərdə 30, orta aylıq pensiyası isə 60 faiz artmışdır.
Humanizmin ünvanı - Heydər Əliyev Fondu
Azərbaycanda sosial siyasətin və geniş spektrli sosial dəstək proqramlarının həyata keçirilməsində Birinci
vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun böyük rolu və əhəmiyyəti
vardır. 2004-cü ildə müasir Azərbaycan dövlətinin banisi və qurucusu, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin siyasi
irsinin öyrənilməsi və təbliğ edilməsi, onun azərbaycançılıq ideyasının və dövlətçilik baxışlarının yeni nəsillərə
çatdırılması məqsədilə yaradılan fond Mehriban xanımın yüksək təşkilatçılıq istedadı və yorulmaz fəaliyyəti
sayəsində müasir Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının mühüm atributuna çevrilmişdir.
Mehriban xanımın çoxşaxəli ictimai-siyasi fəaliyyətinin əsas qayəsi humanizm, əsas istiqamətləri isə millimənəvi dəyərlərimizin qorunması, inkişafı və dünyada təbliği, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslərə, xüsusilə
şəhid ailələrinə, qazilərə, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara qayğıkeşliyi, səhiyyənin, təhsilin,
mədəniyyətin, idmanın inkişafına dəstək verilməsi, keçmiş Qarabağ probleminin, o cümlədən Xocalı soyqırımının
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, bölgədə və dünyada ədalət, sülh, tolerantlıq, əməkdaşlıq və s. kimi aktual
məsələlərdir. Bu sırada Heydər Əliyev Fondunun ölkədaxili fəaliyyəti ilə yanaşı, beynəlxalq əhəmiyyətli, sosial,
mədəni, humanitar fəaliyyəti də mütləq qeyd olunmalıdır.
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir çox sosial, humanitar layihələr, o cümlədən ailə quran
şəxslərin nikah öncəki icbari tibbi müayinəsinin həyata keçirilməsi, ana və uşaqların mühafizəsi, talassemiya və
hemofiliya xəstələrinə dəstək haqqında, habelə valideyn himayəsindən məhrum olmuş, eləcə də I və II qrup əlil
uşaqların təhsil haqlarının ödənilməsinin dövlət büdcəsi tərəfindən həyata keçirilməsini təmin edən qanunvericilik
aktlarının qəbul edilməsi sosial sahədə islahatların növbəti addımı kimi olduqca əhəmiyyətlidir.
Heydər Əliyev Fondunun sədri Mehriban Əliyeva fondun fəaliyyətini çox dəqiq ifadə edərək demişdir:
"Rəhbərlik etdiyim Heydər Əliyev Fondu artıq 13 ildir ki, öz fəaliyyətini humanizm prinsipləri əsasında qurub.
Biz bu illər ərzində bir çox irimiqyaslı layihələr icra etmişik. Biz Azərbaycanın ictimai və siyasi həyatında fəal
387

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

iştirak edirik. Biz infrastruktur layihələri icra edirik. Eyni zamanda biz 13 il ərzində ayrı-ayrı insanların
problemlərinə heç zaman biganə qalmamışıq. İnsanlarla ünsiyyətdə olmaq, onları dinləmək və eşitmək, köməyə
ehtiyacı olana kömək etmək, mənəvi dəstək vermək Heydər Əliyev Fondunun hər bir əməkdaşının birbaşa
vəzifəsidir. Hesab edirəm ki, bu, dövlət qurumlarında çalışan bütün insanların əsas borcu və vəzifəsidir. Gündəlik
fəaliyyətimizdə insansevərlik, mərhəmət, qarşılıqlı hörmət, mehribançılıq unudulmamalıdır. Əksinə, məhz bu
mənəvi dəyərləri uca tutaraq ən yüksək qələbələr əldə etmək, ən böyük zirvələrə qalxmaq olar".
Davamlı inkişaf və dərin sosial islahatlar yolunda
Əlçatan və təhlükəsiz ərzaq təminatı, ekoloji salamatlıq, sosial rifah, səhiyyə və təhsil kimi yaxşı həyat
keyfiyyəti üçün vacib olan şərtlər insan həyatının, ömür uzunluğunun müsbət inkişafına təsir edən amillərdir.
Prezidentin 2016-cı il 9 dekabr tarixli fərmanı ilə təsdiq olunmuş "Azərbaycan Respublikasının Milli
iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji yol xəritəsi"nə görə, 2025-ci ildən sonrakı dövrdə yoxsulluq tam şəkildə
aradan qaldırılacaq, qeyri-məşğul əhalinin sayı minimuma endiriləcək, ölkə üzrə yaşayış minimumundan aşağı
olmayan səviyyədə pensiya (bu bənd artıq icra olunmuşdur - M.Q) veriləcək, əməkhaqqı və sosial müavinətlər
tam həyata keçiriləcəkdir. Bu məqsədlə qəbul olunmuş pensiya islahatları konsepsiyası uğurla həyata keçirilir.
Həmin islahatların nəticəsində əhalinin sosial müdafiəsi daha da güclənəcək, sosial ədalət, şəffaflıq və ünvanlılıq
tam təmin olunacaqdır. Yeni və layiqli əməkhaqqı verəcək iş yerlərinin açılması, yeni texnologiyaların tətbiqi
nəticəsində fiziki əməyin yüngülləşdirilməsi, iş saatlarının və iş günlərinin azaldılması nəticəsində vətəndaşların
istirahət və ailədə daha çox vaxt keçirmək imkanları genişlənəcəkdir. Layiqli iş yerlərinin sayının çoxalması
minimum əməkhaqqı məbləğində işləyən insanların sayının azaldılmasına, ölkə üzrə minimum əməkhaqqının orta
əməkhaqqı səviyyəsinin 60 faizə çatmasını təmin edəcəkdir.
Həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün vacib şərtlərdən biri də insanların mənzil təminatının
yaxşılaşmasıdır. Hazırda sosial müdafiəyə daha çox ehtiyacı olan vətəndaşlarımız - qaçqın və məcburi köçkünlər,
şəhid ailələri və Qarabağ əlilləri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına tikilən mənzillərlə təmin olunurlar. Digər
kateqoriyadan olan vətəndaşların mənzil təminatının həyata keçirilməsi üçün isə İpoteka Fondu fəaliyyət göstərir.
Prezidentin fərmanı əsasında yaradılmış Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi artıq fəaliyyətə başlamışdır və ölkəmiz
üçün yeni olan sosial mənzillər layihəsini uğurla həyata keçirir. MİDA tərəfindən indiyə qədər 5000-ə yaxın
mənzil tikilmiş və uyğun şərtlərlə vətəndaşlarımıza satılmışdır. Bu proqramın daha da genişlənməsi,
təkmilləşməsi, ölkəmizin daha çox bölgələrini əhatə etməsi istiqamətində fəal iş aparılır.
İnsan kapitalının inkişafında heç şübhəsiz ki, əsas yerlərdən birini səhiyyə sisteminin inkişafı, tibbi
xidmətlərin keyfiyyəti və insanların bu xidmətlərə əlçatanlığı təşkil edir. Son illərdə səhiyyə sahəsində görülən
işlər, əldə edilən uğurlar vətəndaşlarımızın sağlamlığının möhkəmlənməsi, rifahının yüksəlməsi və orta ömür
uzunluğunun artmasına nail olmağa imkan vermişdir. Bu gün Azərbaycanda orta ömür uzunluğu 77 yaş təşkil edir
ki, bu da dünya üzrə yaxşı göstərici sayılmaqdadır.
Səhiyyə sahəsində aparılan davamlı islahatların ən uğurlu nəticəsi kimi ölkə ərazisində icbari tibbi
sığortanın tam tətbiq olunmasının təmin edilməsini qeyd edə bilərik. İcbari Tibbi Sığorta sisteminə keçid
vətəndaşlarımızın səhiyyə xidmətlərinə əlçatanlığının yaxşılaşdırılmasını, səhiyyənin profilaktika istiqamətinin
gücləndirilməsini, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsini, tibbi xərclərin optimallaşdırılmasını, sağlam
rəqabətin formalaşmasını təmin edəcək, bu sahədə korrupsiya, rüşvətxorluq və digər neqativ halların aradan
qaldırılmasına şərait yaradacaqdır.
Məlum olduğu kimi, dünyanı çənginə almış koronavirus pandemiyası 2020-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq
bütün dövlətləri və xalqları sınağa çəkdi. Prezident İlham Əliyevin koronavirus pandemiyasının ölkə
iqtisadiyyatına və vətəndaşların həyat səviyyəsinə mənfi təsirlərinin azaldılması ilə bağlı 19 mart 2020-ci il tarixli
sərəncamının icrası olaraq Nazirlər Kabineti tədbirlər planı hazırladı. Tədbirlər planında nəzərdə tutulan maliyyəiqtisadi tənzimləmə tədbirləri ilə yanaşı, hökumət məşğulluq və sosial müdafiə tədbirlərinə ciddi önəm verdiyini
bir daha bəyan etdi. Koronavirusla mübarizə çərçivəsində həyata keçirilən sosial müdafiə tədbirləri çoxşaxəli
olmaqla, 4 istiqaməti, 10 tədbiri nəzərdə tutmuş və 5 milyona yaxın insanı əhatə etmiş, maliyyə tutumu 610 milyon
manata yaxın bir məbləğə çatmışdır. Bu tədbirlər sayəsində 300 min iş yeri iflasdan xilas olmuş, dövlət
büdcəsindən maaş alan 910 min, özəl sektorda çalışan 794 min işçinin orta aylıq əməkhaqqı saxlanılmışdır. Eyni
zamanda işsiz və işaxtaran vətəndaşların, xüsusilə əmək müqaviləsi olmadan çalışan, karantin dövründə isə işsiz
qalan şəxslərin sosial müdafiəsini təmin etmək üçün aylıq əməkhaqqı 250 manat olmaqla 90 min sosial iş yeri
açılmış, 600 min şəxsə isə yaşayış minimumu (190 manat) məbləğində müavinət verilmişdir.
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Özünüməşğulluq proqramının genişlənməsini, 132 növ xidmət təklif edən DOST mərkəzlərinin
yaranmasını, 21 sosial təminat növü üzrə elektron təyinat sistemlərinin istifadəyə verilməsini, ünvanlı sosial
yardım və əlillik təyinatı sahəsində şəffaflığın təmin edilməsini, əhalinin həssas qruplarının sosial təminatının
yaxşılaşdırılması sahəsində görülən işləri də sosial sahədə hökumətin uğurlu fəaliyyəti siyahısına əlavə etmək
yerinə düşərdi. 2020-2025-ci illərdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 22 min şəxsin
özünüməşğulluq proqramı üzrə kiçik biznesə çıxışına dəstək verilməsi ilə bağlı Dünya Bankının nazirliklə
əməkdaşlığı çərçivəsində "Azərbaycanda Məşğulluğa Dəstək" layihəsi təsdiq olunmuş və 25 iyun 2020-ci ildə
layihə üzrə kredit sazişi imzalanmışdır. Dəyəri 100 milyon ABŞ dolları təşkil edən layihə üzrə 2020-ci il ərzində
2 min nəfərin özünüməşğulluğa cəlb edilməsi və növbəti 2021-2025-ci illər ərzində hər il üçün iştirakçı sayının 5
min nəfər olması nəzərdə tutulmuşdur.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 2021-ci ildə ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı 5390,1 min nəfər olmuşdur ki,
onun da 451,6 min nəfərini işsiz əhali təşkil etmişdir. Ölkəmizdə aparılan sosial islahatların tərkib hissəsi olaraq,
aktiv əmək bazarı proqramlarının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, aztəminatlı əhali kateqoriyasının gəlir
mənbələrinə çıxışının daha da artırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması və əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsi
sahəsində tədbirlərin davam etdirilməsi, insan kapitalının inkişafı məqsədilə təhsil sahəsinə investisiyaların
artırılması, gender bərabərliyinə nail olunması, icbari tibbi sığorta sisteminə tam əlçatanlığın təmin olunması
aktuallıq kəsb edən məsələlərdir.
Yeni reallıqlar, yeni hədəflər
İndi Azərbaycan dövləti öz tarixinin ən qürurlu, qüdrətli və şərəfli tarixini yaşayır. Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında rəşadətli ordumuz 44 günlük Vətən müharibəsində düşməni
darmadağın etmiş, torpaqlarımızı işğaldan qurtarmışdır. Uzun illər bölgədə sülhü və asayişi təhdid etmiş erməni
faşizmi məhv olunmuşdur.
Müharibənin ilk günlərində Ali Baş Komandan xalqa müraciətində demişdir: "Nəyi nə zaman və necə
etməyi mən bilirəm!" Bəli, zaman göstərdi ki, həmişə olduğu kimi, bu dəfə də Prezident İlham Əliyev xalqının və
Vətəninin naminə ən doğru olanını edib, edir və gələcəkdə də edəcəkdir.
İndi bölgədə yeni reallıqlar yaranmışdır və bu reallığı biz yaratmışıq, biz də idarə edirik. Postmüharibə
dövründə Azərbaycan qarşıda duran bütün siyasi, diplomatik, sosial, humanitar vəzifələri uğurla həll etmişdir:
sərhədlərin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması, Zəngəzur dəhlizi də daxil olmaqla, bütün
kommunikasiyaların açılması, qanunsuz erməni silahlılarının tör-töküntülərinin ərazimizdən çıxarılması, 3+3
formatda bütün bölgə dövlətlərinin iqtisadi maraqlarının təmin olunması və əməkdaşlığın güclənməsi kimi
məsələlər danışıqlar masasında Azərbaycanın təklifləri əsasında öz həllini tapmaqdadır.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının yaradılması bölgənin yeni sosial-iqtisadi mənzərəsini
müəyyən etməkdədir. Vətən müharibəsinin qurtarmasından keçən ilyarım ərzində işğaldan azad olunmuş
ərazilərimizdə böyük bərpa və quruculuq işləri başlamışdır. Qarabağda və Zəngəzurda torpaqlarımız minalardan
təmizlənir, yollar çəkilir, körpülər salınır, tunellər qurulur, elektrik, su, qaz təchizatı bərpa olunur, şəhər və
kəndlərimizin baş planları, müasir layihələri hazırlanır. Zəngəzurda və Qarabağda müasir, "ağıllı kənd"lər,
qəsəbələr salınır. Bu il məcburi köçkünlərin ilk dəstələri doğma yurdlarına qayıdacaqlar. Bir sözlə, Prezidentin
söylədiyi "Qarabağı da, Zəngəzuru da nümunəvi bir bölgə kimi quracağıq. Azərbaycan vətəndaşları orada rahat,
firavan yaşayacaqlar!" sözləri günbəgün həyatda öz əməli təsdiqini tapmaqdadır.
Bu günlər Şuşada keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının Zəfər qurultayında çıxış edərkən Prezident İlham
Əliyev söyləmişdir: "Biz bundan sonra ancaq və ancaq güclənəcəyik və postmüharibə dövrü bunu bir daha
göstərdi. Həm ərazilərin bərpası, həm beynəlxalq müstəvidə addımlarımız bizim gücümüzü göstərdi. Çünki
postmüharibə dövrü çox həssas bir dövrdür və artıq ilyarım keçəndən sonra tam əminliklə demək olar ki, biz bu
çətin sınaqdan da şərəflə çıxdıq".
Mən Qarabağın yenidən qurulacağı, çiçəklənəcəyi, inkişaf edəcəyi, dünyanın turizm mərkəzlərindən birinə
çevriləcəyi günlərin lap yaxında olduğunu hiss edirəm. Bakı-Naxçıvan-İstanbul sürət qatarı ilə gedəcəyim günün
də uzaqda olmadığına inanıram. Türk coğrafiyasını yenidən birləşdirəcək bu müqəddəs yol həm də qədim
Zəngəzur torpağından keçir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2018-ci il 18 aprel tarixində Milli Məclisdə
keçirilən andiçmə mərasimində söylədiyi "Hamımızın amalı ondan ibarətdir ki, ölkəmiz daha da güclənsin, daha
da qüdrətli dövlətə çevrilsin, Azərbaycan vətəndaşları daha da yaxşı yaşasınlar" sözləri bu gün həyatda öz əməli
təsdiqini tapmışdır.
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Bu gün Azərbaycan vətəndaşı sabahından arxayındır, bilir ki, onun qüdrətli dövləti var. Bu gün Azərbaycan
vətəndaşı qürurludur və sabahına inamlıdır, bilir ki, onu böyük qələbələrə aparan, təminatlı və firavan həyatını
təmin edəcək cəsarətli və müdrik Lideri vardır!
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 8.
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Heydər Əliyev ideologiyası milli-mənəvi dəyərlər və milli özünüdərk müstəvisində
Bahar Muradova,
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru
Ölkə ictimaiyyəti Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan
olmasının növbəti ildönümünü böyük qürur hissi ilə qeyd etməyə hazırlaşır. 44 günlük Vətən müharibəsində əldə
edilmiş Zəfərin işığında və yeni reallıqların baxış bucağından bu dahi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinə nəzər
salarkən onun böyük ömür salnaməsinin məzmunu və mahiyyəti daha aydın görünür.
Bu zirvədən müasir Azərbaycan dövlətinin memarı olan Heydər Əliyevin milli-mənəvi dəyərlər sistemini
qoruyan, inkişaf etdirən və onu milli özünüdərkin həlledici amilinə çevirən fenomenal şəxsiyyət olduğu bir daha
təsdiqlənir.
Ona görə də ötən əsrin ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan xalqının keçdiyi milli özünüdərk
prosesində Ulu Öndərin müstəsna tarixi roluna nəzər yetirmək, bu sahədəki əvəzolunmaz fəaliyyətini araşdırmaq
həm siyasi, həm də elmi-tarixi, nəzəri və praktik baxımdan aktual və faydalıdır.
Ənənə və müasirlik
Ötən əsrin əvvəllərində 1917-ci ilin Oktyabr inqilabı nəticəsində çar Rusiyasının süqutu ilə imperiyanın
tərkibində olan bir sıra milli ərazi vahidlərinin dövlət kimi müstəqillik əldə etmələri üçün yaranmış tarixi
imkandan yararlanan qurucu babalarımızın səyi nəticəsində 1918-ci il mayın 28-də müsəlman Şərqində ilk
demokratik dövlət - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti təşəkkül tapdı. Cəmi 23 ay yaşamış respublikada bir çox
istiqamətdə həyata keçirilən mütərəqqi addımlarla yanaşı, milli özünüdərkin və Azərbaycan xalqının milli-mənəvi
dəyərlərinin də öz layiqli yerini tutması üçün müəyyən səylər göstərildi. Lakin 1920-ci ilin aprel ayında baş vermiş
bolşevik istilasından sonra SSRİ adlı yeni imperiya yarandı və üstün mövqeyə çıxmış kommunist təfəkkürlü yeni
siyasi baxışlar fonunda tamamilə fərqli yanaşmalara yön verildi, digər müttəfiq respublikalarda olduğu kimi,
Azərbaycanda da milli oyanışın yenicə közərməyə başlayan ocağının üstünə su ələndi.
XX əsrin 60-cı illərinədək olan dövr sovet dövlət quruculuğu adı altında müstəqil dövlətçilik atributlarının
zəifləməsi, Azərbaycanın mərkəzə daha çox bağlanması, milli ədəbiyyatın, milli ruhlu ziyalıların təqib və
repressiyalara məruz qalması ilə yadda qaldı. Tarixdən məlum olduğu kimi, o illərdə SSRİ-yə rəhbərlik etmiş
İosif Stalinin siyasi baxışlarına uyğun olaraq, demək olar ki, idarəetmə ilə bağlı bütün məsələlər "kadrlar hər şeyi
həll edir" məntiqi əsasında reallaşırdı. Bu, o anlama gəlir ki, Sovetlər İttifaqına daxil olan müttəfiq respublikaların
inkişaf səviyyəsi onlara rəhbərlik edən rəhbərlərin şəxsi keyfiyyətlərindən bilavasitə asılı olmuşdur.
Dahi Heydər Əliyev ədalət naminə həmin dövrün müsbət meyillərindən faydalanmaq imkanlarının da
olduğuna diqqət çəkirdi. 1994-cü il noyabrın 1-də Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılarla görüşündə Ulu Öndər
bununla bağlı maraqlı düşüncələrini bölüşmüşdür: "Ötən 70 ildə Azərbaycanın elmi potensialı yaranıb,
respublikanın böyük iqtisadi potensialı yaranıb. Azərbaycan qurulub, yaşayıb, yəni Azərbaycan xalqı bu rejimi
qəlbən qəbul etməsə də, bu rejimin içərisində öz işini görüb, irəliyə gedib, inkişaf edib". Bununla da Heydər
Əliyev istənilən şəraitdə hər bir rəhbərin öz imkanlarının ilk növbədə xalqın rifahının yüksəlməsi və milli-mənəvi
dəyərlərinin qorunması naminə səfərbər etmək bacarığını milli mənliyin formalaşmasına təsir göstərən ciddi amil
kimi dəyərləndirmişdir.
Bu məntiqi reallığı bütün fəaliyyəti boyu öz müdrik addımları və əməlləri ilə sübut edən Heydər Əliyev
azərbaycanlıların milli-mənəvi dəyərlər sisteminin ideoloji əsaslarının formalaşmasına əvəzsiz töhfə vermişdir,
xalqı müstəqil Azərbaycan dövləti kimi əzəmətli reallığa qovuşdurmuşdur. Sağlığında Ümummilli Lider zirvəsinə
ucalmış bu müdrik şəxsiyyət böyük fədakarlıqlar hesabına məhz bu amallar üzərindən qurub-yaratdığı dövlətin
sarsılmazlığını, demokratik yüksəlişini, Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədiliyini, dönməzliyini təmin etmişdir.
Mərkəzin iradəsinə kor-koranə tabe olan sələflərindən fərqli olaraq, Heydər Əliyev Azərbaycanı inkişaf
etdirmək, hansısa mərhələdə milli müstəqilliyə qovuşdurmaq üçün ilk növbədə xalqın zəngin milli-mənəvi irsini,
tarixini, mədəniyyətini, dilini, bir sözlə, özünəməxsusluğunu şərtləndirən dəyərlərini qorumağa çalışmışdır. Çünki
o, böyük strateq idi və bilirdi ki, hər bir millətin tarixi inkişafı, qarşıya qoyduğu hədəflərə yetişmək əzmi ilk
növbədə onun malik olduğu milli-mənəvi potensialdan qaynaqlanır. Zəngin milli-əxlaqi keyfiyyətlərini, milli
mənliyini qorumağı bacaran xalq gələcək yaşam fəlsəfəsini düzgün müəyyənləşdirə, dünya miqyasında layiqli
yerini, mövqeyini təmin edə bilir. Bu baxımdan düşünürəm ki, Heydər Əliyevin rəhbərliyinin ilk dönəmində
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Azərbaycanın sosial-iqtisadi, mədəni yüksəlişi üçün həyata keçirilən tədbirlər, milli şüurun oyanışı istiqamətində
istər açıq, istərsə də gizli şəraitdə görülən böyük işlər olmasaydı, biz bu gün Azərbaycanın suveren dövlət kimi
mövcudluğundan danışa bilməzdik. Bunu tarixin özü artıq sübut edib.
Ulu Öndər xalqda milli heysiyyatı gücləndirmək, onu şanlı keçmişinə, soy-kökünə bağlamaq, habelə zəngin
mədəni irsini yaşatmaq üçün böyük işlər görmüşdür. 1969-cu il iyulun 14-də Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsinə seçildikdən sonra respublikaya birinci rəhbərliyi dövründə (19691982) Heydər Əliyev hər cür ideoloji-siyasi baryerlərə sinə gərərək böyük siyasi ustalıqla xalqının milli
özünüdərki üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirmiş, ictimai şüurdakı xofu aradan qaldırmış, cəmiyyəti bütün
sahələr üzrə mənəvi yüksəlişlərə ruhlandırmağı, habelə Azərbaycan xalqının milli kimliyi barədə dolğun təsəvvür
formalaşdıra bilmişdir. Məhz bunun sayəsində milli-mənəvi dəyərlərə bəsit və laqeyd baxışlar tədricən aradan
qalxmış, milli düşüncənin düzgün məcrada inkişafı sayəsində klassik ənənə ilə müasirlik arasında mənəvi-ideoloji
körpü yaranmışdır.
Milli irsə böyük ehtiram
Xalqın milli dirçəlişi, milli qürur hissinin oyanışı məramına yetişmək üçün Heydər Əliyev sovetlər
dönəmində yasaq sayılan milli məfkurənin rejimin ideoloji repressiya maşını ilə boğulmasına imkan verməmişdir.
70-ci illərdə Azərbaycan xalqını təhdidlərdən qoruyan Ulu Öndər eyni zamanda klassik yazıçı və şairlərin
xatirəsini əbədiləşdirmək, onların əsərlərinin təkrar nəşrini təmin etməklə milli ədəbi düşüncənin inkişafına da
əsaslı təkan vermişdir. Həmin dövrdə milli məfkurə sahibi olan görkəmli şəxsiyyətlərimizin, vətənpərvər
ziyalılarımızın imperiyanın xüsusi xidmət orqanlarının təqiblərindən qurtulması, milli dövlətçilik hissinin
güclənməsinə xidmət edən sanballı əsərlərin işıq üzü görməsi də Heydər Əliyevin xalqına necə bağlı şəxsiyyət
olduğunu təsdiqləyir.
Vaxtilə millətçilikdə günahlandırılan, təqiblərə məruz qalan yazarlarımızı və elm xadimlərimizi, o
cümlədən Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, Anar, Ziya Bünyadov kimi şəxsiyyətləri ən çətin məqamlarda
himayə edən Heydər Əliyev milli kökə bağlı şəxsiyyət olduğunu bir daha sübuta yetirmişdir. Repressiyaya məruz
qalaraq 1937-ci ildə Sibirə sürgün olunmuş görkəmli ziyalı və dramaturq Hüseyn Cavidin nəşini 1981-ci ildə uzaq
Sibirdən Azərbaycana gətirmək üçün apardığı mübarizə də Ulu Öndərin milli irsə ehtiramla yanaşan, bu yolda
heç bir siyasi riskdən çəkinməyən şəxsiyyət olduğunu bir daha təsdiqləyir.
Azərbaycan xalqının adət-ənənələrinin, ümumən milli kimliyimizin mühüm komponentlərinin daha çox
əksini tapdığı qədim yazılı abidə olan "Kitabi-Dədə Qorqud"un xilası, hətta bu eposun təbliği məqsədilə bədii
filmin çəkilişi, Nizami, Xaqani, Nəsimi, Füzuli,Vaqif, Üzeyir Hacıbəyov və bir çox söz və musiqi sənəti
bahadırlarının dahiyanə əsərlərinin, aşıq poeziyasının təkrarsız nümunələrinin bütün sovetlər məkanında təbliği
Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği istiqamətində atılan addımlardır. 1972-ci ildə Azərbaycan aşıq sənətinin
görkəmli nümayəndələrindən olan Aşıq Ələsgərin 150 illik yubileyinin həm Bakıda, həm də Moskvada ən yüksək
səviyyədə keçirilməsi bunu bir daha təsdiqləyir. Belə bir möhtəşəm tədbirin həm də aşığın doğulduğu Göyçə
mahalında keçirilməsində əsas məqsədlərdən biri isə el sənətkarını xalqa qaytarmaqla yanaşı, həm də tarixən
Azərbaycanın real sərhədlərinin hansı coğrafiyanı əhatə etdiyini, ulu babalarımızın Ermənistan adlanan ərazidə
əzəldən yaşadığı fikrini sovet cəmiyyətinə çatdırmaq idi.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı əvəzsiz xidmətlərindən biri də məhz milli soykökə bağlantının əsas atributlarından biri olan ana dilinə həssas münasibət olmuşdur. Xalqın milli-mənəvi
dəyərlərinin yaşadılması və inkişaf etdirilməsində ana dilinin müstəsna rol oynadığını dərindən dərk edən, onu
bilməyənləri şikəst sayan müdrik rəhbərin bu məsələyə münasibəti birmənalı olmuşdur. Totalitar sovet rejiminin
tətbiq etdiyi bütün baryerləri aşaraq əksər təntənəli tədbirlərdə səlis Azərbaycan dilində çıxış etməklə Heydər
Əliyev cəmiyyətə doğma dilin digər dillər üzərində dominantlığını qabartmaqla Azərbaycan dilinə bağlı olmağın
və tarixi irsi yaşatmağın nümunəsini ortaya qoymuşdur.
1974-cü ildə Azərbaycan dilinin tədqiqinə görə bir qrup dilçi alimin Dövlət mükafatlarına layiq görülməsi,
o cümlədən 3 cildlik "Müasir Azərbaycan dili" dərsliyinin çapı, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Dilçilik
İnstitutunun yaradılması və nəhayət, Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət
dili kimi təsbit olunması da Ulu Öndərin ana dilinin xalqı milli özünüdərkə daşıyan ən ciddi amillərdən biri kimi
dəyərləndirməsinin daha bir təsdiqidir.
Bir sözlə, sovet rejiminin sərt qanunlarına baxmayaraq, respublikamızda böyük iqtisadi, elmi və ədəbimədəni potensialın yaradılması bu uzaqgörən siyasətin nəticəsi olmuş, xalqın azadlıq idealları, XX əsrin
əvvəllərindəki dövlətçilik dəyərləri Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə ictimai şüurda geniş meydan
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tapmışdır. Milli-mənəvi şüura qayıdış çağdaş milli varlığın təsdiqi kimi reallaşmış, zəruri tarixi-mənəvi prosesə
çevrilmişdir.
Şəxsiyyətin gücü
Etnik-mental baxımından əsl azərbaycanlı dünyagörüşünə malik olan Ulu Öndər istər ailədə, istər hansısa
dar çevrədə, istərsə də dövlət idarəçiliyində və cəmiyyətdə daim milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərə sadiq qalmasının
şəxsi nümunələrini göstərmişdir. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev siyasətdə də mənəvi dəyərləri - əxlaq,
sadəlik, düzgünlük, vicdan, ləyaqət, məğrurluq, mərdlik, qorxmazlıq kimi normaları daim uca tutmuş, irəli
çəkdiyi, etimad göstərdiyi kadrların da bu keyfiyyətlərə malik olmasına ciddi fikir vermişdir. Bu mənada həmin
illərdə hüququn aliliyi və cəmiyyətin mənəvi saflığı uğrunda mübarizə respublika rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu
ən ümdə vəzifələrdən biri olmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən dərhal sonra o dövr
respublikada tüğyan edən rüşvətxorluqla amansız mübarizəyə start verilmiş, bütün səviyyələrdə hüquq-mühafizə
orqanlarının şəxsi heyəti milli sərvətin elementi olan yüksək savada malik sağlam düşüncəli milli kadrlarla
formalaşmağa başlamışdır.
Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda Azərbaycan xalqının milli mənliyini qorumaq üçün ayağa qalxıb
ermənilərin ərazi iddialarına sərt reaksiya verməsi, respublikada milli-azadlıq hərəkatının genişlənməsi bir çox
siyasi texnoloqun rəyinə görə məhz Heydər Əliyevin o dövrədək formalaşdırdığı möhkəm ideoloji-siyasi təmələ
əsaslanmışdı. Ulu Öndər Sovetlər Birliyinin ali rəhbər strukturlarında çalışdığı illərdə də bu ideologiyanın
inkişafına sanballı töhfələr vermişdir. O, Moskvada çalışdığı 1982-1987-ci illərdə Azərbaycandan diqqətini
əsirgəmir, xalqın milli dirçəlişi, milli qürur hissinin oyanması üçün əhəmiyyətli addımlar atırdı. Ulu Öndər
Azərbaycanda zaman-zaman baş qaldıran separatizm meyilləri qarşısında aşılmaz sipərə çevrilmişdi. Təəssüf ki,
erməni mafiyasının əlində oyuncağa çevrilmiş Mixail Qorbaçovun Heydər Əliyev şəxsiyyətinə bəslədiyi qısqanc
münasibət sonda Ulu Öndərin böyük siyasətdən getməsi və siyasi proseslərdən təcrid olunması ilə nəticələndi.
Lakin özünün və ailəsinin real təhlükə ilə üz-üzə qalmasına baxmayaraq, 1990-cı il qanlı 20 Yanvar
faciəsinə ilk olaraq kəskin etirazını bildirən və ən cəsarətli, dəqiq və obyektiv siyasi qiymət verən də Heydər
Əliyev oldu. Onun bəyanatından ruhlanan Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatı daha da vüsət aldı.
Müstəqilliyin bərpasına gedən yol isə çox keşməkeşli olub, sürətlə bir-birini əvəzləyən siyasi hadisələr
fonunda Azərbaycan xalqının mənəvi sarsıntıları ilə müşayiət edilib. O dövrdə hakimiyyət uğrunda mübarizə,
separatizm meyilləri, qanunsuz silahlı dəstələrin lokal şəkildə hadisələri idarə etməsi xalqın heysiyyatı ilə oynayan
antimilli qüvvələrin apardığı siyasətin bəhrəsi idi. Bir tərəfdən də bu vəziyyəti fürsət bilən və Heydər Əliyev
faktorunun təsirindən qurtulmuş Ermənistan öz havadarlarının köməyi ilə rahat şəkildə Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın nəzarətindən çıxmasına və bir neçə ətraf rayonun işğalına nail ola bildi. Bu hadisələrin fonunda
AXC-Müsavat cütlüyü meydan hərəkatı dalğası üzərində 1992-ci ilin mayında Prezident Mütəllibovu devirərək
hakimiyyəti ələ keçirdi. Beləliklə, ölkəyə səriştəsiz idarəçiliyi ilə rəhbərlik etdiyi cəmi bir il ərzində bu tandem
Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcudluğunu real təhlükə altına saldı.
Azərbaycan xalqı tarixin bu sərt sınaqları üzündən ötən əsrin 90-cı illərinədək vahid ideologiya əsasında
təməli qoyulan dövlətçilik ənənələrini formalaşdırmaq, milli mənafelər ətrafında birləşməkdən uzaq düşmüşdü.
Yenicə dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş cəmiyyətin parçalanma təhlükəsi, milli birlik və həmrəylik ideyalarının
özünə yer tapmaması ciddi problemə, dövlətin inkişafını əngəlləyən amilə çevrilmişdi.
Tarixi zərurətin diktəsi, xalqın təkidli istəyi ilə 1993-cü ilin iyununda - taleyüklü bir zamanda məsuliyyətli
bir missiyanı çiyinlərinə götürməkdən çəkinməyən, Naxçıvandan Bakıya gələrək xalqın harayına yetişən Heydər
Əliyev çevik siyasi gedişlərlə qısa zamanda dövlətçiliyin xilasına, ictimai-siyasi sabitliyin, qanunçuluğun, hüquq
qaydalarının bərpasına yönəlmiş tədbirlər həyata keçirməyə başladı. O, iqtisadi tənəzzülün qarşısını almaqla
yanaşı, həm də milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərin deqradasiyası təhlükəsini aradan qaldırmağa nail oldu.
Azərbaycançılıq - milli ideya və milli varlıq
Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə formalaşdırdığı mütərəqqi ənənələri müstəqillik illərində inamla
davam etdirən Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi yeni statusda fəaliyyəti
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, adət-ənənələrimizin yaşadılması, klassiklərimizin yüzillərin sınağından
günümüzə gəlib çatmış mənəvi irsinin gələcək nəsillərə itkisiz çata bilməsi üçün lazım olan bütün zəruri
addımların atılması ilə səciyyələnir.
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Bu gün azərbaycançılıq həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas
ideologiyaya çevrilmişdir. Təsadüfi deyil ki, ümumxalq partiyasına və dövlətimizin inkişaf strategiyasının
ideoloji sütununa çevrilmiş YAP-ın fəaliyyət proqramının əsas prinsiplərindən birini məhz azərbaycançılıq təşkil
edir. Bu ideologiyanın tələbləri sırasında dövlətçiliyin, milli mənafenin müdafiə edilməsi, milliyyətindən, dini
baxışlarından asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın hüquqlarının ümumbəşəri tələblər səviyyəsində qorunması, milli
azlıqların və etnik qrupların dilinin, mədəniyyətınin, adət-ənənələrinin inkişafına şərait yaradılması, dövlət
idarəçiliyi orqanlarında onların düzgün təmsil olunması və s. amillər mühüm yer tutur.
Azərbaycanın bir çox fərqli sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin qovşağında yerləşməsi, Asiya ilə Avropa
arasında körpü rolunu oynaması burada mədəniyyətlərin müxtəlifliyinin yaranmasına səbəb olub. Bu gün
Azərbaycanda tolerantlığın alternativi yoxdur. Milli-mənəvi, islami-əxlaqi, dünyəvi-humanitar dəyərləri, Şərq və
Qərb mədəniyyətlərinin dialoqunu ahəngdar şəkildə ehtiva edən tolerantlıq və multikulturalizm Azərbaycanda
əsrlərdən bəri formalaşan dəyərlər toplusu kimi mövcuddur ki, bunun da məzmunu və mahiyyəti Heydər Əliyev
milli məfkurəsi ilə tam şəkildə uzlaşır. Azərbaycan tarixən müxtəlif xalqların və dinlərin nümayəndələrinin sülh
və dostluq şəraitində yaşadığı məkan olub. Ona görə də bu gün sürətlə inkişaf edən, Şərqlə Qərb dəyərlərinin
uğurlu sintezini nümayiş etdirməklə yeni nəsil dünya ölkələri sırasında bənzərsiz tolerantlıq və multikulturalizm
örnəyini ortaya qoyan Azərbaycan dünyada humanizm prinsiplərinə sadiq ölkə kimi tanınır. Hətta əsrlər boyu
tarixi ərazilərimizə göz dikən, 30 il əzəli Qarabağ torpaqlarını işğal altında saxlayan monoetnik Ermənistana 44
günlük Vətən müharibəsindən sonra çoxmillətli Azərbaycanın sülh əlini uzatması buna ən bariz nümunədir.
Keçid dövründə Ulu Öndər Azərbaycan ailəsinin həyatını əhatə edən çoxsaylı məsələlərin
tənzimlənməsinin dövlət səviyyəsində həyata keçirilməsini təmin etmək və qadın hərəkatının fəallaşmasına şərait
yaratmaqla yanaşı, həm də ictimaiyyətin diqqətinin qadınların yeni nəslin milli ruhda tərbiyəsindəki roluna
yönəldilməsinin vacibliyini önə çəkmişdir. 1998-ci ildə Heydər Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və müvafiq sərəncamı
ilə Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin (indiki Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi)
təsis olunması da məhz bu zərurətdən irəli gəlmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycan qadınlarının I qurultayındakı
çıxışında yüksək milli, mənəvi-əxlaqi keyfiyyətlərə malik qadınlarımızın cəmiyyətdəki yerini və rolunu yüksək
qiymətləndirmişdir: "Azərbaycan qadını tarix boyu öz ağlı, zəkası, namusu, qeyrəti, isməti ilə, fədakarlığı,
çalışqanlığı, mərdliyi, vətənpərvərliyi ilə, millətinə, torpağına olan hədsiz məhəbbəti ilə və gözəlliyi, Azərbaycan
xalqının xüsusiyyətləri ilə tanınmışdır. Ancaq bununla bərabər, əsrlər boyu Azərbaycan qadınının üzərinə böyük
zəhmətlər düşmüşdür. O zəhməti də qadın həmişə mərdliklə, cəsarətlə çəkmişdir və heç vaxt bu zəhmətdən
inciməmişdir".
Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və təbliği istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdə Heydər Əliyev
Fondunun da müstəsna payı var. Yarandığı ilk gündən fonda uğurla rəhbərlik edən Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən çoxşaxəli layihələr də ilk
növbədə məhz milli genefondun, milli-mənəvi irsin qorunmasını hədəfləyir. Ölkənin birinci xanımı Azərbaycan
mədəniyyətinin dünyada təbliğ olunması işinə misilsiz töhfələr verməklə milli dəyərlərimizin himayədarı kimi
şöhrət qazanmışdır. Mehriban xanım xeyirxahlığı, nəcibliyi çoxşaxəli ictimai-siyasi fəaliyyəti, ölkəmizi
beynəlxalq miqyasda ləyaqətlə təmsilçiliyi ilə Azərbaycan xalqının sevimlisinə və qadınların örnəyinə
çevrilmişdir.
Heydər Əliyev cəmiyyətin bütövləşməsi ideyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsinin və
xalqın birliyinin siyasi və nəzəri əsaslarını irəli sürmüşdür. O, müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə də
tarixi ənənə və təməl üzərində milli ideologiyanın formalaşması və inkişafı naminə misilsiz xidmətlər göstərmiş,
milli düşüncənin düzgün məcrada inkişafına nail olmuş, xalqa məxsus ənənə və dəyərlər sistemini qloballaşmanın
sərt təsirlərindən qorumağı bacarmışdır. "Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə
fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam" deyən Heydər Əliyev azərbaycançılığı milli
ideologiyaya çevirməklə cəmiyyətin həmrəylik və bütövlüyünə, mənəvi birliyinə nail olmuşdur.
Dünya azərbaycanlıları hərəkatının geniş formada təşəkkül tapması və təşkilatlanması da məhz Ümummilli
Liderin adı ilə sıx bağlıdır. Heydər Əliyev Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın vahid
ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında birləşməsinə, onların malik olduğu güclü potensialın milli
problemlərin həllinə yönəldilməsinə xidmət edən böyük işlər görmüşdür. Onun təşəbbüsü ilə 31 Dekabr - Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün təsis edilməsi, Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin (indiki Diaspola İş Üzrə Dövlət Komitəsi) yaradılması və bu qisimdən olan digər strateji addımlar
bütün dünyada yaşayan soydaşlarımızın vahid ideya ətrafında birləşməsini, harada olmasından asılı olmayaraq
hər bir azərbaycanlının özünün milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamasını, eyni
zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnməsini hədəfləyir.
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2001-ci ilin 9-10 noyabrında keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında Heydər Əliyev demişdir:
"Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır, azərbaycançılıqdır. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada
yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur. Biz həmişə bu ideya ətrafında birləşməliyik. Azərbaycançılıq
öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən,
inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafının təmin olunması deməkdir".
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə, Azərbaycanın möhtəşəm qələbəsi ilə
nəticələnmiş 44 günlük Vətən müharibəsi həm də milli birliyə və həmrəyliyə, milli-mənəvi dəyərlərə və milli
özünüdərkə söykənən Heydər Əliyev ideologiyasının alternativinin olmadığını bir daha ortaya qoydu. Bu tarixi
hadisə sübut etdi ki, xalqımızın və dövlətimizin çətin günlərində Azərbaycanı özünün doğma vətəni sayan
müxtəlif xalqların və millətlərin nümayəndələri bu torpaq üçün canlarından keçməyə hazırdırlar, 50 milyonluq
dünya azərbaycanlılarının ürəyi isə hər zaman doğma Azərbaycanın nəbzi ilə bir vurur.
Bu yaxınlarda, "Şuşa ili"ndə və məhz Ulu Öndərin anadan olmasının növbəti - 99-cu ildönümü ərəfəsində
Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının mədəniyyət paytaxtımız olan azad Şuşada keçirilməsi də bu baxımdan
böyük siyasi əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, həm də böyük rəmzi məna daşıyır. Adı tarixə Zəfər qurultayı kimi
düşən bu forum bir tərəfdən Azərbaycan xalqının sarsılmaz birliyinin təcəssümü, digər tərəfdən isə Vətənini və
xalqını canından artıq sevən Ulu Heydər Əliyev şəxsiyyətinə milli ehtiramın ifadəsidir.
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 5.
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Heydər Əliyev və onun qurduğu Azərbaycan
Əli Əhmədov,
Yeni Azərbaycan Partiyası Sədrinin müavini
Tarixi yaradan dahi şəxsiyyətlərdir. Ölkələrin, xalqların və dövlətlərin taleyini müəyyən edən və
istiqamətləndirən başlıca amil dövrün tarixi şəxsiyyətləri olub. Əslində tarixi dövr əhəmiyyətli dərəcədə konkret
zaman kəsiyində siyasi iradəni ifadə edən şəxsiyyətlərin və onun ardıcıllarının fəaliyyət xronologiyası qismində
təzahür edir. Hər bir lider öz xalqının yetirməsi, hər bir ölkə öz liderinin əsəridir.
Azərbaycanın müasir tarixi Ümummilli Lider Heydər Əliyevdən ayrılıqda təsəvvür edilmir. Heydər Əliyev
müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, ölkəmizin uzunmüddətli və dinamik inkişafının ideya müəllifi sayılır.
Onun adı ölkəmizin həm dünəni, həm bu günü, həm də gələcəyi ilə birlikdə çəkilir, xalqımızın dərin hörmət və
ehtiram ünvanı kimi tanınır.
Müstəqil Azərbaycanın memarı
Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərqərar olması, xalqın çoxdan
arzuladığı azadlığa qovuşması tariximizin şanlı səhifələrini təşkil etdiyi kimi, ölkəmizin erməni təcavüzünə məruz
qalması, 20 faiz torpaqlarımızın işğal olunması, 1992-ci ildə xalq hərəkatı dalğası üzərində hakimiyyətə gələnlərin
ölkəyə və xalqa yaşatdırdığı müsibətlər həqiqi faciələr olaraq tariximizə həkk olunub.
Bu günlərdə nə qədər qəribə səslənsə də, təxminən 30 il bundan əvvəl yenicə müstəqilliyini bərpa etmiş
Azərbaycanı xilas etmək zərurəti yaranmışdı. Ötən əsrin 70-80-ci illərində sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi
dövrdə onun sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına, əslində isə çoxlarının birmənalı şəkildə qeyd etdiyi kimi,
intibahına nail olmuş Heydər Əliyev yeni tarixi şəraitdə xilaskarlıq missiyasını öz çiyinləri üzərinə götürdü. Qısa
vaxtda yuxarıda sadalanan böhranlar, təlatümlər, təhlükələr aradan qaldırıldı. Azərbaycan yenidən canlandı,
ölkədə iqtisadi və siyasi islahatlar keçirildi, ən əsası isə insanlar müstəqilliyin və azadlığın faydalarını görməyə
başladılar, xalq isə, sözün həqiqi mənasında, öz taleyinin sahibi oldu.
Müasir tariximizə Heydər Əliyevin möhtəşəm qayıdışı kimi daxil olan dövr Azərbaycanın iqtisadiyyatının
dinamik inkişafı, insanların rifahının yaxşılaşması, ölkənin simasının inanılmaz dərəcədə müasirləşməsi, dünya
miqyasında nüfuzunun yüksəlməsi, ordumuzun qüdrətinin artması və digər uğurlarla müşayiət olunmuşdur. 1993cü ilin 15 iyununda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycan tarixində yeni mərhələ başlandı, insanları
narahat edən, xalqı vahiməyə salan təhlükələr dəf edildi, xaos, anarxiya, hakimiyyət böhranı aradan qaldırıldı. O
zaman Azərbaycanın parçalanması təhlükəsini yaratmış separatizmin, vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı,
erməni təcavüzünün dərinləşməsi dayandırıldı, cəbhədə atəşkəs razılaşmasına nail olundu. Ən başlıcası isə, ölkəni
bürümüş siyasi və iqtisadi tənəzzülə, hakimiyyət böhranına son qoyuldu. 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"nin
imzalanması Heydər Əliyev müdrikliyinin və uzaqgörənliyinin ən bariz nümunəsinə çevrildi. Bölgənin enerji
mənzərəsini dərindən dəyişdirən bu layihə Azərbaycana böyük iqtisadi və geopolitik dividendlər gətirdi.
Azərbaycanın müstəqilliyi möhkəm və etibarlı bünövrə üzərinə qoyuldu, inkişafa və tərəqqiyə xidmət edən
islahatlar həyata keçirilməyə başladı. Ölkənin iqtisadi çiçəklənməsinə və təhlükəsizliyinə təminat verən böyük
neft sazişlərinin imzalanması, iqtisadi, sosial və siyasi islahatlar strategiyasının hazırlanaraq ardıcıl surətdə həyata
keçirilməsi ilə yeni, müstəqil Azərbaycan dövləti quruldu, dövlətçiliyin ideologiyası və təməl prinsipləri yaradıldı.
Heydər Əliyev xalqımızın tarixinə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi daxil olmuşdur.
Azərbaycançılıq ideologiyasına əsaslanan bu dövlətin təməlində müstəqillik, güclü iqtisadiyyat və azad insan kimi
dəyər və prinsiplər dayanır. Müasir tariximizin təlatümlü, ziddiyyətlərlə dolu dövründə Heydər Əliyevin siyasi
iradəsi və müdrikliyi sayəsində qurulan müstəqil Azərbaycan dövləti özündə sözün həqiqi mənasında ən müasir
dövlətçilik dəyərlərinin və Heydər Əliyev ideyalarının sintezini ehtiva edir.
Məhz elə buna görə Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyevdən sonra da böyük inkişaf və təkmilləşmə
potensialına sahib olduğunu nümayiş etdirir, xalqımızın iradəsini və maraqlarını layiqincə təmsil etmək
imkanlarını göstərir. Ümummilli Lider müstəqil Azərbaycan dövlətini özünün şah əsəri adlandırırdı və bütün xalq
onun bu dəyərləndirməsini birmənalı şəkildə qəbul edirdi, bu gün də edir. Bu, xalqımızın Ümummili liderin
misilsiz tarixi xidmətlərinə verdiyi qiymətin əyani ifadəsidir.
Böyük arzularla yaşayan Lider
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Xalqa xidmət etmək arzusu və bu arzuların ümumiləşdirilmiş ifadəsi sayılan ideyalar şəxsin liderlik
missiyasının ilkin şərti kimi qiymətləndirilə bilər. Heydər Əliyevin uzun illər ərzində Azərbaycana uğurla
rəhbərlik etməsi, ölkənin inkişafında ciddi izlər buraxmış nailiyyətlər qazanması onun öz xalqına təmənnasız,
bütün imkanlarını səfərbər edərək xidmət göstərmək istəyinin qabarıq ifadəsidir. Böyük şəxsiyyətlərin həyatının
təhlili göstərir ki, xüsusi fitri istedad və əyilməz iradə ilə yanaşı, xalqa təmənnasız xidmət etmək istəyi olmadan
tarixin diqqətini cəlb edə biləcək nailiyyətlər qazanmaq, həqiqi lider səviyyəsinə yüksəlmək mümkün deyildir.
Digər tərəfdən, tarixi şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəlmiş liderin arzularının təcəssümü olan ideyaları xalqın
istəklərinin, dövrün tələblərinin daha dəqiq və əhatəli ifadəsi olması ilə ictimai dəstək qazanır. Bu mənada, tam
qətiyyətlə deyə bilərik ki, Heydər Əliyevin arzuları və bu arzuların təcəssümü olan ideyaların qida mənbəyi
həmişə xalqın istəyi və dövrün sifarişi olmuşdur.
Yola saldığımız XX əsrin 60-cı illərinin ortalarından etibarən Azərbaycanda əhalini narahat edən
problemlər və ictimai ovqatda hakim olan ideyalar cəmiyyətdəki keçmiş Sovet respublikaları arasında aydın hiss
olunan geriliyi aradan qaldırmaq, neqativ hallarla qəti mübarizə aparmaq, iqtisadiyyatı və sosial sahəni inkişaf
etdirməklə birbaşa əlaqədar idi. O zamankı Azərbaycanın lideri Heydər Əliyevin fəaliyyətinin hərəkətverici
qüvvəsi kimi çıxış edən arzuları da məhz həmin aktual problemlərin həlli üzərində kökləndiyindən, onun mahiyyət
etibarilə yenilikçi xətti insanlar tərəfindən qətiyyətlə dəstəklənir və lazımi səmərə verirdi.
Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycana uğurla rəhbərliyi, qazanılan möhtəşəm sosialiqtisadi inkişaf göstəriciləri yeni tipli idarəçilik modelinin inkaredilməz nümunəsi sayıla bilər. Qısa vaxtda o
dövrün qabaqcıl texnologiyalarına əsaslanan sənaye və kənd təsərrüfatı məhsulları istifadə edən müasir
müəssisələr yaradıldı, iqtisadi fəallıq və əmək məhsuldarlığı ciddi şəkildə yüksəldi, əhalinin məşğulluq səviyyəsi
artdı. İqtisadi fəallığın və məşğulluğun əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsi Heydər Əliyevin arzularının əsas
məqsədinin həyata keçirilməsinə- əhalinin rifahının yaxşılaşdırılmasına etibarlı əsaslar yaratdı.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması və inkişaf etdirilməsi xalqımızın taleyində Heydər Əliyevin
arzularının və ideyalarının təcəssümünün yeni ifadəsi sayıla bilər və sayılmalıdır. Onun müstəqil Azərbaycanın
Prezidenti seçilməsi hələ ötən əsrin 70-ci illərində reallaşdırmağa çalışdığı, lakin mövcud rejimin ideoloji
buxovlarının imkan vermədiyi arzularını həyata keçirməyə real şərait yaratmışdı. Dərin vətənpərvər insan olan
Heydər Əliyev indi həmin arzu və ideyalarını həyata keçirməyə tarixi şəraitin yetişdiyini dərk edir və bütün
fəaliyyətini bu istiqamətdə qururdu.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması Heydər Əliyevin arzuları və ideyaları sistemində, heç şübhəsiz,
mərkəzi yer tuturdu. Onun fəxrlə, xüsusi qürur hissi ilə müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasını özünün
fəaliyyətinin başlıca qayəsi, şah əsəri hesab etməsi deyilən fikrin təsdiqi kimi başa düşülməlidir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin və onun etibarlı gələcəyinin möhkəm iqtisadi dayaqlarının yaradılması
Heydər Əliyevin arzularının əsas hədəfini təşkil edirdi. Heydər Əliyev dühasının məhsulu olan neft strategiyasının
işlənib hazırlanması və "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması dahi insanın bu arzularının həyata keçirilməsində
müstəsna rol oynamışdır. Əgər bugünkü Azərbaycanın inkişafının bir neçə fundamental dayaqlarından danışmalı
olsaq, ilk növbədə neft strategiyasını və onun ölkəmizə bəxş etdiyi əvəzolunmaz töhfələri yada salmalıyıq.
Heydər Əliyevin böyük arzuları Azərbaycanın təkcə cari inkişafı ilə deyil, daha çox gələcəyi ilə əlaqədar
idi. Onun arzuları və ideyaları gələcək qüdrətli, firavan Azərbaycana hədəflənmiş strategiyanı xatırladırdı. Dahi
siyasətçi müstəqil dövlətin qurulması yolunda atdığı hər addımına gələcəyin başlanğıcı, təməl daşı kimi baxırdı
və bu mənada onun rəhbərliyi sabaha ünvanlanmış fəaliyyət qismində qavranılmalıdır.
Heydər Əliyevin fəaliyyəti, xalq qarşısında xidmətləri misilsiz olduğu kimi, onun arzuları da böyük və
möhtəşəm idi. "Azərbaycan bütün dünyaya günəş kimi doğacaq" deyən Ümummilli Lider həm də böyük optimist
idi. Tale onun optimizminə həmişə haqq qazandırırdı. Azərbaycanın dünyanın ən uğurlu dövləti kimi qəbul
edilməsi, günü-gündən inkişafın yeni pilləsinə qalxması Heydər Əliyevin dərin optimizminə əsaslanan böyük
arzularının həyata keçirilməsinin əyani ifadəsidir.
Azərbaycan inkişafının İlham Əliyev mərhələsi. Azad Qarabağ
Heydər Əliyevin böyüklüyü, onun ideyalarının əbədiyaşarlığı öz ifadəsini müstəqil Azərbaycanın Ulu
Öndərin dünyasını dəyişməsindən sonra davam edən davamlı və dayanıqlı inkişafında tapmaqdadır. Azərbaycanın
iqtisadiyyatının sıçrayışlı inkişafı, ölkənin müasirləşməsi, hərbi qüdrətinin artması və Qarabağın azad edilməsi,
bütün sahələrdə möhtəşəm uğurların qazanılması inkişafın yeni - İlham Əliyev mərhələsinin təcəssümü hesab
edilir.
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Son 18 il ərzində Azərbaycan öz iqtisadiyyatını dəfələrlə genişləndirməklə dünyada rekord göstəricilərdən
birinə imza atıb. Ölkədə yaradılan müasir infrastruktur, neft gəlirlərindən səmərəli istifadə edilməsi postneft
dövrünün iqtisadiyyatının qurulması istiqamətində önəmli addımları əks etdirir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çoxşaxəli və milli maraqlara əsaslanan uğurlu xarici
siyasət nəticəsində respublikamızın beynəlxalq mövqeyi davamlı olaraq möhkəmlənir. Azərbaycanın təşəbbüsü
və liderliyi ilə reallaşdırılan regional miqyaslı, qlobal əhəmiyyətli nəhəng transmilli enerji və nəqliyyat layihələri
bölgədə və beynəlxalq miqyasda əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə xidmət edir, ölkəmizin tərəqqisinə, beynəlxalq
əlaqələrinin genişlənməsinə mühüm töhfələr verir.
Azərbaycanın XXI əsrdə qazandığı möhtəşəm uğurlar Heydər Əliyev siyasəti və həmin siyasəti bacarıqla
həyata keçirən İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Onun strategiyası və fədakarlığı sayəsində Azərbaycan dünyanın
ən uğurlu gənc dövləti imicini qazanıb. Müasirləşmə böyük iqtisadi tərəqqi və dövlətin qüdrətinin artması ilə
müşayiət olunur. İndi Azərbaycan öz gələcəyinə daha inamla və böyük ümidlərlə baxır.
Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarından
qaynaqlanan hərbi təcavüz siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 20 faizə qədərinin işğal edilməsi, bir
milyona yaxın vətəndaşın məcburi koçkünə çevrilməsi Birinci Qarabağ müharibəsinin acı nəticəsi tariximizin ən
kədərli səhifələrindən biridir. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazım gəlir ki, bir-birini əvəz edən ozamankı iqtidarlar
nə ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunması, nə də əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün sistemli
konsepsiya hazırlayıb həyata keçirməkdə bacarıqlı olmadılar. Dövlətin və cəmiyyətin resurslarını erməni
təcavüzünün qarşısının alınmasına səfərbər etməyin öhdəsindən gələ bilmədilər və ya bunu bəlkə də istəmədilər.
Müharibə xaincəsinə siyasi mübarizə predmetinə çevrilərək milli fəlakətin baş verməsinə səbəb oldu.
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz, torpaqlarımızın işğal edilməsi, bir milyona yaxın vətəndaşın məcburi köçkün
həyatı yaşamağa məhkum edilməsi dünya birliyinin diqqətinə lazımi səviyyədə çatdırıla bilmədi.
AXC-Müsavat iqtidarının yarıtmaz hakimiyyətinin qoyub getdiyi total böhran mirası Qarabağın işğalı və
kütləvi köçkünlər problemləri ilə təsəvvüredilməz dərəcədə ağırlaşmışdı və xalqın təkidli tələbləri ilə hakimiyyətə
qayıdan Heydər Əliyevin çiyinləri üzərinə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması
kimi ağır tarixi missiya qoyulmuşdu.
Qarabağın azad edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, məcburi köçkünlərin öz
evlərinə qayıtmasının təmin edilməsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ən böyük arzusu idi. Prezident olaraq
onun vaxtının və enerjisinin böyük hissəsinin həmin problemlərə həsr olunduğunu özü dəfələrlə etiraf etmişdi.
Dahi siyasətçinin titanik səyləri öz bəhrələrini verdi. Qarabağ problemi onun zamanında həll olunmasa da,
münaqişənin ədalətli şəkildə nizama salınmasının ümdə şərtlərinin formalaşmasında çox ciddi uğurlar əldə edildi.
Nizami ordu yaradıldı, onun döyüş qabiliyyətinin artırılması istiqamətində mühüm nailiyyətlər qazanıldı,
beynəlxalq rəydə problemə baxış köklü surətdə dəyişdirildi. Ümummilli Lider 2003-cü ildə növbəti prezident
seçkiləri ərəfəsində xalqa müraciətində özünəməxsus daxili inamla deyirdi: "Mənim edə bilmədiklərimi İlham
Əliyev həyata keçirəcəkdir. Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm".
Heydər Əliyevin bu müdrik kəlamları möhtəşəm siyasi uzaqgörənlik nümunəsinə çevrildi. İlham Əliyev
onun bütün ümidlərini doğrultdu. 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində Qarabağın azad edilməsi bu fikirlərin
ən qabarıq təcəssümüdür. İlham Əliyev Heydər Əliyevin başladığı, lakin çatdıra bilmədiyi işi - Qarabağın azad
edilməsini uğurla başa çatdırdı, Azərbaycana qeyri-adi qürur, iftixar mənbəyi bəxş etdi. Heydər Əliyevin qurduğu
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qüdrət və əzəmətinə tarixi möhür vurdu. 2020-ci il noyabr ayının 8-də Şuşanın
azad olunması münasibətilə Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin dediyi "Mən bu gün Ulu Öndər Heydər
Əliyevin məzarını ziyarət etdim, onun ruhu qarşısında baş əydim. Ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam ki, ata
vəsiyyətini yerinə yetirdim" fikirləri Heydər Əliyevin arzularının ən böyük təntənəsi sayıla bilər və sayılmalıdır.
Heydər Əliyevin başladığı möhtəşəm işin məntiqi yekununu bundan daha yaxşı ifadə etmək mümkün deyil.
Qarabağın azad edilməsi işğala son qoymaq üçün böyük xidmətlər göstərmiş Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
hər kəsin qəlbində yaşayan əziz xatirəsinə ən böyük ehtiramdır.
Azərbaycanın parlaq gələcəyi
Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf edir, yenilənir, müasirləşir. Son illərdə uğurla
həyata keçirilən islahatlar ölkəni inkişafın keyfiyyətcə yeni mərhələsinə aparır. İlk növbədə insanların rifahının
yüksəlməsinə xidmət göstərən layihələr ardıcıl surətdə həyata keçirilir. İnsana tükənməz qayğı, onun həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılması Azərbaycan hakimiyyətinin əsas qayəsini təşkil edir və məhz elə bu səbəbdən də xalqla
hakimiyyətin qırılmaz vəhdəti deyilən fenomen meydana çıxmışdır.
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İqtidarın qayəsi insana qayğıdan ibarət olan siyasəti son iki il ərzində dünyanı lərzəyə salan koronavirus
pandemiyası ilə mübarizə dönəmində özünü daha da qabarıq şəkildə göstərdi. Xüsusi qürur hissi ilə qeyd edilə
bilər ki, amansız xəstəliklə mübarizədə Azərbaycan dövlətinin müsbət və mütərəqqi təcrübəsi, nümunəvi modeli
diqqəti cəlb edir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, pandemiya dövründə zəruri qabaqlayıcı tədbirlər
görüldü, ölkənin imkanları insanların sağlamlığının qorunmasına səfərbər edildi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "pandemiya dövründə əsas məqsədimiz
koronavirusla apardığımız mübarizədə qalib gəlmək, bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxmaq, iqtisadiyyata az ziyan
vurmaq idi. Çünki biz açıq-aydın başa düşürük ki, məhdudlaşdırıcı tədbirlər iqtisadiyyata ziyandır. Burada biz iki
amil arasında seçim etməli idik - iqtisadi fəallıq, insanların sağlamlığı. Mənim seçimim birmənalıdır - insanların
sağlamlığı. Ona görə bu məhdudlaşdırıcı addımlar atıldı. Biz, əlbəttə, bəri başdan bilirdik ki, bu, iqtisadi fəallığa
mənfi təsir göstərə bilər, istər-istəməz müəyyən şaiyələrin yayılmasına, iqtisadi sahədə müəyyən narahatlığa
gətirib çıxara bilər. Biz bunu şüurlu şəkildə etdik ki, insanlarımızı, onların həyatını qoruyaq. Çünki bundan daha
qiymətli heç nə yoxdur".
XXI əsrin ilk iki onilliyi Azərbaycanın möhtəşəm uğurları ilə müşayiət olunmuşdur. Ardıcıl surətdə sürətli
iqtisadi yüksəlişi insanların rifahında diqqətəlayiq artımlarda, müasirləşmə və yeniləşmə strategiyası ölkənin
simasını dəyişməsi və iqtisadi fəallığın təmin edilməsi üçün gərəkli olan əsasların yaradılmasında, ölkənin hərbi
gücünün və beynəlxalq hörmətinin artması, tarixi Zəfərin qazanılması və Qarabağın azad edilməsində təcəssüm
olunur.
Azərbaycanın parlaq gələcəyi hər şeydən əvvəl onun iqtisadi potensialına, həyata keçirilən uğurlu
islahatlara və dünya birliyinə ardıcıl surətdə inteqrasiyasına əsaslanır. Bir neçə ildir ölkəmiz dünyanın ən islahatçı
dövlətlərindən hesab olunur. Bir çox beynəlxalq reytinq təşkilatları Azərbaycanda həyata keçirilən islahatların
səmərəliliyini aydın şəkildə vurğulayır, bu islahatların gələcəyə böyük körpü olduğunu qeyd edirlər.
Azərbaycan özünün parlaq gələcəyinə doğru inam və israrla irəliləməkdədir. Bunun ən simvolik əlaməti
Qarabağın 30 illik işğaldan sonra azad edilməsi və erməni millətçilərinin viran qoyduğu doğma torpaqların
dünyanın ən gözəl guşələrindən birinə çevrilməsi sahəsində həyata keçirilən əzəmətli quruculuq və abadlıq
işləridir. Qarabağın dünya miqyasında ən müasir və gözəl məskunlaşma modeli olacağına şübhə yoxdur. Bu günə
qədər Azərbaycanın simasının gözəlləşməsi və müasirləşməsi sahəsində əldə etdiyimiz təcrübə haqqında söhbət
gedən iddialı layihənin uğurla həyata keçirilməsinin başlıca təminatıdır. Azərbaycan Qarabağın timsalında öz
gələcəyini, imkanlarını və inamını bütün dünyaya sübut edəcək, dünya yenidən yeni Azərbaycanın şahidi olacaq.
Azərbaycanın tərəqqisi, heç şübhəsiz, dünya azərbaycançılığının gücünün artmasından ibarət sosial
hadisədə əksini tapır. 2001-ci ildə Ulu Öndərin soydaşlarımızın təşkilatlanmasına yeni təkan vermək niyyəti ilə
Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayını çağırması eyni zamanda inkişaf yolunda ilk qətiyyətli
addımlarını atan müstəqil Azərbaycanı bütün dünyaya təqdim etmək kimi məna yükünə malik idi. Dünya
Azərbaycanlılarının növbəti qurultayının aprel ayında Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın
mədəniyyət paytaxtı elan edilmiş azad Şuşada keçirilməsi Heydər Əliyev ideyalarının daha bir təntənəsi,
ölkəmizin yeni mərhələdə möhtəşəm iqtisadi, sosial və infrastruktur transformasiyasına başlamasının qlobal
miqyasda bəyan edilməsi baxımından müstəsna əhəmiyyət daşıyır.
Onun tarixi dəyərinin ən bariz ifadəsi Zəfər qurultayı adlandırılmasında təcəssüm olunur. 50 milyonluq
soydaşlarımız əmindir ki, xalqımızın iradəsi, Ümummilli Liderin əbədiyaşar ideyaları və Prezident İlham Əliyevin
daim böyük qələbələrlə müşayiət olunan siyasəti XXI əsrin ən uğurlu gənc dövlətlərindən olan Azərbaycanın yeni
zirvələr fəth etməsinin etibarlı əsasını təşkil edir. Həyat dəfələrlə bu siyasətin alternativi olmadığını sübuta
yetirmişdir.
Azərbaycan. - 2022.- 7 may. - № 94. - S. 4.
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Heydər Əliyevin dövlətçilik salnaməsi Qarabağ Zəfəri işığında
Əli Hüseynli,
Milli Məclisin Sədrinin birinci müavini,
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri
Mayın 10-da ölkə ictimaiyyəti xilaskarlıq missiyası ilə Tanrı və zaman tərəfindən Azərbaycan xalqının
taleyinə yazılmış nadir şəxsiyyətlərdən biri olan Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümünü böyük
qürur və ruh yüksəkliyi ilə qeyd edəcək. Azərbaycançılıq ideologiyasının banisi olan Ümummilli Liderin doğum
günü ərəfəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımızın növbəti forumlarını keçirmək üçün ilk dəfə olaraq azad Şuşada
möhtəşəm Zəfərin işığına toplaşması da bu baxımdan çox əlamətdardır və rəmzi məna daşıyır. Çünki bu dahi
insan təkcə Azərbaycan xalqının deyil, bütövlükdə dünya azərbaycanlılarının qan və qəlb yaddaşına qurucu və
xilaskar dövlət xadimi, milli lider və xalq məhəbbətini qazanan öndər kimi həkk olunmuşdur.
Dövlətçilik və müstəqillik təfəkkürünün formalaşması
Azərbaycanda dövlət quruculuğundan və dövlət müstəqilliyindən danışarkən, heç şübhəsiz, Heydər
Əliyevin bu sahədəki danılmaz fəaliyyəti və əsasını qoyduğu siyasi xətt yada düşür. Müasir Azərbaycan tarixinin
20 ildən artıq bir dövründə respublikamıza rəhbərlik etmiş Heydər Əliyevin dövlətçilik və müstəqillik təfəkkürü
elə bir tükənməz irs yaratmışdır ki, bununla bağlı onun strateji düşüncələrinin və fəaliyyətinin bütün tərəflərini
əsrlər boyu öyrənməyə, təhlil və təbliğ etməyə ehtiyac olacaqdır.
Məhz 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbər seçildikdən sonra respublikada şərait tədricən
müsbət istiqamətdə dəyişməyə başladı. Artıq həmin dövrdən başlayaraq digər sahələrdə olduğu kimi,
Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin inkişafına təkan verildi, dövlət idarəçiliyində yeni, mükəmməl və səmərəli
metodlar tətbiq olunmağa başladı. Bu siyasi kursun əsas qayəsi ilk növbədə iqtisadi imkanların əhalinin maddi
rifahının yüksəldilməsinə yönəldilməsi, onun elmi potensialının artırılması, Azərbaycanın inkişaf edən qabaqcıl
respublika kimi tanıdılması idi. Bunun üçün Heydər Əliyev bütün çətinliklərə və maneələrə sinə gərərək şəxsi
nüfuzundan və SSRİ rəhbərliyi ilə münasibətlərindən məharətlə bəhrələnərək mərkəzin müttəfiq respublikalar
üçün nəzərdə tutduğu bölgüdə Azərbaycanın payını artırmağa nail oldu. Beləliklə, 1969-1982-ci illər ərzində
Heydər Əliyevin titanik səyləri nəticəsində Azərbaycan geridə qalmış aqrar respublikadan SSRİ məkanında özünü
təmin edən iki respublikadan birinə çevrildi. "22 il bundan öncə biz bilmirdik ki, Azərbaycan müstəqil dövlət
olacaqdır. Lakin mən o vaxt Azərbaycanın müstəqilliyi fikri ilə yaşayırdım", - deyən və bununla respublikamızın
perspektiv müstəqilliyini proqnozlaşdıran Heydər Əliyev fitri istedadı, yüksək təşkilatçılıq bacarığı və siyasi
uzaqgörənliyi hesabına iqtisadiyyatın inkişafına, yüksəksəviyyəli elmi biliklərə malik milli kadr potensialının
formalaşmasına, rüşvətxorluq kimi neqativ meyillərlə mübarizəyə prioritet əhəmiyyət verməklə insanların əxlaqi
keyfiyyətlərinin yüksəldilməsinə, sivil cəmiyyətin bərqərar olmasına böyük diqqət yetirirdi. Onun xüsusilə hərbi
quruculuq məsələlərinə son dərəcə vacib yer verməsi də təsadüfi deyildi. O dövrdə milli hərbi kadrların
hazırlanması sahəsində atılmış uzaqgörən addımların illər sonra 44 günlük Vətən müharibəsinə necə misilsiz töhfə
verdiyinin bir daha şahidi olduq. Ötən əsrin 70-ci illərində böyük səylər nəticəsində yaradılmış Cəmşid
Naxçıvanski adına məktəbin müdavimləri olan zabitlər artıq bu gün müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin
komandirləri, generallarıdır.
Separatizm meyilləri qarşısına çəkilmiş aşılmaz sipər
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 Ermənistanın Azərbaycana qarşı gizli formalarda təzahür
edən 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.
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Bütün bunların nəticəsi idi ki, tarixi Azərbaycan torpaqlarında bolşeviklərin himayəsi ilə özlərinə
respublika qurmuş, sonrakı dövrdə də ərazilərimizi 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 keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində (DQMV) gizli fəaliyyətlərindən xəbərdar olmuş, onlara
qarşı lazımi tədbirlər görülməsi üçün ciddi təşəbbüslər göstərmişdi. Təsadüfi deyil ki, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı ərazi iddiası məhz Ümummilli Lider ali sovet rəhbərliyindən uzaqlaşdırılıb ciddi nəzarət altında yaşamağa
məhkum ediləndən sonra baş qaldırmışdı. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi: "Heydər Əliyev vəzifədən
uzaqlaşdırılandan sonra bu meyillər daha da gücləndi və Azərbaycana qarşı açıq ərazi iddiası prosesi başlandı.
Əfsuslar olsun ki, bu prosesə başçılıq edən ovaxtkı sovet rəhbərliyi idi. Əgər sovet rəhbərliyinin bu işlərdə əli
olmasaydı, Cənubi Qafqazda heç vaxt münaqişə yaranmazdı".
Qarabağın işğalını şərtləndirən amillər
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 edib Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda ictimai fikri çaşdıraraq açıq separatizmə
başladılar. Respublika rəhbərləri isə muxtar vilayətdə sürətlə genişlənən anti-Azərbaycan hərəkatının qarşısını
almaq üçün ciddi tədbirlər görə bilmədilər.
Böyük rəhbər Azərbaycandan gedəndən sonra respublikanın başında duran şəxslərin kölə psixologiyası,
prinsipsizliyi, qətiyyətsizliyi və düşünülməmiş kor-koranə addımları Azərbaycanı getdikcə tənəzzülə doğru
apardı. Dağlıq Qarabağda baş verən proseslərə seyrçi münasibət bəsləyən bacarıqsız və iradəsiz yerli rəhbərlər
keçmiş vilayətdə baş verən mərkəzdənqaçma meyillərinin qarşısını almaq əvəzinə fəaliyyətsizlik göstərdilər.
Ardınca, daha dəqiq desək, 1988-ci ildə 300 mindən artıq soydaşımız Ermənistandan kütləvi şəkildə deportasiya
olundu.
Həmin dövrdə Azərbaycanda dərinləşməkdə olan içtimai-siyasi böhran, hakimiyyətdə olan rəhbərliyin
qorxaqlığı, həmçinin cəbhəçilərin təxribatçı davranışları Sovet qoşunlarının Bakıya yeridilməsi və 1990-cı il qanlı
20 Yanvar faciəsi ilə nəticələndi. Bu hadisəyə ilk olaraq kəskin etirazını bildirən və ən cəsarətli, dəqiq və obyektiv
siyasi qiyməti verən də Heydər Əliyev oldu. Onun bəyanatından ruhlanan Azərbaycan xalqının milli azadlıq
hərəkatı geniş vüsət aldı. Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti birmənalı olaraq o fikirdədir ki, əgər həmin dövrdə
Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbərliyində olsaydı, nə Dağlıq Qarabağ işğal olunardı, nə də ölkə müstəqilliyinin
ilk illərində böhran yaşayardı. Təəssüf ki, biz bu tarixi şansdan yararlana bilmədik və bunun acı nəticələrini
gördük.
Vətən çağırır: Heydər Əliyevin fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü
Bu nəticələrin mənbəyi isə ona bağlı idi ki, xilaskar kimi Ulu Öndəri hakimiyyətdə görmək arzusu ilə
yaşayan xalqın iradəsinə zidd olaraq hər vəchlə Heydər Əliyevin Moskvadan Bakıya gəlməsinə mərkəzi
hakimiyyət, Bakıda qalmasına isə milli xəyanətkarlar imkan vermirdilər. Amma Heydər Əliyev belə bir mürəkkəb
şəraitdə dağılmaqda olan sovet imperiyasının mərkəzində ciddi nəzarət altında yaşamağa məhkum edilsə də,
çətinliklə imkan tapıb Vətənin harayına yetişdi.
20 iyul 1990-cı ildə Bakıya gələn Heydər Əliyev burada da təhdidlərlə üzləşdiyinə görə iki gündən sonra
Naxçıvana getdi. Həmin il noyabrın 17-də Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin Sədri seçildikdən sonra siyasi
fəaliyyətini orada davam etdirməyə, faktiki olaraq blokada vəziyyətinə düşmüş Naxçıvanın ağır problemləri ilə
məşğul olmağa başladı. Heydər Əliyev fəaliyyətinin bu dönəmində ən çətin məqamlarda əsl liderlərə məxsus
fövqəladə və bənzərsiz üstün keyfiyyətlərini ortaya qoyaraq yüksək-səviyyəli dövlətçilik və idarəçilik nümunələri
ilə böyük dövlətlərin diqqətini Naxçıvanın problemlərinə cəlb etməyə nail oldu.
Həmin ərəfədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı irimiqyaslı təcavüzə
başlaması daxili vəziyyəti olduqca gərginləşdirirdi. Bakıda siyasi qüvvələrin başının hakimiyyət uğrunda
mübarizəyə qarışdığı bir vaxtda Naxçıvanın müdafiəsinin təşkili bütünlüklə Heydər Əliyevin üzərinə düşmüşdü.
Çətin və mürəkkəb proseslərlə müşayiət olunan həmin məqamlarda Heydər Əliyevin Naxçıvanı işğal
təhlükəsindən xilas etmək üçün atdığı təşkilati, siyasi və diplomatik addımların çox mühüm əhəmiyyəti olmuşdur.
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1991-ci ilin oktyabrında SSRİ-nin dağılması ilə formal olaraq müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan bu
tarixi nailiyyəti itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə ki, o dövrdə daxildəki vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə
yüksəlmiş qarşıdurmalar nəinki dövlət müstəqilliyimizi, hətta milli varlığımızı belə birbaşa hədəfə almışdı.
Hadisələri düzgün qiymətləndirə bilməyən ovaxtkı iqtidar isə əhali arasında gündən-günə nüfuzunu itirir, baş
vermiş proseslərdən düzgün nəticə çıxara bilmirdi.
Digər tərəfdən, təcavüzkar Ermənistanın ölkəmizə qarşı torpaq iddiaları ilə müşayiət olunan Dağlıq
Qarabağ problemi ağır yük kimi Azərbaycanın başı üzərində dururdu. Hər kəsin var gücü ilə xarici düşmənə
qarşı həmrəylik nümayiş etdirməli olduğu belə bir şəraitdə ayrı-ayrı mafioz qruplarda birləşmiş hakimiyyət
hərisləri özlərinin şəxsi maraqlarına xidmət edən fəaliyyətlə məşğul idilər.
Bundan sonrakı mərhələdə - 1992-ci ilin yaz aylarından başlanan daxili hərc-mərclik, siyasi qüvvələrin
çəkişməsi cəbhə bölgəsinin nəzarətdən kənar qalmasına və Qarabağ savaşında ermənilərin üstünlüyü ələ almasına
gətirib çıxardı. Nəticədə AXC-Müsavat cütlüyü Qarabağ kartından istifadə etməklə meydan hərakatının dalğası
üzərində hakimiyyəti zəbt etdi.
Olduqca gərgin, bütün sahələrdə tənəzzül və böhranın hökm sürdüyü belə bir dövrdə - 1992-ci ilin
oktyabrında bir qrup ziyalının müraciəti əsasında Yeni Azərbaycan Partiyası yaradıldı. Sonrakı hadisələr isə sübut
etdi ki, Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan bu partiyanın yaradılması Ümummilli Liderin Azərbaycan xalqı
qarşısındakı ən böyük xidmətlərindən biridır. Müxalifət partiyası kimi siyasi səhnəyə çıxmış YAP qısa müddət
ərzində ümumxalq partiyasına çevrilərək Azərbaycanın inkişafinin ideoloji sütununa çevrildi və Azərbaycan
xalqının iradəsi əsasında ölkəmizin həyatında tamamilə yeni mərhələnin başlanmasına ideoloji zəmin yaratdı.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi real təhlükə ilə üz-üzə
AXC-Müsavat siyasi tandeminin siması bir il ərzində hakimiyyətdə olduğu zaman bəlli oldu. Cəbhəçilər
Heydər Əliyevin ötən əsrin 70-80-ci illəri ərzində yaratdığı fundamental nailiyyətləri qısa müddətdə məhv etdilər,
sərvətlər talan edildi, işbazlar tərəfindən xaricə satıldı. Ölkənin maliyyə imkanları tamamıilə tükəndi. 1992-1993cü illərdə inflyasiya 1100-1200 faiz arasında dəyişirdi. Ümumiyyətlə, o dövrdə ölkə kriminal, mafioz qruplar,
silahlı birləşmələr tərəfindən idarə olunurdu.
Qarabağ məsələsi isə milli maraqlar çərçivəsindən çıxaraq şəxsi mənafe predmetinə çevrildi. 1992-ci ilin
mayında Şuşa, ardınca Laçın rayonu işğal olunduqdan sonra Dağlıq Qarabağ faktiki olaraq Ermənistanla birləşdi.
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2021-ci il yanvarın 15-də Şuşa şəhərində
hərbçilərlə görüşərkən etdiyi çıxışda AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanətkar mahiyyətini bir daha ifşa edərək onu
səciyyələndirən məqamlarla bağlı belə demişdir: "...Onlar bu xəyanəti törətdilər, ondan sonra da qorxaqcasına
qaçıb gizləndilər, fərarilik etdilər, Şuşanı satdılar...Hər kəs bu tarixi görə bilər, bu, yaxın tarixdir. Xalq CəbhəsiMüsavat ancaq hakimiyyətə gəlmək üçün xəyanət, satqınlıq, cinayət törədib. Sonra nə edib? Sonra da
Azərbaycanda talançılığı dövlət siyasətinə çevirib, rüşvətxorluğu öz ideoloji prinsipi elan edib, satqınlığı,
fərariliyi Azərbaycan xalqının tarixinə bir ləkə kimi yapışdırıb. Xalq Cəbhəsi-Müsavat satqınları xalqımızı
dünyanın gözü qarşısında rəzil etmişlər, biabır etmişlər".
Hadisələrin bu yöndə inkişafı sonda öz məntiqi nəticəsini verdi. Gəncə şəhərində baş vermiş 1993-cü il 4
iyun hadisələri Azərbaycanı vətəndaş müharibəsinə sürüklədi. Bundan sonra xalq yeganə çıxış yolu kimi Heydər
Əliyevin hakimiyyətə dəvət olunmasında gördü.
Milli qurtuluş günü dövlətçiliyimizin və xalqımızın nicat təqvimidir
Heydər Əliyev tarixi zərurəti düzgün dəyərləndirərək xalqın və respublikanın hakim dairələrinin təkidli
dəvətini qəbul edib iyunun 9-da Bakıya gəldi. Bakıda hakimiyyət davasının getdiyi bir vaxtda o, həyatını təhlükə
altında qoyaraq dərhal Gəncəyə yollandı.
Gəncə qiyamı ağıllı siyasi gedişlər və böyük şəxsi nüfuz hesabına sülh yolu ilə yatırıldıqdan sonra 1993-cü
il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçildiyi zaman problemlərin həlli
üçün ilk növbədə ölkədə vətəndaş həmrəyliyinin, sabitliyin son dərəcə vacib olduğu barədə qənaətini açıqladı:
"Əgər respublikada ictimai-siyasi sabitlik olmasa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa, heç bir sosial-iqtisadi
proqramdan, yaxud problemlərin həll edilməsindən söhbət gedə bilməz", -söyləyərək xalqın qurtuluşu missiyasını
cəsarətlə öz üzərinə götürdü.
Təəssüf ki, ən azından həyatda və siyasətdə qaldıqlarına görə Heydər Əliyevə borclu olan cəbhəçilər və
müsavatçılar ümumxalq məqsədləri naminə legitim hakimiyyətə dəstək verməli olduqları halda öz nankor
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xislətlərini bu dəfə də ortaya qoydular. Onlar hər vəchlə, xüsusilə də yenə Qarabağ kartından istifadə etməklə
Heydər Əliyevin müstəqilliyimizin qorunması və dövlət quruculuğu istiqamətində başladığı fəaliyyətə mane
olmağa, onun gördüyü taleyüklü işləri gözdən salmağa cəhdlər etməyə başladılar.
Şuşanı və Laçını düşmənə təslim etməklə hakimiyyətə gəlmiş AXC-Müsavat cütlüyü bu dəfə digər
rayonların işğalına şərait yaratmaqla hakimiyyətdə qalmaq kimi mənfur niyyətlərini həyata keçirmək istəyirdilər.
Bu məqsədlə də faktiki olaraq cəbhəçilərin nəzarətində olan silahlı birləşmələr döyüş zonalarından uzaqlaşdırılır
və orduda hərc-mərclik yaradılırdı. Heydər Əliyevin güclü və müstəqil bir siyasətçi olduğunu bilən xarici qüvvələr
də bu ərəfədə işğalçı Ermənistana dəstək verirdilər. Nəticədə 1993-cü ilin iyul-avqust aylarında Ağdərə, Ağdam,
Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı rayonları işğal olundu.
Azərbaycanda dövlət orqanlarının fəaliyyətini və dövlətçiliyi bərpa etmək məqsədilə 1993-cü il oktyabr
ayının 3-də keçirilən seçkilərdə xalqın böyük etimadı ilə Prezident seçilən Heydər Əliyev dövrün xüsusiyyətlərinə
və zamanın tələblərinə müvafiq olaraq növbəti mərhələ üçün ölkəmizin inkişaf paradiqmalarını müəyyənləşdirdi.
10 oktyabr 1993-cü il tarixdə keçirilmiş andiçmə mərasimində o, həyatının qalan hissəsini də Azərbaycan xalqının
xoşbəxtliyi naminə sərf edəcəyini bəyan etdi: "Azərbaycan xalqı öz tarixinin ən mürəkkəb, faciəli dövrünü
yaşayır... Azərbaycan xalqının mənə bəslədiyi ümidlər məni bu vəzifəni üzərimə götürməyə məcbur edibdir. Əmin
etmək istəyirəm ki, bu ümidləri doğrultmaq üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm".
Dahi siyasət qrosmeysterinin uğurlu gedişləri
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ikinci dönəmində çox önəmli bir istiqaməti keçmiş Dağlıq
Qarabağda Azərbaycanın suverenliyinin təmin edilməsi təşkil etmişdir. İşğalın daha da genişlənməsinin qarşısını
almaq məqsədi ilə Ulu Öndər düşünülmüş və müsbət nəticəyə hesablanmış addımlar atmışdır.
Heydər Əliyev 1993-cü ilin dekabr ayında xalqa müraciət edərək bütün daxili çəkişmələri kənara qoyub
torpaqları azad etmək naminə səfərbər olmağa çağırdı. Məhz onun birbaşa rəhbərliyi altında Azərbaycan
Ordusunun böyük uğurla yerinə yetirdiyi "Horadiz əməliyyatı" nəticəsində 1994-cü ilin fevralınadək Füzuli
rayonunun böyük bir hissəsi - 23 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edildi. Öz havadarlarına arxayın olan və
Azərbaycanı hərbi cəhətdən zəif və bacarıqsız hesab edən rəsmi Yerevanın bu məğlubiyyətdən sonra atəşkəs
rejiminə imza atmaqdan başqa çıxış yolu qalmadı. Azərbaycan xalqının və əsgərinin isə öz Ali Baş Komandanına
və ordunun gücünə inamı daha da artdı, insanlarda böyük ruh yüksəkliyi, vətənpərvərlik hissi daha yüksək
səviyyədə formalaşmağa başladı.
Atəşkəs rejiminin yaratdığı imkanlardan məharətlə istifadə etməklə Heydər Əliyev qısa zaman kəsiyində
Azərbaycanın inkişafında, nizami milli ordunun formalaşmasında əhəmiyyətli dönüş yarada bildi, ölkənin bir sıra
ciddi problemləri öz həllini tapdı. Bunlardan biri respublikamızda sabitlik və təhlükəsizlik mühitinin təmin
olunmasıdır. Ona görə də 1994-cü ilin may ayının 5-də Bişkekdə imzalanmış protokola əsasən, Qarabağ
cəbhəsində atəşkəs barədə razılığın əldə edilməsi də məhz Heydər Əliyevin uzağa tuşlanmış sərrast siyasi-taktiki
gedişlərindən biri kimi dəyərləndirilməlidir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi beynəlxalq müstəvidə
Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ probleminin nizama salınması ilə bağlı proseslərin gedişində heç vaxt
təşəbbüsü əldən verməmişdir. Ulu Öndər dünya dövlətləri, o cümlədən aparıcı ölkələrlə, habelə BMT, ATƏT və
onun Minsk qrupu, digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində bu mövzuda danışıqlar apararaq
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən qətnamələrin və
bəyanatların qəbul olunmasına nail olmuşdur.
Dağlıq Qarabağ məsələsinin müzakirə olunduğu 1996-cı il ATƏT-in Lissabon sammitində Heydər Əliyevin
diplomatik gedişləri sayəsində Ermənistan pat vəziyyətinə düşdükdən sonra zaman Azərbaycanın xeyrinə
işləməyə başladı. Münaqişənin dinc yolla həllinə çalışan Heydər Əliyev eyni zamanda vasitəçi rolunu oynayan
ATƏT-in Minsk qrupunun və digər beynəlxalq təşkilatların ikili standartlarla müşayiət olunan fəaliyyətlərini hər
zaman tənqid hədəfində saxlamağa başladı. Bununla belə, Ulu Öndər ərazi bütövlüyümüzün bərpa ediləcəyinə
inamını gizlətmədi. "Biz Azərbaycan torpağının bir qarışını da heç kimə verməyəcəyik!", "Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü istənilən yolla mütləq bərpa ediləcəkdir!" deyə bu məsələdə qətiyyətli mövqeyini və iradəsini hər
zaman hər yerdə ortaya qoyaraq dünyaya ismarış verdi.
"Azərbaycançılıq" ideologiyasının müəllifi olan Heydər Əliyev bu istiqamətdə qarşıya qoyulan hədəflərə
çatmaq üçün milli birliyin müstəsna əhəmiyyətə malik olduğunu hamıdan yaxşı bilirdi. Onun 10 noyabr 2001-ci
403

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

il tarixdə Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında dediyi "Bütün dünyaya səpələnmiş
azərbaycanlıların birliyi, həmrəyliyi indi həm bizim üçün, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir" sözləri də məhz bu mövqeyin ifadəsidir.
Siyasi varisliyin uğuru xalqımıza Qarabağ Zəfərini yaşadır
Beləliklə, nəticə bundan ibarətdir ki, illər sonra qazandığımız böyük Qələbənin siyasi və beynəlxalq hüquqi
əsaslarının formalaşması üçün sanballı zəmini də məhz Ulu Öndər yaratmışdır. Ulu Öndərin inamını və xalqın
böyük etimadını hər zaman öz fəaliyyəti ilə doğruldan cənab İlham Əliyev 2003-cü ildə Prezident seçildikdən
sonra respublikamızın inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyuldu. Azərbaycan öz iqtisadi, siyasi gücü, hərbi
qüdrəti ilə, xalqımızın mübarizə ruhu və əzmi ilə yeni zirvələri fəth etməyə doğru inamla irəliləməyə başladı.
Tarixi paralellər aparsaq, görərik ki, əgər Heydər Əliyev Azərbaycanı bir dövlət kimi müstəqilliyini itirmək
təhlükəsindən xilas etmişdisə, İlham Əliyev ölkəni ərazi bütövlüyünün itirilməsi təhlükəsindən qurtardı. Bunların
hər ikisi -müstəqillik və ərazi bütövlüyü tarixi xilaskarlıq missiyasının bir-birini tamamlayan qoşa qanadlarıdır.
Çünki dövlətin mövcudluğu baxımından vəhdətdə olmalı bu iki şərtin birini digərsiz təsəvvür etmək mümkün
deyil. Bu, siyasi varisliyin ən bariz nümunəsidir.
Möhtəşəm Qarabağ Zəfəri isə Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin Ulu Öndərin vəsiyyətinə əməl
edərək və xalqımızın 30 illik torpaq nisgilinə son qoymaqla Azərbaycan dövləti və xalqı üçün yazdığı milli
dövlətçilik tariximizin ən şərəfli qürur səhifəsidir. Artıq ölkəmiz üçün yeni reallıqlar, yeni quruculuq, azad edilmiş
ərazilərimizin bərpası və inkişaf dövrüdür.
Şuşada keçirilmiş tarixi Zəfər qurultayındakı çıxışı zamanı dövlət başçısı bundan sonra alnı-açıq, üzüağ və
qürurlu xalq kimi gələcəyə doğru addımlayacağımıza inamını ifadə edərək demişdir: "...Mən tam əminəm ki,
bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq, Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi əbədi
yaşayacaq. Biz öz torpaqlarımızdayıq, bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt bu torpaqlardan bizi
tərpədə bilməz.
Yaşasın Şuşa! Yaşasın Qarabağ!"
Azərbaycan. - 2022.- 7 may. - № 94. - S. 5.
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Müstəqillik yollarında: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə
İsa Həbibbəyli,
AMEA-nın vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, akademik
Hər bir xalqın siyasi-tarixi taleyində dövlət müstəqilliyindən böyük hadisə yoxdur. Yalnız müstəqil dövlətə
malik olmaqla, xalq özünü tam ifadə etmək imkanı qazanır. XX əsrin əvvəllərində fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin cəmi
23 ay fəaliyyətini davam etdirməsi xalqın bütövlüklə özünü ifadə etməsi üçün lazımi imkan yarada bilməmişdir.
18 oktyabr 1991-ci ildə yenidən bərpa olunmuş Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi tariximizin
mühüm hadisəsidir. Uğurla öz fəaliyyətini davam etdirməkdə olan, dünya birliyində qəbul olunmuş, böyük sürətlə
bütün yönləri ilə inkişaf edən müstəqil Azərbaycan dövləti xalqımızın çoxəsrlik tarixi ərzində həm ölkə daxilində
və həm də beynəlxalq miqyasda milli varlığını təsdiq etməsi üçün geniş imkanlar yaratmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, yeni tarixi epoxada Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi ideyasının müəllifi və
müstəqillik uğrunda mübarizənin lideri Heydər Əliyev olmuşdur. Bu, uzaqgörən dahi lider hələ sovet hakimiyyəti
dövründə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi mühüm tədbirlərlə xalqımızı
və ölkəmizi dövlət müstəqilliyinə hazırlamaq vəzifəsini qabaqcadan həyata keçirmişdir. Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə milli mədəniyyətin və ədəbiyyatın inkişaf etdirilməsi ilə milli şüurun formalaşdırılması, elmi və
bədii əsərlər vasitəsilə milli-mənəvi dəyərlərimizin bərpası və yaşadılması, Azərbaycan dilinin 1978-ci ildə
Azərbaycan Sovet Respublikasının Konstitusiyasına daxil edilməsi, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbi
təsis etməklə azərbaycanlı hərbçi kadrlarının formalaşdırılması və sair kimi məsələlər xalqımızı gələcək dövlət
müstəqilliyinə hazırlamaq missiyasını həyata keçirməyə xidmət edirdi.
Ona görə də müstəqil Azərbaycan Respublikası XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində dövlət müstəqilliyi
qazanmış digər keçmiş müttəfiq respublikaları ilə müqayisədə daha tez və daha sürətlə müstəqillik təsisatlarını
yarada bilmişdir. Çünki həmin respublikaların dövlət müstəqilliyi elan olunduqdan sonra atdıqları müstəqillik
üçün zəruri olan addımları Heydər Əliyev Azərbaycanda hələ sovet hakimiyyəti illərində həyata keçirmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən müstəqil Azərbaycan dövlətinin rəhbərliyinə gəlməsi ilə
dövlət müstəqilliyi ilə zamanın meydana çıxardığı fərqli problemlərin: vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin,
ölkəmizin ərazi bütövlüyünün parçalanması cəhdlərinin aradan qaldırılması, qanunsuz silahlı birləşmələrin ləğv
edilməsi, dövlət çevrilişi cəhdlərinin dəf olunması gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasi taleyini həll
etmişdir.
Əksinə, Heydər Əliyevin 1982-ci ildən sonra SSRİ rəhbərliyində yüksək vəzifə tutması və istefaya
göndərilməsindən sonra ölkəmizdə olmadığı illər haqlı olaraq Azərbaycan tarixində itirilmiş mərhələ hesab
olunur. Yalnız Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi ilə
"itirilmiş illərin" boşluğu doldurulmuş, ölkəmizin siyasi həyatında və iqtisadiyyatında baş vermiş dərin böhran
aradan qaldırılmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının siyasi suverenliyinin qəti
şəkildə təsdiq olunması məsələsini həll etmişdir. Məlum olduğu kimi, 18 oktyabr 1991-ci il tarixdə Azərbaycan
Respublikasının Müstəqillik Aktı imzalansa da, ozamankı səriştəsiz iqtidarın uğursuz fəaliyyəti nəticəsində
xalqımız dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsi qarşısında qalmışdır. Qarşıda ancaq sözdə ifadə olunmuş
müstəqilliyi böyük siyasətdə və gerçək həyatda isbat etmək lazım idi. Müstəqillik tariximizin ən həssas və
məsuliyyətli vəzifəsi olan bu çətin, mürəkkəb və şərəfli missiyanı görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev həll
etmişdir.
Böyük siyasi təcrübəyə malik olan Heydər Əliyev ilk növbədə cəmiyyətin çoxpartiyalı siyasi sistem
əsasında yenidən qurulması işini həyata keçirmişdir. SSRİ kimi qüdrətli bir dövlətin təkpartiyalı sisteminin əsas
liderlərindən biri olan Heydər Əliyev müstəqillik dövründə çoxpartiyalı cəmiyyət quruculuğunda da böyük səriştə
nümayiş etdirmişdir. Hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işlədiyi dövrdə, 21
noyabr 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasını təsis edərək bu siyasi təşkilata rəhbərlik etməsi ölkəmizdə
çoxpartiyalı sistemin formalaşdırılmasına xidmət göstərmişdir. Heydər Əliyevin 3 oktyabr 1993-cü ildə
yekdilliklə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilənədək Yeni Azərbaycan Partiyasının müxalifət partiyası
kimi fəaliyyət göstərməsi siyasi bir təşkilatın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi uğrunda necə mübarizə
aparmasının nümunəsini əks etdirmişdir. Beləliklə, müstəqillik şəraitində iqtidar-müxalifət rəqabətinin sağlam
əsaslarla inkişaf etdirilməsinin ibrətamiz addımları atılmışdır. Heydər Əliyev 1993-cü ildə ölkə rəhbəri vəzifəsinə
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seçildikdən sonra da gənc müstəqil dövlətin çoxpartiyalı əsasda formalaşdırılması istiqamətində düşünülmüş
tədbirlər həyata keçirmişdir.
Azərbaycan Respublikasında müstəqil dövlətin Konstitusiyasının hazırlanması, ümumxalq müzakirələrinin
təşkil edilməsi və referendum yolu ilə qəbul edilməsinə nail olması ölkəmizdə siyasi suverenliyin qorunub
saxlanılması və daha da möhkəmləndirilməsi yollarında həyata keçirdiyi möhtəşəm siyasi aktdır. Müstəqil
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsi dövlət müstəqilliyinin hüquqi-demokratik əsasda
formalaşdırılmasına, suveren dövlətin mahiyyətinin dünyaya bəyan olunmasına, fəaliyyətinin tənzimlənməsinə
və istiqamətləndirilməsinə görkəmli dövlət xadiminin böyük xidmətidir. Təsadüfi deyildir ki, müstəqil
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan tarixinə Heydər Əliyev Konstitusiyası kimi daxil
olmuşdur.
Ölkəmizdə siyasi suverenliyin təmin edilməsində demokratik seçki sisteminin təşkil edilməsi də mühüm
rol oynamışdır. Azərbaycan xalqının 3 oktyabr 1993-cü il seçkilərində birmənalı şəkildə Heydər Əliyevin
tərəfində olduğunu açıq-aşkar bəyan etməsi və seçkilərdə çox mütəşəkkil şəkildə iştirak etməsi ilə ölkəmizə
demokratik seçkinin sovet hakimiyyəti dövründəkindən fərqli bir modelini gətirmişdir. Bununla belə, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1995-ci ildə ölkəmizin parlamentinə çoxpartiyalı əsasda
keçirilmiş seçkilər siyasi suverenliyimizin mühüm göstəricilərindən birinə çevrilmişdir. Məhz 1995-ci ildə Milli
Məclisə keçirilən seçkilər əsasında müxtəlif sosial-siyasi qrupların maraqları ilə Azərbaycanda ilk çoxpartiyalı
parlament formalaşmışdır. İqtidar partiyasının mütləq üstünlük qazandığı Milli Məclisdə həm də müxalifət
partiyalarının təmsil olunması gənc hüquqi-demokratik dövlətin simasını müəyyən etmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə senzuranın ləğv olunması da müstəqillik yollarında azad
sözə, fikir müxtəlifliyinə - plüralizmə, aşkarlıq və demokratiyaya açılan qapı idi.
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin də möhkəm əsaslarını
yaratmışdır. Ulu Öndərin 20 sentyabr 1994-cü ildə imzaladığı "Əsrin müqaviləsi" Azərbaycanın iqtisadi
müstəqilliyinin manifesti hesab edilməyə layiq olan mühüm tarixi hadisədir.
"Əsrin müqaviləsi" dünya ölkələrinin müstəqil Azərbaycan Respublikasını tanımaları, dostlarımızın və
tərəfdaşlarımızın daha da artması baxımından da əhəmiyyətli olmuşdur. Məhz "Əsrin müqaviləsi"nin açıdığı geniş
imkanlar müstəqil dövlətimizin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunmasına misilsiz töhfələr verməkdədir.
Bundan başqa, Heydər Əliyevin əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi
Naxçıvan ərazisində və sonra ölkə Prezidenti olaraq bütövlükdə Azərbaycan Respublikası miqyasında həyata
keçirdiyi torpaq islahatları iqtisadi müstəqilliyimizin təmin edilməsinin qarantına çevrilmişdir. Bu, nəinki əsasən
aqrar ölkə olan Azərbaycanda, o cümlədən geniş mənada əsasən torpaq mülkiyyətinə əsaslanan Şərq mühitində
dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş ilk torpaq islahatları kimi də iqtisadi tariximizdə mühüm yer tutur.
Eyni zamanda, Heydər Əliyev sovet dövründə Azərbaycanı 15 müttəfiq respublika arasında axırıncı
yerlərdən qabaqcıl, hərtərəfli şəkildə inkişaf etmiş respublika səviyyəsinə qaldırmışdır.
1993-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində də ölkəmiz siyasi və iqtisadi cəhətdən ağır böhran içərisində idi.
Ulu Öndər Azərbaycanın ozamankı çətin vəziyyətini 23 sentyabr 1993-cü ildə Azərbaycan Elmlər
Akademiyasında ziyalılarla görüşündə aşağıdakı kimi təqdim etmişdir: "İndi respublika dağılmaq vəziyyətindədir.
Təəssüf ki, dənizdə qasırğanın dağıtdığı gəmini dalğalar sahilə atmışdır. Həmin gəmini yenidən tikmək, elə
vəziyyətə salmaq lazımdır ki, bir daha dənizə çıxa bilsin. Belə bir vəziyyətdə gəlib məsuliyyəti öz üzərimə
götürmək, şübhəsiz ki, şəxsi nöqteyi-nəzərdən yanaşılsa, lazımlı şey deyildir. Amma məsələyə bütövlükdə xalqın,
respublikanın mənafeyi baxımından yanaşaraq Ali Sovetin Sədri vəzifəsini aparmağa etiraz etməmişəm".
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev "dənizdə qasırğanın dağıtdığı" Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən
yenidən quraraq dirçəltməyə nail olmuşdur. Bununla o, müstəqil Azərbaycana aid olan fərqli bir gəminin qüdrətli
sükançısı vəzifəsini böyük bacarıqla yerinə yetirmiş, ölkəmizi yeni sahillərə çıxarmışdır.
Ölkəmizdə planlı sosialist təsərrüfatından sərbəst bazar iqtisadiyyatına keçilməsi və beləliklə, özəl sektorun
yaradılması ilə iqtisadi müstəqilliyin yeni sistemi yaradılmışdır. Bütün bunların ölkəmizin iqtisadiyyatına
gətirdiyi fərqli münasibətlər, gəlirlər, mənfəətlər iqtisadi müstəqilliyimizin təmin edilməsinin əsaslarını təşkil
edir. Deməli, Heydər Əliyev respublikamızda bazar iqtisadiyyatına keçid proqramının da müəllifi olmuşdur.
Müstəqil dövlətin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi baxımından müstəqillik dövrünün ordu
təsisatlarının yaradılması, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəsə nail olunması ilə Heydər Əliyev ərazi
bütövlüyümüzün təmin edilməsi üçün zəruri addımları atmış, dövlət təhlükəsizliyinin möhkəm təməllərini
yaratmışdır. Bu, Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından da həlledici faktorun həyata keçirilməsi deməkdir.
Görkəmli dövlət xadiminin ayrı-ayrı qruplara məxsus olan həvəskar batalyonları ləğv edərək vahid komandanlığa
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tabe olan mütəşəkkil, nizamlı ordu yaratması müstəqil dövlətin hərb siyasətinin qətiyyətlə həyata keçirilməsini
təmin etmişdir.
Heydər Əliyevin start verdiyi və strategiyasını müəyyən etdiyi İpək yolu layihəsi beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizlərinin yaradılması ilə nəticələnmişdir. Bir qədər sonra ölkəmizin ərazisində yaradılmış müxtəlif nəqliyyat
dəhlizləri Heydər Əliyevin İpək yolu strategiyasının töhfələridir. Məhz Heydər Əliyevin İpək yolu strategiyası
Azərbaycanın qədim İpək yolunu bərpa edərək beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə qoşulmasına şərait yaratmışdır.
Ulu Öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Respublikasının milli dövlətçilik ideologiyasının
yaradıcısıdır. Azərbaycançılıq ideologiyası Heydər Əliyevin müstəqillik ideallarının ümumiləşdirilmiş siyasiideoloji əsasıdır. Azərbaycançılığın dövlət ideologiyası kimi müəyyən edilməsi dövlətçilik baxımından
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin kəşfidir. XIX əsrin ikinci yarısında mətbuatda meydana çıxmış, sonra isə XX
əsrin əvvəllərində ədəbiyyatda daha da inkişaf etdirilmiş azərbaycançılıq ideyaları ilk dəfə olaraq müstəqillik
dövründə Heydər Əliyev tərəfindən dövlət ideologiyası səviyyəsinə qaldırılmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyi,
Azərbaycan dili və Azərbaycan xalqı anlayışları, müstəqil respublikamızın dövlət rəmzləri Heydər Əliyevin
azərbaycançılıq ideologiyasının üzvi tərkib hissələridir. Məhz Heydər Əliyevin timsalında Azərbaycan dili və
Azərbaycan xalqı anlayışları Azərbaycan Respublikasındakı oborogen xalqı, habelə digər bütün xalqları və azsaylı
etnik qrupları özündə birləşdirən, onların hamısı tərəfindən eyni dərəcədə qəbul edilən məfhumlardır. Eyni
zamanda, Azərbaycan dili və Azərbaycan xalqı anlayışları xalqımızın dilinin və milli mənsubiyyətimizin aid
olduğumuz böyük dil ailəsindəki özünəməxsus yerini və mövqeyini də obyektiv şəkildə müəyyən etməyə imkan
yaradır. Elmi cəhətdən düzgün olan bu yanaşma siyasi baxımdan da mühüm gerçəkliyin ifadəsi olub, həm də
ölkəmizdə siyasi sabitliyin, cəmiyyətdə vəhdət və harmoniyanın da həyata keçirilməsinə təminat verir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət kursu da görkəmli dövlət xadimi tərəfindən müəyyən
olunmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycanın xarici siyasətində tarazlaşdırılmış dövlət siyasəti təliminin müəllifidir.
Dövlət müstəqilliyinin başlanğıc mərhələsində hakimiyyətdə olmuş səriştəsiz, naşı və süni utopik iddialara malik
Azərbaycan iqtidarının yanlış hərəkətləri və səhv bəyanatları sayəsində həm qonşu dövlətlərlə və həm də digər
ölkələrlə gənc respublikanın münasibətlərinin pozulduğu bir şəraitdə tarazlaşdırılmış xarici siyasət kursu mövcud
ziddiyyətləri və etimadsızlığı aradan qaldırmaq üçün düşünülmüş və məqsədyönlü bir təlim idi. Heydər Əliyev
bu yolla həm qonşu ölkələrlə dağılmış münasibətləri bərpa edib daha da inkişaf etdirməyə nail olmuş, həm də
dünya birliyi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasının yeni yaranmaqda olan əlaqələrini tarazlamışdır.
Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasının üzvlüyünə qəbul edilməsi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
üçrəngli bayrağının Brüsseldə, Avropa Şurasının baş iqamətgahı qarşısında ucaldılması və dalğalandırılması
Heydər Əliyevin məqsədyönlü xarici siyasətinin real təntənəsidir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
müstəqil xarici siyasət kursu müstəqillik dövrümüzün yeni tarixi mərhələsinin reallığıdır.
Göründüyü kimi, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik təlimi
ölkəmizi və xalqımızı dövlət müstəqilliyinin çətin yollarından böyük uğurla keçərək, tarixin məsuliyyətli
sınaqlarından alnıaçıq çıxararaq qarşıdakı daha böyük inkişafın strategiya və taktikasının müəyyənləşdirilməsini
təmin etmişdir. Həyata keçirilən böyük islahatlar, atılan düşünülmüş addımlar Azərbaycan Respublikasının
gələcək inkişaf yollarının möhkəm təməllərini təşkil etmişdir. Bütün bunlara görə Heydər Əliyevi müstəqil
Azərbaycan dövlətinin banisi və yaradıcısı hesab etmək obyektiv reallıqdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqımızın və ölkəmizin müstəqillik yollarındakı
böyük inkişafının, möhtəşəm nailiyyətlərinin qüdrətli yaradıcısıdır. Prezident İlham Əliyevin simasında
Azərbaycan Respublikasının dövlət idarəçiliyində siyasi varislik təmin edilmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycanın
çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrinin tarixi varisi kimi meydana çıxmış dövlət xadimi fenomenidir. Prezident İlham
Əliyev isə dövlətçilik fəaliyyətində Heydər Əliyevin siyasi təlimini yaradıcılıqla inkişaf etdirən, mövcud dünya
düzəni reallıqları ilə daha da zənginləşdirən, seçdiyi yolda qətiyyətlə və inamla irəliləyən yeni tipli qüdrətli
liderdir.
Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik fəaliyyətində siyasi varisliyin təmin edilməsi respublikada davamlı və
dayanıqlı inkişafın baş verməsini şərtləndirmişdir. Bununla belə, Azərbaycan Respublikasının keçdiyi inkişaf
yolunda özünün çoxcəhətli mühüm xidmətləri, beynəlxalq aləmdəki böyük nüfuzu ilə Prezident İlham Əliyev öz
erasını yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etdiyi 19 il ərzində Prezident İlham Əliyev dünyada
gedən proseslərə, ölkədə baş verən hadisələrə daim yeni yanaşması, hər hansı bir məsələnin görsənən və
görünməyən tərəflərini birlikdə təhlil edib dəyərləndirməsi, yeni çağırışlara vaxtında və yüksək səviyyədə cavab
verməklə yanaşı, hətta bir çox hallarda fərqli çağırışların müəllifi kimi çıxış etməsi ilə səciyyələnir.
Məsələn, Heydər Əliyev epoxasının dövlət idarəçiliyində Ulu Öndərin adı ilə bağlı olan kompleks yanaşma
metodunu İlham Əliyev çoxvektorlu idarəetmə, yaxud şaxələndirilmiş iqtisadi inkişafın həyata keçirilməsi
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prinsipi ilə əvəzləmişdir. Yaxud Heydər Əliyevə məxsus cəmiyyət hərəkatında millətlərarası münasibətlərin
tənzimlənməsi işini İlham Əliyev multikulturalizm və tolerantlıq miqyasında həyata keçirmişdir. Bu anlayışların
arasındakı yaxınlıq və fərqlər İlham Əliyevin siyasi varis kimi özünəməxsusluğunun ilkin göstəriciləridir.
Axı siyasi varis anlayışının özü də hər hansı idarəetmə metodunun olduğu kimi kopiyasını çıxarmaq, heç
dəyişmədən tətbiq etmək deyildir. Ümumiyyətlə, varislik, xüsusən də siyasi varislik mövcud olan işlərin yaradıcı
şəkildə davam etdirilməsi deməkdir. Siyasi varislik qəbul edilmiş estafeti yeni məsafələrə çatdırmaq mənasında
başa düşülməlidir. Əgər məsələyə idman yarışları gözü ilə baxsaq, siyasi varislik müəyyən edilmiş hərəkət zolağı
ilə, lakin fərqli sürətlə, yaxud başqa üsullarla gedərək yeni məsafələr qət etmək, zirvələr fəth etmək deməkdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin timsalında siyasi varislik qəbul edilmiş estafetin
dəyərini və qiymətini daim uca tutmaqla, xalqımıza konkret tarixi epoxada mühüm nailiyyətlər qazandırmışdır.
Həmin dəyərlərə və yanaşma metodlarına yüksək ehtiramını ifadə etməklə bərabər, strateji xətti və taktikanı
ardıcıl olaraq daha da təkmilləşdirmək və yeniləşdirməklə rekord göstəricilər əldə edilmişdir. Məsələn, İlham
Əliyevin Azərbaycanın dövlət idarəçiliyinə gətirdiyi regionların inkişaf etdirilməsi anlayışı ölkənin iqtisadimədəni mənzərəsinin tamamilə dəyişdirilməsi ilə nəticələnmişdir. Heç şübhəsiz, regionların inkişafına diqqət
həmişə olmuşdur. Ancaq etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan tarixinin hər hansı bir dövründə regionların inkişafı
heç vaxt onilliklərlə ardıcıl şəkildə davam etdirilən sistemli dövlət proqramları səviyyəsində baş verməmişdir.
Sovet hakimiyyəti illərində kəndlərdə bəzi kiçik müəssisələrin, məsələn, çörək sexi, yaxud çəkməçi otağının və
ya ticarət obyektinin, ət dükanının açılması SSRİ miqyasında şəhərlə kənd arasındakı fərqlərin aradan qaldırılması
kimi təqdim olunurdu. Prezident İlham Əliyevə məxsus regionların inkişaf etdirilməsi üzrə dövlət proqramları isə
kəndlərdə çoxmərtəbəli və müasir məktəb və xəstəxana binalarının, ixrac potensialına malik emal müəssisələrinin,
şəkər və pambıq zavodlarının, hətta maşın-traktor istehsal edən, böyük kollektivləri olan müəssisələrin açılması
baş vermiş, məhsulları ölkə və dünya bazarlarına çıxarılmış, brend qazanmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi modernləşdirmə hərəkatı ənənə və
novatorluq prinsipi əsasında qurulmuş yeniləşdirmə proqramlarıdır. Bu prosesdə novatorluğun payı çox olmazsa,
müəyyən yeniliklər əldə etmək mümkün olsa da, tam mənası ilə yeniləşdirmək mümkün olmaz.
İlham Əliyevin modernləşdirmə hərəkatının özü də daim inkişaf etdirilərək yeniləşdirilmiş bir proqrama
çevrildiyi üçün hər dəfə tam yeni bir hərəkat səviyyəsinə qaldırılır. Məsələn, ilk dəfə Böyük Qayıdış proqramı
çərçivəsində Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan "ağıllı kənd" və ya "ağıllı şəhər" layihələri nəinki
Azərbaycanda, hətta dünya miqyasında analoqu olmayan və ya tək-tək bənzəri olan tam yeni layihələrdir. "Ağıllı
kənd", "ağıllı şəhər" layihələri nəticə etibarilə Azərbaycanda daha müasir həyat tərzi yaradan və ağıllı yeni
nəsillərin yetişdirilməsinə xidmət edən İlham Əliyev layihələridir.
Eyni sözləri son illərdə ölkəmizdə, o cümlədən Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında tətbiq
edilən "yaşıl enerji" zonaları haqqında da demək olar. Yaxud respublikamızda artıq tətbiq edilmiş azad iqtisadi
zonalar da İlham Əliyev erasının Azərbaycana gətirdiyi modern yeniləşdirmə nümunələridir. Artıq ölkəmizdə
qapıları döyməkdə olan süni intellektin tətbiq sahələrinin yaradılması məsələləri də İlham Əliyev inkişaf
mərhələsinin reallıqlarına çevrilməkdədir. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin dünyada yeni inkişaf dalğası
kimi qəbul olunmuş Dördüncü Sənaye İnqilabının çağırışlarını tətbiq etməkdə zamanı qabaqlayan lider olduğunu
nümayiş etdirir.
Dünyaya səs salmış "Əsrin müqaviləsi"nin konkret layihələr üzrə həyata keçirilməsi, gerçəkləşdirilməsi
baxımından da siyasi varisliyin novator təzahürləri müşahidə olunmaqdadır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycanın
siyasi taleyinin həll olunmasında və iqtisadi inkişafının təmin edilməsində müstəsna dərəcədə böyük rolu olan
"Əsrin müqaviləsi"nə görə Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarının Tbilisidən keçərək Türkiyə limanlarına
çatdırılması və oradan da tankerlərlə Avropa bazarlarına daşınması nəzərdə tutulmuşdu. Prezident İlham Əliyev
Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz marşrutlarının çəkilişini təmin etməklə 2005-ci ildə istismara verilməsini təmin
etmişdir. Bu, Azərbaycana böyük iqtisadi inkişaf, kifayət qədər maliyyə resursları, ən başlıcası isə, etibarlı
tərəfdaşlar qazandırmışdır. Prezident İlham Əliyevin "Əsrin müqaviləsi"nə yaradıcı münasibəti ölkəmizə
TANAP, TAP, "Şahdəniz" kimi yeni neft-qaz ixracı marşrutları yaratmışdır. Və Bakıdan başlanaraq Tbilisidən
keçməklə Türkiyənin Ceyhan limanında dayanan neft-qaz marşrutları hazırda Avropanın az qala yarısına qədər
çatdırılmışdır. Bu, İlham Əliyev erasıdır.
Nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
ideyalarından doğmuş yeni layihələrdir. Bakı-Tbilisi-Qars "Dəmir İpək yolu"nu heç tərəddüd etmədən İlham
Əliyev dəmir yol magistralı da adlandırmaq olar. Ölkəmizdə artıq işə salınmış Şərq-Qərb, Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizləri də müstəqil Azərbaycanın nəqliyyat sektorunun İlham Əliyev avtomobil magistrallarıdır. Nəhayət,
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dünyada iqtisadi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsinə, regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə böyük
töhfələr verəcək Zəngəzur dəhlizi ideyası da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə məxsusdur.
Ən nəhayət möhtəşəm Qarabağ Zəfəri!
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi yollarında Ümummilli Lider Heydər Əliyev böyük iş
aparmışdır. Məhz Heydər Əliyevin məqsədyönlü və ardıcıl siyasəti nəticəsində dünyada Ermənistanın Qarabağ
haqqında geniş yaydığı mif qətiyyətlə dağıdılmışdır. O, danılmaz tarixi faktlar, qədim coğrafi xəritələr əsasında
dünya ictimaiyyətinə Qarabağın əzəli və əbədi Azərbaycan torpağı olduğunu inandırmışdır. Xüsusən Lissabon
Sammitindəki Qarabağ müzakirələrində Heydər Əliyevin geniş dünyagörüşü, dərin bilikləri və dəmir məntiqi
uydurma erməni mifini alt-üst etmişdir.
Eyni zamanda Ulu Öndər Horadiz əməliyyatı vasitəsilə də Qarabağın döyüş yolu ilə alınacağına inam
yaratmışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev II Qarabağ müharibəsində xalqımızın tam və
qəti qələbəsini təmin etmişdir.
İlham Əliyev çoxəsrlik Azərbaycan tarixinə qalib Müzəffər Ali Baş Komandan kimi daxil olmuşdur.
Bununla Azərbaycan xalqının da bütün dünyaya Qalib Xalq kimi təqdim etmək missiyası yerinə yetirilmişdir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik yollarındakı şərəfli və məsuliyyətli inkişafının
böyük təməlləri Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən atılmışdır. Eyni zamanda Azərbaycanın dünya
birliyində söz sahibi olan ölkələrdən birinə çevrilməsi Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasını inkişaf etməkdə olan ölkələrin sırasından inkişaf etmiş
ölkələrin miqyasına çıxartmaqdadır.
Dövlət rəhbərimiz müasir dövrün görkəmli dünya liderlərindən biri kimi qəbul olunur. Prezident İlham
Əliyev yeni dünyanın dəyişməsinə və inkişaf etdirilməsinə təsir göstərən, bələdçilik edən uzaqgörən və qətiyyətli
dövlət xadimidir. Prezident İlham Əliyev zamanı qabaqlayan və zamanla rəqabət aparan qüdrətli lider kimi
Azərbaycanı qələbədən-qələbəyə aparmaqda davam edir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqillik yollarındakı geniş üfüqləri Prezident İlham Əliyevin əməllərinin
və ideyalarının işığında aydın şəkildə görünür. Çoxəsrlik Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev epoxası və
müstəqillik dövrünün İlham Əliyev erası xalqımızın, dövlətimizin şərəf, ləyaqət və intibah dövrləridir. Qüdrətli
lideri olan Azərbaycan xalqının sabahkı addımları daha qətiyyətli, irəlidəki həyatı isə parlaq olacaqdır.
Heydər Əliyev epoxasından və İlham Əliyev erasının dərslərindən çıxarılan əsas nəticə bundan ibarətdir.
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 1,6.
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Tarixin, liderliyin və xilaskarlığın Heydər Əliyev zirvəsi
Sahibə Qafarova,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Görkəmli siyasi və dövlət xadimi, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, xalqımızın Ümummilli
Lideri Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi qarşısındakı misilsiz xidmətləri çoxəsrlik tariximizin ən
parlaq səhifələridir. Heydər Əliyev hansı ictimai formasiya və siyasi quruluşda fəaliyyət göstərməsindən asılı
olmayaraq, onun bütün fəaliyyətinin nüvəsini xalqımızın parlaq gələcəyinin, qüdrətli bir dövlət kimi
Azərbaycanın milli müstəqilliyinin əbədiliyinin təmin edilməsi təşkil etmişdir.
Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə xalqımıza ləyaqətlə xidmət etmiş,
bütün güc və bacarığını Azərbaycan xalqının rifahına və milli dövlətçilik ideyalarının gerçəkləşdirilməsinə
yönəltmişdir. O, özünün həyat amalı haqqında danışarkən demişdir: "İstər 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".
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin iqtisadi əsasları 1969-1982-ci illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyev
tərəfindən yaradılıb
Ümummilli Liderin Azərbaycana ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illər genişmiqyaslı inkişaf və
tərəqqinin əldə olunması, milli kimliyimizin dirçəldilməsi, milli-mənəvi dəyərlərin, adət-ənənələrin qorunması
dövrü kimi xarakterizə olunur. Heydər Əliyev kimi parlaq zəkaya, dərin biliyə və misilsiz işgüzarlığa malik bir
şəxsiyyətin respublikamıza rəhbər seçilməsi Azərbaycanın tarixində dönüş nöqtəsi olmuşdur.
1969-cu ilin iyul plenumuna qədər Azərbaycan keçmiş sovet respublikaları arasında geridə qalmış, aqrar
əyalət hesab olunurdusa, 1970-ci illərin sonunda artıq Heydər Əliyevin yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti və
təşəbbüskarlığı, yorulmaz fəaliyyəti sayəsində güclü elmi-texniki potensiala malik, dinamik inkişaf edən sənaye
regionuna çevrilmişdir. Çox qısa müddətdə respublikada çoxşaxəli iqtisadi inkişaf konsepsiyası hazırlanmış və
icrasına başlanılmış, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyata mənfi təsir göstərən meyillər aradan
qaldırılmış, ənənəvi təsərrüfat sahələrinin səmərəli fəaliyyətinin bərpası ilə yanaşı, yeni istehsal sahələri
yaradılmış, keçmiş SSRİ-nin bir sıra strateji əhəmiyyətli müəssisələri Azərbaycanda inşa olunmuş, sənayenin
ayrı-ayrı bölmələri üzrə görülən tədbirlər nəticəsində böyük inkişaf dinamikası əldə olunmuş, o cümlədən neftkimya, maşınqayırma, energetika, metallurgiya sahələri inkişaf etməyə başlamışdır.
Azərbaycan cəmiyyətinin milli özünüdərkə dönüşü, xalqımızın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması, milli
ruhun oyanması mərhələsinin əsası da ötən əsrin 70-ci illərində Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuşdur. Azərbaycan xalqının gerçək tarixinin öyrənilməsi, milli ədəbiyyat nümunələrinin, adət-ənənələrinin
təbliğ olunması, Azərbaycan dilinin qorunması və geniş yayılması, kadrların milliləşdirilməsi, şəhər və rayonlarda
sağlam ictimai mühitin yaradılması kimi cəsarətli addımların atılması Ulu Öndərin qətiyyətinin göstəricisi
olmuşdur. Bu gün müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin ideoloji əsasını təşkil edən azərbaycançılıq ideyasının
bünövrəsinin qoyulması, onun mükəmməl bir konsepsiya şəklində irəli sürülməsi və icra olunması da Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Heydər Əliyev təhsil, elm məsələlərinə yüksək həssaslıqla yanaşmış, ali təhsil müəssisələrində tədris və
tərbiyə işinin təşkili, maddi-texniki bazanın təkmilləşdirilməsi böyük irəliləyişlərə səbəb olmuşdur. Həmin dövrdə
azərbaycanlı gənclərin Moskvanın, eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin aparıcı ali elm və təhsil ocaqlarına
göndərilməsi Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün güclü kadr potensialının formalaşdırılmasına xidmət etmiş,
həmin dövrdə yaxşı təhsilə yiyələnmiş kadrlar Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizdə quruculuq
və inkişaf proseslərində aktiv iştirak etmişlər. Azərbaycanın yüksək peşəkarlığa malik hərbi kadrlarının
hazırlanması istiqamətində addımlar da həmin dövrə təsadüf edir. Ulu Öndər Heydər Əliyev böyük cəsarət və
uzaqgörənliklə 1971-ci ildə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin açılmasına nail olmuş, bununla
yanaşı gənc azərbaycanlı oğlanların ittifaq miqyasında tanınmış ali hərbi məktəblərə cəlb olunması işinə xüsusi
diqqət yetirmişdir. Ümummilli Lider Heydər Əliyev 1997-ci ildə keçmiş SSRİ-nin müxtəlif universitetlərində ali
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təhsil almış məzunlarla görüşündə 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".
Beləliklə, Ulu Öndərin yüksək idarəçilik və islahatları uğurla reallaşdırmaq məharəti sayəsində
respublikanın potensialı əsaslı şəkildə artmış, sosial-iqtisadi tərəqqi baş vermiş, Azərbaycan keçmiş ittifaq
miqyasında ilk yerlərə yüksəlmişdir. Əminliklə qeyd edə bilərik ki, əsrin sonlarında Azərbaycanın əldə etdiyi
müstəqilliyin iqtisadi əsaslarını da məhz həmin dövrdə Ulu Öndər tərəfindən yaradılmış güclü baza təşkil
etmişdir.
Heydər Əliyev hər zaman öz xalqının yanında olmuş, doğma Vətəninin inkişafını diqqət
mərkəzində saxlamışdır
Heydər Əliyevin böyük səriştəsi, bacarıqlı idarəçilik və təşkilatçılıq qabiliyyəti, şəxsiyyəti, qısa müddətdə
əldə etdiyi nəhəng nailiyyətlər hər kəsin diqqətini çəkmiş, Ulu Öndər ittifaq rəhbərliyinə qədər yüksəlmişdir. O,
1976-cı ilin mart ayında Sov.İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ilin noyabrında isə Siyasi Büro
üzvü seçilmiş, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
Heydər Əliyev harada olmasından, hansı vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq, doğma Vətəninin
inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. O, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini kimi 60-dan çox
nazirlik, komitə və müxtəlif mərkəzi idarələrin fəaliyyətinə rəhbərlik edərkən də respublikamızın sosial-iqtisadi
inkişafına yönələn tədbirlərin həyata keçirilməsinə böyük dəstək vermişdir.
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 vermişdir.
Bundan sonra xalqımız üçün problemlər, çətinliklər başlamış, respublikamıza qarşı o vaxta qədər Heydər
Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyünün, güclü Heydər Əliyev amilinin qarşısına sədd çəkdiyi təxribat planları, məkrli
iddialar baş qaldırmışdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı təhdidlər, separatçı meyillər geniş vüsət almışdır.
1990-cı ilin 20 yanvar tarixində isə Azərbaycan xalqına qarşı qanlı qırğın törədilmişdir.
Heydər Əliyev respublikamızda baş verən hadisələri daim diqqətlə izləmiş, bütün məhrumiyyətlərə və
təzyiqlərə baxmayaraq, böyük lider kimi hər zaman canından çox sevdiyi xalqının yanında olmuşdur. 20 Yanvar
faciəsinə, xalqımıza qarşı törədilən cinayətə ilk etiraz səsini ucaldan da məhz Heydər Əliyev olmuşdur. O,
hadisənin ertəsi günü - yanvarın 21-də Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gələrək bu vəhşiliyi
qətiyyətlə pisləmiş, onun törədilməsi səbəblərini, təşkilatçılarının, günahkarlarının adını açıq mətnlə bəyan etmiş,
Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyini ifadə etmişdir. Heydər Əliyev kimi böyük bir şəxsiyyətin bəyanatı dünya
ictimai rəyini xalqımıza qarşı törədilən bu qanlı qırğına yönəltmiş, beynəlxalq ictimaiyyət məlumatlandırılmışdır.
Ümummilli Lider bu qanlı cinayətə etiraz kimi daha bir cəsarətli addım ataraq Kommunist Partiyasının sıralarını
tərk etmişdir.
Ulu Öndər Naxçıvan Muxtar Respublikasını qorumağa nail olmuşdur
Ulu Öndər 1990-cı il iyulun 20-də Bakıya dönsə də, respublikanın ovaxtkı rəhbərliyi bu böyük liderin
Bakıda yaşamasına imkan verməmiş və iyulun 22-də Heydər Əliyev doğulduğu Naxçıvan Muxtar Respublikasına
getmişdir. Əslində, onun Naxçıvana qayıdışı da taleyin hökmü, Ulu Öndərin xilaskarlıq missiyasının növbəti
mərhələsi idi. Çünki o vaxt çox ağır şərtlər altında olan Naxçıvanın işğal edilməsi erməni separatçılarının və
onların havadarlarının Azərbaycana qarşı məkrli planlarında ilk sıralarda dayanırdı. Məhz Heydər Əliyev
Naxçıvana qarşı işğal planlarını alt-üst edərək muxtar respublikanı qorumağa nail olmuşdur.
Bu dövrdə muxtar respublikada dövlət quruculuğu, hakimiyyət və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi
sahəsində mühüm işlər görülmüş, siyasi böhran aradan qaldırılmış, iqtisadi islahatlar həyata keçirilmişdir. Hərbi
quruculuq məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmiş, keçmiş sovet ordusunun bu ərazidəki bütün silahları və texnikası
alınıb Milli Ordu hissələrinə verilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü və sədrliyi ilə Naxçıvan Ali Sovetinin
sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı elan edilmiş, eyni qərarın
Azərbaycan Ali Soveti tərəfindən də qəbul olunması üçün vəsatət qaldırılmışdır. Ulu Öndər 31 dekabrın Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi təsis olunması haqqında qərar qəbul etmişdir. 1992-ci il noyabr ayının
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21-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması isə Azərbaycanın siyasi sisteminə
yeni nəfəs, yeni demokratik ənənələr gətirmişdir.
Heydər Əliyev Vətənin ağır günündə müqəddəs xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürdü
Məlumdur ki, ötən əsrin sonlarına doğru dünyada və regionda baş verən proseslər keçmiş ittifaqın süqutu
və yeni milli dövlətlərin həyata vəsiqə alması ilə nəticələnmiş, Azərbaycan xalqı da əsrin əvvəllərində əlindən
alınan müstəqilliyinə qovuşmuşdur. Lakin 1991-ci ilin 18 oktyabr tarixində Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul olunsa da, bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaq üçün heç bir praktiki
addımlar atılmamış, əksinə, ölkədəki vəziyyət gündən-günə daha da gərginləşmişdir.
Müstəqilliyin ilk illərində iqtisadiyyat böhrana uğramış, vətəndaşların güzəranı kəskin pisləşmiş, siyasi
sistem iflic olmuşdur. Hakimiyyətə yaxın qanunsuz silahlı dəstələr arasında mübarizə daha da kəskinləşmiş,
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdır. Digər tərəfdən, Ermənistan ölkəmizdə mövcud
olan siyasi və hakimiyyət böhranından, idarəsizlik və qarmaqarışıqlıqdan istifadə edərək, Azərbaycan
torpaqlarının işğalını genişləndirmiş, bir milyondan çox soydaşımız qaçqın və köçkün vəziyyətinə salınmışdır.
Beləliklə, həm müəyyən dairələrin tapşırıqları ilə hərəkət edən qrupların, həm də siyasi hakimiyyəti qeyri-qanuni,
antidemokratik yolla ələ keçirən AXC- Müsavat iqtidarının zamanında Azərbaycan dövləti tənəzzüllə uğramış,
müstəqil Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinin bərpasının ikinci ilində faktiki olaraq əsrin əvvəllərində
Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı taleyi yaşamaq təhlükəsi ilə qarşılaşmışdır.
Əlbəttə, müstəqillik, öz taleyinin sahibi olmaq hər bir xalq üçün ən böyük sərvətdir. Hər bir xalqın ən ümdə,
həyati vəzifəsi isə bu müstəqilliyi qorumaq, əbədi yaşatmaqdır. Bu zaman xalqın daxili enerjisi, milli
keyfiyyətləri, yaradıcılıq gücü ilə yanaşı, onun müstəqillik amalları ətrafında sarsılmaz birliyini təmin edən, bu
məqsəd naminə səfərbər etməyi bacaran, yüksək səriştəli, təşkilatçı, xarizmatik, tarixi missiya daşıya bilmək
imkan və qüdrətinə malik olan liderin rolu həyati əhəmiyyətə malikdir. Heydər Əliyev də ən mürəkkəb
zamanlarda və taleyüklü məqamlarda misilsiz liderlik keyfiyyətləri nümayiş etdirərək öz dövlətini və xalqını
zamanın sınaqlarından uğurla çıxarmış, Azərbaycanın tərəqqisini, müstəqilliyinin dönməzliyini təmin etmişdir.
Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin həlledici anlarda böyük liderlik göstərərək xalqımızı xilas etməsi
haqqında danışarkən demişdir: "Heydər Əliyev dahi şəxsiyyət, uzaqgörən lider, cəsarətli insan idi. O, öz həyatını
doğma xalqına həsr etmişdir. Bütün dövrlərdə xalqa ləyaqətlə, sədaqətlə xidmət etmişdir. Cəmiyyətin ictimaisiyasi 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. Xalq ona inanırdı, onu sevirdi və bütün dövrlərdə ona arxa-dayaq
olmuşdur".
1993-cü ildə Azərbaycan dövlətçiliyi ən ağır sınaqlarla qarşı-qarşıya qalanda yenə də xilaskarlıq missiyası
Heydər Əliyevin üzərinə düşmüşdür. Heydər Əliyev kimi bütün mənalı ömrünü öz xalqına həsr edən nəhəng
dövlət xadimi Azərbaycan xalqının çağırışına və təkidli tələbinə, ölkəmizin üzləşdiyi ağır vəziyyətə laqeyd qala
bilməzdi. O, Vətənin ağır günündə yenə də məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş, müqəddəs xilaskarlıq missiyasını
böyük məharətlə yerinə yetirmişdir. 15 İyunun Azərbaycan dövlətçilik tarixində Qurtuluş günü kimi öz yerini
alması məhz bu gerçəkliklərdən irəli gəlir. Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqını xilas etmiş, dövlətini xaos, anarxiya,
böhrandan inkişaf relsləri üzərinə çıxarmışdır. O, Ali Sovetin iclasındakı çıxışında qeyd etmişdir: "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".
Prezident İlham Əliyev 10 may 2019-cu ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı
ildönümünə və Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxışı
zamanı Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası haqqında söyləmişdir: "Tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, 1993-cü
ilə qədər bizim dövlət müstəqilliyimiz şərti xarakter daşıyırdı. Atributlar var idi, ancaq ölkə müstəqil siyasət apara
bilmirdi. 1993-cü il dönüş nöqtəsi oldu. Məhz Heydər Əliyevə xalq tərəfindən göstərilən inam, etimad imkan
verdi ki, ölkə bu ağır vəziyyətdə, vətəndaş müharibəsinin fəsadlarından ləyaqətlə çıxa bilsin".
Ali qanunverici orqanın fəaliyyətində böyük dönüş
1993-cü il iyun ayının 15-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Sovetinə Sədr seçilməsi parlamentarizm
tariximizin ən mühüm səhifələrindən birini təşkil edir. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, hələ keçmiş ittifaq dövründə
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respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdə Ulu Öndər ali qanunvericilik orqanının fəaliyyətinin effektiv təşkili
məsələlərinə böyük diqqət ayırmış, onun işini xalqın iqtisadi və sosial-mədəni tərəqqisinə, milli dirçəliş
siyasətinin reallaşmasına yönəltmişdir. Heydər Əliyev ali qanunvericilik orqanının imkanlarından böyük
məharətlə istifadə edərək milli oyanışın və gələcək müstəqilliyin möhkəm təməlini yaratmış, respublikanın
iqtisadi, mədəni və elmi inkişafı üçün hüquqi baza formalaşdırılmış, bu sahələr üzrə onlarca qanun və qərarlar
qəbul edilmişdir.
Ulu Öndər 1993-cü ildə parlamentə rəhbərlik etməyə başlayandan sonra ali qanunverici orqanın
fəaliyyətində böyük dönüş baş vermiş, o vaxta qədər ucuz populizm və çəkişmələrin, siyasi intriqaların məkanına
çevrilmiş parlamentimiz Heydər Əliyevin yüksək idarəetmə bacarığı və səriştəli liderliyi sayəsində müstəqil
dövlət quruculuğu prosesinin bayraqdarına çevrilmişdir. Ümummilli Liderin sədrliyi dövründə qanunverici orqan
ölkəmizin problemlərinin həlli ilə bağlı demokratik müzakirələrin keçirildiyi və siyasi mədəniyyətin hökm
sürdüyü bir tribunaya çevrilmiş, parlamentin ictimai nüfuzu yüksəlmiş və effektiv qanunvericilik fəaliyyəti həyata
keçirilmiş, mühüm qanunlar qəbul olunmuşdur. Azərbaycan parlamentinə rəhbərlik etdiyi dövrdə Ulu Öndər
ictimai sabitliyin bərpası, siyasi sistemin inkişafı, Azərbaycanın beynəlxalq təcridinin aradan qaldırılması
istiqamətində yorulmadan fəaliyyət göstərmiş, mədəniyyətin, elmin, təhsilin inkişafına, gənc nəslin fəallığının
artırılmasına böyük diqqət göstərmişdir. 1993-cü il oktyabrın 3-də isə ümumxalq səsverməsi nəticəsində Heydər
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir.
Ulu Öndər ölkəmizdə sabitliyin sarsılmaz əsaslarını yaratmışdır
Hər bir inkişafın təməlində sabitlik amili dayanır. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin ilk illərində
yaşadığımız faciəvi hadisələr sabitlik və əmin-amanlığın milli inkişaf proseslərində nə qədər böyük əhəmiyyətə
malik olduğunu sübuta yetirmişdir.
Böyük lider Heydər Əliyevin fəaliyyətinin vektorunu ilk növbədə ölkəmizdə sabitliyin təmin olunması
təşkil etmiş və Ulu Öndər qısa zamanda buna nail olmuşdur. Əlbəttə, bu sabitliyin mənbəyi Azərbaycan xalqı və
onun öz liderinə sonsuz etimadı və dəstəyi olmuşdur. Ulu Öndər məhz bu dəstəyə arxalanaraq taleyüklü məsələləri
çox böyük ustalıqla həll etmişdir. Bəzi daxili və xarici qüvvələr tərəfindən hazırlanmış 1994-cü il oktyabr və
1995-ci il mart dövlət çevrilişi planlarının, terror cəhdlərinin qarşısı alınmış, silahlı yolla hakimiyyətə gəlmək
iddialarına son qoyulmuş, Azərbaycan dövlətçiliyinin iflası prosesi dayandırılmışdır. Tezliklə nizami ordu
quruculuğuna başlanılmış, erməni silahlı qüvvələrinin işğalı genişləndirmək planlarının qarşısı alınmış,
Azərbaycan qoşunları Füzuli rayonu istiqamətində uğurlu əməliyyat keçirərək Horadiz qəsəbəsini və ətraf
kəndləri işğalçılardan azad etmiş, bununla da müharibənin gedişində ciddi dönüşə nail olunmuş və 1994-cü ilin
may ayında atəşkəs elan edilmişdir.
Heydər Əliyev iqtisadi sistemə keçidin müəllifidir
Ümummilli Liderin modern dövlət quruculuğu siyasətinin mühüm bir istiqamətini güclü iqtisadiyyat
qurmaq təşkil etmişdir. O, güclü iqtisadiyyata malik olan dövlətin hər şeyə qadir olduğunu bəyan edərək,
ölkəmizin sosial-iqtisadi, elmi-texniki potensialını hərəkətə gətirmiş, həyata keçirilən yeni islahatlarla bazar
iqtisadiyyatı normalarına və çoxmülkiyyətçiliyə əsaslanan müasir iqtisadi sistemə keçidin əsasını qoymuşdur.
Müstəqilliyin ilk illərində mövcud olan və ölkə iqtisadiyyatının əsaslarını sarsıdan hiperinflyasiya Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə atılan məqsədyönlü addımlar nəticəsində aradan qaldırılmış, iqtisadiyyatın
liberallaşdırılması tədbirləri uğurla həyata keçirilmiş, yeni şəraitə uyğun effektiv pul-maliyyə siyasəti, büdcə,
vergi, gömrük islahatları reallaşdırılmış, makroiqtisadi sabitlik təmin edilmişdir.
1994-cü ilin sentyabrında "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı, bugünkü
və gələcək nəsillər qarşısında tarixi xidmətlərindən biridir. Ulu Öndərin dəmir iradəsi, qətiyyəti və dönməzliyi
sayəsində əldə olunan bu tarixi nailiyyət ölkəmizə xarici sərmayələrin cəlb olunmasına, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinə böyük sərmayə qoyuluşuna imkan vermiş, tarixdə ilk dəfə xarici şirkətlər Xəzər dənizində neft-qaz
yataqlarının işlənilməsində iştirak etməyə başlamışlar. Bu tarixi sənədin hazırlanması və imzalanması üzrə
danışıqlarda birbaşa iştirak edən cənab İlham Əliyevin təbirincə desək, təsəvvür etmək çətindir ki, əgər "Əsrin
kontraktı" imzalanmasaydı, Azərbaycan o vaxt nəyin hesabına öz iqtisadi inkişafını təmin edə bilərdi. Ona görə
də bu gün ölkəmizin müstəqil dövlət kimi inkişafından qürurla danışırıqsa, nailiyyətlərini qeyd ediriksə, Ulu
Öndər Heydər Əliyevin neft strategiyasının tərkib hissəsi olan "Əsrin müqaviləsi"nin əhəmiyyətini xüsusi
vurğulamalıyıq.
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Bu müqavilənin imzalanmasından bir qədər sonra isə Xəzərin digər karbohidrogen yataqlarının işlənilməsi
ilə əlaqədar 30-dan çox saziş imzalanmış, Bakı-Novorossiysk boru kəməri bərpa olunmuş, Bakı-Supsa boru
kəməri inşa edilmiş, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin təməli qoyulmuşdur. Enerji resurslarının
ixracından əldə olunan gəlirlər əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına, məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə,
infrastruktur layihələrinin icrasına yönəldilmişdir.
Heydər Əliyev Azərbaycanın coğrafi mövqeyi və geniş nəqliyyat imkanlarından səmərəli istifadə etməklə
qlobal nəqliyyat dəhlizinin yaradılması istiqamətində də ardıcıl fəaliyyət göstərmişdir.
Məhz Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə 1998-ci ildə Bakıda tarixi İpək yolunun bərpasına həsr olunmuş
beynəlxalq konfrans keçirilmiş, Avropa İttifaqının TRASEKA Proqramı əsasında "Avropa-Qafqaz-Asiya
dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli Saziş" imzalanmışdır. Bu, enerji
sahəsindən sonra nəqliyyat şəbəkəsinin də şaxələndirilməsini təmin etmişdir.
Təbiidir ki, Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi sayəsində Azərbaycana sərmayə qoyuluşu artdıqca, ölkənin
maliyyə imkanları genişləndikcə, iqtisadiyyatın inkişafı üçün daha münbit şərait yaranmışdır. Bununla da
iqtisadiyyatın müxtəlif seqmentləri, o cümlədən müasir sənaye quruculuğu istiqamətində effektiv tədbirlər həyata
keçirilmiş, müstəqilliyin ilk illərində iflasa uğramış sənaye müəssisələrinin işi bərpa olunmuş, yeni müəssisələr
fəaliyyətə başlamışdır. Ulu Öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə MDB məkanında ilk dəfə olaraq ölkəmizdə geniş
torpaq islahatı aparılmış, Azərbaycan vətəndaşları heç bir əvəz ödəmədən torpaq mülkiyyətçilərinə çevrilmişdir.
Ümummilli Lider Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi və nüfuzunu gücləndirmişdir
Heydər Əliyev hər zaman problemlərin həllinə kompleks yanaşmışdır. Onun rəhbərliyi ilə ölkə
iqtisadiyyatının dirçəldilməsi istiqamətində həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlərə paralel olaraq, demokratik,
hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində də ardıcıl siyasət yeridilmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev 1994cü il iyunun 21-də respublika iqtisadiyyatının və ölkə həyatının digər sahələrinin cari məsələlərinə həsr olunmuş
müşavirədə nitqində demişdir: "Biz respublikamızda hüquqi-demokratik dövlət qurmaq yolu ilə gedirik. Bu,
dövlət quruculuğunda, siyasi sahədə strateji yolumuzdur. Bununla çox sıx əlaqədə iqtisadiyyatın demokratik
yollarla idarə edilməsidir, yəni iqtisadiyyatda demokratik islahatlar aparılması, bazar iqtisadiyyatı yoludur. Bütün
bunlar kompleks şəkildə respublikamızı gələcəyə aparan yollar, istiqamətlərdir".
1995-ci ilin noyabrında Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə demokratik dəyərləri özündə əks etdirən müstəqil
Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının qəbul edilməsi milli dövlət quruculuğu istiqamətində növbəti
tarixi nailiyyət olmuşdur. Ana qanunun qəbulundan sonra ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
gücləndirilməsi, demokratik inkişafın sürətləndirilməsi istiqamətində köklü islahatlar aparılmış, söz və mətbuat
azadlığı təmin olunmuş, senzura aradan götürülmüş, 1995-ci və 2000-ci illərdə çoxpartiyalılıq əsasında parlament
seçkilərinin keçirilməsi, Konstitusiya Məhkəməsinin təşkili, ölüm cəzasının ləğvi, yerli özünüidarəetmə
orqanlarının yaradılması kimi çox mühüm tədbirlər uğurla reallaşdırılmışdır.
Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın xarici siyasət istiqamətlərini müəyyənləşdirərkən ölkəmizdə,
regionda və dünyada mövcud olan yeni şəraitə uyğun, milli maraqlarımızın qətiyyətlə müdafiə olunmasına xidmət
edən praqmatik beynəlxalq siyasətə üstünlük vermiş, həmin dövr üçün ən düzgün qərar verərək balanslaşdırılmış
xarici siyasət həyata keçirmiş, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin yaradılması və inkişafı, ölkə həqiqətlərinin
tanıdılması, Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti və onun nəticələri ilə bağlı ölkəmizin ədalətli,
tarixi həqiqətlərə və beynəlxalq hüquqa söykənən mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə təqdim olunması və
dəstəklənməsinə nail olunması istiqamətində yorulmadan və qətiyyətlə fəaliyyət göstərmiş, aktiv diplomatik
səyləri nəticəsində dünyanın böyük dövlətlərinin və aparıcı beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycana, onun zorla
cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətini əsaslı surətdə dəyişdirmiş, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
dəstəklənməsi ilə bağlı bir çox beynəlxalq sənədlərin qəbul edilməsinə nail olmuşdur. Ümummilli Liderin gərgin
və yorulmaz fəaliyyəti, böyük məharətlə ölkənin əlverişli geosiyasi vəziyyətindən istifadə etməsi Azərbaycanın
regionda lider dövlətə çevrilməsinə və qabaqcıl dünya dövlətləri arasında mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə
səbəb olmuş, ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlarda uğurlu fəaliyyəti təmin edilmişdir.
Bu dövrdə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və təbliği, Azərbaycan dilinin geniş tətbiqi, Azərbaycan
əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi azərbaycançılıq ideologiyasının zənginləşməsinə xidmət
etmişdir. 2001-ci ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Bakıda dünya azərbaycanlılarının ilk
qurultayının keçirilməsi dünya azərbaycanlılarının ana vətənlə bağlarının daha da möhkəmlənməsinə, diaspor
hərəkatının genişlənməsinə əsaslı töhfələr vermişdir.
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Ümummilli Liderin dövlətçilik baxımından qısa müddət hesab olunan dövrdə xalqımıza və milli
dövlətçiliyimizə qazandırdığı, bəxş etdiyi nailiyyətlər yalnız Azərbaycanın müstəqilliyini, mövcudluğunu
qorumaq, onun sütunlarını möhkəmləndirmək və inkişaf yollarına çıxarmaqla məhdudlaşmır. Yeni əsrin və yeni
minilliyin başlanğıcında Ulu Öndərin liderliyi ilə artıq ölkəmizin qarşısında duran bir çox məsələlər uğurlu həllini
tapmış, gələcəyin güclü, qüdrətli Azərbaycanının sarsılmaz bünövrəsi qoyulmuşdur.
Azərbaycan Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi yolla uğurla inkişaf edir
2003-cü ildə ali kürsüdə fəaliyyətə başlayarkən "Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası
ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir" deyərək, ölkəmizin gələcək inkişaf yolunu aydın ifadə edən
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Heydər Əliyevin yaratdığı möhkəm təməllər üzərində, Ulu
Öndərin müəyyənləşdirdiyi yolla uğurla inkişaf edir. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etməyə
başladığı 2003-cü ildən ötən dövr ərzində ölkəmizdə əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş milli
birlik formulası uğurla davam etdirilmiş, inkişafın möhkəm təməlini təşkil edən vətəndaş həmrəyliyi və ictimaisiyasi sabitlik qorunmuş və Azərbaycan dünyanın ən sabit və təhlükəsiz ölkələrindən birinə çevrilmişdir.
Bu illər ərzində milli gücü ifadə edən mühüm parametrlərdən biri olan ölkənin iqtisadi qüdrətinin artırılması
istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər uğurla davam etdirilmişdir. Həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar
nəticəsində ölkə iqtisadiyyatında əsaslı keyfiyyət dəyişiklikləri baş vermiş, yeni - modern iqtisadi sistemə
transformasiya gerçəkləşmişdir. Makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, iqtisadiyyatın neft-qaz amilindən
asılılığını azaltmaq üçün mühüm addımlar atılmış, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində nəhəng
proqramlar həyata keçirilmiş, qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatda payı əsaslı şəkildə yüksəlmiş, azad
sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait yaradılmış, ümumi daxili məhsul istehsalında özəl bölmənin payı 80 faizi
ötmüşdür.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən müasir sənaye quruculuğu siyasətinə uyğun olaraq,
yüzlərlə yeni müəssisə fəaliyyətə başlamış, istehsal sahələri və ixrac imkanları genişlənmişdir. Bank-maliyyə
sistemində ciddi institusional islahatlar həyata keçirilmiş, ölkənin maliyyə və valyuta ehtiyatları artırılmışdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək məqsədilə qəbul olunan çoxsaylı dövlət proqramları uğurla
icra olunmuşdur. Aqrar sektorda həyata keçirilən islahatlar, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına edilən
güzəşt və yardımlar bu sahənin ardıcıl inkişafına zəmin yaratmış, əhalinin etibarlı şəkildə ərzaq təhlükəsizliyi
təmin olunmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin yeni islahatlar strategiyası bir çox ölkə üçün nümunədir
Heydər Əliyevin idarəçilik ənənələrini yeni dövrün tələblərinə uyğun daha da zənginləşdirərək davam
etdirən möhtərəm Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda həyata keçirilən və bütün sahələri əhatə
edən modern islahatlar beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmiş və ölkəmizin beynəlxalq
reytinq agentliklərinin hesabatlarında mövqeyi ciddi şəkildə yüksəlmişdir.
Dünyanın ən böyük beyin mərkəzlərindən olan İrs Fondu tərəfindən hazırlanan "İqtisadi Azadlıq İndeksi
2021" hesabatında Azərbaycan 178 ölkə arasında 38-ci, regional reytinqdə - Avropa regionu üzrə 23-cü yerə
yüksəlmiş, Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 2019-cu ildə nəşr edilən "Qlobal Rəqabətlilik İndeksi"ndə
Azərbaycan 141 ölkə arasında 58-ci mövqedə qərarlaşmış, hesabatın son nəşrinə əsasən, ölkəmiz 12 indikatordan
8-i üzrə irəliləyərək MDB ölkələri arasında lider mövqelər sırasında yerləşmiş, o cümlədən Cənubi Qafqaz
regionunda birinci olmuşdur. Azərbaycanın Dünya Bankının nüfuzlu "Doing Business 2020" hesabatında ən
islahatçı 20 ölkə sırasına daxil edilməsi də şübhəsiz ki, ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların səmərəliliyini və
uğurlu nəticələrlə müşayiət olunduğunu təsdiqləyən daha bir mühüm beynəlxalq qiymətdir.
Azərbaycanın uğurlu inkişaf strategiyası sosial sahədə həyata keçirilən və ölkə vətəndaşlarının mənafeyinə
xidmət edən geniş sosial tədbirlərlə zəngindir. Prezident İlham Əliyevin "İqtisadi sahədə aparılan islahatlar hər
bir vətəndaşın həyatında öz əksini tapmalıdır" tapşırığına uyğun olaraq, ölkəmizin iqtisadi imkanları artdıqca
vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönəlmiş tədbirlərin miqyası daha da genişlənmişdir.
Möhtərəm Prezidentin səmərəli idarəetmə sistemi xalqın mənafeyinə cavab verir, həyata keçirilən siyasətin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Bu illər ərzində əməkhaqqının, pensiyanın və digər sosial müavinət
və ödəmələrin 10 dəfədən çox artması, geniş və modern infrastruktur quruculuğu həyata keçirilməsi, işsizlik və
yoxsulluq səviyyəsinin aşağı endirilməsi, həssas qruplara dövlət dəstəyinin ardıcıl olaraq artırılması
Azərbaycanda reallaşdırılan sosial siyasətin mahiyyətini aydın ifadə edir.
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1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğunu həyata keçirərkən
iqtisadi sahədə aparılan islahatların modern siyasi islahatlarla tamamlanmasına böyük diqqət yetirmiş, bu
istiqamətdə ən düzgün uzlaşmanı təmin etmişdir. Prezident İlham Əliyevin yeni islahatlar strategiyası da bu
mənada bir çox ölkə üçün mütərəqqi nümunə təşkil edir. Bu dövr Azərbaycanda demokratik təsisatların
möhkəmləndirilməsi, siyasi plüralizmin və çoxpartiyalı demokratik siyasi sistemin inkişaf etdirilməsi, siyasi
sistemin subyektləri arasında dialoq mühitinin gücləndirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi,
vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinə geniş imkanların yaradılması, dövlət və özəl qurumların
fəaliyyətində şəffaflığın və hesabatlılığın təmin olunması istiqamətlərində, ictimai və sosial xidmətlər sahəsində
inqilabi nəticələrlə müşayiət olunan çoxşaxəli islahatlar həyata keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondu Ümummilli Liderin əbədiyaşar ideyalarının həyata keçməsinə misilsiz dəstək
verir
Azərbaycanda qabaqcıl institusional islahatlar sırasında Birinci vitse-prezidentlik institutunun təsis
edilməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu təsisatın yaradılması və Mehriban xanım Əliyevanın Birinci vitseprezident təyin edilməsi vətəndaşlara dövlət diqqəti və qayğıkeşliyinin gücləndirilməsində, cəmiyyətin bütün
təbəqələrini əhatə edən uğurlu sosial siyasətin davam etdirilməsində mühüm amil olmuşdur. Mehriban xanımın
yüksək amallara söykənən fəaliyyəti ölkəmizdə idarəetmənin yeni fəlsəfəsi, vitse-prezidentlik institutunun
funksionallığı baxımından yeni və uğurlu bir mərhələ yaratmış, vətəndaşların dövlətə və idarəetmə institutlarına
inam və etimadının daha da artırılmasına səbəb olmuşdur.
Mehriban xanım Əliyeva bütün sahələrdə imzası olan, Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda uğurla təmsil
edən, dünyada nüfuz və hörmətə malik olan ictimai-siyasi xadim kimi uzun illərdir ki, ölkəmizin ictimai-siyasi,
mədəni həyatında mühüm və fəal rol oynayır, prioritet məsələlərlə bağlı ardıcıl və çoxşaxəli fəaliyyət göstərir.
Ümummilli Liderin qurub-yaratdığı müstəqil Azərbaycanın daha da çiçəklənməsində yaxından iştirak etmək,
insanlara daim kömək əli uzatmaq, xeyirxah işlər görmək Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyətinin əsas qayəsini
təşkil edir. Onun beynəlxalq humanitar fəaliyyətinin coğrafiyası çox geniş olmaqla bu istiqamətdə gördüyü
misilsiz işlər ölkəmizə də böyük nüfuz və rəğbət qazandırır. Prezident İlham Əliyev Mehriban xanım Əliyevanın
fəaliyyəti haqqında yüksək fikirlər söyləyərək demişdir: "Mehriban Əliyeva çox peşəkar, bilikli, təcrübəli,
prinsipial, çox xeyirxah bir insandır. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan xalqı ona böyük rəğbət və sevgi ilə yanaşır".
Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi və Ulu Öndərin adını daşıyan fond Ümummilli Liderin
əbədiyaşar ideyalarının həyata keçməsinə, onun əvəzsiz irsinin öyrənilməsinə, təbliğinə mühüm dəstək verir.
Fond 18 illik fəaliyyəti dövründə ölkəmizdə elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, ekoloji sahələrə aid geniş
proqramlar həyata keçirmiş, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara yüksək qayğı və kömək göstərmiş, Azərbaycan
mədəniyyətinin geniş təbliği, mənəvi dəyərlərimizin qorunması istiqamətində mühüm layihələr reallaşdırmış,
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artırılması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə
böyük töhfələr vermişdir. Heydər Əliyev Fondu milli musiqimizin, xalçaçılıq sənətinin, muğam sənətinin və digər
mədəniyyət incilərimizin dünyaya təqdim olunması istiqamətində də çox böyük işlər görmüşdür. Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın bilavasitə rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu şəhid ailələrinin sosialməişət problemlərinin həllinə mühüm dəstək göstərir, ixtisaslı yerli və xarici mütəxəssisləri cəlb etməklə cəbhədə
yaralanmış əsgərlərimizin müalicəsini və reabilitasiyasını təşkil edir.
Bəli, ötən 18 ildə Heydər Əliyev Fondu insanlar üçün ümid işığı, dövlətimizin sosial, humanitar sahədə
fəaliyyətinin ən böyük dəstəkçisi olmuşdur. Mehriban xanımın rəhbərliyi ilə fond çoxşaxəli fəaliyyəti ilə nəinki
Azərbaycanın, bütün regionun ən böyük və nüfuzlu ictimai təşkilatına çevrilmişdir. Mehriban xanım Əliyeva
fondun rəhbər tutduğu dəyərləri, qarşısında duran vəzifələri bu sözlərlə ifadə etmişdir: "İnsanlarla ünsiyyətdə
olmaq, onları dinləmək və eşitmək, köməyə ehtiyacı olana kömək etmək, mənəvi dəstək vermək Heydər Əliyev
Fondunun hər bir əməkdaşının birbaşa vəzifəsidir. Hesab edirəm ki, bu, dövlət qurumlarında çalışan bütün
insanların əsas borcu və vəzifəsidir. Gündəlik fəaliyyətimizdə insansevərlik, mərhəmət, qarşılıqlı hörmət,
mehribançılıq unudulmamalıdır".
Azərbaycanın xarici siyasəti prinsipiallığı ilə seçilir
2003-cü ildən ötən dövr ərzində Azərbaycan xarici siyasətdə də Heydər Əliyev ideyalarına sadiq qalmışdır.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın xarici siyasəti prinsipiallığı və müstəqilliyi ilə seçilir,
dinamik, intensiv və çevik xarakter daşıyır. Bu dövr ərzində ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində yerinin
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və rolunun möhkəmləndirilməsi istiqamətində uğurlu siyasi kurs reallaşdırılmış, bir çox ölkələrlə bərabər,
konstruktiv münasibətlər qurmağa nail olunmuşdur. Azərbaycan 155 ölkənin dəstəyini qazanaraq BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 2012-2013-cü illərdə qeyri-daimi üzvü seçilmişdir. BMT-dən sonra dünyanın ən böyük
ikinci təşkilatı olan Qoşulmama Hərəkatına da Azərbaycan sədrlik edir.
Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycan regional və qlobal
əhəmiyyətli layihələrin mərkəzinə çevrilmiş, beynəlxalq əməkdaşlıq formatlarının təşəbbüskarı olmuşdur. Bu illər
ərzində nəhəng transmilli energetika və nəqliyyat layihələri həyata keçirilmiş, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac,
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, "Cənub qaz dəhlizi" kimi enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan
nəhəng layihələr Avropanın enerji xəritəsini dəyişmişdir. Həmçinin qlobal əhəmiyyət daşıyan trans-nəqliyyat,
kommunikasiya layihələri reallaşdırılmış, Avropanı Asiya ilə birləşdirən "Şərq-Qərb" və "Şimal-Cənub"
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılması təmin edilmiş, açıq dənizə çıxışı olmayan Azərbaycan nəqliyyat
mərkəzinə çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyevin "qara qızılın insan kapitalına çevrilməsi" tezisinə uyğun olaraq,
genişmiqyaslı tədbirlər reallaşdırılmış, Azərbaycanda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqinin
genişləndirilməsinə, bu sahənin inkişafına ciddi dövlət dəstəyi göstərilmişdir. Azərbaycan dünyada sayı məhdud
olan kosmik ölkələr sırasına qoşulmuşdur.
Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Ulu Öndərin arzuladığı zirvələri fəth edir
2020-ci ildə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun 44 günlük Vətən
müharibəsində qazandığı Zəfər dövlətçilik tariximizdə ən böyük qələbələrdən biri və birincisidir. Bu qələbə
sayəsində Azərbaycan 30 ilə yaxın işğal altında olan əzəli torpaqlarını azad edərək ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş,
ölkəmizin qarşısında dayanan əsas problemi öz gücü, qüdrəti hesabına həll etmişdir. Həm döyüş meydanında,
həm də diplomatiya cəbhəsində düşmən üzərində qazandığımız zəfərlər qürur mənbəyi, tariximizin şanlı
səhifəsidir.
2020-ci il noyabrın 8-də dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan xalqına
müraciətində Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunmasının müjdəsini verərkən böyük qürurla demişdir: "Mən bu gün
eyni zamanda 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!
Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu gün!"
Bəli, Ulu Öndərin müqəddəs ruhu bu gün ona görə şaddır ki, Azərbaycan onun arzuladığı zirvələri fəth
edir, taleyüklü məsələləri, planları, işləri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirir. Azərbaycan azad
Qarabağda, azad Şuşada dünya azərbaycanlılarını qarşılayır, Zəfər qurultayını keçirir. Azərbaycan qalib ölkə,
xalqımız müzəffər xalq kimi yaşayır, azad olunmuş torpaqlarımızı qurub-yaradır. Bu zəfərlərin memarı Heydər
Əliyev siyasəti və bu siyasəti uğurla həyata keçirən Prezident İlham Əliyevdir. Ölkəmiz Heydər Əliyev yolu ilə
qətiyyətlə irəliləyir və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir inkişaf tariximizin yeni salnaməsini yazır!
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 1-3.
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Uğurlu təhsil strategiyasının müəllifi
Ədalət Muradov,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, professor
Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra təhsil islahatlarının memarı və qurucusu olan Ulu Öndər
Heydər Əliyevin müdrik tövsiyələri əsasında bütün sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də böyük uğurlar əldə
edilmişdir.
Ümummilli Liderin hakimiyyətə xilaskar missiyalı qayıdışı təhsil sahəsində tənəzzülün qarşısını almış və
təhsil sisteminin müstəqil dövlətçilik prinsipləri əsasında qurulmasına tarixi zəmin yaranmışdır. 1991-ci ildə
Azərbaycanın müstəqilliyini əldə etməsi, iqtisadi sahədə sistem transformasiyası prosesinə başlaması bütün
sahələrdə olduğu kimi, ali təhsildə də köklü islahatları zəruri etmiş və onun yeni cəmiyyətin tələblərinə uyğun
yenidən qurulmasını qarşıya vəzifə kimi qoymuşdur. Məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən irəli
sürülən ilk sistemli təşəbbüslər sayəsində ali təhsil müəssisələri yeni inkişaf pilləsinə yüksəlmişdir. Müstəqillik
illərində təhsil sahəsində beynəlxalq əlaqələr genişləndirilmiş, dünya təcrübəsi öyrənilməklə Azərbaycan
təhsilinin beynəlxalq təhsil məkanına uğurlu inteqrasiyası üçün məqsədyönlü işlər görülmüşdür.
Ulu Öndərin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə milli kadrların hazırlanması istiqamətində hələ sovet
dönəmindən başlayaraq apardığı məqsədyönlü islahatlar ölkənin inkişafına xidmət edəcək güclü milli kadr
potensialını formalaşdırmışdır. Heydər Əliyevin ölkədə iqtisad elminin və təhsilinin inkişafı və milli
iqtisadiyyatın müasir iqtisadçı kadrlarla təminatı istiqamətində atdığı addımlar bütün dövrlərdə öz prioritetliyi ilə
seçilmişdir.
Dahi rəhbər 13 iyun 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illik yubileyinə həsr
olunmuş təntənəli mərasimdəki çıxışında cəmiyyətin bünövrəsində iqtisadiyyatın dayandığını və buna görə də ən
hörmətli ixtisasın iqtisadçı ixtisası olduğunu demişdir. Heydər Əliyevin çıxışı müasir Azərbaycanda iqtisad
elminin və təhsilinin inkişafı, milli iqtisadçı kadrların formalaşdırılması prosesinin başlıca vəzifələrini özündə
ehtiva edən proqram xarakterli tarixi sənəddir. Dahi rəhbərin İqtisad Universitetinin qarşısında qoyduğu vəzifələr
universitetimizin 100 illik yubileyinə hədəflənmiş "UNEC-100" İnkişaf Strategiyasının əsasını təşkil etməklə, bu
gün fəaliyyətimizin prioritet istiqamətlərini müəyyən edir.
Ölkəmizdə təhsilin, o cümlədən ali təhsilin inkişafı Ümummilli Lider Heydər Əliyev strategiyasının ən
vacib tərkib hissəsidir. Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti, həmçinin imzaladığı "Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası", həmin strategiyanın həyata keçirilməsilə bağlı
fəaliyyət planı, "2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyin artırılması üzrə Dövlət Proqramı" və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın gündəlik
diqqəti nəticəsində ölkəmizin ali təhsil sistemi təkmilləşmiş, beynəlxalq və Avropa təhsil məkanına inteqrasiyada,
ali təhsilin beynəlmiləlləşməsində uğurlar qazanılmış, Boloniya sisteminə qoşulmuş, özəl ali təhsil sistemi
bərqərar olmuşdur. Bu istiqamətdə Təhsil Nazirliyinin müsbət rolunu da qeyd etmək yerinə düşər.
Ali təhsil müəssisələrinin qarşısında duran əsas vəzifələri yerinə yetirmək, o cümlədən "yaxşı mütəxəssis
tapa bilmirik" iradlarına son qoymaq üçün universitetlərə inam həlledici amillərdəndir. Universitet funksiyalarının
cari iqtisadi və sosial məsələlərlə məhdudlaşdırılması yanlış görünür. Universitetlərin məzunlarının və eləcə də
"qiymətləndiricilər"in özlərinin də qiymətləndirilməsi sisteminə ehtiyac olduğunu düşünürük.
Bu gün ali təhsildə əsas məsələ qərar vermək yox, seçim məsələsidir. Bütün ali təhsil subyektlərinin fəal
mövqeyi olmadan doğru seçim mümkünsüz görünür. Digər vacib məsələ isə gələcək ali təhsil haqqında fərqli
baxışların mövcudluğunun qəbul edilməsidir. Bir çox ölkədə ya yeni ali təhsil qurumları yaradılır və ya mövcud
ali təhsil qurumlarının potensialı artırılır, ya da ali təhsil qurumları şəbəkəsinin optimallaşdırılması həyata
keçirilir.
Ali təhsil təkcə maddi deyil, həm də mənəvi dəyər yaradan sərvətdir. Ali təhsil məzunu tənqidi düşüncə və
komandada işləmək bacarığına malik, sosiallaşmış, başqa sözlə, "yumşaq bacarıqlara" sahiblənmiş dəyərdir. Ali
təhsil nəzəri biliklərin vacibliyi və əhəmiyyətini inkar etməyən, lakin bu gün verilən nəzəri biliklərin orta ömrünün
5-7 il olduğunu daim diqqətdə saxlayan sistemdir. Ən əsası, ali təhsil vaxt keçdikcə erroziyaya uğramayan, ömür
boyu üstünlük təmin edən dəyərlər və ya dəyərlər sistemi formalaşdıran "əbədi mühərrik"dir. Dəyər ali təhsilin
əsas missiyasıdır! Milli dəyərlər şübhəsiz ki, milli ali təhsil sistemini həm də digər ali təhsil sistemlərindən
fərqləndirən "dayaq nöqtəsi"dir.
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Gələcək ali təhsil haqqında danışanda dəyərlərin dinamikasına baxmaq lazımdır. Ali təhsilin məqsədini və
mənasını məhz dəyərlər formalaşdırır. Ona görə də ali təhsilin dəyər mahiyyətini anlamadan müasir ali təhsil
sistemi mümkünsüzdür. Dəyərlər təhsilin əsas keyfiyyət göstəricisi kimi qiymətləndirilməlidir.
Bu gün ali təhsildə ən ciddi problemlədən biri ali təhsil paradiqmasının dəyişməsidir. Sovet dönəmində
ixtisaslar sovet planlarına uyğun olaraq mərkəzləşdirilmiş qaydada müəyyən edilir, hər bir universitet ancaq planla
nəzərdə tutulmuş ixtisaslar üzrə mütəxəssis hazırlayırdı. Sovet planlarının ləğv edildiyinə və bu istiqamətdə hər
şeyin köklü dəyişdiyinə baxmayaraq, ixtisaslar hələ də mərkəzləşdirilmiş qaydada müəyyən olunur. Nəticədə real
sektorun tələbləri universitetlər tərəfindən qarşılana bilmir. Buna baxmayaraq, insanların ali təhsil haqqında
düşüncələri və ali təhsildən gözləntiləri demək olar ki, dəyişməz qalmışdır. Reallıq odur ki, uzun illər boyu
mövcud olan müəyyən ixtisaslar bir anda yox ola bilər. Hətta bakalavriaturada təhsil müddətində, yəni dörd il
ərzində dünyada o qədər sürətli, güclü və ciddi dəyişikliklər baş verə bilər ki, bu gün tədris olunan ixtisas tələb
olunmaya bilər. Bu, ali təhsildə ən ciddi problemlərdən biridir. Bu və buna oxşar problemləri vahid standartlarla
həll etmək mümkünsüz görünür.
Müasir şəraitdə universitetlər peşəkar təhsil sahəsində öz monopoliyalarını itirmək problemi ilə də üzbəüz
qalıblar. Belə ki, universitetlərin ən böyük üstünlüyü hesab edilən diplomlara tələb getdikcə azalır, bilik, vərdiş
və bacarıq göstəricisi kimi diplomlar tədricən dəyərdən düşür. Yaxşı mütəxəssis göstəricisi olaraq diplom artıq
hər zaman "sübut" deyil.
Digər çox ciddi problem isə rəqəmsallaşma dövründə nüfuzlu texnoloji şirkətlərin mövcud universitetlərin
rəqabətqabiliyyətli rəqiblərinə çevrilməsidir. Ona görə də çox böyük sürətlə dəyişən və qeyri-müəyyənlik
səviyyəsi durmadan artan dünyaya universitetlərin uyğunlaşması üçün vahid və dəyişməyən standartlara ehtiyac
olmadığını düşünürük. Bu baxımdan hamı üçün vahid, eyni və məcburi olan standartlar əsasında ali təhsilin ciddi
inkişafına ümid bəsləmək yanlışdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev strategiyasının Azərbaycanda uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində bazar
iqtisadiyyatının formalaşmasına baxmayaraq, ali təhsil sisteminin və o cümlədən ali təhsil müəssisələrinin
strukturunda hələ də sovet komanda sistemində formalaşmış iqtisadiyyatın sahəvi idarəetmə sisteminə xas olan
mirası görmək mümkündür. Universitetlərin ali idarəemə orqanı Elmi Şura olaraq qalmaqdadır. Elmi Şura eyni
vaxtda həm ali akademik idarəetmə, həm də ali inzibati idarəetmə orqanı kimi səlahiyyətlərə malikdir. Eyni fikir
universitet rektorlarına da aiddir.
Apardığımız təhlillər göstərir ki, ali təhsil sisteminin bütövlükdə təkmilləşməsində uğurlarla yanaşı, bu
sistemin ən vacib elementi olan universitetlərdə (idarə olunmasında, elmi fəaliyyətin və tədrisin təşkilində) hələ
də bir sıra sovet mirası ciddi problemlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Universitetləri sovet mirasından xilas etməklə
onların inkişafına yeni impulslar vermək mümkündür.
Ali təhsil müəssisələrinin idarəetmə sistemində hələ də inzibati nəzarət sistemi akademik özünüidarəetmə
sistemi ilə müqayisədə üstünlük təşkil edir. Dövlət universitetləri hələ də tabeli təşkilatlar kimi qəbul edilərək
əsasən inzibati yolla idarə olunur. Beləliklə, sovetlər dönəmində yaradılmış dövlət universitetlərinin idarəetmə
mədəniyyəti dəyişməz olaraq qalmaqdadır. Belə ki, idarəetmə sistemi əsas məqsəd olaraq universitetlərin güclü
tərəflərini müəyyən etməklə onları daha da inkişaf etdirmək əvəzinə mövcud olan zəif tərəflərin aradan
qaldırılmasına köklənmişdir. Başqa sözlə, universitetlərin rəqabət üstünlüklərinin müəyyən edilməsi və həmin
üstünlüklər hesabına irəliyə çıxmaq imkanları diqqətdən kənarda qalmışdır. Zəif məqamların aradan
qaldırılmasının prioritet hesab edilməsi dünya səviyyəli universitetlər səviyyəsinə yüksəlməyi çox-çox çətin və
hətta mümkünsüz etmişdir.
Azərbaycanda təhsilin inkişaf tarixinin təhlili göstərir ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin islahat
təşəbbüsləri Prezident İlham Əliyev tərəfindən yeni müstəvidə və beynəlxalq təcrübə əsasında davam və inkişaf
etdirilmiş, ölkəmizin tərəqqisinə böyük töhfə vermişdir. Dünyəvi təhsilə inteqrasiya yolunda uğurla irəliləyən
ölkəmizdə elm və təhsilin prioritet seçilməsi deməyə əsas verir ki, ölkədə həmin məsələ ümumi inkişaf və dövlət
siyasəti ilə vəhdət təşkil etmiş, Azərbaycan dövlətinin ali məqsədinə çevrilmişdir.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda "Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil
almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı" qəbul olunmuşdur. Dövlət proqramının əsas məqsədi
gənclərə xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsilalma imkanları yaratmaqla Azərbaycan
Respublikasının dayanıqlı inkişafını təmin edəcək və qlobal çağırışlara cavab verəcək yeni texnologiyaları çevik
mənimsəyən, praktiki bilik və bacarıqlara yiyələnən, müasir və gələcək əmək bazarının tələblərinə cavab verən
rəqabətqabiliyyətli və yüksəkixtisaslı peşəkar kadrların hazırlanmasını təmin etməkdir. Yeri gəlmişkən qeyd edək
ki, UNEC bakalavriatura və magistratura üzrə Amerika, Avropa, Rusiya, Türkiyənin aparıcı universitetləri ilə 8
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ikili və birgə diplom proqramı reallaşdırır. Eləcə də dünyanın 100-ə yaxın nüfuzlu ali təhsil müəssisəsi ilə
müəllim-tələbə mübadiləsi həyata keçirilir.
Ali təhsildə beynəlmiləlləşmənin istiqamətlərindən biri də ingilis dilində təhsil proqramlarının geniş
yayılmasıdır. Son 20 ildə bu dil ali təhsildə bir növ "linguafranca" statusu qazandığından Avropa qitəsi də daxil
olmaqla dünyanın əksər yerlərində ingilis dilində universitet təhsil proqramlarının sayı sürətlə artır. Müasir ali
təhsildə xarici dilin və xüsusilə də ingilis dilinin rolu böyükdür. Fakt ondan ibarətdir ki, xaricdə çap olunmuş
bütün kitabları Azərbaycan dilinə tərcümə etmək mümkünsüzdür. Çox ehtimal ki, lazım da deyil. Bu baxımdan
iki mümkün variant görünür: milli ali təhsil sistemini ingilisdilli ali təhsilə çevirmək və yaxud milli dildə
təhsilalanların yetərli xarici dil biliklərini təmin etməkdir. İngilis dilində təhsili istisna etməməklə UNEC daha
çox ikinci varianta üstünlük verir. Bu istiqamətdə artıq bir sıra ciddi və uğurlu addımlar atılmışdır.
Ali təhsildə beynəlmiləlləşmə, beynəlxalq reytinqlərdə istifadə edilən meyarlar universitetlərin araşdırma
nəticələrinə əsaslandığından həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq səviyyədə prestij əldə etmək istəyən
universitetlər araşdırma-nəşretmə missiyasına daha çox üstünlük verməyə məcbur edir. Əsasən araşdırma
əsasında qazanılan qlobal prestij beynəlxalq tələbə bazarındakı rəqabətdə də universitetlərə böyük üstünlüklər
yaradır. Bu baxımdan son illər Azərbaycan universitetlərinin qlobal reytinq təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq
əlaqələrinin qurulması ölkədə ali təhsilin gələcəyi üçün atılan strateji addımlardan hesab edilə bilər. Bu
əməkdaşlıq ölkənin ali təhsil sektorunda beynəlxalq standartların mənimsənilməsi və strateji planlaşdırmanın
düzgün şəkildə həyata keçirilməsi işinə böyük təkan verir. Təkcə UNEC-in timsalında qeyd edə bilərik ki, bu
əməkdaşlıq nəticəsində universitet öz fəaliyyətində zəruri təkmilləşdirmələri etməklə bir sıra beynəlxalq
reytinqlərdə mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirmişdir.
"UI GreenMetricWorld University Rankings" reytinq siyahısına görə, UNEC 2019-cu ildə dünya üzrə 432ci, Azərbaycan üzrə isə 1-ci "yaşıl" universitet kimi tanınmışdır. 22 aprel 2020-ci ildə "THE İmpactRanking"in
açıqladığı reytinqdə UNEC dünya universitetləri arasında 619-cu, Azərbaycanda isə 1-ci yerə yüksəlmişdir. UMultirankın həmin ildə açıqladığı reytinqə əsasən isə, UNEC iqtisadiyyat fənni üzrə artıq dünyanın 250 ən yaxşı
universitetlərindən biri olmuşdur.
QS Reytinq Agentliyinin 2022-ci il üçün "QS İnkişaf Etməkdə olan Avropa və Mərkəzi Asiya" regionu
üzrə reytinqində UNEC 221-230-cu yerlərdə qərarlaşmışdır. Reytinq sıralamasında UNEC-in əldə etdiyi ən yaxşı
nəticə "İşəgötürənlər reputasiyası" (20 faiz çəkiyə malikdir) indikatoru üzrə olmuşdur. Belə ki, region
universitetləri arasında 96-cı ən yaxşı nəticəni əldə edən UNEC Azərbaycan universitetləri arasında birinci yerdə,
akademik reputasiya (30% çəkiyə malikdir) indikatoruna görə isə 14 pillə irəliləyərək region üzrə 122-ci yerdə
qərarlaşmışdır.
Aparılan məqsədyönlü işlərin nəticəsidir ki, "Scimago" (Scimago Institutions Rankings) reytinq
agentliyinin 2022-ci il üzrə dünya universitetlərinin reytinqində UNEC 708-ci, Azərbaycanda isə 1-ci yerdə
qərarlaşmışdır. 4362 ali təhsil müəssisəsinin məlumatları əsasında hazırlanmış reytinqin hesablanması 3
kateqoriya üzrə aparılır: tədqiqat performansı (SCOPUS data bazası), innovasiyaya çıxış və cəmiyyətə təsir.
UNEC tədqiqat performansı indiqatoru üzrə dünyada 399-cu yerdə, innovasiyaya çıxış üzrə 443-cü və cəmiyyətə
təsir indiqatoru üzrə isə 249-cu sırada qərarlaşmışdır. UNEC bir sıra sahə reytinqləri (subject ranking) üzrə də
yüksək nəticələr göstərmişdir. Sahə reytinqləri SCOPUS data bazasında elmi fəaliyyətin nəticələri əsasında
hesablanmışdır. Sahələr üzrə reytinqə görə də UNEC ölkə universitetləri arasında liderdir. Digər ölkələr arasında
isə "İqtisadiyyat, Ekonometriya və Maliyyə" sahəsi üzrə Şərqi Avropada 56 və dünyada 468, "Biznes, İdarəetmə
və Mühasibatlıq" üzrə Şərqi Avropada 83, dünyada 696, "Ətraf mühitin elmləri" üzrə Şərqi Avropada 39, dünyada
339, "Enerji" üzrə Şərqi Avropada 74, dünyada 461, "Riyaziyyat" üzrə Şərqi Avropada 71, dünyada 473, "Sosial
elmlər" üzrə Şərqi Avropada 140-cı, dünyada 759-cu yerdədir.
27 Mart - Elm Gününə həsr edilmiş elm festivalında 1-28 mart tarixinədək UNEC-də konfrans, kitab sərgisi,
"dəyirmi masa"lar, elmi-praktiki seminarlar, açıq elmi-populyar mühazirələr, debatlar, master klasslar, Nobel
mükafatçılarının elmi fəaliyyəti haqqında məlumatlandırmalar, treninqlər olmaqla 33 tədbir keçirilmişdir. Elm
festivalı çərçivəsində universitetin 2021-ci il üzrə elmi fəaliyyətinin yekunları açıq müzakirə edilmişdir. Elm
sahəsində UNEC-in uğurlarından qürurla danışmış, növbəti addımlara dair baxışları bölüşmüşük. Sevindiricidir
ki, 1975-2022-ci illərdə UNEC-in Web of Scıence-də çap olunmuş ümumi məqalələrin 83 faizi, UNEC
məqalələrinə ümumi istinadların 81, eləcə də 1997-2021-ci illərdə Scopusda çap olunmuş bütün məqalələrin 91,
UNEC məqalələrinə ümumi istinadların 91 faizi son 7 ilin - 2015-2021-ci illərin payına düşür.
Elm festivalında UNEC tədqiqat mərkəzlərinin fəaliyyəti də müzakirə edilib. UNEC-in ciddi tədqiqatlar
aparan və tədqiqatların nəticələrini beynəlxalq elmi bazalarda nəşr etdirən tədqiqat universitetinə
transformasiyasında uğurlar əldə olunub. UNEC-də ilk tədqiqat mərkəzi 2018-ci ildə fəaliyyətə başlamış və bu
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gün onların sayı 30-u keçmişdir. UNEC-in tədqiqat universitetinə çevrilməsi istiqamətində tədqiqat mərkəzlərinin
rolu artmaqdadır. Belə ki, 2018-2021-ci illərdə Web of Science bazasında indeksləşən məqalələrin 48.5 faizi,
Scopusda isə 53 faizi məhz tədqiqat mərkəzləri tərəfindən təmin edilmişdir. 2018-2021-ci illərdə Web of Sciencedə UNEC məqalələrinə istinadların 75,5 faizi, Scopusda isə 71.5 faizi tədqiqat mərkəzlərinin payına düşür.
Bu yaxınlarda UNEC-də daha iki laboratoriyanın açılışını etdik. Türk dünyasının böyük alimi, Nobel
mükafatçısı Aziz Sancar adına Qida Laboratoriyası və ölkəmizdə ilk dəfə olaraq UNEC-də fəaliyyətə başlayan
Bloomberg Maliyyə Laboratoriyası. 12 Bloomberg terminalından ibarət olan laboratoriya UNEC-in bu sahədə
dünyanın qabaqcıl universitetləri ilə eyni imkana malik olmasına və universitetdə keyfiyyətli araşdırma mühitinin
yaradılmasına imkan verəcək. Bloomberg laboratoriyası ölkədə maliyyə bazarlarının inkişaf etdirilməsinə böyük
töhfə verəcək və öz məzunlarının əmək bazarında işlə təmin olunmasında üstünlüyə malik olacaqdır.
Məzunlarının işə qəbul edilməsini stimullaşdırmaq məqsədilə UNEC işəgötürənlər qarşısında öhdəlik
götürür. Belə ki, işə götürüldüyü tarixdən 3 il müddətində işəgötürən tərəfindən UNEC məzununun hər hansı zəif
bilik və bacarıqları aşkarlanarsa, işəgötürənin sifarişi əsasında həmin zəif bilik və bacarıqların UNEC tərəfindən
və UNEC hesabına aradan qaldırılması təmin edilir. Bunun üçün müsahibə keçirən işəgötürənin bu haqda məlumat
verməsi yetərlidir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin tövsiyələrinə əsaslanaraq hazırlanmış "UNEC-100" İnkişaf
Strategiyasına əsasən, hədəfimiz UNEC-in 100 yaşının tamam olacağı 2030-cu ildə universiteti dünyanın 500 ən
yaxşı ali məktəblərindən birinə çevirməkdir. UNEC reallaşdırılması nəzərdə tutulan 7 strateji məqsəd və 31 strateji
hədəfə doğru özünün böyük tarixi keçmişi və mövcud potensialına arxalanaraq inamla irəliləyir. UNEC-in dünya
səviyyəli, XXI əsrin universitetinə çevrilməsi üçün yetərincə maddi-texniki, elmi-pedaqoji potensialı vardır.
Azərbaycan. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 10.
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Hüquqi və demokratik dövlət quruculuğunun banisi
Ziyafət Əsgərov,
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədri
Zamanın ağır keşməkeşlərindən, siyasi-iqtisadi enişlərdən-yoxuşlardan keçən və taleyinin bütün
sınaqlarından alnıaçıq çıxan Azərbaycan xalqı bu gün qürur doğuran günlərini yaşayır. Çünki 2020-ci ilin Vətən
müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması ilə xalqımız
yalnız müstəqillik dövrünün deyil, son iki əsrlik tarixinin ən şanlı salnaməsini yaratdı.
Bu qələbə tariximizə möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyətli və
cəsarətli siyasətinin, xalqımızın milli birliyinin nəticəsi kimi həkk olunmaqla bərabər, həm də xalqımızın Ulu
Öndəri, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin əbədiyaşar ideyalarının
təntənəsi oldu. Ümummilli Lider Heydər Əliyevlə başlanan, cənab İlham Əliyevlə davam edən güclü dövlətçilik
siyasəti müstəqillik tariximizə ən möhtəşəm qələbələri yazmaqla Azərbaycanı həm də hərb meydanının qalib
dövlətinə çevirdi.
Cəmiyyətin bütün təbəqələrini öz ətrafında birləşdirən lider
Bəşər tarixinin minilliklərə söykənən təcrübəsi, o cümlədən müasir politoloji rəy təsdiq edir ki, xalqların
və dövlətlərin inkişafında liderlərin rolu əvəzsizdir. Bu, tarixən belə olub, siyasi münasibətlərin keyfiyyət
dəyişikliklərinə məruz qaldığı çağdaş dövrümüzdə də. Güclü, vətənpərvər, qətiyyətli, cəmiyyətin bütün
təbəqələrini öz ətrafında birləşdirməyə qadir lideri olan dövlətlər həmişə yüksəlişə nail olmuş və tarixi uğurlar
qazanmışlar.
Belə liderlər və şəxsiyyətlər Azərbaycan xalqının tarixində də yetişmiş, dövlətçiliyimizin yaranıb
möhkəmlənməsində, dövlətimizin inkişafında öz siyasi və vətəndaşlıq missiyalarını layiqincə yerinə yetirmişlər.
Belə şəxsiyyətlərin arasında çağdaş intibahımızın və müstəqil dövlətçiliyimizin banisi olan, dövlətimizin
müstəqilliyini qoruyub saxlayan Ümummilli Lider Heydər Əliyevin adı hər bir azərbaycanlı tərəfindən fəxrlə
çəkilir. Xalqımızın tarixi şəxsiyyətlərinin fövqündə yer alan bu əbədiyaşar insanın dövlətimiz qarşısındakı
xidmətləri misilsiz və ölçüyəgəlməzdir. Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin, suverenliyinin və azərbaycançılıq
məfkurəsinin mövcudluğu üçün xalqımız məhz Ümummilli Lider Heydər Əliyevə borcludur.
Azərbaycan dövlətinin keçdiyi inkişaf yolunun bir çox parlaq səhifələri, görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü ilə
əlaqədar qələmə aldığım bu məqalədə Ulu Öndərimizin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyi dövründə hüquqi və
demokratik dövlət quruculuğu ilə bağlı tarixi xidmətlərindən bəhs etmək istəyirəm.
Demokratik dəyərlərə və prinsiplərə söykənən Konstitusiya
1991-ci ildə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri
keçmiş sovetlər birliyindən miras qalmış hüquq sisteminin yeni çağırış və tələblərə uyğunlaşdırılması, hüquqi
dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsi idi. Bu məsələ 1991-ci il oktyabrın 18-də qəbul edilən "Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı"nda öz əksini tapsa da, əməli və konkret işlər,
tələb olunan islahatlar yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə başlamasından sonrakı dövrə
təsadüf etdi.
Görkəmli dövlət xadimi və təcrübəli siyasətçi kimi Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, dövlətin möhkəmlənməsi
və yüksəlişi, hüquqi dövlət quruculuğu üçün ilk növbədə islahatlar həyata keçirilməlidir. Başqa sözlə desək,
hüquqi və demokratik dövlət qurmaq üçün bütün hüquq sisteminin yenidən qurulması və islahatların aparılması,
bazar münasibətlərini tənzimləyən mükəmməl qanunların qəbul olunması demokratik cəmiyyət quruculuğunun
ən mühüm və vacib şərtlərindən biridir. 1993-cü ilin prezident seçkiləri ərəfəsində bu barədə fikirlərini bildirən
Heydər Əliyev demişdir: "Azərbaycan Respublikasında demokratik hüquqi dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan
Respublikası demokratiya yolu ilə getməlidir, hec vaxt totalitar sistemə, kommunist rejiminə qayıtmamalıdır.
Azərbaycan Respublikasında siyasi plüralizm hökm sürməlidir. İnsan, söz, din, dil azadlığı - bunların hamısı
bərqərar olmalıdır. İnsan hüquqlarının qorunması bizim əsas məqsədlərimizdən biri, dövlət orqanlarının, hüquqmühafizə orqanlarının əsas vəzifələrindən biri olmalıdır. Dövlətin hüquqları da qorunmalıdır. Biz iqtisadiyyatda
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köklü islahatlar aparıb, bazar iqtisadiyyatına keçməliyik. Bizim borcumuz bütün Azərbaycanın simasını
dəyişməkdir. Azərbaycanı inkişaf etmiş, sivilizasiyalı, demokratik prinsiplərlə yaşayan bir dövlətə, cəmiyyətə
çevirməliyik".
Məhz Heydər Əliyevin sayəsində respublikamızda ardıcıl həyata keçirilən köklü islahatlarla müasir hüquq
standartlarını və milli xüsusiyyətləri özündə birləşdirən, beynəlxalq prinsip və müddəalara tam uyğun olan hüquq
sistemi yaradıldı. Bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət təsisatları yenidən formalaşdırıldı.
Hüquqi demokratik dövlət və vətəndaş cəmiyyəti qurmağı özünün başlıca məqsədi elan edən ölkəmizdə bu
sahədə atılan ilk addım ümumbəşəri dəyərlərə və prinsiplərə söykənən Konstitusiyanın qəbulu oldu. Konstitusiya
hər bir sivil ölkənin əsas qanunu kimi ən ali hüquqi qüvvəyə malikdir. Bu sənəd dövlətin quruluşunun və təməlinin
prinsiplərini, cəmiyyətin siyasi, hüquqi və iqtisadi əsaslarını təsbit etməklə, həm də vətəndaş hüquqlarını özündə
əks etdirir, ölkənin inkişaf prioritetlərini müəyyən edir. Bu mənada həyatının hər bir sahəsində dövlət siyasətinin
ümumi istiqamətlərini təsbit edən Konstitusiya özünün ali hüquqi xüsusiyyətləri ilə hər bir xalqın və dövlətin
həyatında xüsusi rola malikdir.
Xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəldikdən, dövlətçiliyimiz və müstəqilliyimiz üçün bütün təhlükələri
aradan qaldırdıqdan, siyasi-ictimai sabitliyini təmin etdikdən sonra hüquqi dövlət quruculuğuna başlayan Heydər
Əliyevin bu istiqamətdə ilk addımı yeni Konstitusiyanın qəbul olunması oldu. Həm də Heydər Əliyevin rəhbərliyi
ilə başlanan islahatlar artıq Azərbaycanda qanunların aliliyini təmin edən, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunu,
ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin edən yeni milli
Konstitusiyanın qəbulunu da gündəmə gətirmişdi. Bu isə yeni dövrün çağırış və tələblərinə cavab verməli,
müstəqil Azərbaycan dövlətinin və onun xalqının milli maraqlarını, ölkənin özünəməxsus xüsusiyyətlərini, millimənəvi dəyərləri unikal formada özündə əks etdirən hüquqi sənəd olmalı idi.
1994-cü ilin iyul ayında Milli Məclisin iclasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Konstitusiya
layihəsinin hazırlanmasına məsul olan xüsusi komissiyanın fəaliyyətə başlaması qərara alındı. Heydər Əliyev
dəfələrlə layihənin açıq müzakirəsini təşkil etdi. Bu ali sənədin müasir dəyərləri özündə ehtiva edən ən yetkin
formada qəbul olunmasını təmin etmək üçün gərgin əmək sərf edən Ulu Öndər layihənin hazırlanması zamanı
onun hər bir müddəasını şəxsən nəzərdən keçirdi, dövlətin gələcək taleyi, demokratik imici baxımından bu işə
son dərəcə həssaslıqla yanaşdı.
Ulu Öndər Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın ilk iclasında qəbul ediləcək Konstitusiyanın
əsas parametrlərini müəyyən edərək demişdir: "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".
1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan vətəndaşları ümumxalq səsverməsi yolu ilə müstəqil dövlətimizin
ilk Konstitusiyasını qəbul etdilər. Tariximizə Heydər Əliyev Konstitusiyası kimi daxil olan Əsas Qanunun qəbulu
demokratik, dünyəvi və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu əsasında dövlətimizin formalaşması, siyasi və hüquq
sistemlərində sabit özülün yaradılması işində ilk mərhələ oldu. Odur ki, müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyanın qəbulu müasir tariximizin ən mühüm hadisələrindən biri olmaqla Ulu Öndər Heydər Əliyevin
Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısındakı böyük xidmətlərindən sayılır.
Azərbaycanda belə bir yüksəksəviyyəli Konstitusiyanın qəbul olunması təsadüfi hal olmayıb, çoxəsrlik
dövlətçilik ənənələrinin, xalqımızın keçdiyi tarixi inkişaf yolunun məntiqi nəticəsi idi. Bununla ölkəmizin və
xalqımızın dövlətçilik tarixinə yeni bir şanlı səhifə yazıldı. Uzunmüddətli gərgin əməyin məhsulu olan bu
Konstitusiya öz demokratikliyi, humanistliyi və dolğunluğu ilə seçilərək ölkəmizdə vətəndaşların hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi və müstəqil dövlətçiliyimizin tərəqqisi üçün hərtərəfli zəmin yaratdı. Xalqımızın
demokratik dövlət qurmaq və dünya birliyində layiqli yer tutmaq istəyini nümayiş etdirdi. 1996-cı ildə
Konstitusiya günü münasibətilə Azərbaycan xalqına ünvanladığı təbrikində Heydər Əliyev demişdir: "Bu
Konstitusiya Azərbaycan xalqının keçdiyi tarixi inkişaf yolunun məntiqi nəticəsidir. Konstitusiya ölkəmizdə
vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, müstəqil dövlətçiliyimizin qorunub saxlanması,
möhkəmləndirilməsi və demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üçün hərtərəfli zəmin və şərait yaradır.
Azərbaycanın tarixi keçmişini, bugünkü reallıqlarını və gələcək inkişaf perspektivlərini əks etdirməsi,
ümumbəşəri və milli dəyərlərə söykənməsi konstitusiyamızı səciyyələndirən əsas cəhətlərdir".
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Azərbaycan Konstitusiyası dövlət və cəmiyyətin təşkilinin demokratik prinsiplərini ehtiva etməklə ictimai
həyatın bütün sferalarında, o cümlədən siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni və mənəvi sferalarda yeni məzmunlu
münasibətlərin formalaşmasını, insan və cəmiyyət, vətəndaş və dövlət münasibətlərində insan və vətəndaşın fərqli
üstün mövqeyini və bununla da insanın cəmiyyət və dövlət həyatında aparıcı rolunu müəyyən etdi. Marksist
fəlsəfəsindən və sovet hüquq doktrinasından fərqli olaraq artıq insan, onun hüquq və azadlıqları ali dəyərlər kimi
tanınmağa, dövlət tərəfindən onlara dəyər verilməyə başlandı. Eyni zamanda müstəqil Azərbaycanın
Konstitusiyası hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun əsaslarını müəyyən etdi, yeni siyasi və hüquqi
sistemin yaradılmasına yol açdı.
Müasir Azərbaycan parlamentinin yaradıcısı
Dövlət idarəçiliyi sistemində parlamentarizmin mövcudluğu demokratik quruluşun əsas əlamətlərindən
biridir. Müasir dövrdə parlamentarizm dövlət hakimiyyətinin elə bir sistemidir ki, burada qanunvericilik və icra
orqanlarının səlahiyyətləri arasında dəqiq hədd qoyulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün müsəlman Şərqində
ilk cümhuriyyət parlamenti 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanda yaranmışdır. Bu mənada Azərbaycan müəyyən
parlament və parlamentarizm ənənələrinə malik idi.
Heydər Əliyev demokratik cəmiyyət quruculuğunun vacib təsisatlarından olan parlamentin formalaşması
və inkişafına xüsusi əhəmiyyət verirdi. Ulu Öndərin böyük siyasətə qayıdışı onun Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri
seçilməsi ilə başlanmışdır. Heydər Əliyevin Ali Sovetə rəhbərlik etdiyi dörd ay ölkəmizdə parlament
mədəniyyətinin inkişafında mühüm rol oynamış, müasir peşəkar parlamentin formalaşması istiqamətlərini
müəyyən etməyə kömək göstərmişdir. Bu baxımdan Heydər Əliyev həm də müasir Azərbaycan parlamentinin
banisidir.
27 ilə yaxındır ki, Milli Məclis qanunvericilik hakimiyyəti səlahiyyətlərini uğurla həyata keçirir. Parlament
ölkədə aparılan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun, demokratikləşdirmə prosesinin, bazar
iqtisadiyyatı prinsiplərinin tətbiqinin möhkəm hüquqi bazasını yaratmış və təkmilləşdirmişdir. 2018-ci ildə
sentyabrın 21-də Milli Məclisdə Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi münasibətilə təntənəli iclasda Prezident
İlham Əliyev Milli Məclisin respublikamızın həyatında rolunu qiymətləndirərək demişdir: "Bu gün Azərbaycan
uğurla inkişaf edir və mən bu inkişafda Azərbaycan parlamentinin rolunu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm.
Azərbaycan parlamenti həm Heydər Əliyevin dövründə, həm də bu gün öz fəaliyyəti ilə ölkəmizin müstəqilliyini
möhkəmləndirir, sürətli inkişafını təmin edir, bu inkişafa öz töhfəsini verir. Bir çox qanunlar qəbul edilmişdir.
Demək olar ki, bu qanunlar həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir. Bizim qanunvericilik bazamız ən yüksək
meyarlara cavab verir. Biz bir çox beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşuq və azadlıqların təmin edilməsində,
demokratik inkişafla bağlı siyasətimizin aparılmasında Azərbaycan parlamentinin çox böyük rolu var".
Dünya praktikasında parlamentlər bir və ya iki palatalı olurlar. Respublikamızın konstitusion quruluşuna
əsasən, Azərbaycan unitar dövlətdir, parlament isə birpalatalıdır. Demokratiya şəraitində Milli Məclisə indiyədək
altı dəfə keçirilmiş azad, ədalətli və şəffaf seçkilər Azərbaycanın demokratik inkişafında mühüm rol oynamışdır.
Respublikamızda hüquqi və demokratik dövlətçiliyin prinsiplərindən biri kimi parlamentin formalaşdırılmasının
müasir standartlara uyğun mexanizmi də yaradılıb.
Mütərəqqi seçki sistemi
Demokratik inkişafın əsas meyarlarından biri azad, ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsidir. Məhz
demokratik seçkilər hakimiyyətin mənbəyi sayılan xalqın iradəsinin ifadəsidir. Xalqın iradəsi olmayan yerdə isə
demokratiyadan söhbət gedə bilməz. Seçib-seçilmək hüququ hər bir vətəndaşın konstitusion hüququ olduğundan,
vətəndaş bütün seçkilərdə səs verir. Yəni seçki hüququ olan bütün vətəndaşlar ölkənin ali rəhbərini, qanunvericilik
orqana, bələdiyyələrə öz nümayəndələrini seçir, referendumda iştirak edirlər. Vətəndaşların seçkidə iştirakına
təzyiq edilə bilməz və heç kəsin onun öz iradəsini azad ifadə etməsinə mane ola bilməz. Digər tərəfdən, seçki
siyasi və sosial qrupun hakimiyyətə gəlməsinin yeganə sivil qaydası rolunu oynayır. Bu mənada seçki mahiyyət
etibarı ilə dövlət orqanlarının və idarəetmənin müəyyən qaydalar əsasında vətəndaşların iradəsinin birləşməsi
əsasında formalaşdırılması üsulu kimi xarakterizə olunur.
Müstəqillik dövründə demokratik dəyərləri tam mənimsəyən respublikamızda seçkilərin azad, ədalətli və
şəffaf keçirilməsi ənənəsi formalaşıb. Bu ənənənin də müəllifi Heydər Əliyevdir. Ulu Öndərin sayəsində ötən
əsrin 90-cı illərin əvvəllərinin siyasi böhranlarını geridə qoyduqdan sonra Azərbaycan dövləti üçün azad,
demokratik seçkilərin keçirilməsi və bunun üçün lazımi qanunvericilik bazasının yaradılması, seçkilərin
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keçirilməsi prosesləri və təşkilati məsələlərin həll olunması hüquqi dövlətin formalaşdırılması baxımından çox
böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Təsadüfi deyil ki, məhz Heydər Əliyev hüquqi dövlət quruculuğunun mühüm tərkib
hissəsi kimi respublikamızda müasir tələb və çağırışlara cavab verən seçki sistemi təşəkkül tapıb.
Seçkilərin keçirilməsi öncə hüquqi sənədlərlə - ölkənin Konstitusiyası, Seçki Məcəlləsi və digər normativ
hüquqi aktlarla tənzimlənir. Heydər Əliyevin müəllifliyi ilə hazırlanıb qəbul edilən ilk Konstitusiyada demokratik
və hüquqi dövlətçiliyin əsas göstəricilərindən biri kimi vətəndaşların seçki hüquqi və referendumla bağlı məsələlər
təsbit olunub. Konstitusiyasının 56-cı maddəsində deyilir: "Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət
orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır". Ümumilikdə isə Konstitusiya
demokratik standartlara cavab verən azad, ədalətli, obyektiv seçkilərin keçirilməsi üçün əsas prioritetləri
müəyyənləşdirib. Əsas Qanunda təsbit olunmuş müddəalara istinadən Azərbaycanda ümumi, bərabər və birbaşa
səsvermə yolu ilə seçkilərin hüquqi çərçivəsi formalaşdırılıb.
Demokratiya sahəsində böyük uğurlar əldə etmiş dövlətlərin də seçki praktikası göstərir ki, hər bir seçkinin
demokratikliyini təmin edən şərtlər sırasında siyasi iradə amili ilə yanaşı, təkmil seçki qanunvericiliyinin də
olması olduqca vacibdir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu məsələyə göstərdiyi yüksək diqqət sayəsində hüquqidemokratik dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirilən islahatlar mükəmməl seçki qanunvericiliyinin
formalaşdırılması və vətəndaşların ən mühüm siyasi hüquqlarından biri olan seçki hüququnun, habelə
fundamental hüquqları olan vətəndaşların dövlətin və cəmiyyətin siyasi həyatında iştirak etmək, vətəndaşların
dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək kimi hüquqlarının hayata keçirilməsi üçün lazımi zəmin yaradılması ilə
müşayiət olunub və 2003-cü ildə bu sahədə aparılan məcəllələşdirmə Azərbaycan Respublikası Seçki
Məcəlləsinin qəbulu ilə nəticələnib.
Seçki Məcəlləsi mütəmadi olaraq təkmilləşdirilib və hazırkı dövrün ən təkmil seçki qanunu kimi təqdim
oluna bilər. Eyni zamanda respublikamızın seçki sistemi müəyyən prinsiplərə əsaslanır. Həmin prinsiplər
seçkilərin mahiyyətini ifadə edir. Azərbaycan Respublikasında seçki sisteminin prinsipləri Konstitusiyanın 83 və
101-ci maddələrində də öz əksini tapıb.
Müstəqil məhkəmə hakimiyyəti
Ulu Öndər Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yaratmadan mükəmməl hüquqidemokratik dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının daha etibarlı təmini mümkün deyil. Bunun üçün ölkədə
məhkəmələrin köklü islahatına ehtiyac var idi.
Müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyasında ilk dəfə olaraq Məhkəmə Hakimiyyəti anlayışı verildi. Bununla
da cəmiyyətdə yaranan bütün hüquq münasibətlərinin həlli məsələsi məhkəmə orqanlarının səlahiyyətinə aid
edildi. Bu mənada məhkəmə hakimiyyəti, onun hüquqi dövlətdə rolu və yeri ilə bağlı əsas ideyalar Konstitusiyada
bünövrə kimi qoyulmuş konseptual əsaslardan irəli gəlir.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1997-ci ildə Milli Məclisdə zəngin demokratik ənənələri olan ölkələrin
təcrübəsinə əsaslanan "Məhkəmələr və hakimlər haqqında" qanun qəbul edildi. Həmin qanunun tətbiq edilməsi
və məhkəmə islahatlarının həyata keçirilməsinə dair tədbirlər haqqında proqram xarakterli fərman imzalandı və
ölkəmizdə məhkəmə quruluşunun və məhkəmə icraatının mahiyyətcə yeni modelinin bərqərar edilməsi prosesinə
başlanıldı.
Eləcə də prokurorluq orqanları yenidən formalaşdırıldı. Hüquqi islahatların nəticəsi olaraq prokurorluq
müasir dövrün tələblərinə cavab verən, fəaliyyətində qanunçuluq, dövlətçilik, siyasi bitərəflilik, obyektivlik,
qərəzsizlik və insan hüquqlarının təmini kimi prinsipləri rəhbər tutan demokratik məzmunlu bir təsisata çevrildi.
Heydər Əliyevin 26 aprel 2000-ci ildə Respublika Prokurorluğunun rəhbər işçiləri ilə keçirdiyi və
prokurorluğun həyatında müstəsna rol oynamış tarixi görüşdən sonra Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunda
hərtərəfli islahatlara başlanıldı, dövlət başçısının tövsiyə və göstərişlərinə müvafiq olaraq həyata keçirilən
tədbirlər sayəsində prokurorluğun demokratik məzmunda yeniləşdirilməsi, neqativ təzahürlərin aradan
qaldırılması, müasir standartlar səviyyəsində işləməyə qadir olan kadr korpusunun formalaşdırılması, son nəticədə
cinayətkarlığa qarşı mübarizə, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi işinin zəruri tələblər səviyyəsinə
qaldırılması təmin edildi.
Hüquqi və demokratik dövlət quruculuğuna aparan yolda həyata keçirilən islahatlarla 28 dekabr 2001-ci il
tarixdə "Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiya qanunu qəbul edildi və bununla da insan hüquqlarının yeni bir qeyri-prosessual
müdafiə mexanizmi formalaşdırıldı. Sonradan bu istiqamətdə həyata keçirilən islahatlar Ombudsman təsisatının
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respublikanın regionlarında mərkəzlərinin yaradılması və Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan hüquqları üzrə
Müvəkkil (Ombudsman) institutunun təsis olunması ilə davam etdirildi.
Azərbaycanın hüquqi-demokratik dövlət kimi əsasları daha da möhkəmlənib
Heydər Əliyevin başlatdığı hüquqi-demokratik dövlətçiliyin mühüm göstəricilərindən biri də çoxpartiyalı
siyasi sistemin formalaşdırılmasıdır. Bu barədə söz açarkən ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində mövcud olmuş
antidemokratik siyasi vəziyyəti xatırlamaya bilmirik. Ulu Öndərin liderliyi ilə 1992-ci ildə yaradılan Yeni
Azərbaycan Partiyası o dövrdə müxalifət partiyası kimi siyasi meydana çıxmışdı. Həmin illər isə siyasi
hakimiyyətdə olan qüvvələrin Heydər Əliyevə və YAP-a qarşı hansı maneələr törətdikləri hər kəsə yaxşı bəllidir.
Lakin Heydər Əliyevin hüquqi dövlət quruculuğunda siyasi partiyaların ölkənin siyasi həyatında iştirakına
ehtiramla yanaşılıb. Təsadüfi deyil ki, müxalifət təmsilçiləri həmişə Milli Məclisdə təmsil olunublar. O cümlədən
idarəçilikdə də müxalif kadrlara etimad göstərilib.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi dövlət quruculuğu prosesi məhz demokratik, hüquqi
dövlətin formalaşmasına yönələrək səmərəli, effektiv nəticələrlə müşayiət olunub. Hazırda isə həmin proses
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yeni keyfiyyət mərhələsinə yüksəldilərək ardıcıl
davam etdirilir. Son illər dövlət idarəetməsində həyata keçirilən islahatların hakimiyyətin bütün qollarını əhatə
etməsi, məhkəmə-hüquq sistemində baş verən yeniliklər, müxalifət partiyaları ilə konstruktiv siyasi dialoqun
aparılması, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının inkişafı Azərbaycanın hüquqi-demokratik dövlət kimi əsaslarını
daha da möhkəmləndirib.
Bütün bunlar nəticə etibarilə dövlətimizi və xalqımızın milli həmrəyliyini daha gücləndirir, cəmiyyətimizin
rifahını daha da yüksəldir. Cənab İlham Əliyevin Ali Baş Komandanlığı ilə 44 günlük Vətən müharibəsində
qazanılan tarixi Zəfər bunun bariz nümunəsidir.
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Müasir Azərbaycanın yaradıcısı və müəllifi
Dahi şəxsiyyət! Dünyaşöhrətli siyasətçi! Böyük vətənpərvər! Azərbaycanlı!
Ədalət Fərəcov,
YAP Veteranlar Şurasının üzvü,
91-lərin üzvü, Prezident təqaüdçüsü,
professor
Heydər Əliyev haqqında düşünərkən, hər birimizin fikrinə məhz bu sözlər, bu anlayışlar gəlir. XX əsrdə
Azərbaycan xalqının dünyaya bəxş etdiyi dahi şəxsiyyətlər sırasında ulu öndər ən yüksək zirvədə dayanır.
Ulu öndər Heydər Əliyev fenomeni Azərbaycan xalqı, onun tarixi və tarixçiləri üçün möhtəşəm bir mövzu
olaraq əsrlər boyu öz aktuallığını saxlayacaq. Uzun illər ərzində Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında çalışan ulu
öndər bütün imkanları daxilində azərbaycanlıların bu sahəyə cəlb edilməsinə şərait yaradırdı. Bununla yanaşı, o
illərdə çox sayda Azərbaycan ziyalısını gerçəkləşə biləcək real repressiyadan xilas etmişdir. Bu baxımdan, hələ
Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında işləyərkən Heydər Əliyev adını Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə
yazdırmışdır. Ümummilli liderimiz yeganə azərbaycanlı idi ki, Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında işləyərkən
general rütbəsinə yüksələ bilmişdir.
Heydər Əliyevin həyatını, yaradıcılığını tarixçilər, filosoflar, siyasətçilər müxtəlif mərhələlərə ayırırlar.
Onun Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyi dövr, 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etməsi, 19821988-ci illərdə SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində fəaliyyət göstərməsi, sonra onun Naxçıvan
dövrü ilə əlaqəli olan fəaliyyəti - 1990-1993-cü illər və ikinci dəfə Azərbaycan Respublikasına hakimiyyətə
gəldiyi 1993-2003-cü illər. Bütün məqamlarda vaxt, zaman özü Heydər Əliyevi Azərbaycana rəhbər vəzifəyə
gətirmişdir. Çünki Heydər Əliyev respublika hakimiyyətinə gələrkən keçmiş ittifaq respublikaları arasında
Azərbaycan özünə layiq mövqelərdə deyildi. Qısa müddətdə Heydər Əliyevin yüksək işgüzarlığı, intellektual
səviyyəsi sayəsində Azərbaycan sürətlə inkişaf etməyə başladı, bir-birinin ardınca dəfələrlə keçici Qırmızı Bayraq
ordeni aldı. Bir rəhbər olaraq Heydər Əliyev Azərbaycanın həyati əhəmiyyət daşıyan bütün sahələrinə, o
cümlədən sənayenin, kənd təsərrüfatının, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə sahələrinin inkişafına xüsusi diqqət
göstərirdi. Təhsillə əlaqədar olaraq bir neçə məqamı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Heydər Əliyev
respublikaya rəhbərlik edərkən 17 min Azərbaycan gəncini keçmiş ittifaqın 50 şəhərinə 170 ali məktəbin 250
müxtəlif ixtisası üzrə təhsil almağa göndərmişdi. Digər tərəfdən isə o, savadlı və fiziki cəhətdən hazırlıqlı
Azərbaycan gənclərini keçmiş ittifaqın ali hərbi məktəblərində təhsil almalarını təşkil etmişdir. Elə həmin illərdə
- 1972-ci ildə Zaqafqaziyada ilk dəfə olaraq Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində hərbi və fiziki
təlim fakültəsini təsis etməyə göstəriş vermişdi və həmin fakültə bu gün də fəaliyyətini davam etdirir. Yaxud
həmin vaxtlarda ulu öndərin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi lisey təsis olunmuşdur.
Həmin lisey Azərbaycan gənclərinin hərbi sahədə yetişmələrində böyük rol oynayır. Fəxrlə demək lazımdır ki,
həm Birinci Qarabağ müharibəsi, həm də İkinci Qarabağ müharibəsi dövründə həmin məktəbin məzunları böyük
qəhrəmanlıq, şücaət göstərmişlər. Bu məktəbin məzunları dövlətin güc strukturlarında öz fəaliyyətlərini davam
etdirirlər. Sanki Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyinin, onun müstəqilliyinin şərtlərini nəzərə almışdır. Hətta
respublikaya hakimiyyətinin birinci dövründə çoxlu sayda istedadlı, bacarıqlı gənci dövlət vəzifələrinə təyin
etmişdi. Bu gün bu siyasət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
1982-ci ildə ulu öndər SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində işləyərkən bu quruma aid olan
ən ciddi məsələlərə nəzarət, rəhbərlik etmək bilavasitə Heydər Əliyevin səlahiyyətində olmuşdur. Səhiyyə, təhsil,
sənaye əhəmiyyətli tikililərin aparılması və s. Ulu öndərin fəaliyyəti ilə bağlı ötən il noyabr ayının 29-da "Rusiya
24" telekanalında Vladimir Putinin Ruslan Baysarovla görüşü diqqətimi cəlb etdi. Həmin görüşdə ulu öndər
haqqında Ruslan Baysarov müəyyən məlumatları verdi və qeyd etdi ki, 1974-cü ildən başlayaraq Baykal-Amur
magistralının tikintisi geniş vüsət almışdı. O vaxt SSRİ-nin müxtəlif regionlarından, o cümlədən Azərbaycandan
bu tikintidə işləmək üçün çoxlu sayda insanlar, gənc qüvvələr cəlb olunmuşdu. 1984-cü ildə Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin siyasi bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini
Heydər Əliyev uzunluğu 45 kilometr olacaq 8 tunelin tikintisi ilə bağlı Baykal-Amur magistralına gəlir və layihə
ilə tanış olur. Lakin 2 yeni tunelin tikilməsi siyasi büro tərəfindən nəzərdə tutulmamışdır. Çünki 2 yeni tunelin
işlənilə bilməsi öz mürəkkəbliyinə və labirintliyinin çoxluğuna, həm də relyefə görə bir qədər çətin məsələ idi.
Hətta xarici mütəxəssislər belə həmin 2 tunelin işlənilməsindən imtina etmiş, yerli mütəxəssislərə də bu tikintinin
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aparılmasını məsləhət bilməmişlər. Lakin ulu öndər Baykal-Amur magistralında olarkən əvvəl layihə ilə tanış
olur, sonra fəhlələrlə, mütəxəssislərlə söhbət edir. Ruslan Baysarov deyirdi ki, Heydər Əliyevin qətiyyətli qərarı
nəticəsində məsələ yerindəcə həllini tapmış və 2 yeni tunelin tikilməsinə qəti qərar verilmişdi. Həmin tunellər
əzəmətinə, arxitekturasına, həm də çəkilişinə görə dünyada inşa olunan tunellərdən kəskin surətdə fərqlənir. Belə
bir ciddi iş Heydər Əliyevin qətiyyəti və zehni qabiliyyəti, intellekti sayəsində başa gəlir. Təsadüfi deyil ki, 2008ci il iyul ayında Baykal-Amur magistralının Anqolya stansiyasına ulu öndər Heydər Əliyevin adı verilmişdir. Bu,
Azərbaycan xalqına və ulu öndərin xidmətlərinə göstərilən münasibətin, diqqətin nəticəsidir.
1988-1993-cü illərdə respublikamızda xaos, anarxiya vəziyyəti yaranmışdır. Hakimiyyətə gələnlərin
kimliyi bilinmir, ölkəni səriştəsiz, bacarıqsız insanlar idarə edir, qısa müddətdən sonra hakimiyyətdən getmək
məcburiyyətində qalırdılar. Ayrı-ayrı partiyalar hakimiyyətə gəlmək uğrunda öz aralarında mübarizə aparırdılar.
Qarabağ uğrunda gedən müharibədəki, konfliktdəki uğursuzluqlar sanki unudulmuşdu. Bakı şəhərində, əslində
elə respublikada çörək qıtlığı, benzin növbələri yaranmış, axşam hava qaralan kimi şəhərə çıxmaq qorxulu reallığa
çevrilmişdi.
O illərdə Azərbaycan ziyalıları belə qənaətə gəldilər ki, ölkəyə rəhbərliyi xalqın etimadını qazanmış
şəxsiyyətə etibar etmək lazımdır. Bu şəxsiyyət isə yalnız və yalnız Heydər Əliyev idi. Ulu öndər həmin vaxtda
Naxçıvanda Ali Məclisin sədri vəzifəsində fəaliyyət göstərirdi. Lakin AXC - müsavat cütlüyü nəinki onun
hakimiyyətə qayıtmasına, Bakı şəhərinə belə gəlməsinə imkan vermək fikrində deyildi. Lakin Azərbaycan
ziyalıları dönə-dönə təkbətək, ya qrup şəklində Naxçıvana gedir, Heydər Əliyevlə görüşür, ondan respublikanı
düşdüyü vəziyyətdən necə xilas etmək istiqamətində məsləhətlər alırdılar. Belə bir mürəkkəb məqamda 91 nəfər
ziyalı sonralar ulu öndərin qeyd etdiyi kimi, özlərində cəsarət tapıb 16 oktyabr 1992-ci ildə "Səs" qəzeti vasitəsilə
ulu öndərə müraciət etdilər. Müraciətdə ulu öndərdən ikinci dəfə respublika hakimiyyətinə gəlməsi xahiş
olunurdu. Xoşbəxtlikdən ulu öndərin həmin müraciətə cavabı çox çəkmədi. Ulu öndər razılıq verdi. 1992-ci il
noyabr ayının 21-də 551 nəfərin iştirakı ilə əlverişsiz bir şəraitdə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis
konfransı keçirildi və ulu öndər Partiyanın sədri vəzifəsinə seçildi. 1993-cü il 9 iyunda Heydər Əliyev xalqın
təkidli istəyi və arzusu ilə Bakıya gəldi. Onu da qeyd edim ki, hətta həmin vaxtlarda cəbhə-müsavat cütlüyünün
özü belə Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsini arzu edirdilər. Ulu öndər Bakıya gələndən sonra 1993-cü il iyunun
13-də Gəncə şəhərinə getdi. Gəncə əhalisi Heydər Əliyevi çox sevinclə qarşıladı. Bir-biri ilə silah dilində danışan
tərəflər öz iddialarından birdəfəlik əl çəkdilər. Həmin qüvvələr Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə istiqamətləndi.
Bu, Heydər Əliyevin xalq yanında illərdən bəri qazandığı hörmətin, etibarın nümunəsi idi. Bundan başqa, 1994cü ilin may ayında ulu öndər ermənilərlə atəşkəs razılığı əldə etdi. Bunun böyük əhəmiyyəti onda idi ki,
Azərbaycan ordusu müasir döyüş vasitələrindən istifadə edə bilmək bacarığına yiyələnmək üçün vaxt qazandı.
Həmin il sentyabr ayının 20-də ulu öndər "Əsrin müqaviləsi"ni imzaladı. Bir tərəfdən böyük dövlətlər
Azərbaycana investisiya qoymaqdan çəkinmir, digər tərəfdən həmin vaxtda Heydər Əliyevin böyük dövlətlərə
səfərlər etməsi, rəhbərlərlə görüşməsi həmin dövlətlərin nəzərində Azərbaycanın sivil bir dövlət olduğu qənaətini
təsdiqləyirdi. Ən əsası isə Heydər Əliyevin xarici ölkələrə səfərləri nəticəsində Azərbaycan informasiya
blokadasından azad oldu.
Dahi rəhbər, ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqına, vətəninə göstərdiyi xidmətlər saymaqla, yazmaqla
tükənən deyil. Əvəzedilməz böyük şəxsiyyət, dahi rəhbər, ümummilli lider Heydər Əliyev müasir Azərbaycan
dövlətinin memarıdır.
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Ulu Öndərin ideyaları daim yaşayır
Sona Salmanova,
Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini
Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanmış və qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk
Konstitusiyasında ədalət, azadlıq, humanizm və insanpərvərlik kimi yüksək meyarlar öz əksini tapmışdır. Dünya
təcrübəsində insan hüquq və azadlıqları, onun şərəf və ləyaqətinin qorunması ən ali dəyər kimi ön plana çəkilir
və məhz bu səbəbdəndir ki, Əsas Qanunumuzda insan hüquq və azadlıqlarının təmini dövlətin ali məqsədi kimi
təsbit olunmuşdur.
Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə beynəlxalq standartlara cavab verən yeni məhkəmə-hüquq sisteminin
formalaşdırılması, Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması məhz Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir. Ulu
öndərimizin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş islahatlar sayəsində formalaşmış hüquqmühafizə orqanları Azərbaycanda hüquqi və demokratik dövlət quruculuğunda fəal rol oynayan təsisatlardır.
Tarixdə elə şəxsiyyətlər var ki, təkcə öz zəmanələrinin deyil, həm də mənsub olduqları xalqının gələcək
inkişaf yoluna günəş kimi nur saçmış, milli tərəqqiyə hesablanan ideyaları, tövsiyələri, nəsihət və vəsiyyətləri ilə
bu yolu işıqlandırmış və zənginləşdirmişlər. Müasir, suveren və demokratik Azərbaycan dövlətinin memarı və
qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin adı belə dahi şəxsiyyətlərdən biri kimi dünya tarixinə qızıl hərflərlə
yazılmışdır. Milli dövlətçiliyimizin qorunub saxlanması, möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi məhz
ümummilli liderimizin müdrikliyi və uzaqgörənliyi, şəxsi fədakarlığı və idarəçilik istedadı sayəsində mümkün
olmuşdur.
"Mən həmişə fəxr etmişəm ki, azərbaycanlıyam!" - deyən Ulu Öndər bütün həyatı və varlığı ilə doğma
torpağına və xalqına bağlı idi. Halal zəhmətlə yaşayan sadə və zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açan, fitri
istedadı, dərin zəkası, polad iradəsi ilə həyatı və fəaliyyəti dövründə qarşılaşdığı müxtəlif və çətin sınaqları dəf
edən, bununla yanaşı, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında sıravi əməkdaşdan ən yüksək ali rütbəyə yüksələn, sovet
hakimiyyətinin mötəbər rəhbər vəzifələrində ləyaqət və inamla addımlayan, Azərbaycanı geridə qalmış əyalətdən
çiçəklənən respublikaya çevirən, istiqlal və qurtuluş savaşının önündə xilaskarlıq missiyasını yenilməz cəsarətlə
yerinə yetirən ulu öndərin həyat və mübarizə salnaməsi hər bir soydaşımız üçün qürur mənbəyi, misilsiz örnək,
xalqına, vətəninə sədaqət rəmzidir.
Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev dövrü onun ilk dəfə respublika rəhbəri seçildiyi vaxtdan başlansa da,
bu dahi insan hələ dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında çalışdığı illərdə milli mənafelərin qorunması uğrunda
mübarizə aparmış, həmin orqanların milliləşdirilməsinin təşəbbüskarı və təşkilatçısı olmuşdur. O dövrdə milli
özünüdərki təqib edən və cəzalandıran totalitar kommunist rejimi tərəfindən xalqımızın bir sıra istedadlı
nümayəndələrinə, vətənpərvər ziyalılarına, azadlıq və istiqlal əhvali-ruhiyyəli gənclərinə qarşı təqiblərin qarşısı
məhz ulu öndərin cəsarət və fədakarlığı sayəsində alınmışdır. Vaxtilə sovet rejiminin əsassız və amansız
mühakimə üsul və metodlarına məruz qalmış, mənəvi və fiziki əzablar görmüş həmvətənlərimizin
reabilitasiyasında, sosial-mənəvi hüquqlarının bərpasında, dövrünün repressiya qurbanı olmuş şair və
yazıçılarımızın əsərlərinin tapılıb nəşr edilməsində, İkinci Dünya müharibəsində əsir düşən və xarici müqavimət
hərəkatında iştirak edən soydaşlarımızın "vətən xaini" adı ilə damğalanmaqdan qurtulmasında, eləcə də
həmyerlilərimizin faşizmə qarşı partizan fəaliyyətində göstərdikləri şücaət və qəhrəmanlıqları ilə bağlı faktların
aşkara çıxarılmasında və dəyərləndirilməsində Heydər Əliyev əsl milli təəssübkeşlik nümunəsi göstərmişdir.
Repressiya qurbanı olmuş, uzaq Sibirdəki həbs düşərgələrinin birində həyatla vidalaşmış böyük şair Hüseyn
Cavidin nəşinin doğma Vətənə gətirilib milli adətlərə uyğun şəkildə yenidən dəfn edilməsi kimi o dövrdə çox
böyük cəsarət tələb edən təşəbbüsün də müəllifi və icraçısı şəxsən ulu öndərimiz olmuşdur.
Tarixi gerçəkliyi təsdiqləyən bu kimi konkret faktlar, eləcə də respublikaya rəhbərlik etməyə başladıqdan
sonra bütün sahələrdə apardığı genişmiqyaslı quruculuq işləri, həyata keçirdiyi inkişaf strategiyası söyləməyə əsas
verir ki, Heydər Əliyev öz xalqının həqiqi istiqlala qovuşacağını, Azərbaycanın tam müstəqilliyə çıxacağını
hamıdan erkən görmüş və bu yolda böyük müdriklik və hünərlə çalışmışdır. Sağlam və şəffaf gələcək naminə,
xalqını sevən, millətinə sədaqətlə xidmət edən gənclərin yetişdirilməsinin vacibliyini uzaqgörənliklə düşünərək,
Ulu Öndər hüquqazidd əməllərə, cinayətkarlığa, xüsusən, rüşvətxorluq və korrupsiya hallarına qarşı kəskin
mübarizəyə başladı. Ötən əsrin səksəninci illərində - kommunist ideologiyasının hakim olduğu bir vaxtda onun
"Qoy ədalət zəfər çalsın!" şüarını irəli sürməsi keçmiş ittifaq dövlətləri miqyasında geniş əks-səda doğurmuşdu.
"İnsanların bərabərliyi"ni özünün əsas ideoloji xətti kimi bəyan etmiş sovet cəmiyyətində haqq-ədalət
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prinsiplərinin pozulmasının, yüksəkvəzifəli dövlət adamının, respublika rəhbərinin dilindən səslənməsi böyük
cəsarət tələb edirdi. Həmin dövrdə Azərbaycanda ulu öndərimizin bərqərar etdiyi ədalətlilik mühitinin əsas
göstəricilərindən biri fəhlə-kəndli övladlarının hüquqşünas təhsili almasına şərait yaradılması oldu. Bu gün
ölkəmizin məhkəmə, hüquq-mühafizə və digər orqanlarında dövlətimizə və xalqımıza sədaqətlə xidmət edən,
Heydər Əliyev ideyalarından yararlanaraq müstəqilliyimizin dönməzliyi, qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi
uğrunda çalışan təcrübəli hüquqşünasların əksəriyyəti də məhz o dövrün yetirmələridir. Ümumiyyətlə, ulu öndər
müxtəlif sahələr üzrə çoxsaylı gənc milli kadrların, mütəxəssislərin hazırlanmasına misilsiz qayğı göstərmiş, hətta
respublikanın ucqarlarında doğulub-böyümüş yüzlərlə istedadlı gənclərin keçmiş SSRİ-nin ən nüfuzlu ali
məktəblərində təhsil almasına şərait yaratmış, azərbaycanlıların uşaq yaşlarından hərb sənətinə yiyələnməsi kimi
gələcəyə istiqamətlənmiş addım atmış, respublikamızda xüsusi hərbi məktəbin açılmasına nail olmuşdur.
Ulu öndər Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə milli-mənəvi oyanışı milli iqtisadiyyatın vüsətli
inkişafı ilə üzvi şəkildə əlaqələndirməyi bacarmış, xalq təsərrüfatının bütün sahələrində güclü potensial və
resurslar yaratmağa, həmçinin Xəzərin neft ehtiyatlarının aşkara çıxarılması istiqamətində mühüm işlər
görülməsini təmin etmişdir. Məhz bunun nəticəsi idi ki, sovet dövlətinin süquta uğradığı dövrdə Azərbaycan
özünün iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə müttəfiq respublikalar arasında ən öncül mövqelərdən birinə yüksəlmiş,
iqtisadi müstəqilliyini demək olar ki, təmin etmişdi. Eyni zamanda, milli məsələlərə dair ciddi ideoloji qadağaların
hökm sürdüyü şəraitdə müstəqilliyin daha bir mühüm atributu - ana dilimizin dövlət dili kimi təsdiqi məhz Heydər
Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə qəbul edilmiş respublikanın Əsas Qanunu olan Konstitusiyada öz əksini
tapmışdır.
Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin ulu öndərin siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti barədə söylədiyi dəyərli sözləri
burada xatırlatmaq yerinə düşər: "Heydər Əliyev tarixi şəxsiyyətdir, müstəqil Azərbaycanın qurucusudur, onun
memarıdır. Heydər Əliyev Azərbaycana iki dəfə rəhbərlik etmişdir. Azərbaycan onun rəhbərliyinin hər iki
dövründə çox sürətlə inkişaf edib. Birinci dəfə sovet dövründə, 1969-cu ildə rəhbər təyin olunandan sonra
Azərbaycanda əsaslı dəyişikliklər baş verdi. O vaxtdan Azərbaycan onun rəhbərliyi ilə sürətlə inkişaf edərək 13
il ərzində Sovet İttifaqında ən qabaqcıl yerlərdə oldu. O vaxt Sovet İttifaqında cəmi iki respublika özünü tam
təmin edirdi və Ümumittifaq büdcəsinə öz töhfəsini verirdi. Onlardan biri Azərbaycan idi. Məhz o illərdə müasir
sənaye komplekslərinin yaradılması, kənd təsərrüfatının inkişafı sürətlə gedirdi. Azərbaycan sovet məkanında
mədəniyyət, incəsənət sahələrində öz sözünü deyirdi və respublikamızın o vaxtkı tarixi çox uğurlu idi".
lu öndər Heydər Əliyevin keçmiş sovet dövlətinin siyasi rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasından sonra
xalqımızın başına gətirilən müsibətlərin canlı şahidlərindən biri kimi deyə bilərəm ki, 1987-ci ildə baş vermiş bu
hadisədən cəmi iki həftə sonra Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırıb Ermənistana birləşdirmək uğrunda erməni
lobbisinin kampaniyası başlandı. Sonrakı hadisələr, sözün həqiqi mənasında, başsız qalan xalqımız üçün çox
faciəli oldu. Əvvəlcə, Sumqayıtda, Qarabağda, daha sonra Bakıda milli zəmində təxribatlar törədildi.
Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların ata-baba yurdlarından didərgin salınması, soyqırımına
məruz qalması baş verdi, ardınca torpaqlarımız işğal edildi. Ermənilərin havadarları sovet qoşunlarının dinc
əhaliyə qarşı Bakıda qanlı cinayətin törədilməsinə nail oldular.
Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətdə olmadığı dövrün acı mənzərəsi düşmən qüvvələrin hərəkətə
keçməsinə və fəallaşmasına yol açdı.
Ulu öndərin Bakıdakı Qanlı Yanvar hadisəsindən dərhal sonra sovet rəhbərliyinə qarşı sərt bəyanatla çıxış
etməsi onun daim öz xalqı ilə birgə olduğunu, doğma vətəninin ağrıları ilə yaşadığını bir daha sübuta yetirdi. O,
sovet dövlətinin süqutundan, totalitarizmin iflasından əvvəl, 1991-ci ilin iyulunda Kommunist Partiyasının
sıralarını tərk edərək, Azərbaycanda müstəqillik uğrunda mübarizənin genişlənməsinə, milli azadlıq hərəkatının
vüsət almasına böyük təkan verdi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, xalqımız öz dahi oğluna tükənməz məhəbbətini, onun siyasi müdrikliyinə
və yenilməz iradəsinə inamını və ümidini heç zaman itirməmiş, milli mənafelərimizə yalnız xələl gətirən fəaliyyəti
ilə etibardan düşmüş səbatsız şəxslərin rəhbərliyi dövründə də xilas yolunu Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə
qayıdışında görmüşdür. 1993-cü ilin iyununda Qurtuluş hərəkatının uğurla başa çatması, ulu öndərin müstəqil
dövlətçiliyimizin taleyinə cavabdehliyi öz üzərinə götürməsi məhz xalqın təkidli tələbi nəticəsində mümkün oldu.
Vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşmiş Azərbaycanın keçirdiyi dərin böhrana yalnız Heydər Əliyev siyasəti,
onun müdrikliyi, uzaqgörənliyi, cəsarəti, xalqa olan sevgisi və xalqın ona inamı nəticəsində son qoyuldu.
Qanunsuz silahlı birləşmələr ləğv edildi, silahlı yolla hakimiyyəti ələ keçirmək ənənəsi birdəfəlik aradan
qaldırıldı, sabitlik yarandı, vətəndaşların birliyinə və həmrəyliyinə nail olundu.
Ulu öndər şəxsi fədakarlığı və idarəçilik məharəti ilə hüquqi, dünyəvi, demokratik dövlət quruculuğu
istiqamətində zəruri addımlar ataraq, milli iqtisadiyyatımızın dirçəliş faktoru olan yeni neft strategiyasını hazırladı
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və uğurla həyata keçirməyə, anarxiya nəticəsində daha da şiddətlənmiş cinayətkarlığa və hüquqpozmalara qarşı
ciddi və ardıcıl mübarizəyə başladı. Qarabağ müharibəsində atəşkəsə nail olunması ölkədə çoxsaylı sosial-iqtisadi
problemlərin həllinə, cəmiyyətin və ordunun mənəvi gücünün bərpasına imkan yaratdı.
Müstəqil dövlətimizin iqtisadi, siyasi əsaslarının təhlükəsizliyi, vətəndaşların həyatı, səhhəti, mülkiyyət
hüququ əleyhinə yönəldilən və əsasən mütəşəkkil cinayətkar dəstələr, qanunsuz silahlı birləşmələr tərəfindən
törədilən cinayətlərin, rüşvətxorluq və korrupsiya hallarının qarşısının alınması istiqamətində kompleks tədbirlər
müəyyənləşdirildi və ardıcıllıqla icra edildi.
Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə beynəlxalq standartlara cavab verən yeni məhkəmə-hüquq sisteminin
formalaşdırılması, Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılması məhz Heydər Əliyev dühasının bəhrəsidir. Ulu
öndərimizin təşəbbüsü və bilavasitə rəhbərliyi ilə həyata keçirilmiş islahatlar sayəsində formalaşmış hüquqmühafizə orqanları Azərbaycanda hüquqi və demokratik dövlət quruculuğunda fəal rol oynayan təsisatlardır.
"Ədalətsizliklə ədaləti bərpa etmək olmaz'' deyən ulu öndər Heydər Əliyevin humanizm prinsiplərinə
sadiqliyi, insanpərvərliyi, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmini ilə bağlı qətiyyətli mövqeyi Azərbaycanda
demokratik cəmiyyətin formalaşmasının çox mühüm amili olmuşdur. Bu sahədə aparılan islahatlar hüquqi
islahatların tərkib hissəsi kimi daim beynəlxalq təcrübə və milli ənənələr nəzərə alınmaqla işlənib hazırlanmış və
həyata keçirilmişdir. Humanizm prinsipləri əsas tutularaq, 1993-cü ildə postsovet məkanında ilk dəfə
Azərbaycanda ölüm cəzasının tətbiqinə moratorium qoyulması, 1998-ci il fevralın 10-da isə Şərqdə ilk dəfə olaraq
ölkəmizdə ölüm cəzasının ləğv edilməsi gənc dövlətimizin demokratik dəyərlərə inamının və sədaqətinin
nümayişi oldu. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1995-ci ildən əfv və amnistiya təsisatlarının bərpasına, eyni zamanda
cəzaların icrası sisteminin yenilənməsinə, cəzaçəkmə yerlərində mövcud şəraitin beynəlxalq tələblərə
uyğunlaşdırılmasına başlanıldı.
Ulu öndərin rəhbərliyi ilə işlənib hazırlanmış və qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasında
ədalət, azadlıq, humanizm və insanpərvərlik kimi yüksək meyarlar öz əksini tapmışdır. Dünya təcrübəsində insan
hüquq və azadlıqları, onun şərəf və ləyaqətinin qorunması ən ali dəyər kimi ön plana çəkilir və məhz bu
səbəbdəndir ki, Əsas Qanunumuzda insan hüquq və azadlıqlarının təmini dövlətin ali məqsədi kimi təsbit
olunmuşdur. Konstitusiyanın üçdə bir hissəsini bu sahədəki mövcud beynəlxalq-hüquq normalarına əsaslanan
müddəalar təşkil edir. Əsas Qanunumuzda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını qorumaq bütün hakimiyyət
orqanlarının vəzifəsi kimi müəyyən edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına insan haqlarının
təmin olunması baxımından bir sıra mühüm əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ölkəmizdə insan hüquq və
azadlıqlarının daha səmərəli müdafiəsinə, vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsinə, demokratik
inkişafa təkan vermişdir.
Ulu öndərin vətən və xalqı qarşısında əvəzolunmaz xidmətlərindən biri də onun yolunu layiqincə davam
etdirməyə və özünün çatdıra bilmədiyi məsələləri həll etməyə qadir, hazırda xalqımızın qürur mənbəyi, dünyanın
güclü orduları sırasında özünəməxsus yer tutan, 44 günlük Vətən müharibəsində düşməni darmadağın edib diz
çökdürən Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev kimi qətiyyətli, cəsarətli, dövlət idarəçiliyi,
beynəlxalq hüquq və diplomatiya sahəsində müqayisəolunmaz bilik və bacarığa malik şəxsiyyəti yetişdirib
xalqının gələcək taleyini ona, yeganə oğlunu isə canından çox sevdiyi xalqına etibar etməsi idi. Ulu öndər 2003cü ildə Prezident seçkiləri ərəfəsində xalqa müraciət edərək İlham Əliyev barəsində demişdi: "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".
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqımızın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin müqəddəs vəsiyyətinə əməl edərək ölkə həyatının bütün sahələri ilə yanaşı, həm diplomatiya
müstəvisində, həm də döyüş meydanında yenilməz bacarıq, taktika, mərdlik və cəsarət nümayiş etdirməklə,
xalqımızın sarsılmaz birliyi, ordumuzun fədakarlığı və igidliyi sayəsində 30 ilə yaxın müddət ərzində işğal altında
dağıntılara məruz qalmış ərazilərimizi erməni təcavüzkarlarından azad etdi.
Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunduğu 8 noyabr 2020-ci il tarixində Ali Baş Komandan ulu öndərin
məzarını ziyarət edərək qürurla, kövrək duyğularla atasının ruhu qarşısında baş əydi, ona olan ümidləri
doğrultduğunu, ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyindən xoşbəxt olduğunu ifadə etdi.
Torpaqlarımızın düşməndən azad olunacağına əmin olan və bu yolda öz səylərini əsirgəməyən Heydər
Əliyevin siyasi kursu onun layiqli davamçıları Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən uğurla davam etdirilir, ulu öndərin dövlətçilik, vətənpərvərlik, humanizm,
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beynəlmiləlçilik və digər ideyalarına dönməz sədaqətləri, bu ideyaları daha da zənginləşdirən misilsiz və
əvəzolunmaz fəaliyyətləri ölkəmizin gələcək tərəqqisinə, daha qüdrətli dövlətə çevrilməsinə əminlik yaradır.
Azərbaycanın müstəqilliyi, xalqımızın xoşbəxtliyi, onun maddi-mədəni rifahının yaxşılaşması, müzəffər
ordu quruculuğu, dövlətimizin beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun yüksəlməsi, bir sözlə, həyatımızın əksər
sahələrində əldə olunan nailiyyətlər dahi liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən müstəqil dövlətin qurulması və
möhkəmləndirilməsi istiqamətində təməli qoyulmuş quruculuq fəaliyyətinin və onun həmişəyaşar ideyalarının
təcəssümü və nəticəsi olmaqla, Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifələrindəndir və gələcək nəsillər üçün zəngin
örnək, ən dəyərli sərvətdir.
Azərbaycan xalqı ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizin firavan gələcəyi naminə əvəzsiz xidmətlərini
heç vaxt unutmayacaq və onun əziz xatirəsini hər zaman ehtiramla yad edəcəkdir.
Respublika. - 2022.- 7 may. - № 94. - S. 1,4.

432

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyan və əbədiləşdirən lider
Xeyrəddin Qoca,
yazıçı-dramaturq
Çoxminillik tariximizin ən böyük azərbaycanlısı olan ümummilli lider Heydər Əliyevin zəmanəmizin
canlı salnaməsinə çevrilmiş həyat və fəaliyyətini çoxsaylı məqalələr, cild-cild kitablar, silsilə filmlər hələ də tam
əhatə etmir. Yaxşı deyiblər ki, insan dağdan uzaqlaşdıqca, onun ümumi mənzərəsini daha yaxşı görür. Böyük
rəhbər Heydər Əliyevin uca şəxsiyyəti, nurlu obrazı da məhz belədir– illər keçdikcə daha əzəmətli və möhtəşəm
görünür.
Bu sətirləri yaza-yaza mən dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevlə bir dövrdə
yaşamağımı və onun sərəncamları ilə məsul vəzifələrdə işləməyimi talenin ən yüksək töhfəsi kimi məmnunluqla
düşünürəm. Bu nəhəng tarixi şəxsiyyətlə dəfələrlə görüşüb söhbətlər etdiyimə görə bir daha fəxarət hissi duyuram
və həmişə ürəyimdən bir göynərti keçir: “Kaş o böyük insan yenə bizimlə olaydı, Azərbaycanda aparılan indiki
quruculuq işlərini görəydi, şəxsiyətinə, zəkasına, bacarığına inanaraq siyasi varis kimi yerində qoyub getdiyi Oğul
İlham Əliyevlə bizim kimi bir daha qürur duyaydı, siyasi fırtınalardan xilas edib dirçəltdiyi müstəqil Azərbaycan
dövlətini onun necə inkişaf etdirdiyini görəydi!”
Yeri gəlmişkən, düşünürəm ki, dillər əzbərinə çevrilmiş “layiqli davamçı” ifadəsi Ata vəsiyyətinə sadiq
qalaraq daha geniş miqyasda qurub-yaradan siyasi varis Prezident İlham Əliyevin tarixdə yeni intibah kimi
qalacaq işinə-əməlinə– liderlik fəaliyyətinə verilən ümumxalq qiymətidir, xalqın “göz tərəzisinin” doğru-düzgün
göstəricisidir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ürəyi həmişə xalqına, vətəninə sevgi ilə döyünmüşdür. Mən düz 30
ildir həmin ürək döyüntüləri haqqında bildiklərimi bacardığım qədər xalqımıza çatdırmaq üçün səy göstərirəm.
Amma Böyük öndərin ürək “döyüntülərini” hələ 1969-cu ildən başlayaraq duymuşam, görmüşəm. Onda cəmi 19
yaşındaydım. Qələmim respublika mətbuatına təzəcə yol açırdı. O zamandan bir qəzetçi kimi Heydər Əliyev
haqqında yazmağa başlamışam, yəni son 30 ildə yazdıqlarımın bünövrəsi o zamandan qoyulmuşdur.
İndi çox gözəl xatırlayıram, Kremlin Qurultaylar sarayında Heydər Əliyev məruzə edəndən sonra, bütün
salon ayağa qalxaraq, onu sürəklə alqışlamağa başladı. Bu alqışların ardı-arası kəsilmirdi. Məhz onda ürəyim dağa
dönür, bir azərbaycanlı kimi qəlbim köksümə sığmırdı. Yetkin şəxsiyyət, şahanə görkəm, gözəl nitq, son dərəcə
mənalı fikirlər, böyük zəka məni heyran etdi. Onda hələ bilmirdim ki, vaxt gələcək bu böyük İnsanla mən
yaxından tanış olacağam, partiya və dövlət quruculuğundakı kiçik töhfələrimlə onun rəğbətini qazanacağam.
Bəri başdan qeyd etdim ki, sadə bir jurnalist kimi az-çox məni tanıyırdılar. Amma Azərbaycan
cəmiyyətinə məni təqdim edən Heydər Əliyev olmuşdur. Məhz onun ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə Yeni
Azərbaycan Partiyasının quruculuğunda iştirak etmişəm. “Yeni Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru olmuşam,
Milli Məclisə deputat seçilmişəm, Türkiyə Cümhuriyyətinin İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının baş
konsulu vəzifəsinə təyin olunmuşam. Demək istəyirəm ki, kənd müəllimi ailəsində dünyaya göz açmışam, sadə
bir həyat tərzi keçirmişəm. Lakin Heydər Əliyevin diqqəti və qayğısı ilə həyatımda yaddaqalan uğurlara imza
atmışam.
Həmişə fikirləşirəm, görəsən, Heydər Əliyev həyatı boyu nə qədər mənim kimi insanlara kömək edib,
nə qədər insanlara atalıq qayğısı göstərib?! Bircə onu bilirəm ki, onların sayı-hesabı yoxdur. Heydər Əliyev təkcə
ayrı-ayrı insanları himayə etməyib, bütün Azərbaycana arxa-dayaq olub, bizə Azərbaycan adlı müstəqil və güclü
dövlət qoyub gedib. Başı bəlalər çəkmiş millətimiz əsrlər boyu belə bir dövlətin qurulmasını arzulayıb. O dövlətin
ki, indiki kimi bütün dünyada tanınmış olsun. Bayraqlar içində bayrağımız dalğalansın – necə ki, 30 ildən çoxdur
ki, dalğalanır! Ölkəmizdə yaşayan insanlar öz müstəqil dövlətləri ilə fəxr edirlər. Bu uca duyğular millətimizin
qəlbinə əbədi hakim kəsilib!
Zəmanəmizdə Heydər Əliyevin adı Azərbaycan xalqının rəmzinə çevrilmişdir. Onun keçdiyi ömür yolu
doğma torpağa məhəbbət və sədaqətdən yoğrulmuşdur. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını yeni minilliyə, XXI
yüzilliyə, qloballaşma əsrinə hazırlayıb çatdıran qüdrətli ümummilli liderdir. Onun möhtəşəm siyasi və dövlətçilik
fəaliyyəti respublikaya ilk dəfə rəhbərlik etdiyi 1969–1982-ci illərdən başlamışdır. Bu dövr sovet epoxası
tariximizin iqtisadi, siyasi, mədəni və mənəvi yüksəliş illəri kimi qiymətləndirilir. Böyük öndərin həmin dövrdə
Azərbaycana rəhbərlik etməsi xalqımızın milli mənlik şüurunda oyanışa səbəb oldu, onun siyasi uzaqgörənliyi və
müdrikliyi Azərbaycanın gələcək dövlət müstəqilliyi üçün əsaslı zəmin yaratdı.
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O illərdə Azərbaycanda ittifaq əhəmiyyətli bir sıra sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verildi,
iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm və digər sahələr inkişaf etdirildi, gələcək üçün mühüm layihələr işlənib hazırlandı.
Sonralar Heydər Əliyevin Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
olarkən respublikamıza göstərdiyi xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində ölkəmiz daha daha inkişaf etdi.
Azərbaycana qarşı düşmənçilik mövqeyi tutan qüvvələrin niyyətlərinin gerçəkləşməsinə imkan verilmədi.
1987-ci ildə dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyindən
uzaqlaşdırılması Azərbaycanın tarixi faciələrinə səbəb oldu. Qondarma “Dağlıq Qarabağ problemi” ortaya atıldı.
Ermənistan ərazisində yaşayan azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarından vəhşicəsinə qovuldular. Azərbaycana
qarşı mənfur planlar həyata keçirildi. Məkrli Sumqayıt hadisələri törədildi. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-ə keçən
gecə Bakıya sovet qoşunlarının yeridilməsi nəticəsində çoxsaylı dinc insan amansızlıqla qətlə yetirildi.
Həmin dövrdə Moskvada yaşayan ümummilli lider Heydər Əliyev bütün təqib və təzyiqlərdən
çəkinməyərək Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gəldi, bu misilsiz cinayəti törədənləri kəskin
tənqid etdi. Heydər Əliyevin həmin çıxışı xalqımızı, sanki, hamılıqla oyatdı, millətimiz tək olmadığını, onun
arxasında Heydər Əliyev kimi görkəmli bir siyasətçinin, şəxsiyyətin dayandığını bir daha gördü və gələcəyə
ümidlə baxdı. Respublikada səriştəsiz, cəsarətsiz, mənsəbpərəst rəhbərliyin olduğunu yəqin edən millətimiz
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasını arzuladı. Bütün millətimiz düşündü ki, Azərbaycan xalqını üzləşdiyi
ağır bəlalardan yalnız Heydər Əliyev qurtara bilər.
Belə düşüncələrlə gələcəyə ümidlə baxanlardan biri də mən idim. Qəlbimdəki ədalət hissi bir daha baş
qaldırmışdı. O zamankı kommunist mətbuatında Heydər Əliyevə qarşı başlanan çirkin kompaniyaya qarşı
mübarizəyə qalxdım, bacardığım qədər bu böyük insana, millət atasına atılan böhtan və iftiraları məqalələrimlə
təkzib etməyə başladım.
Nəhayət, ittifaq və respublika rəhbərliyinin yaratdığı bütün maneələrə, çətinliklərə baxmayaraq, 1990cı ildə Heydər Əliyev Bakıya gəldi və doğma Naxçıvana getdi. Bütün əhalinin istəyi və dəstəyi ilə Heydər Əliyev
Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinin deputatı seçildi. Sonra o, Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri
oldu. Onda mən də tez-tez Naxçıvana gedir, Heydər Əliyevlə görüşürdüm. Görürüdüm ki, Heydər Əliyevə xalq
sevgisi hüdudsuzdur.
O zaman xəyanətkar Ermənistanla dərinləşən münaqişə ilə əlaqədar Naxçıvanı Azərbaycanın əsas
hissəsi ilə bağlayan nəqliyyat yolları kəsilmişdi. Muxtar respublika Azərbaycandan təcrid olunmuş vəziyyətdə,
blokada şəraitində yaşayırdı. Heydər Əliyev Naxçıvanı ağır vəziyyətdən çıxarmağa çalışır, əhalinin normal
fəaliyyətini təmin etmək üçün gecəsini-gündüzə qatırdı və xalq üçün böyük işlər görürdü. Naxçıvan əhalisi isə
böyük mərdlik və mübarizlik göstərirdi. Beləliklə, muxtar respublikanın erməni işğalı təhlükəsinin qarşısı alındı,
Naxçıvanın muxtariyyət statusu qorunub saxladı.
Respublikamızda vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığını görən ziyalılar, ağsaqqallar, sadə əmək adamları
Naxçıvana, Heydər Əliyevin yanına gedərək ondan hakimiyyətə qaytımağı xahiş etməyə başladılar. Nəhayət,
1992-ci ilin oktyabrında Heydər Əliyevə Bakıdan 91 nəfər ziyalının imzası ilə tarixi müraciət göndərildi. Həmin
sənədi imzalayanlardan biri də mən oldum. “91-lər” Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni bir partiyanın
yaradılmasını istəyirdilər. Ulu öndərin Azərbaycanın xilası naminə, xalqın mütəşşəkil tələbi və istəyi ilə YAP-a
rəhbərlik etməyə razılıq verməsi onun böyük siyasətə qaydışının əsasını qoydu. 1992-ci il noyabrın 21-də
Naxçıvan şəhərində Yeni Azərbaycan Pariyasının təsis konfransı keçirildi və böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev
partiyanın sədri seçildi.
Əlbəttə, YAP-ın təsis konfransında mən də iştirak edirdim. Yaxşı yadımdadır, Heydər Əliyev mənə
İdarə Heyətinin üzvü olmağı təklif etdi. Mən İdarə Heyətinin tez-tez iclasları olacağından, jurnalist kimi həmin
iclaslara qatıla bilməyəcəyimdən ehtiyat etdiyimi partiyanın sədrinə – Heydər Əliyevə bildirəndə o, dedi: “Onda
səni siyasi şuranın üzvü edərik”. Belə də oldu. Mən düz 28 il YAP-ın Siyasi Şurasının üzvü olmağımla qürur
duyuram.
Tarix boyu dövlət və cəmiyyət həyatında müəyyən rol oynayan, demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlətçiliyin əsas atributlarından sayılan siyasi partiyalar, adətən, obyektiv zərurətdən və milli tələbatdan
yaranmışdır. Müstəqilliyə yenicə qədəm qoymuş Azərbaycanda milli mənafe və dövlətçilik maraqlarının
təmsilçisi olmaq kimi müqəddəs amalı özünün siyasi idealı, əsas strateji xətti seçən YAP-ın yaranması da tarixi
zərurətdən, o illərdə mövcud olmuş ideoloji-siyasi durumun doğurduğu obyektiv şəraitdən irəli gəlmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev ideyalarının daşıyıcısı olan bir partiyanın siyasi səhnəyə vəsiqə alması həm
də 1988-ci ildən başlayaraq respublikada cərəyan edən hadisələrin yekunu, ictimai-siyasi şəraitin məntiqi nəticəsi
idi. Azərbaycanda siyasi qurumların formalaşması prosesi 80-ci illərin sonundan xalq hərəkatının gedişində
başlamış, çox keçmədən bir sıra siyasi təşkilatlar meydana çıxmışdı. Lakin yaradılan həmin qurumlar ölkəni
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düşdüyü ağır iqtisadi-siyasi, mənəvi böhrandan qurtara bilmədi, əksinə, hakimiyyətdə olan və bir-birini əvəz edən
siyasi qüvvələr respublikada vəziyyəti daha da ağırlaşdıraraq təhlükəli böhran vəziyyətinə çatdırdı.
Ölkəni bürümüş dərin siyasi-iqtisadi, sosial gərginlik xalqın qabaqcıl hissəsi olan ziyalıları, tanınmış
insanları son dərəcə narahat edirdi. Məhz ona görə də Azərbaycanın taleyini düşünən insanlar ölkəni böhrandan
çıxara biləcək yeni bir partiya yaradaraq xalqın sınanmış lideri Heydər Əliyevin ətrafında birləşmişdilər. YAP-ın
yaranması xalqın istək və arzularının təcəssümü, yekdil iradəsinin ifadəsi kimi tarixi reallıqdan irəli gəlmiş,
vətənpərvərlik, əqidə birliyi, dövlət müstəqilliyi və suverenlik, azərbaycançılıq ideyalarının möhkəm təməli
üzərində qurulub inkişaf etmişdir.
YAP-ın qısa müddətdə cəmiyyətədə həlledici çoxluq tərəfindən idarə etməyə qadir alternativsiz qüvvə
kimi qəbul olunması da məhz ulu öndər Heydər Əliyevin fenomenal liderlik və müdrik idarəçilik keyfiyyətləri ilə
şərtlənmişdir. 1993-cü ilin məlum iyun böhranı zamanı ölkənin taleyinə biganə olmayan insanlar yaxşı başa
düşürdülər ki, Azərbaycanı sürətlə fəlakətə sürükləyən məkrli planların qarşısını almağa, düçar olduğu bəlalardan
qurtarmağa qadir yeganə şəxsiyyət məhz Heydər Əliyevdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin iyun ayının 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri
seçilməsi ölkədəki kütləvi inamsızlıq, xaos və hərc-mərclik mühitinin aradan qalıdırlması siyasi gərginliyin
tədricən azalmasına və sözün həqiqi mənasında, xalqın böyük flakətlərdən qurtulmasına real zəmin yaratmışdır.
Məhz bu xilaskarlıq misiyasının nəticəsi kimi Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin oktyabrında ölkə parlamenti sədri,
YAP lideri Heydər Əliyevə etimad göstərərək onu özünün layiqli rəhbəri seçmiş, müdrik liderinin rəhbərliyi
altında davamlı və dönməz inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur.
İctimai-siyasi sabitliyi təmin edən böyük strateq Heydər Əliyev özünün zəngin idarəetmə bilik və
təcrübəsi əsasında Azərbaycanın yeni dövr üçün iqtisadi inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirmiş, bu sahədə
mövcud problemlərin həlli yollarını dahiyanəliklə göstərmişdir. Ümummilli lider mərkəzi planlaşdırma və
inzibatçılıq prinsiplərinin hakim olduğu bir ictimai-iqtisadi formasiyadan azad bazar iqtisadiyyatına optimal keçid
modelini irəli sürərək, onun həyata keçirilməsinə çalışmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında böyük xidmətlərindən biri yeni neft
strategiyasını hazırlayaraq həyata keçirməsi olmuşdur. 1994-cü ilin 20 sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanmasının milli inkişafındakı misilsiz əhəmiyyəti bugünkü intensiv sosial-iqtisadi inkişaf timsalında daha
qabarıq görünür. Bu strategiyanın həyata keçirilməsi iqtisadi-sosial mənafe ilə yanaşı, milli təhlükəsizlik
maraqlarının da təmin olunmasına yönəlmişdir. Məhz bu strategiya nəticəsində Azərbaycan dünyanın siyasi
xəritəsində öz geostrateji mövqeyini möhkəmləndirə bilmiş, zaman-zaman qlobal məkanda gedən proseslərin
istiqamətverici subyektinə çevrilməyə nail olmuşdur.
Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də müstəqil
respublikamızın ilk milli Konstitusiyasının yüksək demokratik meyarlar əsasında hazırlanması və ümumxalq
səsverməsi yolu ilə təsdiq edilməsi olmuşdur. 1995-ci ilin 12 noyabrında qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın
Konstitusiyası ölkənin gələcək inkişaf prioritetlərini müəyyənləşdirməklə yanaşı, insan hüquq və azadlıqlarının
təminatını da dövlətin ali məqsədi kimi ön plana çıxarmışdır. Konstitusiyada hakimiyyət bölgüsü prinsipləri dəqiq
əksini tapmış, zamanın tələbi ilə səsləşən məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirilməsinə fundamental hüquqi
zəmin yaranmışdır.
1995-ci ildə Azərbaycanın parlamentinə keçirilən seçkilər isə dövlət müsəqilliyinin
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. Azərbaycanda aparılan hüquqi islahatlar respublikada sabitliyin və inkişafın təməl
prinsipəlrinin müəyyənləşdirilməsini təmin etmişdir.
Ulu öndər Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın vahid ideologiya və millimənəvi dəyərlər ətrafında birləşməsinə, onların malik olduğu güclü potensialın ümummilli problemlərin həllinə
yönəldilməsinə xidmət edən bir sıra tədbirlər həyata keçirmişdir. Heydər Əliyev cəmiyyətin bütövləşməsi,
azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görmüş,
ümumxalq birliyinin dərin politoloji və nəzəri əsaslarını irəli sürmüşdür. “Hər bir insan üçün milli mənsubiyyət
onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanılyam”– deyən millət
atası bu amalı ilə Dünya azərbaycanlılarının şəksiz siyasi-mənəvi liderinə çevrilmişdir.
2001-ci il noyabrın 9–10-da Bakıda Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Dünya Azərbaycanlılarının I
Qurultayının keçirilməsi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın müstəqil Azərbaycan
Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında birliyin, həmrəyliyin
təmin olunması, habelə Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərinin fəaliyytinin gücləndirilməsi və
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əlaqələndirilməsi üçün yaxşı şərait yaratmışdır. Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə və yekdilliyinə nail
olmaq yönündə görülən işlər Azərbaycanın dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra onun müdrik rəhbərliyi ilə
dünyanın ən nüfuzlu dövlətləri ilə sıx tərəfdaşlıq münasibətləri qurulmuşdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan
Respublikası dünyaınn bütün dövlətləri ilə dostluq, əməkdaşlıq münasibətləri qurmağa çalışır. Təsadüfi deyil ki,
bu gün bütün dünya Azərbaycana böyük diqqətlə yanaşır, Yer kürəsinin müxtəlif bölgələrində baş verən hadisələr
barəsində ölkə rəhbərinin rəyini dinləməyə çalışır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyevin
uzaqgörən siyasəti sayəsində qazanılan böyük nailiyyətlərdən biri də ölkəmizin tam bərabərbər hüquqlu üz kimi
Avropa Şurasına qəbul edilməsidir.
Ümumiyyətlə, ölkəmizin uğurlarının qazanılmasında bütün şüurlu həyatını xalqına, vətəninə həsr etmiş,
mlli tariximizə qurucu və xilaskar rəhbər kimi daxil olmuş ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri
misilsizdir. Bütün bunları müstəsna bir qədirbilənliklə dəyərləndirən xalqımız ulu öndərin anadan olmasının 99
illik yubileyini böyük təntənə ilə qarşılayır, onun ulu adını uca tutur, xatirəsinə sonsuz ehtiram bəsləyir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyan və əbədiləşdirən lider kimi Heydər Əliyevin ideya və əməlləri daim
bizimlədir!
Xalq qəzeti. - 2022.- 8 may. - № 95. - S. 8.
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Azərbaycanın milli maraqlarını hər zaman uca tutan lider
Elçin Əhmədov,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru,
siyasi elmlər doktoru
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli
mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı – Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, millimənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Müqəddəs Vətən müharibəsi zamanı xaricdə yaşayan soydaşlarımızın düşmənin və anti-Azərbaycan
dairələrin məkrli təxribatlarına qarşı cəsarətli etirazları, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması işində fədakar xidmətləri Qələbəmizə layiqli töhfə olmuşdur.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ölkəmizin dinamik inkişaf strategiyasının əsasını qoymuş dahi şəxsiyyət, görkəmli dövlət xadimi,
ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin irsi müstəqil Azərbaycan dövlətinin 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 möhkəmləndirmək üçün tarixi fürsət qazanmış oldu. Lakin XX əsrin sonlarında başlamış
Ermənistanın Azərbaycana 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, 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 hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycanda
müstəqil dövlətçilik ideyalarının bərqərar olmasına şərait yaratdı. Ümummilli lider 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 olunmasında ikitərəfli və çoxtərəfli siyasi
münasibətlərin genişlənməsi istiqamətində atılan addımlar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 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.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını tarixi keçmişimizlə, xalqımızın adət-ənənələri, dövlətimizin
bu günü və gələcəyi ilə bağlı olduğunu vurğulayırdı. Sovet ideologiyasının təsiri ilə dünyanın müxtəlif ölkələrinə
səpələnmiş 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 Qanlı 20 Yanvar hadisələri Azərbaycan
xalqının milli həmrəyliyini nümayiş etdirən mühüm hadisələrdən biri kimi müasir tariximizə şərəf və
qəhrəmanlıq səhifəsi olaraq yazıldı. Sovet qoşunlarının 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıya hərbi müdaxiləsi zamanı
ümummilli lider Heydər Əliyev bütün çətinliklərə baxmayaraq, yanvarın 21-də siyasi iradə nümayiş etdirərək
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Azərbaycanın Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyinə gəlmiş və SSRİ rəhbərliyinin törətdiyi bu cinayəti qətiyyətlə
ittiham edən bəyanat vermişdir. O, sovet rəhbərliyinin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi kütləvi qırğın
əməliyyatını kəskin şəkildə pisləmiş və bu tarixi bəyanat dünyada yaşayan azərbaycanlıları səfərbər edərək ayağa
qaldırmışdı.
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq idealogiyası 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. İlk növbədə, həmin dövrdə respublikamızın
hərtərəfli inkişafı həmvətənlərimizdə milli qürur hissi oyadaraq, onlarda Vətənə maraq və bağlılığı artırırdı.
Hələ XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycana rəhbərlik etmiş Heydər Əliyev böyük uzaqgörənliklə
qətiyyət və müdriklik nümayiş etdirərək xalqımızın tarixi yaddaşının qorunmasına, o cümlədən Azərbaycanın
bütün dünyada tanınmasına çalışırdı. Məhz ümummilli liderin diqqəti sayəsində həmin dövrdə yüzlərlə
azərbaycanlı SSRİ-nin ən nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almaq imkanı əldə etdi.
1990-cı illərdə ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinə rəhbərliyi dövründə
azərbaycançılıq məfkurəsini 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, dekabrın 31-nin – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd edilməsi
Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir. Məhz 1991-ci il dekabrın 16-da ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisi “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik Günü haqqında” qərar
qəbul etmiş, bu hadisə azərbaycanlıların mənəvi birliyinin rəmzinə çevrilərək əlamətdar bayram kimi ilk dəfə
Naxçıvanda geniş qeyd olunmuşdur.
Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını müəyyənləşdirərkən, həm də beynəlxalq aləmdə cərəyan
edən hadisələri, müasir dünya siyasətinin, qloballaşan və transmilliləşən dünyanın inkişaf meyillərini nəzərə
alırdı. Ümummilli liderin sistemləşdirdiyi azərbaycançılıq ideologiyası təkcə ölkəmizin ərazisində yaşayan
insanları yox, eyni zamanda, bütün dünyada məskunlaşan azərbaycanlıları səfərbər edərək onların milli istinad
mənbəyinə çevrildi.
Bu baxımdan, milli həmrəyliyin və birliyin ideoloji əsası olan azərbaycançılıq ideyası Heydər Əliyev
tərəfindən formalaşdırılmışdır. Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan
Respublikası dünya azərbaycanlılarının mənafe və maraqlarının təminatçısı olduğunu rəsmən bəyan etdi və məhz
ümummilli lider 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.
Diaspor quruculuğu işinə yaxından kömək göstərən və 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.Heydər Əliyevin 2001-ci
il noyabrın 9-10-da Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlarının I Qurultayı 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” Azərbaycan
Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi bir daha təsbit etdi. Ümummilli liderin 2002-ci il dekabrın 27-də
imzaladığı fərman diaspor siyasətinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsaslarını
müəyyən etdi. Qanunda Azərbaycan diasporu ilə bağlı təsbit olunmuş maddələrin səmərəliliyinin artırılması,
diasporumuzun təşkilatlanması, dünya azərbaycanlılarının birliyinin yaranması, dövlətimizin bu sahədə apardığı
siyasətin təbliğinə nail olmaq kimi konkret məqsəd və vəzifələr yer alır.
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Bu gün ideoloji dəyərlər, təməli 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 Dünya Azərbaycanlılarının
IV Qurultayındakı 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 sayı daha da çox olmalıdır”.
Dövlət başçısı vurğulamışdır 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.
Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qəhrəman
ordumuz 2020-ci il sentyabrın 27-dən Ermənistanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq, işğal altında olan
torpaqlarımızı azad etmək üçün genişmiqyaslı əks-hücum əməliyyatları həyata keçirdiyi günlərdə, 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.
Nəticədə, rəşadətli Azərbaycan Ordusu 28 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, dövlətimizin başçısının 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 və Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin, eləcə də onun himayədarlarının ifşa olunması
ilə nəticələndi.
Prezident İlham Əliyevin Vətən müharibəsinin gedişində xarici kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi
çoxsaylı müsahibələri və xalqa müraciətləri bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıları ölkəmizin milli maraqları,
birlik və həmrəyliyi istiqamətində birləşdirən amilə çevrildi. Bu baxımdan, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
on minlərlə soydaşımız 44 gün ərzində Azərbaycan Ordusunun qələbələri və işğal olunmuş torpaqlarımızın azad
edilməsi münasibətilə Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevə ünvanladıqları
məktublarda Azərbaycan dövlətinə, xalqına və Prezidentinə 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.
Ölkəmizin İkinci Qarabağ müharibəsindəki tarixi ədalətin zəfər çalmasında hər bir soydaşımız əlindən
gələni əsirgəmədən yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycanın haqq səsinin çatdırılması istiqamətində yorulmadan
fəaliyyət göstərdi. Xalqımız üçün belə bir həssas dönəmdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və xaricdə yaşayan
azərbaycanlılar üzərilərinə 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, dünyada tanınmış
siyasətçilər, beynəlxalq media nümayəndələri və tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinə Ermənistanın təxribatları,
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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.
2022-ci il aprelin 22-də dünyanın 65 ölkəsindən 400-dən çox soydaşımızı bir araya gətirən Dünya
Azərbaycanlılarının Zəfər Qurultayının məhz Qarabağın tacı, mədəniyyət paytaxtımız Şuşada keçirilməsi böyük
rəmzi, həmçinin siyasi məna daşıyır. Azərbaycanın haqq səsinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında fəallıq
göstərən insanlar ölkəmizin tarixinə şəhidlərimizin qanı bahasına şərəfli səhifə, qəhrəmanlıq salnaməsi yazdıldığı
əziz və doğma Şuşa şəhərində bir araya gəldilər.
Prezident İlham Əliyevin qurultayın açılışında çıxışı zamanı qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan postmüharibə
dövrünə tam hazırdır və öz sülh gündəliyini təqdim edir. Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən
diplomatik əlaqələr yaradıla bilər. Bu təklifi irəli sürməklə biz bir daha xoş niyyətimizi göstəririk və yenə də
deyirəm, uzaqgörənlik göstəririk. Ermənistanda hərdənbir baş qaldıran revanşist qüvvələr bilməlidirlər ki, bu,
Ermənistan üçün yeganə çıxış yoludur və bəlkə də son şansdır. Əgər bundan imtina etsələr, onda biz də
Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq, bunu rəsmən bəyan edəcəyik. İkinci Qarabağ müharibəsinin
nəticələrini nəzərə alaraq, Ermənistan tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, bu addım nəyə gətirib çıxaracaq.
Azərbaycan Prezidentinin qurultayda konseptual xarakter daşıyan nitqi postmüharibə dövründə ölkəmizin
mövqeyi ilə yanaşı, diaspor fəaliyyətinin inkişafı üçün də əsas hədəfləri aydın şəkildə özündə ehtiva etdi.
Azərbaycan xalqının əzmi, Vətən sevgisi, Azərbaycan əsgərinin gücü və bütün bu amillərin Ali Baş Komandan
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə “dəmir yumruğ”a çevrilməsi gələcəkdə Azərbaycana münasibətin istiqamətini
müəyyən edir.
Eyni zamanda, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra qazanılan tarixi qələbə, xüsusilə Azərbaycanın 44
günlük Vətən müharibəsindəki hərbi, diplomatik və informasiya məkanındakı uğurları nəticəsində yaranmış
reallıqların beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında yeni yanaşmalar tələb edir. Ona görə də Şuşa qurultayında
əsas mövzular arasında postmüharibə dövründə diaspor fəaliyyətinin təşkili dayandı. Buraya bir tərəfdən tarixi
Vətənlə əlaqələrin gücləndirilməsi, yeni nəslə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması və Azərbaycan dilinin
həftəsonu məktəbləri çərçivəsində tədrisinin təşkili, eləcə də, şəbəkələşmə və müxtəlif səpkidə kampaniyaların
hazırlanması kimi icmadaxili fəaliyyətlər daxil idi. Digər tərəfdən isə yerli ictimaiyyət və beynəlxalq təşkilatlar,
xüsusilə də siyasi və akademik dairələrlə yeni dövrün tələblərinə uyğun münasibətlərin qurulması ətrafında
müzakirələrin diqqət mərkəzində saxlanılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Prezident İlham Əliyev çıxışı zamanı Şuşada keçirilən Zəfər qurultayının çox böyük tarixi mənası olduğunu
bildirərək qeyd etmişdir ki, bu gün Azərbaycan yeni dövrə qədəm qoyub: “Biz otuz il işğal edilmiş ölkə kimi
yaşamışıq. Bu, bizim üçün çox ağır idi – mənim üçün Prezident kimi, hər bir vətəndaş üçün, sizin üçün – xaricdə
yaşayan azərbaycanlılar üçün”.
Ancaq bu gün vəziyyətin tam fərqli olduğunu vurğulayan dövlət başçısı demişdir: “Bu gün alnımız açıqdır,
bu gün üzümüz gülür, bu gün başımız dikdir və həmişə belə olacaq. Mən tam əminəm ki, bundan sonra
Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq, Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq.
Biz öz torpağımızdayıq. Bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə
bilməz”.
Bu gün ideoloji dəyərləri, Azərbaycanın milli maraqlarını hər zaman uca tutan dahi şəxsiyyət, görkəmli
dövlət xadimi, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu azərbaycançılıq, milli birlik və həmrəylik
ideyası Azərbaycan Prezidenti 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, xüsusilə dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı daha da ruhlandıraraq, onların ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx
birləşməsinə zəmin yaratmışdır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 10 may. - № 96. - S. 5.
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Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının əzəmətinin simvoludur
Elman Nəsirov,
Milli Məclisin deputatı, YAP Təftiş Komissiyasının üzvü,
Dövlət İdarəçilik Akademiyası 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, heç də 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 inkişafının təminatçısı olur.
Azərbaycanın çağdaş tarixində bu fenomen 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 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 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.
Fransa müqavimət hərəkatının lideri Şarl de Qoll faşistlərin viran qoyuduğu və xarabazara çevirdiyi Paris
şəhərinə 1944-cü ildə qədəm qoyarkən ürək ağrısı ilə bu sözləri söyləmişdi: “Fransada dövlətçilik yoxdur, deməli,
heç nə yoxdur”. O, fransızların itirilmiş dövlətçiliyini bərpa etdi, “asayişə hə, xaosa yox dedi”. Fransızlar
dövlətçilik qarşısında bu misilsiz xidmətinə görə əbədi olaraq Şarl de Qolla minnətdardırlar.
Ümummilli lider Heydər Əliyev də 1993-cü ilin 9 iyununda Bakı şəhərinə qədəm qoyaraq, ilk növbədə,
Azərbaycanı permanent xaos vəziyyətindən çıxardı, vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı, ölkədə milli barışığa
nail oldu, bütün sahələrdə dinamik inkişaf tendensiyalarının əsasını qoydu. Azərbaycanda siyasi sabitlik və inkişaf
dövrü başlandı. Azərbaycan xalqı da dövlətçilik qarşısında müstəsna və misilsiz xidmətlərinə görə zəmanəmizin
dühası Heydər Əliyevə əbədi olaraq minnətdardır.
Təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi coşqun yüksəliş illəri
“Milli intibah dövrü” kimi xarakterizə olunur. Bu dövrün hər iki mərhələsi (1969-1982 və 1993-2003-cü illər)
bir-birindən zaman və ictimai-siyasi formasiya baxımından fərqlənsə də, zəmanəmizin dühasının xalqa, Vətənə
xidməti və hakimiyyətin hər iki mərhələsində qazandığı böyük uğurlar baxımından olduqca oxşardır. Təkcə bir
faktı qeyd edək ki, 1969-1982-ci illərdə respublika iqtisadiyyatına 32 milyard rubldan çox kapital qoyulmuşdu ki,
bu göstərici 1920-ci ildən başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılan investisiyadan 2,3 dəfə çox idi.
Azərbaycan həmin illərdə 65 ölkəyə 350 adda məhsullar ixrac edən sənaye respublikası kimi özünü təsdiqləmişdi.
Heydər Əliyev 1982-1987-ci illərdə SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsini icra etdiyi
müddətdə də öz doğma respublikasının vəziyəti ilə daim maraqlanmış, ona xüsusi diqqət və qayğı göstərmişdir.
Bu dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilən irimiqyaslı sərmayələr, xüsusilə neft və neft-kimya sənayesi,
kənd təsərrüfatı və emaledici sənaye sahələrinin sürətli inkişafı, tikilib istifadəyə verilən yüzlərcə istehsal
müəssisələri, ictimai-mədəni və sosial obyektlər, hazırlanan yüksək ixtisaslı kadrlar, açılan yeni iş yerləri və s.
bu münasibətin əyani sübutudur.
SSRİ-nin birinci və sonuncu prezidenti Mixail Qorbaçovun qatı ermənipərəst mövqedə dayanması və bu
xüsusda Heydər Əliyev şəxsiyyətinə münasibətdə qərəzli və qisqanc davranışı 1987-ci il 21 oktyabr tarixində bu
nadir şəxsiyyətin tutduğu vəzifədən istefa verməsinə səbəb oldu.
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1990-cı ilin 20 iyul tarixində Moskvadan Bakıya, 2 gün sonra isə Naxçıvana qayıdan Heydər Əliyev, sözün
həqiqi mənasında, bu qədim Azərbaycan torpağını erməni işğalından hifz edə bildi. Qədirbilən Naxçıvan əhalisi
bir yumruq kimi ulu öndərin ətrafında birləşdi. Bu birlik sayəsində Naxçıvan şəhəri Azərbaycanın qurtuluşuna
gedən tarixi proseslərin mərkəzinə çevrildi. 1990-cı il 17 noyabr tarixində Heydər Əliyevin sədrliyi ilə Naxçıvan
parlamentinin sessiyasında Muxtar Respublikanın adından “Sovet Sosialist” sözləri götürüldü. “Ali Sovet” sözü
“Ali Məclis” sözü ilə əvəz olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) üçrəngli bayrağı dövlət bayrağı
kimi təsdiqləndi. Dövlət gerbi haqqında qərar qəbul edildi ki, məsələ araşdırılsın və konkret təkliflər Ali Məclisin
müzakirəsinə verilsin. Eyni zamanda AXC-nin üçrəngli dövlət bayrağının bütövlükdə Azərbaycan SSR-in
dövlət rəmzi kimi təsis edilməsi və digər dövlət atributlarının bərpası məsələsinin qanunvericilik təşəbbüsü
qaydasında Azərbaycan Respublikası Ali Soveti qarşısında qaldırılması haqqında qərar qəbul edildi.
Nəticədə 1991-ci il fevralın 5-də ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi təşəbbüsü reallaşdı. Belə ki, həmin gün
Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin sessiyası “Azərbaycan SSR” adının “Azərbaycan Respublikası”
adlandırılması, AXC-nin bayrağının Dövlət Bayrağı kimi təsis edilməsi haqqında qərar verdi.
1991-ci il 17 mart tarixində SSRİ-nin saxlanılmasına dair Azərbaycanda referendum keçirilən zaman
ümummili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Naxçıvanda ümumxalq səsverməsi keçirilmədi. Bu addımı ilə
zəmanəmizin dühası olan Heydər Əliyev növbəti tarixi uzaqgörənliyə imza atdı, böyük qorxmazlıq və cəsarət
nümunəsi sərgiləmiş oldu.
Eyni cəsarət, prinsipiallıq və vətənsevərliyi ulu öndər Heydər Əliyev 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinə
münasibətdə bir daha nümayiş etdirdi. Faciənin səhərisi günü Heydər Əliyev özünün və ailə üzvlərinin həyatını
təhlükəyə qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı nümayandəliyinə gəldi və 20 Yanvar faciəsini törədənlərə qarşı
açıq ittihamlarla çıxış etdi. Qətliama görə birbaşa məsuliyyət daşıyan SSRİ və Azərbaycan rəhbərliyini ifşa etdi.
Beləliklə, 20 Yanvar faciəsində qanlı təcavüzə məruz qalmış Azərbaycan xalqının haqq səsini dünya
ictimaiyyətinə çatdıran yeganə şəxsiyyət ümummilli lider Heydər Əliyev oldu. Məhz xalqımıza qarşı bu amansız
hərbi təcavüz cinayətinə cavab olaraq Heydər Əliyev Sovet İttifaqı Kommunust Partiyasının sıralarını tərk etdi.
1991-ci il iyulun 19-da Heydər Əliyev partiya sıralarından çıxmaq barədə SSRİ Nazirlər Kabinetinin partiya
təşkilatına müraciət etməklə bu addımı rəsmiləşdirdi.
Xüsusilə dövlətçilik tariximizdə müstəsna əhəmiyyətə malik olan ikinci mərhələnin ən başlıca nailiyyəti
odur ki, ölkəmizin dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanmış, daha da möhkəmləndirilmiş və inkişaf etdirilmişdir.
Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu, demokratiyanın inkişafı, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması,
işlək bazar iqtisadiyyatına keçid istiqamətində mühüm uğurların əldə edilməsi bu çox mürəkkəb və son dərəcə
məsuliyyətli dövrün xarakterik cəhətlərindəndir.
Ulu öndər Heydər Əliyev xalqın təkidli xahişi və tələbi ilə Bakıya gəldi və 1993-cü il iyunun 15-də
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri vəzifəsinə 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.
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 xarici siyasət kursu
Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə məlum sərt mövqeyinin formalaşmasında az rol oynamadı. Nəticədə məhz
həmin illərdə Rusiyanın 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 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 Ilham 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”.
Müsavat–AXC cütlüyünün mövcud şəraitə adekvat olmayan məqamda “Cənubi Azərbaycan” problemini
qaldırması nəticəsində İranla da münasibətlər son dərəcə kəskinləşmişdi. Bu siyasətin nəticəsində faktiki olaraq
442

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycan həm şimaldan, həm də cənubdan ağır təzyiq altına düşmüşdü. ABŞ Konqresi isə Azərbaycanı dövlət
səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən “907-ci əlavə”ni qəbul etmişdi.
Bu şəraitdə dövlətçiliyimiz üçün ən təhlükəli proses separatizm və onun nəticəsində ərazi bütövlüyümüzün
növbəti dəfə pozulması idi. Erməni işğalçılarının aramsız hücumları, Cənubda “Talış Muğan Respublikası”nın
elan edilməsi, şimalda “Sadval” təşkilatının ərazi iddiaları və Gəncədə Surət Hüseynova məxsus hərbi hissənin
dövlət çevrilişinə cəhd etməsi həmin dövrdə ölkəmizin dəhşətli siyasi kataklizmlər mərhələsində olduğunu bir
daha təsdiqləyir. Əslində respublikamız real vətəndaş müharibəsi astanasına idi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos
hökm sürürdü. İnfilyasiya 1992-ci ildə 1174 faiz, 1993-cü ildə isə 1080 faizə çatmışdı. 1993-cü ildə ÜDM 31,4
milyon manat, dövlət büdcəsi 10,7 milyon manat təşkil edirdi. Bu məqamda Prezident İlham Əliyevin həmin
dövrü tam xarakterizə edən fikirlərinə diqqəti cəlb etmək yerinə düşər: “1991-ci ilin oktyabr ayından 1992-ci ilin
yay aylarına qədər olan dövr itirilmiş imkanlar, itkilər dövrü idi... 1992-ci ilin yay aylarından 1993-cü ilin iyun
ayına qədərki dövr biabırçılıq, rüsvayçılıq, fəlakət dövrü idi.”
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.
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 itkilərin verilməsinə baxmayaraq, dövlətçiliyin məhvinin qarşısını ala bilmişdi. Amerikalılar indiyədək
seçdikləri bütün prezidentlər içərisində yalnız dördünə 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 xilaskarlarıdırlar.
Ümummilli lider Azərbaycanda demokratik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu. Məhz onun təşəbbüsi
və siyasi iradəsinin nəticəsi olaraq qəbul edilmiş 1995-ci il konstitusiyası və ona edilmiş əlavə və düzəlişlər
ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesində müstəsna rol oynadı.
Ölkəmizdə şəxsiyyətin azadlığı və toxunulmazlığı, habelə 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 insana amnistiya tətbiq edildi və böyük sayda məhkum əfv olundu,
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 unikal genetik irsə, zəngin təcrübəyə, böyük intellektə və geniş təşkilatçılıq
qabiliyyətinə malik Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, UNESCO və İCESCO-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 təşkil edir və geniş
ictimaiyyət tərəfindən olduqca yüksək dəyərləndirilir. Hörmətli Mehriban xanımın qazandığı ümumxalq
sevgisinin kökündə dayanan əsas amil insanların inamını qazanması ilə bağlıdır. Mehriban xanım Əliyeva
Rusiyanın nüfuzlu “Rossiya-24” kanalına müsahibəsində bu xüsusda haqlı olaraq vurğulayır ki, “Üzərimə düşən
məsuliyyət olduqca böyükdür. Mən Prezidentin etimadını doğrultmalıyam və ən başlıcası isə inamı, ümidi olan
insanların etimadını doğrultmalıyam.”
1993-cü ildən etibarən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti
nəticəsində 1995-ci ildən başlayaraq ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası
sahəsində çox böyük nailiyyətlərə imza atıldı. Ən böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki, bu dövrdə ölkəmizdə
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aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir
modeli – Azərbaycan modeli yaradıldı.
Dayanıqlı və dinamik inkişaf tempinə əsaslanan bu modeli 3 mühüm parametrlə xarakterizə etmək olar: 1)
sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan və özünüinkişaf qabiliyyətinə malik olan sosialyönümlü bütöv iqtisadi
sistemin-müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması; 2) ölkədə mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal və
elmi-texniki potensialın fəal surətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması; 3) milli iqtisadiyyatın dünya təsərrüfat
sisteminə səmərəli inteqrasiyasının təmin olunması.
Məhz ulu öndərin siyasi iradəsi və səriştəli rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasında qeyd edilən
modelin gerçəkləşməsinin rəsmi bazası kimi bir çox irimiqyaslı konsepsiya və proqramlar- ''Azərbaycanda Kiçik
və Orta Sahibkarlığa Dövlət Yardımı Proqramı (1997-2000-ci illər)'', "Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma
sənayesinin inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında aqrar bölmənin
inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2006-cı illər)", "Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişaf
konsepsiyası", "Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı"
qəbul olunmuş və uğurla həyata keçirilmişdir.
Güclü dövlət ideyasına sadiq qalan Heydər Əliyev ilk öncə sosial problemlərin həlli sahəsində dövlətin
aparıcı rolunun artırılmasına xüsusi diqqət yetirdi. Belə ki, 1994-cü il 15 iyun tarixli “Əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi və iqtisadiyyatın maliyyə vəziyyətinin sabitləşdirilməsi tədbirləri haqqında“ və “Əhalinin sosial
müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 1994-cü il 24 oktyabr tarixli Fərmanları əhalinin sosial rifahının
yaxşılaşdırılması üçün mühüm hüquqi-normativ baza yaratdı. Ayrı-ayrı kateqoriya üzrə şəxslərin sosial müdafiəsi
istiqamətində müxtəlif qanunlar-“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”, “Veteranlar haqqında” və s. hüquqi sənədlər qəbul edildi. Nəticədə şəhid ailələrinin,
müharibə və 20 Yanvar əlillərinin, qaçqın və məcburi köçkünlərin, veteranların sosial təminatı daha da
gücləndirildi.
Daxili siyasi sabitlik və iqtisadi inkişafa nail olan Heydər Əliyev təkcə düzgün daxili siyasət kursunu deyil,
həm də onun davamı və tamamlanması olan uğurlu xarici siyasət strategiyasını müəyyənləşdirdi. Balanslı və
çoxvektorlu xarici siyasət kursu kimi xarakterizə olunan bu siyasətin prioritet istiqamətlərindən birini də “yeni
neft diplomatiyası” təşkil edirdi.
Azərbaycanın yeni enerji strategiyasının memarı ümummilli lider Heydər Əliyevin otən əsrin 90-cı illərində
müəllifi olduğu iki siyasi qərar ölkəmizin neft-qaz siyasətinin formalaşmasında həlledici əhəmiyətə malik oldu,
eyni zamanda respublikamızın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verməyə hazır olduğunu nümayiş etdirdi.
Daha dəqiq desək, 1994-cü il sentyabrın 20-də dünyanın 8 ölkəsinin 12 şirkətinin iştirakı ilə “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması ölkəmizin yeni neft strategiyasının başlanğıcı oldu. 1996-ci il iyunun 6-da regionun
və Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynayan “Şahdəniz” qaz yatağının işlənməsinə dair müqavilənin
imzalanması ilə bu proses dönməz xarakter aldı.
Bu gün ölkənin təsdiq edilmiş enerji ehtiyatları 1,5-2 mlrd. tondan artıq neft və 2,6 trln. kubmetr qazdan
ibarətdir və 7 kəmərlə Avropa və dünya bazarlarına çatdırılır. Bunlardan 3-ü neft (Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə
istiqamətləri) 4-ü isə qaz ( Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və İran istiqamətləri) kəmərləridir. Bunların içərisində
Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz boru
kəmərlərinin istifadəyə verilməsi həm regional, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından xüsusi
əhəmiyyiyyət kəsb etmişdir.
Təkcə “Şahdəniz” yatağında təsdiqlənmiş qaz ehtiyatı 1,2 trln. kubmetr təşkil edir. Təxminən, Ümid”
yatağında 200 milyard kubmetr, “Babək” yatağında 400 milyard kubmetr, “Abşeron” blokunda aşkar edilmiş
yeni böyük qaz yatağında isə 350 milyard kubmetrə bərabər qaz ehtiyatı vardır. Bu reallıqlar fonunda Azərbaycan
dövləti qarşısında ya yeni qaz bazarlarına çıxış yolları axtarmaq, ya da ənənəvi istiqamətlər üzrə ixracı artırmaq
vəzifəsi dururdu. Elə bu vəzifədən irəli gələrək ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft diplomatiyasını
uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyev müxtəlif obyektiv və subyektiv çətinliklərin öhdəsindən gələrək 2006cı ildə “Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 2007-ci ildə “Bakı-Tbilisi-Ərzurum” kimi nəhəng neft və qaz marşrutlarının
reallaşmasına nail oldu. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, “neft kəmərlərinin, xüsusilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəmərinin tikintisi tarixi hadisə idi. Təkcə ona görə yox ki, ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin nefti Aralıq
dənizinin bazarlarına çıxarılırdı. Eyni zamanda, ona görə ki, bu kəmər yeni bir yol, yeni bir dəhliz açdı. Söhbət
ilk növbədə “Cənub” qaz dəhlizindən gedir. Onun yaradılması istiqamətində ilk addım olaraq 2011-ci ildə
Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında Strateji əməkdaşlıq və enerji sahəsində Anlaşma Memorandumu,
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növbəti ildə isə TANAP-ın çəkilişinə dair Azərbaycan və Türkiyə arasında tarixi saziş imzalandı. Bu prosesdə ən
əsas həlqələrdən biri sərmayə qoyuluşu ilə bağlı idi. 2013-cü ildə bu məsələ də öz müsbət həllini tapdı.
“Şahdəniz-2” layihəsinə investisiya qoyuluşuna dair qərar qəbul edildi. 2014-cü ildə isə “Cənub” qaz dəhlizinin
Bakıda təməlqoyma mərasimi keçirildi. 2015-ci ildə Qarsda TANAP-ın təməlqoyma mərasimi oldu. 2016-cı ildə
analoji addım TAP layihəsi ilə bağlı atıldı. Nəhayət, 2018-ci il mayın 29-da “Cənub” qaz dəhlizinin, iyunun 12də isə TANAP-ın rəsmi açılış mərasimləri oldu. 2019-cu ilin 30 noyabr tarixində isə TANAP-ın Avropa ilə
birləşən hissəsinin açılışı oldu. Cənub Qaz Dəhlizinin son hissəsi olan TAP kəməri üzrə işlər 2020-ci ilin 15
noyabr tarixində tamamlandı. Həmin ilin 31 dekabr tarixində Azərbaycan qazının birbaşa olaraq Avropa bazarına
çıxışı tam təmin olundu.
Prezident İlham Əliyev “Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin uğurunu təmin edən səbəblərdən bəhs edərkən
xüsusi olaraq aşağıdakı amilləri ön plana çəkmişdir: “Birincisi, bu layihə enerji təhlükəsizliyi, enerji
şaxələndirilməsi və azad rəqabəti özündə ehtiva edir. İkincisi, bu layihədə istehsalçı, istehlakçı və tranzit dövlətlər
arasında balans yaratmağa nail olmuşuq. Yəni burada uduzan tərəf yoxdur. Üçüncüsü, siyasət və enerji birbirindən ayrı olmalıdır. Enerji siyasi alət kimi istifadə edilməməlidir. Hesab edirəm ki, “Cənub” qaz dəhlizi
sazişində göstərdiyimiz nümunə nümayiş etdirir ki, enerji ilə siyasət ayrılanda uğur əldə edilə bilər.”
2017-ci il sentyabrın 14-də beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində yeni və
tarixi bir səhifə yazdığına şahidlik etdi. Həmin gün Azərbaycanın unikal enerji strategiyasının memarı olan
Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzdə “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqları üzrə yeni sazişin imzalanması
ilə bu yataqların işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadıldı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu və cənab Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi
“yeni neft diplomatiyası”nın möhtəşəm nailiyyətlərinin yuxarıdakı təqdimatı sübut edir ki, Azərbaycan bütün
sferalarda, xüsusilə də enerji sahəsində regionun həlledici aktoruna çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqı qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin doğum gününü onun siyasi xətti ətrafında
daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək qeyd edir. 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 son 19 il ərzində özünün milli dövlət quruculuğu və
idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır. Bu mərhələ Azərbaycanın siyasi sabitliyində, iqtisadi gücündə,
sosial rifahında, uğurlu xarici siyasətində, xüsusilə də tarix yazan güclü ordusunda öz təsdiqini tapır. Bu gün
müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızı Ermənistanın
işğalçı silahlı qüvvələrindən azad etmək kimi müqəddəs vəzifəni şərəflə yerinə yetirmişdir
Məhz 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 və digər tərəfdaş dövlətlərin haqq
işimizi müdafiə etməsi Vətən müharibəsində Azərbaycanın tam qələbəsini təmin edən həlledici amillərdir. O
qələbə ki, şəhidlərimizin ruhunu şad edtmişdir, o qələbə ki, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zəngilanımızı,
Qubadlımızı, Ağdamımızı, Kəlbəcərimizi, Laçınımızı, Hadrutumuzu, Suqovuşanımızı, Şuşamızı və bütövlükdə
işğal altındakı bütün ərazilərimizi öz əbədi sahibinə – Azərbaycan xalqına qaytarmışdır.
Bu məqamda Rusiyanın tanınmış ictimai xadimi, Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının rəhbəri Aleksandr
Duqinin fikirlərinə istinad etmək yerinə düşər: “Düşünürəm, hal-hazırda İlham Əliyev dünyada bir nömrəli
siyasətçidir. Son illər ərzində heç bir siyasi liderə İlham Əliyev qədər öz xalqı və dövlətinin milli maraqlarının
müdafiəsi işinin öhdəsindən belə parlaq səviyyədə gəlmək nəsib olmamışdır.” Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur.
Yaşasın Heydər Əliyev siyasi kursu! Yaşasın xilaskar Ali Baş Komandanımız! Yaşasın müzəffər ordumuz!
Yaşasın qalib xalqımız!
Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
Xalq qəzeti. - 2022.- 7 may. - № 94. - S. 4.
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Heydər Əliyevin elmin inkişafına diqqət və qayğısı
Amin İsmayılov,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor,
YAP İdarə Heyətinin üzvü
Bütün dövrlərdə – 70-ci illərdə, ondan sonra, 90-cı illərdə Heydər Əliyevin elmə diqqəti və qayğısı
çox yüksək səviyyədə idi. O, çox gözəl bilirdi ki, hər bir ölkənin, hər bir xalqın tərəqqisində elmin inkişafı
müstəsna rol oynayır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda elmin inkişafına hər zaman prioritet istiqamət kimi yanaşır,
bu sahəyə xüsusi diqqət yetirir, çağdaş elmin tərəqqisini yüksək dəyərləndirirdi: “Çoxəsrlik tariximizdə böyük
elmimiz olubdur. Ancaq Azərbaycan elmi heç vaxt bu qədər mütəşəkkil və bu qədər qüvvətli, güclü, çoxsahəli
olmayıb. Müstəqil Azərbaycanın Elmlər Akademiyası bütün elmi potensialı özündə cəmləyərək, xalqımızın
yaradıcılıq sahəsində nəyə qadir olduğunu dünyaya göstəribdir”.
Dahi şəxsiyyətin bu fikrinin təsdiqi olaraq, tarixin bəzi məqamlarını xatırlatmaq istərdim. Qeyd edim ki,
hələ Azıx mağarasından tapılan əşyalar elm tariximizi xeyli qədimlərə aparır. Həmin nümunələr arasında üzərində
xüsusi işarələr həkk edilən mağara ayılarının kəllələri də var. Alimlərin qənaətinə görə, bunlar çox güman ki, göy
cisimlərinin hərəkətini izləmək və günləri, ayları saymaq məqsədi daşıyan say işarələridir.
E.ə. 2-ci minilliyin sonu, 1-ci minilliyin əvvəllərində isə Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları
meydana gəlib. Onların ən güclüsü Manna dövləti olub.
Mannada elmi inkişafın ən vacib şərti sayılan yazı mədəniyyəti xüsusi diqqət çəkib. Tibb, astronomiya və
həndəsəyə aid biliklər gil lövhəciklərə mixi yazı ilə (xüsusi heroqliflərlə) həkk edilib. Qədim Assur mənbələrində
belə yazıların mövcudluğundan bəhs olunub və “mannalı katib yazacaq...” ifadəsi də işlədilib. Manna
hökmdarları İranzu və Ahşeri tərəfindən ölkədə elm və mədəniyyətin inkişafına böyük diqqət verilib.
Sonrakı ictimai-siyasi formasiyalar zamanı Azərbaycan ərazilərində elmin təşəkkülü və inkişafına dair bir
çox dəyərli əsərlər yazılıb. Oğuz tayfalarının tibb sahəsində olan səriştəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” əsərində öz
ifadəsini tapıb. Elxanilər dövlətinin zamanında Təbriz, Marağa, Urmiya, Xoy, Ərdəbil, Şamaxı, Beyləqan və
Gəncə şəhərlərində neçə-neçə görkəmli alim fəaliyyət göstərib. Bundan başqa, 1259-cu ildə Marağa şəhəri
yaxınlığında məhşur Marağa rəsədxanası işə başlayıb.
Rusiya imperiyası XIX əsrdə Şimali Azərbaycan xanlıqlarını işğal edəndən sonra burada Qərb elminin təsiri
və nüfuzu artmağa başlayıb. Ölkədə Qərb təhsil sistemi əsasında fəaliyyət göstərən məktəblər açılıb,
azərbaycanlıların isə Rusiya və Avropa ölkələrində təhsil almaq marağı güclənib. Azərbaycan alimləri tərəfindən
çoxəsrlik Şərq elminin ənənələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bərabər, müasir Avropa elminin nailiyyət və
metodlarından da bəhrələnilib. Məşhur “Qarabağnamə”lərdə isə tarix elminə, elmi və mədəni əlaqələrə dair
dəyərli faktlar qələmə alınıb.
Həmin əsrdə tarixçi-şərqşünas alim Mirzə Kazım bəy, daha sonralar kimya doktoru Mövsüm bəy Xanlarov,
bioloq alimlər Həsən bəy Zərdabi və Nəcəf bəy Vəzirovun adları ehtiramla xatırlanır. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövründə və sovet zamanında ölkəmizdə elm daha sürətlə inkişaf edir.1919-cu ildə milli kadrları
hazırlayan ilk ali təhsil müəssisəsi – Bakı Dövlət Universiteti təsis olunur. Sovet dövrü Azərbaycan elminin bütün
sahələrinin çoxşaxəli tərəqqisi ilə müşayiət olunur. 1945-ci ildə Elmlər Akademiyasının təsis edilməsi isə
xalqımızın böyük tarixi nailiyyəti sayılır.
Elmin daha sonrakı inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olub. Dahi şəxsiyyət fəaliyyətinin bütün
mərhələlərində Azərbaycan elminin inkişafına misilsiz xidmətlər göstərib. Ümummilli lider elm sahəsində
qazanılan nailiyyətləri daim dövlət quruculuğu prosesinin mühüm şərti kimi nəzərdən keçirib, milli elmimizin
qüdrətli hamisi olub, bununla da hazırkı müstəqil Azərbaycanın möhkəm bünövrəsini qoyub. Ötən əsrin 70-ci
illərində Azərbaycan Elmlər Akademiyası dahi şəxsiyyətin böyük təşkilatçılıq bacarığı nəticəsində dünyada
tanınıb, bu elm ocağı özünün kadr potensialını yaradıb, maddi-texniki bazasını möhkəmləndirib.
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Heydər Əliyevin vurğuladığı kimi, akademiyanın 50 ilinin yarısından çoxu onun həyatı, rəhbərliyi ilə bağlı
idi. Ulu öndər öz fəaliyyəti və siyasi təcrübəsində hər zaman elmi fikrin ən yeni uğurlarından faydalanırdı. O,
cəmiyyətin, xalqın inkişafını elmdə, intellektdə görürdü.
Azərbaycan aliminə və elminə ilk gündən yüksək qayğı göstərən Heydər Əliyev bu sahədəki fəaliyyətini
ardıcıl və sistemli şəkildə həyata keçirirdi. Onun diqqəti nəticəsində elmi-tədqiqat institutlarının və elmi işçilərin
sayı artır, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının maddi-texniki bazası möhkəmlənir, elmi-tədqiqat institutları üçün
yeni korpuslar tikilir, xüsusi təyinatlı layihə-konstruktor büroları yaradılırdı.
O zaman Azərbaycan elminin SSRİ-də və dünyada tanıdılmasına ciddi səy göstərilir, elmi-tədqiqat işlərinin
səviyyəsi yüksəlir, elmin tətbiq sahələri genişlənir, görkəmli alimlərin fəaliyyətləri təqdir olunur, onlar
mükafatlandırılırdı.
Əgər 1969-cu ildə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 89 elmi-tədqiqat institutunda, digər layihə müəssisələri
və problem laboratoriyalarında 12 min 850 elmi işçi, o cümlədən 55 akademik və müxbir üzv, 329 elmlər doktoru
və 3 min elmlər namizədi var idisə, cəmi 10 ilə bu rəqəmlər iki-üç dəfə artmışdı. Uzaqgörən siyasətçinin təşəbbüsü
və rəhbərliyi ilə kimya, neft emalı və neft-kimya sənayesinə kapital qoyuluşunun həcmi yüksəlmiş, bu sahədə ən
qabaqcıl texnologiya tətbiq olunmuşdu. Neft-kimya sənayesi modernləşdirilmiş və yenidən qurulmuşdu.
Astronomiya, kosmik tədqiqatlar, biokimya, molekulyar biologiya, biofizika, biotexnologiya kimi sahələr inkişaf
etdirilmişdi. Azərbaycanda onlarla nəhəng sənaye kompleksi - neft emalı, neft-kimya, maşınqayırma,
cihazqayırma müəssisələri yaradılmışdı ki, bunlar da elmin sürətli inkişafını şərtləndirmişdi.
Çoxəsrlik tariximizdə ilk universal-milli, on cildlik Azərbaycan Ensiklopediyasının meydana gəlməsi də
ümummilli liderin adı ilə sıx bağlıdır. Bu ensiklopediya Heydər Əliyev dövrünün təkzibedilməz mənəvi
abidəsidir.
O da qeyd edilməlidir ki, ulu öndərin hakimiyyəti illərində Azərbaycan dilinə, tarixinə, mədəniyyətinə dair
elmi tədqiqatların aparılması və monoqrafiyaların nəşri xeyli artırılıb. Yeni-yeni əsərlər yazılaraq çap edilib,
Azərbaycan tarixi və dilçilik sahələrində qələmə alınan bir sıra əsərlərə dövlət mükafatları verilib.
Keçən əsrin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərinin əvvəlləri respublikamız üçün ən çətin sınaqlar dövrü olub,
Azərbaycan elminə ciddi zərbələr vurulub, durğunluq hökm sürüb. Heydər Əliyevin 1993-cü ildə Azərbaycan
rəhbərliyinə qayıdışı ilə bu sahədə də əsaslı dönüş başlanıb.
Dahi şəxsiyyət hələ Azərbaycan Prezidenti seçilməzdən əvvəl ziyalılarla ilk görüşlərindən birini Elmlər
Akademiyasında keçirib ki, bunu da haqlı olaraq ölkə rəhbərinin alimlərə bəslədiyi böyük ehtiram, Azərbaycan
elminin gələcəyinə göstərdiyi hədsiz qayğı və diqqətlə izah etmək olar. Ulu öndərin ikinci dəfə hakimiyyətə
gəlməsi xalqın qurtuluşu olmaqla bərabər, milli elmin xilası kimi də səciyyələnir.
Elmi və elm məbədlərini məhv etmək tendensiyasına birdəfəlik son qoyan ümummilli liderin müdrikliyi
sayəsində bu sahənin yenidən dirçəldilməsi sürətlə aparılıb. Heydər Əliyev 1995-ci ilin oktyabrında ana dilimizlə
bağlı ümumrespublika müzakirəsini də akademiyada keçirib, orada etdiyi tarixi çıxış unudulmaz hadisəyə
çevrilib.
Prezident Heydər Əliyev 1997-ci il yanvarın 31-də respublika Elmlər Akademiyası rəhbərliyini və aparıcı
alimlərin bir qrupunu qəbul edərək, elm sahəsində islahatların aparılmasının vacibliyini təsdiqləyib,
Azərbaycanda elmi inkişaf strategiyasının əsas müddəalarını qəti olaraq müəyyənləşdirib.
Beləliklə, Heydər Əliyevin sayəsində elmimizin nüfuzu yenidən artıb, onun cəmiyyətdəki rolu və mövqeyi
möhkəmlənib. Ulu öndər akademiyanın cəmiyyətdə yeri və rolunu bütün dəqiqliyi ilə dəyərləndirib: “Elmlər
Akademiyasına keçmiş illərdə də və son illərdə də mənim hörmətim və diqqətim, qayğım olmuşdur. Ancaq hesab
edirəm ki, bizim elmimizə, xüsusən Elmlər Akademiyasına qayğı, diqqət daha da artıq olmalıdır. XX əsrdə
Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyətlərindən biri ölkəmizdə elmin, təhsilin sürətlə inkişaf etməsidir. Biz
bununla fəxr edirik. Bir şeyi bilməlisiniz ki, bu mənim fikrimdir – Azərbaycan Elmlər Akademiyası
respublikamızın ən yüksək elmi müəssisəsidir. Azərbaycan dövlətinin ən yüksək elmi müəssisəsi Elmlər
Akademiyasıdır. Bu akademiyanın işi və orada işləyənlərin səviyyəsi, şübhəsiz ki, başqalarından yüksəkdir,
yüksək də olacaq. Biz akademiyanın hörmətini həmişə qoruyub saxlamalıyıq, heç vaxt imkan vermək olmaz ki,
akademiyamız, yüksək səviyyəli elmi-tədqiqat institutlarımız cürbəcür özəl elmi müəssisələr arasında ərisin, itsin.
Buna yol vermək olmaz. Azərbaycan Elmlər Akademiyası dövlətin akademiyasıdır. Prezidentin birbaşa himayəsi
altındadır, tabeliyindədir və Prezidentin qarşısında cavabdehdir. Bir daha bunu deməyə məcburam ki, Azərbaycan
Respublikasının müstəqil Elmlər Akademiyası Azərbaycanın ən yüksək elmi müəssisəsi, elmi təşkilatıdır...”.
Ümummilli lider o zaman bu nitqi ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasına ikinci bir həyat vermişdir. Həmin
tarixi görüşdən başlayaraq, Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti ulu öndərin tövsiyələrini rəhbər tutaraq, bu
elm ocağında islahatların aparılması, elmi-tədqiqat istiqamətlərinin dəqiqləşdirilməsi, elmi-təşkilati bazanın
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hazırlanması sahələrinə dair qərarlar qəbul edib və tədbirlər həyata keçirib. Eyni zamanda, “Elmin strateji inkişafı
və Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasında islahatlar” konsepsiyası hazırlanıb.
Müstəqillik illərində ölkəmizdə elm sahəsini böyük uzaqgörənliklə nəzərə alan ulu öndərin 2001-ci il 15
may tarixli fərmanı ilə Elmlər Akademiyasına Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) adı verilib.
Bununla da akademiyanın elmimizin inkişafındakı rolu və nailiyyətləri yenidən rəsmən təsdiqlənib. Dahi
rəhbərin milli elmin inkişafı naminə atdığı mühüm addımlardan biri də 2002-ci ildə AMEA-nın Naxçıvan
bölməsinin yaradılması haqqında tarixi sərəncam imzalaması olub. Ümummilli lider Naxçıvan Muxtar
Respublikasının geosiyasi vəziyyətinin nəzərə alınaraq, regional elm mərkəzinin akademiya bölməsi statusuna
yüksəldilməsinə həsr olunan müşavirədə blokada şəraitində yaşayan qədim Azərbaycan diyarının hərtərəfli
öyrənilməsinə böyük ehtiyac duyulduğunu vurğulayıb, bu sahədə genişmiqyaslı tədqiqatların aparılması üçün
müəyyən göstərişlər verib.
Azərbaycan Prezidentinin 2003-cü il yanvarın 4-də imzaladığı fərmanla isə Milli Elmlər Akademiyasının
statusu, nizamnaməsi, prezidentinin vəzifəsi, səlahiyyətləri müəyyənləşdirilib. Beləliklə, elmin inkişafını təşkil
və təmin edən, dövlətin elmi və elmi-texniki siyasətini həyata keçirən, elmi müəssisə və ali məktəblərin elmi
fəaliyyətini əlaqələndirən və istiqamətləndirən, respublikamızı beynəlxalq aləmdə elmi və elmi-texniki fəaliyyət
sahəsində təmsil edən AMEA-nın xüsusi önəmi nəzərə alınıb və dəqiqləşdirilib. Ulu öndər bu məsələyə
münasibətini aydın ifadə edərək deyib: “Milli Elmlər Akademiyası bizim milli sərvətimizdir”.
Göründüyü kimi, dahi rəhbər bütün həyatı boyu xeyirxah əməlləri, ədalətli mövqeyi, uzaqgörən müdrikliyi
ilə xalqımızın güvənc yerinə çevrilib. Müasir, modern idarəetmə metodlarına, elmi-texniki tərəqqi meyllərinə
uyğun elmi kadrların hazırlanmasında, ölkəmizin beynəlxalq aləmə və qlobal iqtisadi mühitə sürətlə inteqrasiya
etməsində ciddi uğurlar qazanmasında ulu öndərin rəhbərliyi ilə reallaşan tədbirlərin və islahatların rolu danılmaz
olub.
Artıq 19 ildir ki, Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi xəttini layiqincə davam
etdirir və xalqın gələcəyinin məhz elm və təhsillə bağlı olduğunu hər zaman diqqətdə saxlayır. Dövlət başçısının
elmə dair fikirləri bu sahənin inkişafının zəruriliyini şərtləndirir: “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 müdafiə edə bilirlər”.
Yeri gəlmişkən, 2014-cü ildə ölkəmizin tarixində ilk dəfə olaraq akademiyada Azərbaycan alimlərinin I
Qurultayı keçirilib və Prezident İlham Əliyevin qurultay iştirakçılarına müraciəti oxunub. Bundan bir il sonra,
2015-ci il noyabrın 9-da AMEA-nın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş ümumi yığıncaqda dövlətimizin başçısı
iştirak edib və parlaq nitq söyləyib.
Azərbaycan Respublikasının “Elm haqqında” Qanununun 2016-cı ildə qəbul edilməsi isə ölkəmizdə
müstəqil elm siyasətinin aparılmasına tam hüquqi-siyasi təminat verir. Elmin İnkişafı Fondunun yaradılması da
bu istiqamətdə atılan çox önəmli addımdır. Bu fond həm elmi araşdırmaların genişləndirilməsinə vəsilə olur, həm
də gənc alimlərə qrantlar verilməsini gerçəkləşdirir, elmin sanballı inkişafını şərtləndirir.
Prezident İlham Əliyev cəmiyyətin inkişafında elmin şəksiz əhəmiyyətini bir daha lazımınca
dəyərləndirərək, “Azərbaycanda Respublikasında Elm Gününün təsis edilməsi haqqında” 9 aprel 2018-ci il tarixli
sərəncam imzalayıb.
Beynəlxalq aləmdə Elm Günü 10 noyabr tarixində qeyd edilsə də, ölkəmizdə martın 27-də keçirilir, çünki
bu tarix AMEA-nın yaradıldığı günə təsadüf edir.
Azərbaycanda elmin inkişafı prioritet istiqamət kimi qəbul edilir və həyata keçirilən bütün islahatlar elmi
cəhətdən əsaslandırılır. Hazırda müasir telekommunikasiya, sensor, “Böyük həcmli verilənlər ” (Big Data) və
digər rəqəmsal və süni intellekt texnologiyalarının, həmçinin innovasiya və biliklərin istifadə edilməsi sosialiqtisadi münasibətləri daha məhsuldar və səmərəli edir, iqtisadiyyatın ümumi dəyər zəncirində yeni gəlir imkanları
yaradır. Qeyd edilən texnologiyaların bir-birilə inteqrasiya olunmuş formada istifadəsi ilə rəqəmsal məlumatların
formalaşdırılması, yığılması, saxlanılması, işlənilməsi və analitik təhlillər əsasında qərarvermə və idarəetmənin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi səmərəli, eləcə də keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi üçün geniş üfüqlər açır. Bu
imkanlar erməni işğalından azad olunmuş Qarabağ ərazilərində funksional, genişmiqyaslı “Ağıllı şəhər” (Smart
City) və “Ağıllı kənd” (Smart Village) xidmətlərinə keçid üçün zəmin yaradır. Budur, məsələlərə elmi yanaşmanın
əməli təzahürləri, budur, problemlərin kompleks elmi əsaslarla çözülməsi!
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Bəli, varislik ənənəsinin yaşadılması və yaradıcı şəkildə inkişaf etdirilməsi nəticə etibarı ilə ölkəmizin daha
da güclənməsinə, sözümüzün dünya miqyasında keçərli olmasına, xalqın daha xoş gələcəyinə və yeni-yeni
zirvələrin fəth olunmasına xidmət edir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 7 may. - № 94. - S. 6.
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Heydər Əliyev – böyük və müdrik dövlət xadimi
Adil Əliyev,
Milli Məclis Sədrinin müavini
Azərbaycan çox mühüm ölkədir, Siz çox görkəmli lidersiniz. Amerikada bunu getdikcə daha 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
Azərbaycan xalqının əsl xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, xalqın, dövlətin ən çətin, böhranlı vaxtında
görkəmli siyasətçi, böyük şəxsiyyət cənab Heydər Əliyev məsuliyyəti öz üzərinə götürmüşdür.
... Siz özünüzə tayı-bərabəri olmayan abidə, əsrlər boyu yaşayacaq əbədi abidə yaradırsınız. Bu abidənin
adı Azərbaycandır – tərəqqi edən, yeni, xoşbəxt Azərbaycan.
Eduard Şevardnadze,
Gürcüstan Respublikasının sabiq prezidenti
Bizim günlərdə hadisələr çox sürətlə cərəyan edir, qloballaşır, təhlükəsizlik məsələləri, xüsusilə
gündəlikdə durur. Bu baxımdan prezident Heydər Əliyev kimi təcrübəli siyasətçi ilə fikir mübadiləsindən çox
şey əldə etmək mümkündür. Prezident Heydər Əliyevin müdrik, uzaqgörən siyasəti nəticəsində Asiya və Avropa
arasında əlaqələr, əməkdaşlıq körpüsü qurulur.
Xavyer Solana,
NATO-nun keçmiş baş katibi,
Avropa İttifaqının ali təmsilçisi
Sizin bioqrafiyanıza yaxşı bələdəm. Biz cavan siyasətçilər Sizin fəaliyyətinizi daim izləyirik. Sizə rəğbətlə
yanaşırıq və Sizdən çox şey öyrənirik. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunması yolunda qarşıya çıxan
çətinliklərə necə sinə gərdiyinizdən xəbərdaram.
Aleksandr Kvasnevski,
Polşa Respublikasının sabiq prezidenti
Dövlətin xilaskarı və qurucusu
Ulu öndər, ümummilli lider, mərhum Heydər Əliyevin 99 illik yubileyi münasibəti ilə bu dahi şəxsiyyətin
özündən sonra qoyub getdiyi irsinə bir daha nəzər salırıq. Əlbəttə ki, ölkə hüdudları daxilində və xaricdə Heydər
Əliyev ilk növbədə, haqlı olaraq, Azərbaycan dövlətçiliyinin xilaskarı və qurucusu kimi şöhrət tapmışdır. Bu
böyük insanın şəxsiyyətinin miqyası dövlət quruculuğundan və dövlət xadimi olmaqdan savayı, millət
quruculuğunu və millət qurucusu, millət xadimi olmağı da özündə ehtiva edir. Məhz buna görə də ulu öndər
Heydər Əliyevi böyük dövlət və millət xadimi kimi anırıq.
Sadə və qısa şəkildə ifadə etsək, dövlət xadimi dövlət quruculuğu və idarəçiliyində əhəmiyyətli surətdə
iştirak edən şəxsiyyəti nəzərdə tutursa, millət xadimi millətin formalaşmasına, millət quruculuğuna töhfə verən,
millətin vahid bir tam halına gəlməsi prosesində öncüllük edən şəxsiyyət deməkdir. Azərbaycan xalqının tarixində
və həyatında kifayət qədər həm millət, həm də dövlət xadimi olmuşdur. Amma dövlət və millət xadimi olmaq
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şərəfi nadir hallarda eyni bir insanın taleyinə yazılır. Tariximizə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının böyük dövlət
və millət xadimliyi nəsib olmuş unikal bir fenomen kimi düşmüşdür.
Türkiyədə mühacir həyatı yaşamaq məcburiyyətində qalmış həmvətənimiz Əhməd Cəfəroğlu 1940-cı ildə
yazırdı ki, həmin dövrə qədər Azərbaycanda millət xadimi adına layiq üç mütəfəkkir - Mirzə Fətəli Axundov,
Həsən bəy Zərdabi və Əhməd bəy Ağaoğlu olmuşdur. Onlar müvafiq olaraq latın əlifbasına keçid, milli mətbuatın
yaranması və inkişafı, Azərbaycan xalqının türk dünyasının tərkib hissəsi olması ideyalarının yayılmasında
müstəsna rol oynayıblar. Həmin mütəfəkkirlərin qeyd edilən ideyaları və fəaliyyətləri Azərbaycan millətinin
təşəkkülünə mühüm töhfələr veriblər.
Millət xadimi kimi Heydər Əliyevin unikallığı ondadır ki, onun fəaliyyəti qeyd olunan üç mütəfəkkirin
ayrı-ayrılıqda çalışdıqları fəaliyyət istiqamətlərinin hər birini əhatə edib və siyasi müstəvidə baş verib. Qısaca
olaraq bir neçə misal gətirək.
Mirzə Fətəli Axundovun ideyası olan latın əlifbasına tam keçidə müstəqil Azərbaycanda Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə nail olunub. Onun 18 iyun 2001-ci il tarixli fərmanına əsasən, 2001-ci il avqustun 1-də Azərbaycan
ərazisində bütün idarə-müəssisələr, təşkilatlar Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərib, bütün nəşrlər latın qrafikalı
əlifbaya keçib. Ulu öndərin 2001-ci il 9 avqust tarixli Fərmanı ilə 1 avqust Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan
Dili Günü elan edilib. Həsən bəy Zərdabinin əsasını qoyduğu Azərbaycan milli mətbuatı Heydər Əliyevin
dövründə böyük inkişaf yolu keçib. 1998- ci il avqustun 6-da ümummilli lider Heydər Əliyevin mətbuatda
senzuranı ləğv etməsi milli mətbuatın inkişafına önəmli töhfə oldu. Ulu öndər həmişə jurnalistlərlə səmimi
münasibətlər qurub, mətbuata daim açıq olub, ən gərgin dövrlərdə ən çətin məsələlər haqqında jurnalistlərlə
söhbət edib. Hətta bəzən jurnalistlərlə zarafat edirdi.
Əhməd bəy Ağaoğlu Azərbaycanı türk dünyasının tərkib hissəsi kimi görürdü. O, Azərbaycan milli
mətbuatının inkişafına və milli oyanışa verdiyi ciddi töhfələrlə yanaşı, Türkiyə və Azərbaycan arasında mənəvi,
intellektual və digər bağların qurulmasında fəal iştirak etmiş, Türkiyə və Azərbaycan arasında müəyyən mənada
bir körpü olmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə Naxçıvanla Türkiyə arasında Araz çayı
üzərində inşa edilmiş “Ümid körpüsü” həm də rəmzi məna daşıyır. Heydər Əliyev “Ümid körpüsü”nü həsrət
körpüsü kimi xarakterizə edirdi. Çünki bu körpü iki qardaş xalqı bir-birinə qovuşdurdu, onlar arasındakı həsrətə
son qoydu. Onun “Bir millət, iki dövlət” ifadəsi Türkiyə və Azərbaycan münasibətlərində rəhbər tutulan əsas
prinsipə çevrilib, dünyada iki ölkə arasındakı münasibətlərin xarakterini lakonik surətdə və müdrikliklə ifadə edən
baxış kimi qəbul edilir.
Yuxarıda qeyd edilənlər Azərbaycanda millət quruculuğunda və millətin inkişafında mühüm amillər kimi
çıxış ediblər. Amma Heydər Əliyevin sovet və müstəqillik illərində bu sahədə fəaliyyəti çoxşaxəli və dərindir,
eləcə də onun millət quruculuğu işləri təkcə ictimai və intellektual sahələrlə məhdudlaşmamışdır. Ən önəmlisi isə
o, millət quruculuğu sahəsində fəaliyyəti siyasi müstəviyə yüksəlmişdir. Yuxarıda adı çəkilən xadimlərimiz
ictimai, mənəvi və intellektual sahədə, Heydər Əliyev isə daha çox siyasi millət quruculuğu ilə məşğul olmuşdur.
Heydər Əliyevi unikal edən və digər millət xadimlərindən fərqləndirən əsas amillərdən biri məhz millət
quruculuğunu siyasi müstəvidə həyata keçirməsidir. Çünki millət siyasi xarakter daşıyır, ictimai və ya etnikdən
daha çox siyasi birlikdir, effektli millət quruculuğu üçün siyasi komponent zəruridir.
Sovet dövründəki fəaliyyət
1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu, bolşevik hakimiyyətinin bərqərar olması və az
sonra Azərbaycanın SSRİ-nin tərkibinə qatılması millət quruculuğu prosesinə böyük zərbə oldu. Başlıca səbəb o
idi ki, SSRİ-də rəsmi ideologiya vahid sovet millətinin və sovet vətəndaşının formalaşdırılmasını tələb edirdi və
bu, əsas hədəflərdən idi. Bu fonda Azərbaycanda millət quruculuğu nəinki arxa plana keçmişdi, ümumiyyətlə, bu
məsələ heç mövzu deyildi. Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq kimi ədib və ziyalıların 1937-ci il repressiyalarının
qurbanına çevrilməsi isə demək olar ki, bu sahədə ədəbiyyatın imkanlarını da minimallaşdırmışdı. Milli ruh, milli
hiss, müəyyən mənada Səməd Vurğun kimi şair və ədiblərin Azərbaycan təbiətini vəsf edən şeirlərində, onların
yazıb-yaratdığı Azərbaycan dilinin varlığında yaşadılırdı. Yəni Azərbaycan dili əsas milli birləşdirici amil kimi
çıxış edirdi. 1940-cı ildə Azərbaycanda latın əlifbasının ləğv olunması isə millət quruculuğu prosesinə daha bir
zərbə olmuşdu.
Millətimizin və milli kimliyimizin üzərini qara buludlar aldığı belə bir çətin dövrdən sonra Azərbaycanda
millət quruculuğuna və milli varlığımızın qorunub saxlanmasına yeni nəfəs gətirən böyük tarixi şəxsiyyət Heydər
Əliyev ümid işığı kimi parlamağa başladı. Ulu öndər hələ SSRİ-nin güclü olduğu zaman həmin dövrün şərtləri
daxilində milli quruculuq sahəsində mümkün olan zəruri addımları atdı. 1967-69-cu illərdə Azərbaycanda Dövlət
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Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri kimi milli kadrların təhlükəsizlik orqanlarında irəli çəkilməsinə, yüksək
vəzifələrə təyin olunmasına xüsusi önəm vermiş, yerli təhlükəsizlik orqanlarının kadr heyətinin xeyli dərəcədə
milliləşdirilməsinə əhəmiyyətli dərəcədə nail olmuşdu.
1969-cu ildə Azərbaycan SSR-in rəhbəri seçildikdən sonra isə onun millət quruculuğuna töhfə verən işləri
geniş miqyasda və çoxşaxəli olmuşdur. Azərbaycanda Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbin yaradılması,
Bakı şəhərində demoqrafik vəziyyətin süni şəkildə dəyişdirilməsinin qarşısının alınması və azərbaycanlı əhalinin
sayının bərpa edilməsi, Şuşada Qarabağ xanının vəziri və şair Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışı, Vaqif
Poeziya Günlərinin keçirilməsi və digər addımlar ulu öndərin sovet dövründə milli quruculuğa yönəlmiş silsilə
işlərindəndir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi təşəbbüsü ilə 1978-ci il aprelin 21-də qəbul olunmuş Azərbaycan SSR
Konstitusiyasında Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu verilmişdir.
Millət quruculuğunun ideoloji əsasları və praktik xüsusiyyətləri
Dövlət və millət quruculuğu Heydər Əliyevin həm Sovet Azərbaycanına, həm də müstəqil Azərbaycan
Respublikasına rəhbərlik etdiyi dönəmlərdə həyata keçirilib. SSRİ kimi nəhəng ölkənin əsas dövlət
xadimlərindən biri olaraq Heydər Əliyev millət quruculuğunun vacibliyini gözəl bilirdi. Ən azı, ona görə ki, SSRİnin dağılmasında əsas amillərdən biri onun mövcud olduğu 70 il ərzində millət quruculuğu işinin uğursuzluğu
idi.
Ulu öndərin rəhbərliyi və təşəbbüsü ilə 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün təsis
edilməsi onun Azərbaycanda millət quruculuğuna daha bir töhfəsi oldu. Bu əlamətdar hadisənin SSRİ-nin
varlığına 1991-ci il dekabrın 8-də rəsmi surətdə son qoymuş Belavejsk sazişinin imzalanmasından cəmi bir həftə
sonra baş verməsi məntiqlidir. SSRİ-nin süqutu ilə, digər sovet respublikaları kimi, Azərbaycan da müstəqilliyini
bərpa etdi.
Yenicə müstəqillik qazanmış ölkələrə xas xüsusiyyətlərdən biri millət quruculuğu prosesinin həyata
keçirilməsi idi. Yunan əsilli Amerika alimi Harris Milonas qeyd edir ki, “müasir milli dövlətlərdə hakimiyyətin
legitimliyi xalqa, əksəriyyətə bağlıdır. Belə əksəriyyət isə millət quruculuğu vasitəsilə əmələ gətirilir”. Əks halda
isə xalq və ya ölkə əhalisi özünü azlıqda qalan müxtəlif qruplara bölünür və millət kimi formalaşa bilmir. Millət
kimi formalaşa bilməmək və onun acı nəticəsi olaraq, xalqın pərakəndəliyi milli birliyə və dövlətçiliyə böyük
təhdiddir. Həm də millət quruculuğu olmadan təkcə dövlət quruculuğu ölkənin həqiqi müstəqilliyi üçün yetərli
deyil.
Millət quruculuğu, bir qayda olaraq, dövlətin sərhədləri daxilində baş verir. Amma dünya təcrübəsi göstərir
ki, bir sıra dövlətlərdə millət quruculuğunun xarici ölçüsünün və ya beynəlxalq uzantısının olması bu prosesi daha
təsirli edir. Bu zaman diaspor icmaları və lobbi qrupları xüsusi önəm daşıyır. Yəhudi, yunan və erməni diasporu
kimi güclü diasporların fəaliyyətinə nəzər salsaq, görərik ki, onların tarixi vətənlərində dövlət və millət
quruculuğuna təsirləri böyükdür. Amma, bu, Ermənistanda millət quruculuğunun işğal siyasəti ətrafında həyata
keçirilməsi ilə nəticələnib. Yəni Ermənistan cəmiyyəti işğal və absurd “böyük Ermənistan” ideyası ətrafında
mono-etnik şəkildə birləşib. Bunun nəticəsi isə Ermənistanın ən yaxşı halda yarımmüstəqil vəziyyətə, əslində isə
forpost rolunda çıxış etməsinə gətirib çıxarıb.
Bu fonda aydın görünür ki, Azərbaycanda millət quruculuğu mono-etnik deyil, əksinə tamamilə inklüziv
xarakter daşıyır. Azərbaycanın öz diasporunun təşkilatlanması və əlaqələrin qurulması dünyada bütün
azərbaycanlıların həmrəyliyinə və ümumi Vətənimiz Azərbaycan dövlətinə bağlılığına əsaslanıb. Bu da ulu
öndərin azərbaycançılıq məfkurəsinin özəyini təşkil edir. Bizim bir xüsusiyyətimiz isə ondan ibarətdir ki, yuxarıda
qeyd etdiyimiz diasporlar öz tarixi vətənlərinə ciddi maddi və siyasi yardımları ilə xarakterizə olunurlar.
Azərbaycanda isə əksinə dövlətimiz, hökumətimiz xaricdəki diaspor təşkilatlarımızın formalaşmasına və
fəaliyyətinə töhfə verir.
Azərbaycançılıq məfkurəsi və diaspor fəaliyyətimiz dini və ya etnik sərhədlərlə məhdudlaşmayıb.
Azərbaycançılıq ümumbəşəri dəyərlərə hörmətə, dini, etnik, dil və sair mənsubiyyətindən asılı olmayaraq,
ölkəmiz və dövlətinizə bağlılığa və Azərbaycana bağlı olanların həmrəyliyinə əsaslanır. Fərqli dinə, fərqli etnik
kimliyə mənsub insanlar da Azərbaycan diasporu sıralarında geniş yer alır və azərbaycanlı hesab olunurlar.
Onların arasında dünya şöhrətli musiqiçilər Mstislav Rastropoviç və Müslim Maqomayev, qeyri-səlis məntiq
nəzəriyyəsinin yaradıcısı Lütfi Zadə, fotoqraf Reza Deqqati, Şuşada doğulmuş Əhməd bəy Ağaoğlunun varisləri,
Şuşanın müdafiəsi zamanı qəhrəmancasına həlak olmuş yəhudi əsilli vətəndaşımız və Milli Qəhrəmanımız Albert
Aqarunovun mənsub olduğu yəhudi icmasının nümayəndələri, eləcə də, Bakıda doğulub böyümüş etnik rus
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Nikolay Baybakov və başqaları kimi dinindən, dilindən və etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycana
bağlı çoxsaylı həmvətənlərimizin adlarını qeyd edə bilərik.
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsi və multikulturalizm doktrinası millət quruculuğu və milli
həmrəyliyimizin formalaşması proseslərində müvafiq olaraq ideoloji və praktiki baxımdan xüsusi önəm kəsb edir.
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin və millət quruculuğunun bəhrəsini Vətən müharibəsində gördük.
Ermənistan və digər xarici qüvvələr Azərbaycanın etnik və dini mənsubiyyət baxımından zəngin bir ölkə
olmasından istifadə edərək, müharibənin gedişində kimlik zəminində nifaq və təfriqə salmağa cəhdlər etdilər.
Elə cəhdlərə ən yaxşı cavab Azərbaycandakı bütün xalqların nümayəndələrinin din və etnik mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin “dəmir yumruğu” ətrafında sarsılmaz birlik və
həmrəylik nümayiş etdirərək düşmənə çökdürücü zərbə vurmaları oldu. Dünya azərbaycanlıları isə müharibənin
gedişində öz mənəvi dəstəklərini və doğma Vətənlə həmrəyliklərini əsirgəmədilər. Dünya Azərbaycanlılarının V
Qurultayının 22 apreldə Şuşada keçirilməsi bu şəhərin ölkəmizdə və dünyada bütün azərbaycanlıların mənəvi
paytaxtı olaraq ümummilli birlik rəmzinə çevrilməsini göstərir. Bu isə təbii ki, millət quruculuğu istiqamətində
görülmüş işlərin və yürüdülmüş siyasətin bəhrəsidir.
Ulu öndərin millət quruculuğu müstəqil dövlətçilik kontekstində
Bəzən millət quruculuğu dövlət quruculuğuna nisbətdə arxa planda qalır. Halbuki, millət quruculuğu
dövlətçilik və dövlət quruculuğu ilə sıx bağlıdır. Məhz ona görə də beynəlxalq münasibətlər sistemində və siyasi
diskursda “milli dövlət” və ya “millət-dövlət” məfhumları meydana çıxmışdır. Fransa, Almaniya, Türkiyə,
Yaponiya millət-dövlət kimi səciyyələnən ölkələrə aiddirlər. Həmin dövlətlərin nümunəsindən də göründüyü
kimi, millət quruculuğu nə qədər uğurlu və etibarlı olarsa, dövlət quruculuğu və dövlətçilik də bir o qədər möhkəm
olar. Bu baxımdan, ulu öndərin uğurunu şərtləndirən əsas amillərdən biri onu millət quruculuğu və dövlət
quruculuğu mövzularına tam bir vəhdət halında baxması ıdı. Buna görə də Heydər Əliyevin millət quruculuğu
fəaliyyətinin önəmini düzgün, dərindən və hərtərəfli surətdə anlamaq üçün mövzu müstəqil dövlətçilik
kontekstində nəzərdən keçirilməlidir.
Böyük qazax yazıçısı Oljas Süleymenovun fikrincə, “çox zaman müstəqillik mövcud problemləri həll
etmir, əksinə, yeni problemlər gətirir”. Təəssüf ki, bu fikrin doğru olduğunu müstəqilliyimizin elə ilk ilində
gördük. Amma qüdrətli, müdrik liderlər bu ssenarini dəyişib müstəqilliyi ölkənin rifahı və inkişafına xidmət
istiqamətinə yönəldə bilərlər. Müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın rəhbərliyində belə lider olmadı.
Nəticədə torpaqlarımızn işğalı, siyasi xaos və hərc-mərclik, iqtisadi tənəzzül, xarici siyasətdəki ciddi problemlər
ölkəni uçuruma sürükləyirdi. Amma Azərbaycan “ziyanın yarısından qayıtmağı” bacardı. 1993-cü ildə xalqın
təkidli tələbi və o zamankı ölkə rəhbəliyinin xahişi ilə ulu öndər, Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtdı.
“Müstəqillik yolu qədər çətin yol yoxdur” – deyən Heydər Əliyev bütün çətinliklərə sinə gərərək qayıdışı ilə
müstəqilliyin problemlər deyil, yeni imkanlar və inkişaf Azərbaycan dövlətini qurdu. Heydər Əliyevin
Azərbaycan üçün nəinki mümkün olan, hətta qeyri-mümkün hesab olunanları etdiyi dünya liderləri və beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən də etiraf olunur. Məsələn, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Heydər Əliyevin dəfnində
iştirak etmək üçün Bakıya gələrkən belə dedi: “Heydər Əliyev Azərbaycan xalqı üçün mümkünsüz işlər
görmüşdür. Onu heç vaxt unutmaq olmaz. Qoy azərbaycanlılar məndən inciməsinlər, Heydər Əliyev Azərbaycan
çərçıvəsinə sığan siyasətçi deyildi. O, ümumbəşəri bir siyasətçi idi”.
Heydər Əliyev siyasətinin mahiyyəti Azərbaycan hüdudlarını aşırdı, o, dünyada mövcud olan beynəlxalq
ziddiyyətlərin Azərbaycan üçün problem mənbəyinə çevrilməsinin qarşısını alaraq, əksinə məharətlə həmin
ziddiyyətləri milli maraqlarımız naminə istifadə etdi. Buna ən bariz misal Bakı – Tbilisi – Ceyhan neft boru
kəməri layihəsi və “Əsrin müqaviləsi” kimi transmilli və trans-regional layihələrin həyata keçirilməsidir. Həmin
fəaliyyətin bəhrələri 2020-ci il zəfərimizin təməlində dayanır. O qəbildən olan beynəlxalq layihələr Azərbaycanın
müstəqil dövlət olaraq dünyaya səmərəli inteqrasiyasını möhkəmləndirir, onu dünyanın hörmət və etibar edilən
dövlətlərindən birinə çevirir, müstəqil dövlətçiliyini dayanıqlılığına xidmət edirdi və hazırda da etməkdədir. Eyni
zamanda, bu layihələr millətimizin, vətəndaşlarımızın ümumi qürur mənbəyinə çevrilir, beləliklə, bu qürur
mənbəyi millətimiz üçün daha bir birləşdirici amil kimi çıxış edir. Bu kontekstdən yanaşdıqda ulu öndərin
dillərdə əzbər olan “Fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam” ifadəsindəki azərbaycanlı məfhumu həm müstəqil
Azərbaycan dövlətinin vətəndaşını, həm də Azərbaycan millətinə mənsub olan insanı ehtiva edir.
Milli qürur mənbəyi
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Azərbaycanlı olmağın fəxr, qürur mənbəyinə çevrildiyi başqa bir məqam isə Heydər Əliyevin 1970-ci
illərdə dünya, xüsusən də Qərb mətbuatının və ictimaiyyətinin diqqət mərkəzinə çıxması ilə bağlıdır. Ulu öndər
1969-cı ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsindən sonra korrupsiya və rüşvətxorluqla amansız mübarizəsinə
görə 1970-ci illərdə dünyanın, xüsusən də Qərb mətbuatının diqqət mərkəzinə çevrilmişdi. 1980-ci illərdə Böyük
Britaniyanın məşhur “Tayms” (Times) nəşri Heydər Əliyevi yüksək bacarıq və keyfiyyətlərinə görə “SSRİ-nin
parlayan ulduzu” adlandıraraq onu Sovet İttifaqının növbəti rəhbəri olmağa əsas namizəd kimi qiymətləndirirdi.
Beləliklə, Heydər Əliyev sovet dönəmindən azərbaycanlıların ümumi fəxr, qürur mənbəyi olmaqla, milləti öz
ətrafında birləşdirən amilə çevrilmiş və millət quruculuğuna sovet dövründə belə bir töhfə də vermişdir.
Amma Qorbaçov 1985-ci ildə hakimiyyət başına keçdikdən sonra nəinki Heydər Əliyevin nəhəng
potensialından ölkənin maraqları naminə istifadə etmədi, hətta onun, ümumiyyətlə, SSRİ-nin rəhbərliyindən
kənarlşadırılmasına və faktiki olaraq ev dustaqlığı şəraitində qalmasına nail odu. Heydər Əliyevə qarşı
repressiyalar onun ailəsindən də yan keçmədi. Oğlu İlham Əliyev məzunu olduğu və mühazirə dediyi Moskva
Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunda Heydər Əliyevin oğlu olduğu üçün işdən azad edildi. Təbii ki, bu
məsələdə əsas bir səbəb Qorbaçovun Heydər Əliyevə qarşı olan şəxsi həsəd və qısqanclıq hissi və onun kölgəsində
qalmaq kompleksi idi.
Amma digər, bəlkə də ən əsas səbəb Heydər Əliyevin Moskvada Azərbaycanın arxa-dayağı olaraq xalqın
maraqlarını müdafiə etməsi və Azərbaycanda olan nüfuzu idi. Heydər Əliyevin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması
və Azərbaycandan təcrid edilməsi ölkəmizə qarşı hazırlanan məkrli planların həyata keçirilməsinin tərkib hissəsi,
xüsusən də Qarabağ münaqişəsinə hazırlıq kimi dəyərləndirilməlidir. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Heydər
Əliyevin istefasından bir neçə ay sonra – 1988-ci ildə hazırladığı məxfi hesabatı da deyilənləri təsdiq edir. Qeyd
edilən hesabatın hazırda üzərindən məxfilik götürülmüş müəyyən hissələrində 1982-ci ildə Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun üzvü seçilmiş və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin
birinci müavini təyin olunmuş Heydər Əliyevin 1987-ci ilin oktyabrında qəfildən təqaüdə göndərildiyi bildirilir
və bu qəfil hərəkətin səbəbi Azərbaycanın siyasi nüfuzunun məqsədli şəkildə azaldılması kimi təsvir edilir.
Bundan əlavə, hesabatda qeyd olunur ki, eyni zamanda, mətbuatda Heydər Əliyevə qarşı böyük qarayaxma
kampaniyası aparılırdı. Hesabatda daha bir maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, nəinki Heydər Əliyevin, hətta
əslən rus olan Bakıda doğulmuş SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin sədri vəzifəsini tutan Nikolay Baybakovun 1985ci ildə vəzifəsindən uzaqlaşdırılması da Azərbaycanın siyasi nüfuzunun azaldılmasına yönəlmiş addım kimi
xarakterizə olunur. Hesabat müəllifləri Baybakovu Azərbaycanın “etnik rus olmasına rəğmən doğma oğlu”
adlandırırlar. Eləcə də onun SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin sədri olaraq ölkədə resursların bölüşdürülməsində
böyük təsirə malik olduğu qeyd edilməklə Baybakovun vəzifəsindən kənarlaşdırılmasında məqsədin Azərbaycana
ayrılan iqtisadi resursların azaldılması olduğuna eyham vurulur. Nikolay Baybakovun Heydər Əliyevlə işgüzar
və dostluq münasibətlərini və Azərbaycana olan bağlılığını nəzərə aldıqda məsələnin mahiyyəti daha da aydın
olur.
Heydər Əliyevə qarşı aparılan bütün kampaniyalara baxmayaraq, o, xalqının, millətinin qürur mənbəyi
olaraq qalırdı və sonrakı hadisələr də bunu qətiyyətlə sübut etdi. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə etibarı və etimadı onun tutduğu yüksək vəzifə və mövqeyə görə yox, ulu
öndərin şəxsiyyətinə, millətinə fədakarcasına bağlılığına və göstərdiyi xidmətlərinə görə idi. Heydər Əliyev
milləti yolunda fədakarlığını 1990-cı ilin yanvar hadisələri zamanı bir daha göstərdi.
Azərbaycan xalqının əyilməz vüqarı
Heydər Əliyevin bədxahları və Azərbaycana qarşı məkrli planlar quran qüvvələr cılız qarayaxma
kampaniyaları ilə ulu öndərin Azərbaycan xalqı üçün millət qurucusu rolunu neytrallaşdırmağa, onunla xalq
arasında uçurum yaratmağa çalışırdılar. Xüsusən də erməni dairələri və ermənipərəst qüvvələr ilk növbədə Heydər
Əliyevi millət qurucusu kimi görürdülər və Azərbaycanı belə bir nəhəng və unikal millət qurucusundan məhrum
etmək istəyirdilər. Çünki tarix dönə-dönə sübut edir ki, münaqişələr, böhranlar və müharibələr zamanı milləti,
xalqı ətrafında yumruq kimi birləşdirməyə qadir liderin varlığı hadisələrin gedişatına həlledici təsir göstərir,
millətin gələcək taleyinin müəyyən edilməsində öz sözünü deyir.
ABŞ kəşfiyyatının yuxarıda istinad edilən 1988-ci il hesabatında qeyd olunur ki, Heydər Əliyevin SSRİ
rəhbərliyindən kənarlaşdırılması və buna görə də Azərbaycanın mövqelərinin zəifləməsi fonunda ermənilər
davamlı olaraq Qorbaçov tərəfindən yüksək siyasi vəzifələrə irəli çəkilir, bununla da azərbaycanlılar Moskvanın
Ermənistanın tərəfini tutmasını başa düşürdü. Həmin qeydlər də bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, Heydər Əliyev
adi bir şəxsiyyət deyildi, o, hələ Azərbaycanın müstəqil dövlət olmadığı sovet dönəmində millət qurucusu və
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ümummilli lider kimi Azərbaycanın Moskvada və sovet rəhbərliyində təcəssümü idi. Ona görə də Heydər
Əliyevin vəzifəsindən uzaqlaşdırılması və xalqından təcrid edilməsi, ilk növbədə Azərbaycan millətini Qarabağ
münaqişəsində başsız qoymaq, pərakəndə vəziyyətə salmaq məqsədini güdürdü. Eləcə də Heydər Əliyevə qarşı
belə davranışla Azərbaycan xalqının milli qürurunu sındırmağa cəhd edirdilər. Təəssüf ki, Azərbaycanın o
zamankı rəhbərləri bunu başa düşsələr də, şəxsi və ya qrup maraqlarını ümummilli maraqlardan üstün tutaraq, elə
kampaniyaların qarşısını almağa nəinki cəhd etmədilər, bir sıra hallarda isə əksinə, Heydər Əliyevə qarşı aparılan
çirkin kampaniyaya qoşuldular.
20 Yanvarla bağlı Heydər Əliyevin hərəkəti ona görə xüsusi önəm daşıyır ki, Moskvadakı ermənipərəst
qüvvələr dinc nümayişləri islamçı qüvvələrin hərəkatı kimi qələmə verməklə Azərbaycanın milli azadlıq və
Qarabağ uğrunda mübarizəsini gözdən salmaq məqsədi güdürdülər. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin sözügedən
hesabatında da oxşar süjet xətti nəzərə çarpır. Hesabatda bildirilir ki, Sumqayıt hadisələri zamanı
azərbaycanlıların, guya, İranın o dövrdəki dini lideri Xomeyninin şəkillərini qaldırdıqları iddia olunurdu.
Azərbaycanı İrana bağlamaq, baş verənləri dini motivli hadisə kimi qələmə vermək cəhdləri edilirdi. Bunun da
arxasında Azərbaycanı ləkələməklə Ermənistanın maraqlarını təbliğ etmək məqsədi və Azərbaycan daxilində
müxtəlif zəminli təfriqələrə yol açmaq niyyəti dayanırdı. Bu fonda 20 Yanvarla bağlı Heydər Əliyevin qətiyyətli,
uzaqgörən və fədakar davranışı onun şəxsiyyətinin böyüklüyünü, Azərbaycan üçün misilsiz tarixi rol oynadığını
və Azərbaycanı hansı məkrli qəsd və planlardan qoruduğunu bir daha bəlli edir.
Şuşa təntənəsi
Məqalənin əvvəlində qeyd etdiyim mütəfəkkirlər Azərbaycan millətinin təşəkkül tapib formalaşmasında və
milli oyanışda mühüm rol oynamışdırlar. Eləcə də müxtəlif dövrlərdə Azərbaycanın görkəmli ictimai və dövlət
xadimləri olmuşdular. Amma tarix və tale elə gətirmişdir ki, millət xadimləri dövlət xadimi, dövlət xadimləri isə
millət xadimləri olmamış və yaxud ola bilməmişlər. Bu iki xüsusiyyətin bir şəxsiyyətdə üzvi surətdə, vəhdət
halında və parlaq surətdə birləşməsi Heydər Əliyevin taleyinə yazılmışdır. O, eyni zamanda, həm dövlət xadimi,
həm də millət xadimi missiyasını yerinə yetirmişdir. Və hər iki missiyanı nəhəng miqyasda və digərləri ilə
müqayisəolunmaz surətdə həyata keçirmişdir. Buna görə də Heydər Əliyev tarixə unikal və nəhəng millət və
dövlət qurucusu kimi düşüb.
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini məhv olmaqdan xilas etdi, onu qoruyub saxlamağa, inkişaf
etdirməyə müvəffəq oldu. Dövlət quruculuğu ilə yanaşı, millət quruculuğu sahəsində də Heydər Əliyev böyük və
ardıcıl işlərə imza atdi. Burada həm Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsi, həm də onun əsasını qoyduğu
multikulturalizm doktrinası vurğulanmalıdır. Ulu öndərin azərbaycançılıq məfkurəsi və multikulturalizm
doktrinası mahiyyət etibarı ilə onun dövlət və millət quruculuğuna yanaşma fəlsəfəsini özündə ehtiva edir.
Millət quruculuğu Mirzə Fətəli Axundovun, Həsən bəy Zərdabinin və Əhməd bəy Ağaoğlunun dövründə
nə qədər aktual və vacib idisə, zaman keçdikcə bu aktuallıq daha da artır və ehtiyac böyüyür. Çünki dövlətin və
dövlətçiliyin qorunması milli şüurun inkişafından və millət quruculuğundan asılı olur. Millət nə qədər möhkəm
əsaslara söykənirsə, milli birlik və millət bir-birinə nə qədər möhkəm tellərlə bərkidilirsə, dövlətin gələcəyi və
dövlətçilik də bir o qədər etibarlı olur.
Zaman bunu 44 günlük Vətən müharibəsində bir daha sübut etdi. Millətimiz Heydər Əliyevin siyasi varisi,
onun millət quruculuğu işinin ləyaqətli və ardıcıl davamçısı, Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin rəhbərliyi ətrafında birləşərək, “dəmir yumruğ”a çevrildi və işğal edilmiş torpaqlarımızı düşmən
tapdağından azad etdi. Heydər Əliyevin vəsiyyəti yerinə yetirildi. Şuşa və işğal altında qalan digər torpaqlarımız
azad edildi. İndi böyük millət xadimi Heydər Əliyevin ruhu şaddır. 31 dekabrı Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü elan edən ulu öndər Heydər Əliyevin fərmanı və iştirakı ilə soydaşlarımızın 1-ci qurultayı
2001-ci ildə Bakıda keçirilmişdi. 5-ci qurultayımız isə 2022-ci ildə Şuşada keçirildi, dünya azərbaycanlıları
mədəniyyət paytaxtımız azad Şuşaya toplaşdı. Vətən müharibəsindəki böyük Zəfər həm də “Şuşa Azərbaycanın
gözüdür”, “Biz mütləq o torpaqlara qayıdacağıq” – deyən ulu öndər Heydər Əliyevin millət quruculuğu
fəlsəfəsinin və siyasətinin təntənəsidir.
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Azərbaycanın bugünkü uğurlarının əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub
Jalə Əliyeva,
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsi sədrinin müavini
Bizim xoşbəxtliyimiz, Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev kimi
liderimiz olubdur. On il ərzində – 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycan böyük və uğurlu yol keçmişdir.
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi uğurla aparılmış və gözəl nəticələrə gətirib çıxarmışdır.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin anadan
olmasının 99-ci ildönümü ölkəmizin hər yerində, hətta respublikamızdan kənarda da böyük ehtiramla qeyd olunur.
Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində fenomen şəxsiyyətdir. Ulu öndərin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə
Azərbaycan dövlətçiliyi böyük təhlükələrdən xilas oldu, ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni
həyatında, beynəlxalq əlaqələrində əsaslı dönüş yarandı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan
bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünya birliyində öz sözünü deyir və inkişaf edir. Azərbaycanın
əldə etdiyi uğurların əsasında Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və ulu öndərin siyasi, mənəvi irsinin
layiqincə yaşadılması dayanır.
1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik əldə etsə də, de-fakto bu istəyini reallaşdıra bilməmiş,
hakimiyyətdə olan naşı və səriştəsiz qüvvələr ictimai-iqtisadi formasiya dəyişkənliyinin doğurduğu ağır
problemlərin öhdəsindən gəlməmişlər. Nəticədə, ölkədə iqtisadi tənəzzül prosesi dərinləşmiş, vəziyyət getdikcə
ağırlaşmış, xalqın yaşayış səviyyəsi pisləşmiş, qanunçuluğun, hüquq qaydalarının təminatında ciddi problemlər
yaranmışdır. Müstəqillik yoluna yenicə qədəm qoymuş respublikada rəhbərliyi ələ almaq üçün ayrı-ayrı şəxslər
və qruplar arasında mübarizə getdikcə güclənirdi. Xüsusilə, 1992-ci ilin may ayında silahlı yolla hakimiyyətə
gələn AXC–Müsavat iqtidarının siyasi səriştəsizliyi, qətiyyətsizliyi, dövlət idarəçiliyindəki naşılığı Azərbaycan
dövlətçiliyinə ciddi təhlükəyə çevrilən neqativ meyillərin baş qaldırmasına – siyasi mübarizədə qanunsuz silahlı
birləşmələrdən istifadəyə, etnik separatizmə, vətəndaş itaətsizliyinə gətirib çıxarmışdı. Ölkədə ictimai-siyasi
gərginliyin, özbaşınalığın, xaos və anarxiyanın hökm sürməsi, torpaqlarımızın bir-birinin ardınca işğalı xalqda
sabaha ümidsizlik yaratmışdı.
Belə çətin məqamda xalqın yeganə ümid yeri ulu öndər Heydər Əliyev idi. Odur ki, xalq belə ağır məqamda
ulu öndərə üz tutdu. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin xalqın çağırışına səs verməsi, birlik, həmrəylik nümayiş
etdirməsi bu ümidsizliyi aradan qaldırdı. Bu, elə bir dövr idi ki, ermənilərin “böyük Ermənistan” yaratmaq
niyətləri, Azərbaycanı Qafqazın siyasi xəritəsindən silmək planları reallaşmaq üzrə idi. Azərbaycan torpağı etnik
əlamətə görə parçalanıb yox olmaq təhlükəsi qarşısında qalmışdı.
Azərbaycan sadəcə daxili yox, xarici siyasət və təhlükəsizlik problemləri ilə də qarşılaşmışdı. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini ələ keçirməsinə baxmayaraq, ABŞ Konqresi Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini əsas gətirərək, Azadlığın Dəstəklənməsi Aktına 907-ci düzəlişi edərək Azərbaycana Amerikanın
birbaşa yardımını qadağan etmişdir. Maraqlıdır ki, 907-ci düzəlişdə məhz Azərbaycan işğalçı tərəf kimi
göstərilirdi.
Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin oktyabrında müdrik şəxsiyyət Heydər Əliyev ölkə Prezidenti seçildikdən
sonra Azərbaycan tədricən davamlı inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Ulu öndərin düşünülmüş çevik, qətiyyətli
siyasi addımlar, o cümlədən Ermənistan ilə müharibəni sabitləşdirmək, daxili çəkişmələri aradan qaldırmaq və
beynəlxalq əlaqələri möhkəmləndirmək qarşıda duran prioritet vəzifələr idi. Ulu öndər 1993-cü ildə ölkəmizdə
siyasi böhran yaşandığı, vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandığı, Ermənistanın təcavüzünün gücləndiyi bir
vaxtda siyasi hakimiyyətə qayıdaraq, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin yaradılması üçün ciddi və
təxirəsalınmaz addımlar atdı. Ulu öndər bu uğurlara uzaqgörən, məqsədyönlü siyasəti ilə nail oldu.
Xalqımızın 1993-cü il böhranından çıxması, 1995-ci ilə qədər daxili çəkişmələrə, xaricdən qəsblərə qarşı
mübarizəsi müstəqil dövlətimizin yaşamasının sınaq dövrü oldu. Bu tarixi sınaqdan xalqımız ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasi, iqtisadi, mədəni və hərbi sahələrdəki zəngin təcrübəsi və müdrikliyi sayəsində uğurla çıxdı,
dövlətçiliyimiz dağılmaqdan xilas edildi.
456

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı xalqımız üçün çox çətin və mürəkkəb bir dövrə təsadüf etsə də,
müdrik rəhbər Azərbaycanı böyük bəlalardan, məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Ulu öndər az müddətdə
dövlətçilik ənənələrinin yaranmasına nail oldu, sivil, dünyəvi, hüquqi dövlətin qurulmasına şərait yaratdı. Ölkədə
ictimai-siyasi sabitliyə, cəbhədə atəşkəsə nail olmaqla gənc oğul və qızlarımızın ədalətsiz müharibədə həlak
olmalarının qarşısını aldı.
Ümummilli liderin müdrikliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi
dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Respublikanın qarşısında duran problemlər mərhələlərlə həll olundu, əminamanlıq, ölkədə siyasi sabitlik yarandı. İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni həyatda əsaslı dönüş
başlandı, xalqımızın bütövlüyü, həmrəyliyi, milli birliyi təmin edildi. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışından sonra ölkədə baş vermiş sosial-iqtisadi və siyasi inkişaf dövlətimizin möhkəmləndirilməsində, sivil
dünyaya sıx inteqrasiya prosesinə qoşulmasında və xalqımızın strateji mənafelərini təmin edən modern
cəmiyyətin qurulmasında həlledici rol oynadı.
Heydər Əliyevin istər Sovet İttifaqında yaşadığımız illərdə 1969-cu ildən başlayaraq, Azərbaycanın KP
MK-nın birinci katibi vəzifəsində çalışdığı zamanda, istərsə də 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıdışından
sonra müstəqil ölkəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatında baş verən dönüş, eləcə də, respublikamızın dünya
məkanında özünəməxsus yer tutması onun məqsədyönlü fəaliyyətinin məntiqi nəticəsidir.
Azərbaycan xalqı, sözün əsl mənasında, xoşbəxt xalqdır ki, Ulu Tanrı nadir şəxsiyyətlərdən birini, bəlkə də
bir neçə əsrdən bir xalqın qismətinə yazıla biləcək böyük siyasi xadimi, ulu öndəri bizim qismətimizə yazıb. İstər
XX əsrdə, istər XXI əsrdə, istərsə də bundan sonrakı bütün dövrlərdə ulu öndər Heydər Əliyevin adı, şəxsiyyəti
hər bir zaman Azərbaycan üçün yol göstərən olacaqdır. Məhz onun sayəsində bütün dünya Azərbaycana tamamilə
başqa bir prizmadan baxmağa başladı. Heydər Əliyev hələ sovet rejiminin ideoloji məsələlərə xüsusi həssaslıqla
yanaşdığı vaxtlarda Azərbaycanın milli maraqları üçün mümkün olan bütün işləri gördü. Sovet rejiminin sərt
qanunlarına baxmayaraq, Azərbaycanda böyük iqtisadi, elmi və ədəbi-mədəni inkişafa, müstəqil düşüncəyə yol
açdı. Qısa zaman kəsiyində Azərbaycan İttifaq tərkibində o zaman üçün müasir iqtisadi potensiala malik olan
respublikaya çevrildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə XX əsrin 70-ci illərindən elə bir tarixi bünövrə yaradıldı
ki, onun möhkəm dayaqları üzərində gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın qurulması, yeni tarixinin əsasının
qoyulması labüd idi. Həqiqətən də, sovet dönəmində xalqımızın dahi oğlunun Azərbaycan üçün gördüyü bütün
işlər uğurlu gələcəyə hesablanmışdı və bu potensial müstəqillik illərində ölkəmizin başlıca dayaqlarını təşkil etdi.
Azərbaycanın bugünkü tarixini Heydər Əliyev 1960-cı illərdə yazmışdı.
Azərbaycan dilinin ana dili kimi qəbul edilməsi haqqında Azərbaycan Konstitusiyada müddəanın
hazırlanıb, yazılması birbaşa ulu öndərin sayəsində oldu. Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasına
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi daxil edilməsi və təsbit olunmasından sonra ana dilinin istifadəsində və
inkişafında yeni mərhələ başladı.
Dövlət dili uğrunda ardıcıl mübarizə aparan ümummilli lider ziyalıları, xalqı ana dilinin dövlət dili kimi
yaşamaq hüququ uğrunda mübarizəyə cəlb edərək bütün qüvvələri səfərbər etmişdi. Bu, müstəqil bir ölkədə deyil,
SSRİ-nin tərkibində olan bir respublikada baş verirdi. Burada da, təbii ki, müstəqil, gələcəyə istiqamətlənmiş
addım atmaq böyük cəsarət tələb edirdi. Bəli, Heydər Əliyevin xatirələrini oxuduqda görürük ki, o, hələ ötən əsrin
50-60-cı illərində ölkəsini azad görmək istəyərək, atdığı bütün addımları bu istiqamətə yönəldib.
Azərbaycanda incəsənətin, mədəniyyətin, ədəbiyyatın inkişafı istiqamətində atılan addımlar, ölkə
iqtisadiyyatının gücləndirilməsi üçün böyük zavodların, fabriklərin tikilməsi, ölkəmizdə o zaman üçün imkansız
olan müstəqil hərbi kadrları hazırlaya bilən Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi liseyin açılması, azərbaycanlı
gənclərin ölkə hüdudundan kənara təhsil almağa göndərilməsi və s. bu kimi bir sıra tədbirlər bu günümüzə,
müstəqiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsinə və inkişafına istiqamətlənmişdi.
Ermənistan Respublikası, ermənilər və onların pərdəarxası havadarları hər bir zaman Azərbaycana, türk
dünyasına qarşı məkrli planlarını həyata keçirməyə çalışıblar. Amma, qarşılarında Heydər Əliyev kimi bir qüdrətli
simanın olması onlara bu addımları atmağa imkan vermirdi.
Bütün mənalı ömrünü Azərbaycan xalqının tərəqqisinə həsr etmiş ulu öndər özünün əməli fəaliyyəti ilə
doğma xalqının əbədi məhəbbətini qazanaraq, əsl ümummilli liderə çevrildi. Həm əvvəlki hakimiyyəti dövründə,
həm də müstəqillik illərində ulu öndər həmişə xalqla birgə olduğunu, onun taleyi ilə yaşadığını tarixi xidmətləri
ilə sübut etdi. 1969-cu ildən başlayaraq, Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı və tərəqqisi üçün Heydər Əliyevin
gördüyü işlərin bəhrəsini bu gün xalqımız daha yaxından hiss edir.
Heydər Əliyev qısa müddət ərzində Azərbaycanı İttifaq miqyasında, onra isə beynəlxalq aləmdə tanıtdı.
Ulu öndər keçən əsrin 70-80-ci illərində qurub-yaratdığı, zəngin respublikaya çevirdiyi Azərbaycanı 1993-cü ildə
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məhv olmaqdan xilas edib rəvan inkişaf yoluna çıxardı. Müdrik şəxsiyyət bizə azad, demokratik, güclü, zəngin,
xalqının rifah və təhlükəsizlik şəraitində yaşayışını təmin edən, dünya birliyinin tamhüquqlu üzvü olan bir dövlət
bəxş etdi. Heydər Əliyev bizə İlham Əliyev kimi dəmir biləkli, dəmir iradəli müzəffər Prezident bəxs etdi. Bu
gün hər bir azərbaycanlı harada yaşamasından asılı olmayaraq, qurucusu və memarı ulu öndər Heydər Əliyev olan
dövlətimizlə fəxr edir.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev ulu öndərin layiqli davamçısı, ləyaqətli siyasi varisidir. Dövlət
başçımızın əzmkarlıqla həyata keçirdiyi siyasət respublika iqtisadiyyatında böyük uğurlara zəmin yaratdığı kimi,
hər bir vətəndaşın həyatında da yüksəlişə səbəb olub. Uğurlu siyasət həm də Azərbaycanın beynəlxalq imicini
gücləndirib. Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz işğalçı Ermənistanı
diz çökdürüb şanlı qələbə qazandıqdan sonra Azərbaycanın dünya miqyasındakı reytinqi daha da artıb. Fəxrlə
deyə bilərik ki, bugünkü qalib Azərbaycanımız ulu öndərin ideyalarından nur alaraq, Cənubi Qafqazın və elə
bütün dünyanın parlayan ulduzuna çevrilməkdə, gələcəyə doğru inamla irəliləməkdədir. Getdiyin bu uğurlu yol
daim açıq olsun, doğma Azərbaycan!
Xalq qəzeti. - 2022.- 11 may. - № 97. - S. 10.
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Demokratik cəmiyyətin və hüquqi dövlətin qurucusu
Çingiz Qənizadə,
Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Azərbaycan siyasi plüralizm, fikir azadlığı, insan azadlığı, vicdan azadlığı, soz azadlığı kimi
prinsipləri həm dövlət siyasəti sahəsində, həm də siyasi-ictimai sahədə mühüm prinsiplər kimi həyata
keçirmək yolu ilə gedir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Azərbaycanın müstəqillik tarixində ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi ikinci ildir ki, ölkəmizin ərazi
bütövlüyü şəraitində anılır. Ölkəmizin Vətən müharibəsində şanlı Qələbəsi məhz ümummilli lider Heydər
Əliyevin ölkəyə rəhbərliyə qayıtdığı vaxtdan aparılan genişmiqyaslı islahatlar, dövlətçilik, quruculuq,
iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, ordunun gücləndirilməsi işlərindən başlayıb. Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi çoxəsrlik Azərbaycan tarixinin
ən şərəfli səhifəsidir. Bu Zəfər ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik ideallarının böyük təntənəsidir.
1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq,Azərbaycanda demokratik cəmiyyət və hüquqi dövlət quruculuğu
istiqamətində əsaslı dönüş yaradıldı. Həmin vaxtdan insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi istiqamətində də
qətiyyətli addımlar atıldı. İnsan hüquqları müasir dünyamızın hər bir demokratik dövləti tərəfindən prioritet hesab
edilən sahələrdən sayılır. Ulu öndərin müstəqil Azərbaycana rəhbərliyindən sonra ölkəmizdə də insan hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsi, onların müdafiəsi və daha da genişləndirilməsi dövlət siyasətinin prioritetinə
çevrildi.
Bu ali məqsədin müəyyənləşdirilməsi, onun həyata keçirilmə mexanizmlərinin tapılması və
reallaşdırılması, sözügedən sahədə hüquqi bazanın yaradılması müstəqil dövlətimizin qurucusu, ümummilli lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanın bu gün dünyada müstəqil, hüquqi və demokratik dövlət kimi
tanınması, ölkə vətəndaşlarının hüquqlarının, azadlıqlarının təmin edilməsi, müdafiə olunması məhz ümummilli
liderin adı ilə bağlıdır. Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra müstəqil dövlətimizin siyasətinin
başlıca əsaslarından biri kimi humanizm ənənələrinin təməli qoyulmuş, əfvetmə və amnistiya institutları təşəkkül
tapmış, ölüm cəzasının tətbiqinə moratorium qoyulmuşdur.
Təsadüfi deyil ki, 1993-cü ilin iyunundan ölkəmizdə ölüm cəzasının icrasına moratorium qoyulub, onun
tətbiqi məhdudlaşdırılıb. 1998-ci il fevralın 10-da isə bu cəza növü Şərqdə ilk dəfə Azərbaycanda ləğv edilib. Ulu
öndərin həyata keçirdiyi humanist siyasətdə vacib məsələlərdən biri də cinayət törətmiş, əməlini etiraf etmiş və
peşman olmuş şəxslərin əfv edilməsi, bağışlanması olub. Məhz ulu öndərin uzaqğörənliyi sayəsində Azərbaycan
Prezidenti yanında Əfv Komissiyası yaradılıb və əfvetmə institutu bərpa olunub ki, bu da humanizmin növbəti
bariz nümunəsi idi.
Müdrik şəxsiyyətin bu sahədə ən böyük əməyi məhz müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının
hazırlanması və qəbuludur. 1995-ci il noyabrın 12-də xalq ümummilli liderin bu təşəbbüsünü dəstəklədi. Müstəqil
dövlətimizin ilk konstitusiyasının preampulasında göstərilir ki, Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik
ənənələrini davam etdirərək, bütün cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin,
azadlığın və təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında öz
məsuliyyətini anlayaraq, suveren hüququndan istifadə edərək, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini və ərazi
bütövlüyünü qoruyaraq, xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğunu bəyan edir. Başqa sözlə, öz tarixi müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası hüquqi,
demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunu inkişaf yolu seçib.
Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasında demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu və insan hüquqlarının
qorunması dövlətimizin ali, strateji məqsədi kimi önə çıxarılıb, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının
təminatı dövlətimizin ali məqsədi kimi bəyan edilib. Bu məqsədə nail olmaq üçün dövlətimizdə ümumbəşəri
dəyərlərə və inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsaslanan qanunvericilik bazası yaradılıb. Beləliklə, keçmiş
Sovet konstitusiyalarından fərqli olaraq, ilk dəfə, müstəqil ölkəmizin Konstitusiyasında dövlət hakimiyyətinin
bölgüsü prinsipi həyata keçirilib. Ümumiyyətlə, Konstitusiyanın III fəsli bütövlükdə, yəni 158 maddədən 48-i
insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarına həsr edilib. Konstitusiyada təsbit edilmiş insan və vətəndaş
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hüquqlarını və azadlıqlarını gözləmək və qorumaq qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının
borcu hesab edilir. Həmin maddədə daha sonra göstərilir ki, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının
həyata keçirilməsini heç kəs məhdudlaşdıra, konstitusiyanın heç bir müddəası insan və vətəndaş hüquqlarının və
azadlıqlarının ləğvinə yönəldilmiş müddəa kimi təfsir edilə bilməz. Azərbaycan Respublikasının ərazisində insan
və vətəndaş hüquqları və azadlıqları birbaşa qüvvədədir. Beləliklə, konstitusiyanın qeyd edilən normalarının
təhlili göstərir ki, bu normalar hüquqi dövlət quruculuğu prinsipinin mahiyyətindən irəli gəlməklə cəmiyyətdə
qanunun aliliyinə xidmət edir. Ölkəmizdə həmin vaxtdan etibarən ciddi sosial-iqtisadi islahatlarla yanaşı, hüquq
islahatların, həmçinin onun tərkib hissəsi olan məhkəmə-hüquq islahatlarının həyata keçirilməsinə başlanılıb. İlk
dəfə olaraq üçpilləli məhkəmə sistemi yaradılıb.
Ulu öndərin ölkəyə rəhbərlik etdiyi dövrdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi prioritet sahələrdən
olub. Fakt üçün diqqətə çatdıraq ki, 1995-2003-cü illərdə ulu öndər Heydər Əliyevin imzaladığı 32 əfv fərmanı
ilə üç mindən artıq məhkum azadlığa buraxılıb. Ümumilikdə, 3104 məhkum azadlığa qovuşub, amnistiya
aktlarının qəbulunu mütərəqqi ənənəyə çevrilib. Ulu öndərin müstəqil dövlətimizə rəhbərliyi dövründə qəbul
olunan 7 amnistiya aktı 78 mindən çox insana şamil edilib, 21 min 325 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən
azad olunub. Hazırda bu hüquqi-insanpərvər ənənələr uğurla davam etdirilir.
Yeri gəlmişkən, dahi şəxsiyyətin möhkəm təməllər üzərində əsasını qoyduğu uzaqgörən siyasətin
varisliyini bütün sahələrdə dövrün tələblərinə uyğun layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyev əfvetmə
institutunun çevik və işlək mexanizmlər əsasında fəaliyyət göstərməsini daim diqqət mərkəzində saxlayır. Son 18
ildə Prezident İlham Əliyevin imzaladığı 35 əfv fərmanı və sərəncamı, böyük ürəkli insanın təşəbbüsü ilə qəbul
olunmuş çoxsaylı amnistiya aktları on minlərlə insana sevinc bəxş edib.
Ulu öndərin humanizm prinsiplərinə sadiqliyi ölkəmizin insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında
beynəlxalq konvensiyalara qoşulmasında da özünü büruzə verir. 1998-ci ildə ümummilli liderin təşəbbüsü ilə
Şərqdə ilk dəfə olaraq ölüm cəzası məhz Azərbaycanda ləğv edilib. Bu, Heydər Əliyevin humanist ideyalara
sadiqliyini bir daha təsdiq edir. Ölkəmizdə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi işində müdrik
şəxsiyyət Heydər Əliyevin 1998-ci il fevralın 22-də imzaladığı “İnsan və vətəndaş hüquqları və azadlıqlarının
təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” fərmanı və 18 iyun 1998-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair” Dövlət Proqramı mühüm rol oynayıb. Eyni zamanda, həmin dövrdə insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının etibarlı təminat mexanizmlərinin formalaşdırılması, xüsusilə, hüquqi sistemin
liberallaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi ölkəmizdə demokratik inkişafa töhfə
olmaqla, həm də Avropa hüquq məkanına inteqrasiyanı sürətləndirib. Müdrik rəhbər kimi ulu öndər Heydər
Əliyev cəzanın humanistliyinə və adekvatlığına, tərbiyəvi əhəmiyyətinə böyük önəm verirdi. Azərbaycan 2001ci ildən İnsan Haqları üzrə Konvensiyaya qoşulub.
Heydər Əliyev insan hüquq və azadlıqlarının təminatlı müdafiəsində məhkəmə hakimiyyətinin də rolunu
artırmaq üçün ciddi islahatlar aparıb. Ölkədə hakim korpusunun formalaşmasında tamam yeni üsul və
metodlardan istifadə edilib. Hakim vəzifəsinə ədalətli və şəffaf seçim məhkəmə-hüquq islahatlarının keyfiyyətlə
aparılmasına təkan verib. Onun rəhbərliyi altında Azərbaycan dünyada insan hüquq və azadlıqlarının təməl
prinsipi kimi qəbul edilən ən mühüm beynəlxalq konvensiyalara da imza atıb.
Ulu öndərin Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının təmini və müdafiəsi istiqamətində gördüyü
işlərin ən vaciblərindən biri də “İnsan hüquqları üzrə müvəkkil (ombudsman) haqqında” Qanunun qəbul edilməsi
və Ombudsman Aparatının yaradılmasıdır. Ölkədə Ombudsman Aparatı yaradıldıqdan sonra vətəndaşların
hüquqlarının müdafəsi sahəsində daha ciddi nailiyyətlər əldə edilməyə başlandı.
İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, demokratik cəmiyyətdən söz düşəndə diqqət yetirilən ən vacib
məqamlardan biri də söz və mətbuat azadlığı, onun təmin edilməsidir. Ulu öndər vətəndaşların azad şəkildə
özünüifadəsinin yalnız inkişafa, tərəqqiyyə, demokratiyaya xidmət etdiyini bildiyi üçün məhz bu məsələnin
ölkənin ən ali qanununda əksini tapması məsələsinə xüsusi diqqət yetirib. Konstitusiyanın 47-ci maddəsi
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, Heydər Əliyevin
adı ilə bağlıdır. Məhz tarixi şəxsiyyətin 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 bəndi ilə mətbuatda dövlət
sirlərini mühafizə edən baş idarə ləğv olundu. Bu, mətbuatda senzuranın ləğvi demək idi.
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. Bu istiqamətdə möhtərəm
460

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Prezidentimizin həyata keçirdiyi siyasi kurs beynəlxalq aləmdə də yüksək qiymətləndirilir. Artıq ölkəmizdə
əlamətdar günlərdə əfv sərəncamının imzalanması və minlərlə məhkumun öz ailəsinə qovuşması və ya cəzasının
yüngülləşdirilməsi ənənə halını alıb. Belə əfv sərəncamları Prezident İlham Əliyev tərəfindən vaxtaşırı imzalanır.
İndiyədək dövlətimizin başçısı 35 əfv sərəncamı imzalayıb, beş mindən çox məhbus həbsdən azad edilib.
Dünyanın heç bir ölkəsində vətəndaşlara belə humanistcəsinə yanaşılmır. Prezidentimiz həmin insanlara özlərini
həyatda bir daha sınamaq imkanı verir. Bu, bir daha göstərir ki, hər bir vətəndaşın probleminin həlli, onların
qayğıları ölkə rəhbərliyinin diqqətindədir. Azadlığa çıxan məhbuslar da Prezident İlham Əliyevə dərin
minnətdarlarını bildirirlər. Bütün bunlar – Azərbaycanda insan hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin olunmasın,
humanizm prinsiplərinə sadiqlik ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun davamıdır.
Humanizm prinsiplərinə sadiqlikdən söhbət düşdükdə Birinci vitse-prezident, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdəki fəaliyyəti mütləq qeyd edilməlidir. Özünün xeyirxahlığı
və nəcibliyi ilə xalqımızın böyük ehtiram və məhəbbətini qazanmış Mehriban Əliyeva cəmiyyətimizdə humanizm
ideallarının yorulmaz müdafiəçisi və təşəbbüskarı kimi şöhrət qazanmışdır. Məhz birinci xanımın təşəbbüsü ilə
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən amnistiya aktlarının hazırlanması və parlamentə təqdim edilməsi artıq xalqımız
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanan alqışlanan bir ənənəyə çevrilib. Son illərdə Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə qəbul edilən dörd amnistiya aktı 40 min 412 nəfərə şamil
olunub. Fondun bu amnistiya təşəbbüsləri ölkəmizdə cinayət-hüquq siyasətinin liberallaşdırılması, cinayətkarlığın
profilaktikası baxımından, o cümlədən məhkumların sayının azaldılmasına gətirib çıxaran vacib bir amilə
çevrilib. Bu təşəbbüs, həmçinin ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasına da öz töhfəsini verir. Mehriban
xanım Əliyeva insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsini yüksək qiymətləndirərək deyib: “Hər bir cəmiyyətdə
mərhəmət, insanpərvərlik, qayğı kimi hisslər əsas yer tutmalıdır. O cəmiyyətdə ki, həm dövlət qurumları, həm
vətəndaş cəmiyyəti məhz bu prinsiplər əsasında həm öz həyatını, həm öz fəaliyyətini qurur, demək olar, o
cəmiyyət inkişaf etmiş, uğurlu cəmiyyətdir. Mərhəmət təkcə çətinliyə düşən insanlara yardım əlini uzatmaq deyil.
Mərhəmət bəzən çətin və məsuliyyətli qərar qəbul etməyi tələb edir. Bir dəfə səhv etmiş insanların bağışlanmaq
hüququ var. Bu gün biz yenidən cəmiyyətdə öz yerlərini tutmaları, layiqli həyat yaşamaları üçün onlara şans
verməliyik”.
Bu gün Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində beynəlxalq hüquq normalarına cavab verən
geniş hüquqi baza mövcuddur. Bu hüquqların həyata keçirilməsi ilə bağlı konkret hüquq-müdafiə mexanizmləri
fəaliyyət göstərir. İnsan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması istiqamətində davamlı islahatlar həyata keçirilir.
Həmin islahatlar nəticəsində qanunvericilik daha da təkmilləşdirilərək müvafiq beynəlxalq sənədlərə
uyğunlaşdırılır, əhalinin hüquq və azadlıqları daha yüksək səviyyədə təmin olunur.
Xalq qəzeti. - 2022.- 11 may. - № 97. - S. 12.
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Heydər Əliyev irsi Vətənə sədaqət nümunəsidir
Səbinə Xasayeva,
Milli Məclisin deputatı
Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini
qorumağı, möhkəmləndirməyi özüm üçün ən əsas vəzi-fələrdən 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.
Heydər Əliyev,
Ümummilli lider
Tarixi şəxsiyyətlər xalqını dünyaya böyük sevgilərlə tanıdır və ona ehtiramlar qazandırır. Müdrik liderlər
öz xalqının sabaha yolunu tarixin axarına yönəldə bilir. Bu tarix xalqın tarixidir, dövlətçiliyin tarixidir, dövlətin
tarixidir. Ona görə hər birimizin yaşamalı və yaşatmalı olduğumuz tarixdir. Biz tarixi də yaşadırıq, tarixi
yaradanları da. Heydər Əliyev belə tarixi şəxsiyyətlərdən idi. Tarixi şəxsiyyətlərin hər kəlamı yaşarı kəlamdır,
xalqın sabahına düşən işıqdır. Heydər Əliyev deyirdi: “Milli mənsubiyyət hər bir insan üçün onun qürur
mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!”. Bu, tarixi qürurdur...
Ulu öndər Heydər Əliyevin Sovetlər dönəmində respublikamıza rəhbərliyi dövründə fəaliyyəti
azərbaycanlı gənclərin milli qürurunun, milli heysiyyətinin mənəvi dəyərlər əsasında formalaşmasını təmin
edirdi.
Böyük tarixi şəxsiyyətin milli dövlətçiliyin ideya-siyasi əsasları Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə
azərbaycançılıq ideologiyasına söykənirdi. Sovetlər dönəmində müttəfiq respublikanı belə bir ideologiya
əsasında idarə etmək böyük risk, güclü, dönməz məntiq, natiqlik qabiliyyəti və digər bu kimi dəyərlər tələb edirdi.
Mərkəzin imperiyanın mənafelərinə sığışmayan tədbirlərə görə “niyə?”ləri güclü məntiq, güclü natiqlik
qarşısında aciz olurdu. Ona görə də Azərbaycanın dinamik inkişafı digər müttəfiq respublikalardan fərqlənirdi.
Bakıda İttifaq miqyaslı sənaye müəssisələrinin yaradılması respublikanın iqtisadi potensialının
yüksəldilməsinə xidmət etməklə, minlərlə vətəndaş üçün yeni iş yerləri idi. Ozon zavodu, Məişət Kondisionerləri
zavodu, Elektron Hesablama Maşınları zavodu, Dərin Özüllər Zavodu, Radio zavod... Azərbaycana həm İttifaq
daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda nüfuz qazandırırdı – Bakı tanınırdı, Azərbaycan tanınırdı.
Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənətinin, bütövlükdə, milli
mədəniyyətimizin böyük hamisi idi. İmperiya xislətinin repressiyasına məruz qalmış Hüseyn Cavid uzaq Sibirdə
– İrkutsk vilayəti Tayşet rayonunun Şevçenko kəndində dəfn edilmişdi. Böyük şairin nəşinin Azərbaycana
gətirilməsi Azərbaycan ədəbiyyatına, azərbaycançılıq məfkurəsinə böyük sədaqətin təsdiqi kimi tarixləşdi.
Bakıda Nəriman Nərimanovun, Nəsiminin, Cəfər Cabbarlının heykəllərinin qoyulması da bu amalın
təzahürü idi.
Ulu öndərin Azrbaycana sevgisinin dünyəvi, bəşəri zəmanəti böyük şair Səməd Vurğunun “Azərbaycan”
şeirindən sonsuz sevgilərlə dediyi misralardır:
Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki bağlıyam sana.
Hankı səmtə, hankı yana
Hey uçsam da yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən...
Böyük tarixi şəxsiyyətin siyasətinin başlıca istiqamətləri Azərbaycanın sabahının bütün sahələrdə təmin
edilməsini əhatələyirdi. O illərdə azərbaycanlı gənclərin hərbi xidməti ilə bağlı mövcud vəziyyəti nizami ordu
quruculuğunun gələcəyinə istiqamətləndirmək məqsədi ilə onların SSRİ-nin ali hərbi məktəblərində təhsil alması,
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zabit kimi xidmət etməsi ideyasını gerçəkləşdirdirirdi. Bununla bir sırada Bakıda ibtidai hərbi məktəbin
açılmasına da nail oldu: Azərbaycançılıq ideologiyasının təntənəsi kimi böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə 1971-ci il iyulun 20-də “İxtisaslaşdırılmış internat məktəbinin yaradılması haqqında” Azərbaycan
KP MK bürosu qərar qəbul etdi. Moskvanın ciddi etirazlarına baxmayaraq hərbi məktəb açıldı. Məktəbə Sovet
İttifaqının güllələdiyi böyük sərkərdə, diviziya komandiri Cəmşid Naxçıvanskinin adı veril-di. Məktəb 1971-ci
ilin noyabrında açıldı. Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi Heydər Əliyev hərb tariximizdə
müstəsna əhəmiyyəti olan məktəbin açılışında iştirak etdi. Bu məktəbin məzunlarından yüzlərlə zabit Birinci
Qarabağ müharibəsində də, Vətən müharibəsində də rəşadətlə vuruşdu, onlarca məzun Azərbaycanın ali
mükafatlarına layiq görüldü...
Ən böyük azərbaycanlı kimi tanınan və sevilən, “Millətin milliliyini saxlayan onun 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 biri-birinə bağlıdır. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi yaşaması, möhkəmlənməsi, inkişaf
etməsi də bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Bu, təkcə dil məsələsi deyil, həm də azərbaycançılıq
məsələsidir” – deyən dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev həm də Azərbaycan dilinin böyük hamisi idi. Əvvəlki
konstitusiyalardan fərqli olaraq Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusiyasında dövlət dili Azərbaycan dili qəbul
edildi. Sovet İttifaqının siyasi təzyiqlərı dövründə belə bir cəsarət indi də heyrətləndirici səviyyədə qürur doğurur.
Bu qürur azərbaycançılıq qürurudur...
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının kükrəyişindən çəkinən imperiya görünməmiş cinayət törətdi. 19dan 20-sinə keçən gecədə Bakıda, imperiya ordusu yerli əhaliyə qarşı vəhşiliklər etdi. Faciənin ertəsi günü –
yanvarın 21-də Moskvada yaşayan böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı Daimi
Nümayəndəliyi qarşısında çıxış edərək cinayəti törədənlərin cəzalandırılmasını təkid etdi. Bu, böyük risk idi. Ulu
öndər xalqımıza görə, Azərbaycanımıza görə bunu gerçəkləşdirdi...
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra dövlət idarəçiliyində yaranmış boşluq,
səriştəsizlik respublikada baş qaldıran separatçılıq milli qarşıdurma yaratmışdı. Onda, 1993-cü ilin iyununda xalq
israrlı təkidlə böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdi. Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışı
Qurtuluş Günü kimi tarixləşdi. Ulu öndər vətəndaş qarşıdurmasını aradan qaldırdı, respublikada əmin-amanlıq
təmin edildi.
Həmin dövrdə sərhədyanı rayonlarda torpağı milislər, əhali, yaradılan ərazi ozünümüdafiə dəstələri
qoruyurdu. Vahid komandanlıq olmadığına görə belə müdafiə sistemi təsirli və yetərincə deyildi. Nəticə etibarilə
rayonların müdafiəsində yaranan boşluqlar işğala şərait yaradırdı.
Ulu öndər daxili sabitliyi təmin etdi, sərhədlərimizin etibarlı səviyyədə qorunması məqsədilə ərazi
özünümüdafiə müdafiə dəstələrinin buraxılması haqqında sərəncam imzaladı. Bununla da orduda vahid
komandanlıq yaradıldı. Ordunun silahlandırılması, silahlı qüvvələrin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji hazırlığının yüksəldilməsi istiqamətində ciddi, gərəkli
tədbirlər həyata keçirildi. Bu, qısa müddətdə ordumuzun nizami ordu kimi formalaşma mərhələsi oldu.
1993-cü il oktyabrın 3-də ölkəmizdə keçirilən prezident seçkilərində ümummilli lider Heydər Əliyev
seçicilərin böyük əksəriyyətinin etimadını qazanaraq 98,84 faiz səslə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
seçildi. Bu, ulu öndərin gərgin fəaliyyəti və səyləri sayəsində ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsinin
başlanğıcı oldu, respublikanın sosial-iqtisadi vəziyyət yaxşılaşdırıldı.
Xalqın və ordunun torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə inamını yüksəltmək məqsədilə hərbi
əməliyyat keçirildi. Ali Baş Komandan Heydər Əliyevin sərkərdəliyi ilə 1994-cü il yanvarın 5-də başlayan
Horadiz əməliyyatında ordumuz Füzuli rayonunun 20 Arazboyu kəndini, Horadiz qəsəbəsini, Cəbrayıl
rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndini işğaldan azad etdi. Bu qələbə sülh danışıqları baş tutmazsa, Azərbaycan
Ordusunun hərbi əməliyyatlarının, qazanacağı qələbələrin başlanğıcı kimi tarixləşdi.
Ulu öndərin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı kimi ön xətdə,
səngərlərdə hərbi qulluqçularla görüşləri, söhbətləri, onlara dəyərli tövsiyələri, hərbi xidmətdə fəqlənənləri təltif
etməsi şəxsi heyətin mənəvi-psixolioji hazırlığını nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəldirdi. Bu yüksəliş ordu
quruculuğunun mühüm tərkib hissələrindən biri oldu, ordumuz ni-zami ordu kimi formalaşdı.
1994-cü il mayın 12-də cəbhədə atəşkəs razılaşmasından sonra dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, nizami
ordu quruculuğu, eləcə də sosial həyatın bütün sahələrində dinamik inkişafın təmin edilməsi baxımından zəruri
tədbirlər həyata keçirildi. Reallaşdırılan ardıcıl və sistemli tədbirlərin nəticəsi kimi, ölkədə əmin-amanlıq, sabitlik
yarandı, azad bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı özəlləşdirməyə geniş şərait yaradıldı, genişmiqyaslı islahatlara
başlandı. Böyük İpək Yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizlərinin açılması, Xəzər hövzəsinin
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karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi və dünya bazarlarına nəql edilməsi layihələri həyata keçirildi. 1994-cü il
sentyabrın 20-də Azərbaycanın ən yeni tarixində dönüş nöqtəsi olan neft müqavilələri imzalandı. “Əsrin
müqaviləsi” kimi tarixləşən bu saziş ölkəmizin gələcək inkişafına və təhlükəsizliyinə etibarlı zəmin yaratdı.
Azərbaycanın dünya dövlətləri arasında həm siyasi, həm də iqtisadi mövqeyi möhkəmləndi.
1995-ci il noyabrın 12-də keçirilən referendumla müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk milli
Konstitusiyası qəbul edildi. Zaman keçdikcə demokratik yolla prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri
keçirildi. Qanunvericilik sahəsində aparılan hüquqi islahatlar nəticəsində şəxsiyyət azadlığına və
toxunulmazlığına təminat yaradıldı. Siyasi plüralizm, söz və vicdan azadlığı üçün heç bir maneə qalmadı,
mətbuatda senzura götürüldü. Şərqdə ilk dəfə olaraq ölkəmizdə ölüm hökmü ləğv edildi. Siyasi-iqtisadi və sosialmədəni həyatın bütün sahələrində Avropa Şurasının tələbləri baxımından dəyişikliklərə əsaslı zəmin yaradıldı.
Azərbaycan 2000-ci il yanvarın 25-də Avropa Şurasına üzvlüyə qəbul olundu.
Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən Türkiyənin Ceyhan limanına, oradan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropa
bazarlarına nəqli kəməri olan Bakı – Tbilisi – Ceyhan kəməri də ulu öndərin gördüyü böyük işlərdəndir...
Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev demişdir ki, bütün varlığı ilə Vətəninə və xalqına qırılmaz tellərlə
bağlıdır: “Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini qorumağı,
möhkəmləndirməyi 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”. Bu bağlılıq Azərbycana, onun sabahına sədaqət idi...
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi milli inkişaf kursunu özündən sonra inamla davam
etdirə biləcək layiqli siyasi davamçısını yetişdirdi. Dahi rəhbər 2003-cü ilin oktyabrında xalqa 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”. Bu inam gerçəkləşdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərkərdəliyi ilə Vətən müharibəsi zəfərlə başa çatdı
və beləliklə, ulu öndərin arzuları gerçəkləşdi...
Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan
böyük strateq Heydər Əliyev haqqında deyir: “Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanda deyil, bütün türk dünyasında
tanınan və sevilən lider olmuşdur”.
Müasir Azərbaycanın dövlətçiliyinin memarı olan böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əlyevin irsi “Mən
azərbaycanlıyam!” deyənlərin hamısının ömründən keçir. Belə ömürləri böyük tarixi şəxsiyyətlər yaşayırlar...
Xalq qəzeti. - 2022.- 11 may. - № 97. - S. 11.
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Heydər Əliyev fenomeni və idarəetmənin etnopsixoloji kökləri
Hikmət Əlizadə,
Pedaqoji elmlər doktoru, professor
Hər xalqın etnopsixoloji yaddaşı var. Bu yaddaş əsrlərin süzgəcindən keçə-keçə, xalqın adət-ənənələrinə,
münasibətlər sisteminə hopa-hopa, insanların həyat tərzində özünü təzahür edə-edə formalaşır. Xalq bu yaddaşı
yaşadanda xoşbəxt olur, inkişaf edir, gələcəyini inamla qura bilir. Bir xalqı məhv etmək istəyəndə onun
etnopsixoloji yaddaşını silməyə çalışırlar. Görəsən nə zaman xalqın etnopsixoloji yaddaşını silmək mümkün
olmur? Tarix bu suala aşağıdakı müddəa ilə cavab verir - xalqın Ümummilli lideri olanda və lider xalqı
etnopsixoloji qanunlara uyğun idarə edəndə! Bu müddəa gözümüzün önündə XX əsrin ikinci yarısından etibarən
Ulu öndər Heydər Əliyevin idarəetmə təcrübəsində öz təsdiqini tapıb.
Xalqı azadlıq uğrunda mübarizəyə səsləyən çıxış
Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası KP MK-nın birinci katibi seçildiyi 1969-cu ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki BDU) 50 yaşı tamam olurdu. Dövlət səviyyəsində keçiriləcək yubiley tədbirində
Heydər Əliyev çıxış etməli idi. O vaxta qədər belə təntənəli tədbirlərdə respublika rəhbərləri rus dilində çıxış
edərdilər. Hamı Heydər Əliyevin də rus dilində çıxış edəcəyini gözləyirdi.
Əhalinin çox hissəsi rus dilində səlis danışsa da, xalq ölkə rəhbərlərinin mötəbər tədbirlərdə rus dilində
çıxış etməsini qəbul edə bilmirdi. Bu mötəbər tədbirdə Heydər Əliyev heç kimin gözləmədiyi halda Azərbaycan
dilində çıxış etdi. Azərbaycanlılar laylalarda, nağıllarda, dastanlarda, qəzəllərdə, şerlərdə, romanlarda, o cümlədən
güzəran həyatında ana dilimizin müxtəlif məna çalarları - məlahəti, cəzbediciliyi, lirikliyi, poetikliyi, axıcılığı ilə
tanış idilər, indi isə Heydər Əliyevin səlis nitqində doğma dilimizin natiqlik mədəniyyətinə malik siyasi
potensialını duyur, natiqi fəxarətlə dinləyirdilər. Onun ana dilimizdə səlis, aydın, ifadəli, məntiqli çıxışı "Cəngi"
sədaları kimi xalqı döyüşə, azadlıq uğrunda mübarizəyə səsləyirdi. Bu yol çətin olsa da, xalq çətinlikdən
qorxmurdu, təki vətən toxunulmaz və müstəqil olsun!
Öz tarixi ilə öyünməyə haqqı olan xalqımız taleyin hökmüylə uzun illər milli həyat tərzinə yad olan sovet
adət-ənənələri ilə yaşamaq, sovet adamı obrazı yaratmaq məcburiyyətində qalmışdı... Sözügedən yubiley
tədbirində isə xalqın etnopsixoloji yaddaşını təzələyən Heydər Əliyev həmin gün xalqın mütləq liderinə çevrildi.
Adət-ənənələr xalqa qaytarılanda
İttifaqa daxil olan xalqların öz adət-ənənələrindən uzaqlaşdırılması, "yeni sovet adət-ənənələri"
çərçivəsində yaşamağa sövq edilməsi Sovetlər dönəminin siyasəti idi. Həyata keçirilən bütün işlər buna xidmət
edirdi, bu yolla xalqların etnopsixoloji yaddaşını silməyə çalışırdılar. Bütün təbliğat işləri "sovet adamı"
yetişdirməyə hesablanmışdı. Repressiya illərinin faciələrini yaşamış insanlar sovet ideologiyasına sığışmayanların
aqibətinin necə olacağı bilirdilər. Amma eyni zamanda insanlar öz adət-ənənələrini unutmağın xalqa xəyanət
olduğunu da bilirdilər. Azərbaycanlılar ailə çərçivəsində xalqın adət-ənənəsini qoruyub-saxlayır, yetişməkdə olan
gənc nəsli öz milli köklərinə sadiq olmağa səsləyirdi.
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi xalqın öz adət-ənənələri ilə yaşamaq imkanını genişləndirdi və
azərbaycanlılar əsrlər boyu yaşatdıqları Novruz bayramını, Ramazan bayramını, Qurban bayramını... onların
rituallarını Ümummilli liderin himayəsi ilə həyata keçirməyə başladılar. Dəfn mərasimlərində, toy şənliklərində
adət-ənənələr bərpa olunur, xalqın qan yaddaşı oyanır, yenilənir, özünə qayıdır, o, öz milli irsinin içində yaşamağa
başlayırdı. Adət-ənənəni xalqa qaytarmaq - xalqa verilən ən böyük azadlıq idi və müstəqilliyə gedən yolun ilk
mərhələsiydi. Bu, eyni zamanda Ümummilli liderimizin xalqın etnopsixoloji mədəniyyətinə münasibəti, adətənənəyə, tarixə ehtiramı idi.
Müstəqillik illərində isə Heydər Əliyev Novruz bayramının daha təntənəli şəkildə qeyd edilməsini həyata
keçirdi. Heydər Əliyevin yaratdığı bu ənənə bu gün ölkə Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva tərəfindən uğurla davam etdirilməkdədir.
Həqiqətin müdafiə edilməsi
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"37-ci il" ifadəsi SSRİ tarixində ümumiləşdirilmiş faciə ili kimi mənalandırılır. Həmin illərdə Azərbaycanın
zəkalı, vətənpərvər oğulları bir-birinin ardınca türkçülük damğası altında məhv edilirdi. Həmin dövrdə
respublikamıza rəhbərlik edən şəxslərin bir qismi bu hadisələri laqeydcəsinə seyr edirdisə, digərlərinin də kömək
etməyə gücü çatmırdı. Onlar həqiqəti müdafiə edə bilmirdilər.
Keçən əsrin 60-ci illərində Bəxtiyar Vahabzadənin "Gülüstan" poeması işıq üzü gördü. Bu poema
Azərbaycan xalqının etnopsixoloji yaddaşının oyanmasında müstəsna rol oynayan möhtəşəm əsərlərdən biridir.
Sovetlər dönəmində belə əsərlərin yazılması ideoloji normalara uyğun olmadığı üçün qadağan edilirdi. "Gülüstan"
poemasına görə şairə "millətçi" damğası vuruldu və ev dustağı edildi. Qarşıda onu daha ağır cəzalar gözləyirdi.
Amma ev dustaqlığından başqa şair heç bir cəzaya məruz qalmadı. Görəsən nə baş vermişdi? Heç kim bunun
sirrini bilmirdi. İllər sonra şair müsahibələrinin birində bu məsələyə aydınlıq gətirdi. Hər gün sürgün ediləcəyini
gözləsə də, hiss edirdi ki, onu himayə edən qüvvə var. Çox sonralar şairə məlum oldu ki, onu himayə edən şəxs
Heydər Əliyev idi.
Respublikamızın əvvəlki rəhbərlərindən fərqli olaraq Heydər Əliyevin şairi, daha doğrusu həqiqəti müdafiə
etməyə həm siyasi iradəsi, həm də gücü çatdı. Xalqımızın etnopsixoloji yaddaşında çətinə düşən insana kömək
xüsusi önəm daşıyır. Rəhbərliyi dövründə onun insanlara kömək göstərməsi xalqın gözü qarşısında baş verirdi.
Heydər Əliyevin bu yanaşması hal-hazırda respublikamıza rəhbərlik edən Prezident İlham Əliyev tərəfindən
layiqincə davam etdirilir.
Sosial qayğı iqtisadiyyatın inkişafının təməl daşıdır
Qısa zaman kəsiyində insanların həyat fəaliyyətində böyük dönüş yarandı. İnsanlar təsərrüfatın bütün
sahələrində daha yaxşı işləməyə başladılar. Tarixi köklərə qayıdış onları inamlı etmişdi. Heydər Əliyev xalq
azadlıq və müstəqilliyə doğru aparırdı. Bunun reallaşması iqtisadiyyatın inkişafı ilə sıx bağlı idi.
Azərbaycanın inkişafında onun iqtisadiyyatının möhkəm təməl üzərində qurulmasını vacib sayan Heydər
Əliyev tez-tez pambıq sahələrinə, taxıl zəmilərinə, zavodlara, fabriklərə gedir, sadə əmək adamları ilə - fəhlə və
kəndlilərlə görüşür, onlara qayğı göstərir, məişəti və problemləri ilə maraqlanır, qarşılaşdıqları çətinliklərin həll
edilməsi üçün göstəriş verir, ən əsası isə verdiyi göstərişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət edirdi. O xalqın sosial
problemlərinin həllinə istiqamətlənən siyasət qurmuşdu.
Xalqın etnopsixoloji yaddaşında ailə - məişət səviyyəsində ağsaqqalın ailənin hər bir üzvinə qayğı
göstərməsi önəmli keyfiyyətlərdən biri sayılır. Heydər Əliyev Azərbaycanı bütöv bir ailə kimi dəyərləndirirdi,
ona görə də ölkənin hər bir vətəndaşına qayğı göstərməyi öz fəaliyyətinin kredosu hesab edirdi. Bu onun sosial
rifah dövləti yaratmaq strategiyasının bir hissəsi idi.
O illərdə göz xəstəliyi pambıqçılar arasında sürətlə yayılmışdı. Xəstəliyin qarşısının alınması üçün Heydər
Əliyevin göstərişi ilə Bakıdan rayonlara həkimlər göndərilirdi. Onların arasında akademik Zərifə xanım Əliyeva
da var idi. Bu Heydər Əliyevin və ailəsinin xalqa məhəbbətinin bariz göstəricisi idi. Hamı görürdü ki, Azərbaycan
xalqının rifahı uğrunda mübarizəni Heydər Əliyevin ailəsi özünün əsas vəzifəsi hesab edir. Bu ənənə günümüzdə
Prezident İlham Əliyev və ailəsi tərəfindən də yaşadılır.
Lider xalqa dayaq duranda
1990-cı ildə xalqımızın azadlıq hərəkatı başladı. Xalq müstəqil yaşamaq istəyirdi. Mitinqlərin miqyası
getdikcə genişlənirdi. Xalqın tələbi qarşısında aciz qalan SSRİ rəhbərlərinin əmri ilə yanvarın 19-dan 20-nə keçən
gecə Sovet Ordusu ölkəmizdə qırğın törətdi. Hamının gözü qarşısında günahsız insanlar qətliam edildi. Repressiya
illərində olduğu kimi, respublika rəhbərliyi bu hadisəni yenə də soyuqqanlılıqla müşahidə etdi... Onların
müşahidəçi mövqeyi və xalqın yanında olmamaları sabaha ümidi azaldırdı. Qəfil yayılan bir xəbər insanlarda
ümid yaratdı: Heydər Əliyev Moskva şəhərində Azərbaycanın Daimi Nümayəndəliyinə gələrək "20 Yanvar"
hadisələrilə bağlı bəyanat verdi. Bu bəyanat qətliama verilən ilk siyasi qiymət idi. Heydər Əliyev xalqa dayaq
çıxmışdı! Bundan ruhlanan xalq azadlıq uğrunda mübarizəni davam etdirdi və müstəqillik əldə olundu. Sonra
hakimiyyət uğrunda savaşlar gücləndi. Fərdi maraqlar xalqın maraqlarını üstələdi. Nəticədə 1993-cü ildə xalqın
tarixinə qara hərflərlə yazılmağa layiq olan bir hadisə baş verdi. Xalq bir tərəfdən qardaş qırğını ilə, digər tərəfdən
separatçı qüvvələrin xarici havadarlar tərəfindən fəallaşdırılması nəticəsində ölkənin parçalanması ilə üz-üzə
qaldı. Həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik edən şəxslər yaranmış problemi həll etməkdə aciz idilər.
Müdrik xalqımız bu problemi yalnız Heydər Əliyevin həll edə biləcəyinə əmin olduğu üçün ölkə
rəhbərliyindən Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsini tələb etdi. Bakıya gələn Heydər Əliyev problemi qısa
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zaman kəsiyində həll etdi, xalqı qırğından, ölkəni parçalanma təhlükəsindən qurtardı. Bu hadisədən sonra xalqın
bir istəyi var idi: - Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etməsi. Bu arzu 1993-cü il iyun ayının 15də həyata keçdi. Həmin gün Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi, iyun ayının 24dən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı, oktyabr ayının 3-də isə
ümumxalq səsverməsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi.
Xalq bir olsa "Torpaq basılmaz, Vətən bölünməz"
Ümummilli liderimiz ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda ölkəmizdə bir milyon qaçqın
və məcburi köçkün var idi. Ölkənin iqtisadi durumu da acınacaqlı vəziyyətdə idi. Hər şeyi yenidən başlamaq lazım
gəlirdi. Belə bir vəziyyətdə qaçqın və məcburi köçkünləri də diqqətsiz buraxmaq olmazdı. Xalqın etnopsixologi
yaddaşında kök salmış "çətinə düşən insana kömək" Heydər Əliyevin hər işində qabarıq görünürdü. Əvvəlki
rəhbərlər bu müddəaya əməl etməmiş, qaçqınlar və məcburi köçkünlər dövlət qayğısından kənarda qalmışdılar.
Heydər Əliyev onlardan fərqli olaraq, tez-tez qaçqın və məcburi köçkünlərlə görüşür, problemlərini həll etmək
üçün xüsusi müşavirələr keçirir, müvafiq qurumlara göstərişlər verirdi. 1995-ci ildə Heydər Əliyevin tapşırığı ilə
bu problemlərlə daha da ciddi məşğul olmaq üçün Nazirlər Kabinetində xüsusi vəzifə - Baş nazirin müavini
vəzifəsi təsis edildi və qaçqınların, məcburi köçkünlərin problemləri ilə əlaqədar hökumət komissiyası yaradıldı.
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı həyata keçirilmiş işlər sayəsində onların
sabaha ümidi artdı. Bu işlər hal-hazırda da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilir. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət daha da artır, binalar tikilir,
onların mənzil şəraiti yaxşılaşdırılır... Bütün bu işlər xalqı ölkə rəhbərinin ətrafında daha sıx birləşdirir. Bu öz
təzahürünü 44 günlik II Qarabağ savaşında tapdı. Hamı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində ürəkdən iştirak etdi. Bu müharibədə daha bir həqiqət öz təsbitini tapdı:
Xalq bir olsa, "Torpaq basılmaz, Vətən bölünməz". Heydər Əliyev siyasəti xalqı ölkə rəhbərinin ətrafında sıx
birləşdirmişdi.
Özünümüdafiə dəstələrindən nizami ordu quruculuğuna gedən yol
Etnopsixoloji yaddaşda xalqımız həmişə at belində, əlində qılınc Vətənini, torpağını, evini, ailəsini
qoruyub, düşmən qarşısında əyilməyib, namusu, qeyrəti həmişə üstün tutub. XIX əsrin əvvəllərində Çar Rusiyası
Azərbaycanı işğal edəndə bu çar Rusiyasına asan başa gəlməmişdi. Xalqın igid oğulları özünümüdafiə dəstələri
ilə Rusiya imperiyasının qoşunlarına qarşı mərdliklə vuruşmuşdular. Müstəqillik illərində lentə alınmış "Cavad
xan" filmi bu hadisələrə həsr olunub. Amma təbii ki, özünümüdafiə dəstələri ilə nizamlı orduya qarşı vuruşub
qalib gəlmək mümkün deyildi.
Xalqımızın döyüş hünərini, cəsarətini görən Çar Rusiyası özünə gələcəkdə problem yaratmamaq üçün
azərbaycanlıları hərbi işdən uzaqlaşdırmaq siyasətinə üstünlük verirdi. Bu siyasət SSRİ dövründə də davam
etdirildi. Buna baxmayaraq, Böyük Vətən müharibəsində azərbaycanlı gənclərin qəhrəmanlığı SSRİ-i tarixinin
şərəfli səhifələrinə yazıldı. Amma yenə də hərbi kadr hazırlığından azərbaycanlıları uzaq saxlamağa çalışırdılar.
Heydər Əliyev 1969-cu ildə respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrdən etibarən ölkəmizdə hərbi kadrların
yetişdirilməsi məsələsinə xüsusi diqqət göstərməyə başladı. Qısa müddət ərzində hərbi məktəblərdə təhsil alanlar
arasında azərbaycanlıların sayı artdı, Bakının Zığ qəsəbəsində Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi təmayüllü internat
məktəb təsis edildi. Hərbi təhsil müəssisələri xalqımız müstəqillik əldə etdikdən sonra daha da çoxaldı və inkişaf
etdi. Bakıda müxtəlif təyinatlı bir sıra Ali Hərbi məktəblər yaradıldı. Bu məktəblərin yaradılması Azərbaycanın
hərbi potensialının artmasında mühüm rol oynamaqla bərabər, xalqın etnopsixoloji yaddaşındakı igidlik
səlnamələrini yenidən dirçəltdi və beləliklə də, yeni qəhrəmanlıq səhifələri yazıldı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə milli zabit kadrlarının hazırlanması istiqamətində həyata keçirilən
işlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev tərəfindən yüksək səviyyədə
davam etdirildi. Bu məktəblərin strukturu daha da təkmilləşdirildi və müasir standartlara cavab verən yeni hərbi
məktəblər formalaşdı. Aparılan islahatlar hərbi kadrların hazırlanması işində misilsiz rol oynadı. Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqın etnopsixoloji yaddaşına həkk olunmuş qəhrəmanlıq səlnaməsinin
yeni səhifələri II Qarabağ savaşında yazıldı. 44 gün ərzində ordumuz işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etdi.
Dünyanın bir çox ölkəsi bu müharibədə ordumuzun istifadə etdiyi strategiya və taktikanı yüksək qiymətləndirdi.
Şəhid və qazilərimizin valideynləri Vətən uğrunda canlarını qurban vermiş və etnopsixoloji yaddaşımızın
igidlik səlnaməsinə yeni qəhrəmanlıq səhifələri yazmış övladları üçün başlarını uca tutdular. Xalqın sevincinə
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kədər qatmadılar, "Vətən sağ olsun" dedilər. Şəhid ailələri və qazilər həm Prezidentin, həm dövlətin, həm də
xalqın xüsusi diqqət və qayğısı ilə əhatə olundu. Xalqın etnopsixoloji yaddaşında şəhid ailələrinə və qazilərə
hörmət və ehtiram prioritetdir.
Ata vəsiyyəti
Xalqın etnopsixoloji yaddaşında "ata vəsiyyəti" anlayışı var. Bu anlayış mahiyyəti etibarı ilə atanın
başladığı işlərin davam etdirilməsini özündə ehtiva edir.
Heydər Əliyev Azərbaycana istər birinci, istərsə də ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrdə onun inkişafı üçün
misli görünməmiş işlər həyata keçirtdi. Onun gördüyü işlərin mahiyyətini dərk edib dəyərləndirmək üçün bizə
hələ çox illər lazım gələcək. Lakin bir məsələ aydındır. Birinci dəfə ölkəyə rəhbərlik etdiyi zaman Heydər
Əliyevin müdrik idarəçilik siyasətindən SSRİ məkanında yararlanmaq üçün onu Moskvaya dəvət etdilər.
Moskvaya getdikdən sonra Azərbaycanda Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi işləri davam etdirən tapılmadı: ölkə
parçalanma və qardaş qırğını ilə üz-üzə qaldı.
Heydər Əliyev ölkəmizə ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrdə isə xalqa özünün başladığı işləri davam etdirə
biləcək yeni lideri - İlham Əliyevi təqdim etdi. Prezident İlham Əliyevin Ümummilli Liderin siyasətini uğurla
davam etdirdiyinə bu gün hər bir azərbaycanlı şahiddir. Azərbaycanın gündən-günə inkişafı, ölkədə mövcud olan
sabitlik, beynəlxalq aləmdə nüfuzumuzun davamlı olaraq artması, Azərbaycan Prezidentinin dünyanın siyasi
aləmində liderə çevrilməsi bu siyasətin qüdrətinin nümunəsidir.
Heydər Əliyev öz çıxışlarında işğal olunmuş torpaqlarımızın azad ediləcəyini xalqa dəfələrlə bəyan edirdi.
Amma ömür vəfa etmədi. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini o İlham Əliyevə vəsiyyət etdi. Hər bir
azərbaycanlı Ali Baş Komandanın qürurla "Mən ata vəsiyyətini yerinə yetirdim!" deyərkən sevincdən gözlərinin
yaşardığını gördü. İlham Əliyev öz idarəçilik fəaliyyətində etnopsixoloji köklərə bağlı olduğunu sübut etdi. Bu
fikir İlham Əliyevin Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə birlikdə işğaldan azad olunmuş
torpaqlarımızda etdiyi çıxışlarda və həyata keçirdikləri möhtəşəm quruculuq işlərində özünü bir daha təsdiqlədi.
Xalq Heydər Əliyevin "Mən ona özüm qədər inanıram!" fikrinin mənasını indi daha aydınlığı ilə anladı.
Son söz əvəzi
Hər birimiz Heydər Əliyev kimi dəmir iradəli, qüdrətli bir insanın "Azərbaycan" şeirini deyərkən gözünün
yaşardığının şahidi olmuşuq. "Nələr çəkmiş başın sənin" misrası Azərbaycan tarixinin ümumiləşdirilmiş ifadəsi
kimi səslənir, desək, səhv etmərik. Heydər Əliyev bu tarixi dərindən bilirdi, bu tarixdə qəhrəmanlıq salnamələri
ilə yanaşı faciələr də az deyildi. Ulu öndərin və onun layiqli davamçısı İlham Əliyevin fəaliyyəti etnopsixoloji
köklərə bağlı olduğu üçün Azərbaycan tarixinə yeni şərəfli səhifələr yazıldı. Bu təcrübə bizim hər birimiz üçün
örnəkdir. Hər birimiz etnopsixoloji köklərə bağlılığın nəyə qadir olduğunu gördük. Buna görə də çalışdığımız
bütün sahələrdə etnopsixoloji mədəniyyətə üstünlük verərək, Azərbaycanın inkişafı naminə "Güc birlikdədir!"
şüarı altında fəaliyyət göstərməliyik. Bu şüar altında Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə biz Azərbaycan tarixinə
hələ çox şərəfli səhifələr yazacağıq.
525-ci qəzet. - 2022.- 11 may. - № 80. - S. 10-11.
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Azərbaycan elmini və təhsilini intibaha qovuşduran lider
Elçin Babayev,
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, əziz və unudulmaz xatirəsi hər zaman bizimlə olan ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasından 99 il ötür. Ulu öndərimizin əbədiyaşar mənəvi ömrünün 99-cu
zirvəsindən ötən illərə baxdıqca, bir daha şahid oluruq ki, XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq ölkəmizin əldə
etdiyi bütün nailiyyətlərin təməlində məhz Heydər Əliyev fenomeni, bu nadir şəxsiyyətin parlaq fəaliyyəti
dayanır.
Ulu öndərin bütün nəsillərə örnək olan ömür yolunun hər bir səhifəsi, hər bir anı xalqımızın rifahına,
dövlətimizin və dövlətçiliyimizin hərtərəfli inkişafına həsr olunub. Müdrik rəhbərimizin həyatının məqsədi,
başlıca amalı doğma xalqının xoşbəxtliyi idi. Dahi şəxsiyyət heç bir ölçüyə sığmayan belə mənəvi keyfiyyətlərinə
görə qədirbilən xalqımız tərəfindən, haqlı olaraq, ümummilli lider adlandırılır.
Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyev hələ ötən əsrin 70-ci illərindən təkcə gördüyü işlərlə
deyil, tarixi yaradan şəxsiyyət kimi XX əsrin əvvəllərində dövlət müstəqilliyini itirmiş, ağır məhrumiyyətlərə,
ümidsizliyə düçar olmuş xalqımızın suverenlik arzularının yenidən boy atmasında nəhayətsiz xidmətlər göstərirdi.
Sovet hakimiyyətinin ən kəskin dövrlərində ulu öndər Azərbaycanın həyatında yeni mərhələnin təməlini qoydu,
müstəqil dövlət quruculuğuna gedən yolun strategiyasını müəyyənləşdirdi.
Sovet imperiyasının amansız təqib və təzyiqlərinə baxmayaraq, ötən əsrin 70–80-ci illərində ulu öndər
Heydər Əliyev xalqmızın milli ruhunun dirçəlməsi, tarixi yaddaşımızın bərpası, soy-kökümüzə qayıdışla bağlı
əvəzsiz xidmətlər göstərdi. Məhz həmin illərdə bu dahi şəxsiyyətin səyləri nəticəsində Azərbaycan Sovet
İttifaqının geridə qalmış kənd təsərrüfatı respublikasından sənayenin inkişaf etdiyi bir respublikaya çevrildi. Qısa
zaman ərzində Azərbaycan iqtisadi artım sürətinə görə orta ittifaq səviyyəsini ötüb keçdi. 1969–1982-ci illərdə
respublikada milli gəlir 2,5 dəfə, sənaye məhsulları istehsalının real həcmi 2,7 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi
məhsulu 2,3 dəfə artdı, 173-dən çox yeni sənaye müəssisəsi tikilib istifadəyə verildi, mövcud müəssisələr yenidən
qurularaq genişləndirildi və yeni istehsal sahələri istismara verildi.
Xalqımızın dahi oğlunun hərtərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə olunan sahələrdən biri də hər bir xalqın
inkişafının məhək daşı hesab olunan elm və təhsil sahələri idi. Məhz ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq
respublikada yüzlərlə yeni məktəb istifadəyə verildi, ali təhsil müəssisələrinin sayı və onların qəbul planları
artırıldı, tələbə qəbulunda şəffaflıq və ədalətlilik təmin olundu.
Ulu öndər ötən əsrin 70–80-ci illərində Azərbaycanda təhsilin məzmununun, keyfiyyətinin yüksəldilməsi,
elm və təhsil mühitinin sağlamlaşdırılması ilə paralel olaraq bu sahənin öz dövrü üçün ən müasir maddi-texniki
baza ilə təmin olunmasına da nail olmuşdu. Bunun nəticəsində elmi-tədqiqat institutlarında və ali təhsil
müəssisələrində o dövrün müasir avadanlıqlarla, cihazlara təchiz edilmiş elmi-tədqiqat laboratoriyaları və
mərkəzləri ölkədə fundamental elmi istiqamətlərin inkişafında müstəsna rol oynadılar.
Bütün bu islahatların məntiqi nəticəsi kimi cəmiyyətdə elm sahəsinə böyük maraq formalaşdı, istedadlı
gənclərin elmə üz tutmasına stimul yarandı. Elmi-tədqiqat institutlarında və ali məktəblərdə elmlər namizədlərinin
və elmlər doktorlarının sayında əhəmiyyətli artım müşahidə olunmağa başlandı. Müqayisə üçün qeyd edək ki,
1969-cu ildə respublikada 329 elmlər doktoru, 3 min elmlər namizədi var idisə, 1980-ci illərin əvvəllərində
müvafiq olaraq 900-dən çox elmlər doktoru və 8 mindən çox elmlər namizədi qeydə alınmışdı. Bu faktın özü elmi
kadr hazırlığının ulu öndərimiz üçün nə dərəcədə prioritet istiqamət olduğunun bariz və parlaq nümunəsidir.
1970–1980-ci illərdə respublika rəhbərinin şəxsi nüfuzu və yüksək təşkilatçılıq məharəti hesabına yüzlərlə
azərbaycanlı gənc keçmiş ittifaqın nümunəvi elm və təhsil ocaqlarına göndərildi. Statistikaya nəzər salsaq,
görərik ki, həmin dövrdə keçmiş SSRİ-nin 50-dən çox böyük şəhərində yerləşən 170 qabaqcıl ali təhsil və elm
müəssisəsinə 15 mindən artıq istedadlı gənc soydaşımız təhsil almağa göndərilmişdi. Bu, həmin dövrdə misli
görünməmiş və digər ittifaq respublikaları ilə müqayisədə olduqüca böyük göstərici idi. Məhz həmin gənclər ən
müxtəlif, xüsusilə zəruri peşələrə yiyələnərək sonradan müstəqil Azərbaycanda elm və təhsilin, sənayenin
inkişafına böyük töhfələr verdilər.
Ulu öndərin böyük səyləri nəticəsində çarizm dövründə hərbi xidmətə aparılmayan, sovet dövründə isə
əsasən tikinti taborlarında xidmət keçməyə məhkum edilən və beləliklə, məqsədli şəkildə hərb sənətindən
uzaqlaşdırılan azərbaycanlı gənclərin hərb sənətinə yiyələnməsi üçün, ən əsası – gələcəkdə müstəqil Azərbaycanın
Ordusunu peşəkar, milli ruhlu, vətənpərvər zabitlərlə təmin etmək məqsədilə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
469

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Məktəb yaradıldı. Bu hərbi məktəbdə yetişən vətənpərvər zabitlərin müstəqil Azərbaycan Ordusunun zabit
korpusunun formalaşmasındakı müstəsna rolunu, Qarabağ savaşındakı əvəzsiz xidmətlərini göz önünə gətirəndə
onun böyük çətinliklərdən, maneələrdən keçərək yaradılması barədə müdrik qərarın tarixi əhəmiyyətini daha
aydın təsəvvür etmək olur. Məhz həmin hərbi məktəbdə yetişmiş, formalaşmış zabitlər müstəqil Azərbaycan
Ordusunun qurucuları oldular. Bu ixtisaslı hərbçilər nəsli Birinci Qarabağ müharibəsində və tarixi zəfərlə başa
çatan Vətən müharibəsində öz peşəkarlıqlarını, vətənpərvərliklərini nümayiş etdirdilər, qəhrəmanlıqlar
göstərdilər.
1982-ci ildə Sov. İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçilən, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
vəzifəsinə təyin olunan Heydər Əliyev Sovet İttifaqında siyasi hakimiyyətin zirvəsinə yüksəlməklə, bütün
imkanlardan yararlanaraq doğma xalqının tərəqqisinə çalışdı. Xalıqmızın qeyrətli oğlu Azərbaycanın iqtisadi,
sosial, mədəni inkişafı üçün misilsiz işlər gördü, ölkəmizdə elmin və təhsilin inkişafına böyük töhfələr verdi. Onu
da xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, ulu öndərin bütün sahələrdə olduğu kimi, elm və təhsil sahəsindəki yüksək
idarəçilik məharətinə və müstəsna təşkilatçılığına görə ötən əsrin 80-ci illərinin əvvələrində, keçmiş SSRİ-də
təhsil islahatlarının həyata keçirilməsi Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi məhz ona tapşırılmışdı.
Hər zaman səmimiliyi və eyni zamanda cəsarəti ilə seçilən nadir siyasətçi Heydər Əliyev 1987-ci ildə
Sovet İttifaqı rəhbərliyinin və şəxsən M.Qorbaçovun yanlış siyasətinə etiraz olaraq tutduğu bütün vəzifələrdən
istefa verdi. Lakin xalqına güvənən böyük şəxsiyyət bir an belə xalqının taleyi ilə bağlı məsələlərdən kənarda
qalmadı. Doğma Vətəninə tükənməz sevgisi, ali ehtiramı onu daha inamla, əzmlə çalışmağa sövq etdi. Müdrik
rəhbərin Moskvadan Azərbaycana qayıdaraq, doğulub-böyüdüyü Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
sədri seçilməsi xalqımızın taleyində yeni mərhələnin başlanğıcı oldu.
Məhz bu dövrdə böyük rəhbərin məqsədyönlü və ardıcıl siyasəti nəticəsində blokada şəraitində yaşayan
Naxçıvan sözün əsl mənasında xilas edildi. Ulu öndər Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə – ölkəmiz hələ
müstəqilliyini əldə etməmişdən əvvəl böyük cəsarət nümayiş etdirərək Xalq Cümhuriyyətinin dövlət atributlarını
muxtar respublikanın rəsmi rəmzləri kimi təsdiq etdi. Bu cəsarətli addım müstəqilliyimizə gedən yolda dönüş
nöqtəsi idi. 1992-ci ildə Naxçıvanda sonradan, bütünlüklə, regionun ən böyük və monolit siyasi partiyasına
çevriləcək Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratmaqla ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəmizin o illərdəki hərcmərclik, özbaşınalıq axınındakı səbatsız, dağınıq siyasi həyatına yeni siyasi sistem gətirdi.
1993-cü ildə xalqın çağırışına səs verən Heydər Əliyevin ölkəmizdə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdığı
15 iyun tarixi Azərbaycanın müasir dövrünün dönüş nöqtəsi oldu. Məhz bu qayıdış Azərbaycanı bir dövlət kimi
yox olmaq təhlükəsindən birdəfəlik xilas etdi. Bu mənada, qədirbilən xalqımız haqlı olaraq həmin tarixi hər il
Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edir. Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə
gəldikdən sonra ölkəmizdə iqtisadiyyatın və sənayenin bütün sahələri sürətlə inkişaf etdi, əhalinin rifahı
yaxşılaşdı, ölkəmiz diplomatik cəbhədə böyük uğurlar qazandı.
Ulu öndərimizin rəhbərliyi ilə peşəkar ordunun formalaşdırılması, silahlı qüvvələrin vahid komandanlıq
altında səfərbər olunması, cəbhədə uğurlu döyüş əməliyyatlarının aparılması düşməni atəşkəs sazişini
imzalamağa məcbur etdi. Atəşkəs dövründə peşəkar ordu quruculuğu, diplomatik savaşda qazanılmış uğurlar və
ölkəmizin iqtisadi cəhətdən inkişafı Azərbaycanın mövqelərini günbəgün möhkəmləndirdi. 1994-cü il sentyabrın
20-də “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması və digər iqtisadi layihələrlə dövlətimizin rifah halı yüksəldi.
90-cı illərin gərgin ictimai-siyasi şəraitinə baxmayaraq, elm və təhsil sahəsi ulu öndər Heydər Əliyevin
yüksək diqqət və qayğısı ilə əhatə olunurdu. “Təhsil millətin gələcəyidir” – şüarını irəli sürən dövlət başçısı
yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra mütəmadi olaraq alimlərlə, pedaqoqlarla görüşür, ölkənin gələcək
quruculuğu ilə bağlı səmərəli müzakirələr aparırdı. Bütün bunların nəticəsində elm və təhsil sahəsində əsaslı
islahatlar həyata keçirildi, respublikamızın beynəlxalq nüfuzu yüksəldi, ölkənin elm və təhsil potensialı gücləndi.
Ölkə rəhbəri tərəfindən 1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə dövlət
komissiyasının yaradılması haqqında” Sərəncam imzalandı, bu sahənin hüquqi bazası yaradıldı, konseptual
əsasları formalaşdırıldı. Ölkəmizdə akademik elmi mühitin, təhsil sferasının müasir dünyada təsdiqini tapmış
beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində əməli addımlar atıldı.
Dünya şöhrətli ulu öndər Heydər Əliyev məzunu olduğu, qürurla “Mən fəxr edirəm ki, Bakı Dövlət
Universitetinin məzunuyam” kəlamı ilə adını, şöhrətini zirvələrə ucaltdığı, “Azərbaycan xalqının, Azərbaycan
Respublikasının milli sərvəti, milli iftixarı” adlandırdığı, elmimizin və təhsilimizin flaqmanı olan Bakı Dövlət
Universitetinə (BDU) hər zaman qayğı ilə yanaşmışdır. Universitetdə təhsilin inkişafı, elmi mühitin
formalaşdırılması hər zaman ulu öndərin diqqət mərkəzində olmuşdur.
Azərbaycan rəhbəri Heydər Əliyev istər sovet dövründə, istərsə də müstəqillik illərində universitetin kadr
potensialının, maddi-texniki bazasının güclənməsinə əvəzsiz töhfələr vermişdir. Ümummilli liderin təhsil illəri və
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sonralar bu təhsil ocağı ilə sıx əlaqələri BDU-nun şanlı tarixinin bütöv bir mərhələsini təşkil edir. Bu tarixi
mərhələnin hər bir anı universitetimizin qədirbilən kollektivi və milli ruhlu tələbələri üçün doğmadır, əzizdir. Bu
gün fəxrlə söyləyirik ki, BDU-nun ən böyük, dünya şöhrətli məzunu ulu öndərimiz Heydər Əliyevdir.
Ulu öndərin ötən əsrin 70-ci illərindən müntəzəm qayğısı ilə əhatə olunan doğma universitetimiz son 19
ildə isə Prezident İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olmuşdur. Möhtərəm Prezidentimizin sərəncamı ilə Bakı
Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyinin 2019-cu ildə təntənəli şəkildə qeyd edilməsi, alimlərimizin əməyinə
yüksək qiymətin verilməsi, onların ali dövlət mükafatları ilə təltif edilməsi universitetin 100 illik tarixinin
səhifələrinə qızıl hərflərlə yazılmışdır.
Universitet kollektivi həmişə olduğu kimi, bu gün də ulu öndərin siyasətini, cənab Prezidentimizin
müəyyənləşdirdiyi prioritetləri rəhbər tutaraq öz fəaliyyətini davam etdirir və ölkəmizin inkişafı naminə əzmlə
çalışır. Universitetin çoxminli kollektivi və tələbələri Vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi zəfərdən
ilhamlanaraq Azərbaycanda elmin, təhsilin inkişafına, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna öz töhfələrini verməkdə
davam edir.
Kollektivimiz, tələbələrimiz respublikamızda dövlətçiliyin daha da möhkəmləndirilməsində, ulu öndər
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi inkişaf doktrinasının parlaq şəkildə həyata keçirilməsində öz missiyasını
yerinə yetirir, Prezident İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın diqqət və qayğısı
ilə əhatə olunaraq elmimizə və təhsilimizə xidmət göstərməkdən şərəf duyur.
Bu gün ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bütün arzuları, ideyaları Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə uğurla həyata keçirilir. Əminliklə deyə bilərik ki, anadan olmasının 99-cu ildönümündə ulu öndərin ruhu
şaddır. Çünki müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusunun ən böyük arzusu gerçəkləşib.
Müqəddəs ata vəsiyyətini şərəflə yerinə yetirən möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş Komandan
İlham Əliyev müzəffər ordusu, müzəffər xalqı ilə birlikdə 44 günlük Vətən müharibəsində tarixi qələbə qazanıb.
Tarixi zəfərdən keçən qısa dövr ərzində azad Qarabağımızda misilsiz quruculuq işləri həyata keçirilir, düşmənin
xarabaya çevirdiyi torpaqlarımıza yeni ruh, yeni nəfəs gəlir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 11 may. - № 97. - S. 9.
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Heydər Əliyev – zamanın fövqündə duran siyasi lider
Həsən Həsənov,
“Xalq qəzeti”nin baş redaktoru,
Yeni Azərbaycan Partiyasının Təftiş Komissiyasının üzvü
Azərbaycan azadlıq, suverenlik uğrunda mübarizə əzmini həmişə qoruyub saxlamış, bu yolda böyük
məhrumiyyətlərə düçar olsa da, qurbanlar versə də mətin iradəsi sarsılmamışdır.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Tarixi təcrübə göstərir ki, qlobal dünya sistemi yalnız müxtəlif dövlətlərin inteqral cəmindən formalaşa,
ümumi inkişaf naminə lokal çərçivədən çıxaraq dövrün siyasi-iqtisadi və ənənəvi-əxlaqi mahiyyəti nəzərə
alınmaqla milliliyin və dövlətçiliyin ideal balansını təmin etməklə yarana bilər. Hər bir cəmiyyət idarə edənlərə
və idarə olunanlara bölünür. Müasir fəlsəfi təlimlər idarə edənləri elita adlandıraraq, onları ən məhsuldar, ən
bacarıqlı adamlar kimi təqdim edir. Bu mənada bəşər tarixi elitaların aramsız dəyişməsi və yenilənməsi tarixidir.
XX əsr Azərbaycan tarixinin önəmli, əlamətdar bir mərhələsi ölkəmizi, dövlətimizi və xalqımızı tarixi
sınaqlardan çıxaran, inkişaf və tərəqqi yoluna yönəldən böyük şəxsiyyətin, siyasi liderin – ulu öndər Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Mustafa Kamal Atatürk, Franklin Ruzvelt, Uinston Çörçill, Konrad Adenauer kimi Heydər Əliyev də hələ
sağlığında ikən canlı əfsanəyə çevrilmiş qüdrətli mütəfəkkir, böyük dövlət xadimi, nadir zəka sahibi idi. O, bütün
fəaliyyəti dövründə praqmatik, rasional, səmimi, qətiyyətli və yaradıcı lider, fenomenal şəxsiyyət kimi siyasi
olimpdə qalmağı, mütərəqqi ideyalarını fədakarlıqla reallaşdırmağı bacardı.
SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin Leninqrad Xüsusi Məktəbini bitirdikdən sonra Bakıya qayıdan
Heydər Əliyev 1953-cü ildə şöbə rəisi təyin edildikdən sonra məxfi sənədlərlə tanış olur və xalqımıza qarşı
aparılmış repressiya tədbirlərini araşdırmağa başlayır. Heydər Əliyev repressiya illərini xatırlayaraq 1997-ci ildə
demişdir: “Mən 1937–1938-ci illərin materiallarına baxanda gördüm: kim idi o vaxt NKVD-nin başında
duranlar? Qriqoryan, Markaryan, Topuridze (yarı erməni, yarı gürcü) və başqaları. 1953-cü ilə kimi bu
orqanlarda qalmış, Azərbayacana xəyanət etmiş adamlardan idi, onların əksəriyyəti azərbaycanlı deyildi”.
Azərbaycanın 51 rayonundan 31-də Xalq Daxili İşlər Komissarlığının rayon şöbələrinin rəisləri ermənilər
idi. Bakıda mərkəzi aparatda da eyni vəziyyət hökm sürürdü. Bu adamlar məqsədyönlü şəkildə heç bir əsas
olmadan Azərbaycanın milli ziyalılarına divan tutur, repressiyaya məruz qoyur, sürgünə göndərirdilər. Gənc
Heydər Əliyev millətimizə divan tutan cinayətkar qruplara qarşı mübarizə yolunda böyük çətinliklərlə üzləşsə də
geriyə çəkilmədi.
1999-cu il martın 27-də Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik orqanlarının yaradılmasının 80 illiyinə həsr
olunmuş təntənəli mərasimdə Heydər Əliyev respublikamızda təhlükəsizlik orqanlarında milli kadrların azlıq
təşkil etməsi, repressiyalar dövründə mərkəzə tabe olan və onun iradəsini həyata keçirən başqa millətlərdən olan
kadrların fəallıq göstərdiklərini vurğulayaraq demişdir: “Müsəlman respublikalarına mərkəzdən münasibət çox
fərqli idi. Ona görə də Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarında milli kadrların yaranmasına imkan verilmirdi.
Məhz 1950-ci illərdən, 1950-ci illərin ikinci yarısından başlayaraq bu imkan əldə edildi. Ancaq buna nail olmaq
üçün təhlükəsizlik orqanlarında Azərbaycan xalqına zidd siyasətin həyata keçirilməsində fəallıq göstərənləri
oradan uzaqlaşdırmaq, kənarlaşdırmaq lazım idi.
Mənim xatirimdədir, 1953-cü ildə Stalin vəfat edəndən sonra təhkükəsizlik orqanlarında müəyyən struktur
dəyişiklikləri əmələ gəldi. Həm o vaxt Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizliyi Nazirliyinin, sonra Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinin Əks-Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi idim. O dövrü bu gün də xatırlayanda dəhşətə gəlirəm
ki, biz kimlərlə işləyirdik. Yerli kadrlar çox az idi. Vaxtilə elələrini seçirdilər ki, onlar yüksək savada, biliyə,
yaxud keyfiyyətə malik olmasınlar. Əsas rəhbər vəzifələrdə işləyənlər başqa millətlərə mənsub olan kadrlardan
ibarət idi”.
Etiraf edək ki, belə bir vəziyyətdə təhlükəsizlik orqanlarının milliləşdirilməsi nə qədər çətin olsa da Heydər
Əliyevin fədakarlığı və cəsarəti sayəsində bu istiqamətdə ciddi addımlar atıldı. 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri vəzifəsinə ilk dəfə azərbaycanlı kadrın – Heydər Əliyevin təyin edilməsi isə
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əslində böyük tarixi hadisə idi. Onun DTK-ya rəhbərliyi dövründə milli kadrların hazırlanmasına və irəli
çəkilməsinə xüsusi diqqət yetirildi.
Heydər Əliyevin Moskvaya yüksək vəzifəyə aparılmasından sonra vəziyyət dəyişməyə başladı.
Azərbaycanı təzyiq altında saxlamaq, milli kadrların iradəsini sındırmaq, milli dirçəlişin, oyanışın qarşısını
almaq üçün 1985-ci ildən etibarən təhlükəsizlik orqanlarına kənardan kadrlar gətirilməsinə başlandı. 1988-ci ildə
Azərbaycanda separatizm baş qaldıranda, ən ağır dövrdə DTK rəhbərliyinə ölkədəki reallığa bələd olmayan kənar
millətin nümayəndəsi təyin olundu. Heydər Əliyev haqlı olaraq bu vəziyyəti 1930-cu illərin təkrarı kimi
xarakterizə edirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev geniş erudisiyasına, heyrətamiz təfəkkürünə, dövlətçilik təcrübəsinə, analitik
təhlil qabiliyyətinə, yüksək insani keyfiyyətlərinə görə yalnız ölkəmizin deyil, həm də dünyanın siyasi səhnəsində
özünəməxsus layiqli və şərəfli yer tutur.
Parlaq siyasi liderlər, bir qayda olaraq, ictimai inkişafın böhranlı, dönüş mərhələsində meydana çıxırlar,
ölkələrin və xalqların tarixində həyati əhəmiyyətli məsələləri həll edir, xalqı və dövləti geniş inkişaf yoluna
yönəldirlər.
Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, yeni dövrdə bəşəriyyətin inkişafında baş verən böyük dəyişikliklər, elmi-texniki
tərəqqi, qloballaşma prosesi dövlət xadimlərinə, siyasi liderlərə qarşı çoxsaylı tələblər irəli sürmüşdür. Bu
tələbləri, qlobal problemləri nəzərə almadan, onların aradan qaldırılması istiqamətində yetərli tədbirlər görmədən
milli təhlükəsizliyi, xalqın rifahını, insan hüquqlarının təmin olunmasını reallaşdırmaq müşkül bir işə çevrilər.
Prinsipial məsələlərə konseptual yanaşma sərgiləmək xalqa və dövlətçiliyə xidmətin başlıca şərtidir. Məhz buna
görə də Heydər Əliyev dövlət idarəçiliyində inkişaf variantlarını modelləşdirmək, fərqli situasiyalarda səmərəli
idarəetmə qabiliyyəti, operativ və əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək bacarığı olan kadrlar yetişdirilməsinə,
onların irəli çəkilməsinə böyük önəm verirdi.
Müasir dövrdə qloballaşma prosesi sivilizasiya konsepsiyasına ciddi dəyişikliklər edir, yeni ideyalar, yeni
çağırışlar meydana gəlir, siyasi və iqtisadi müstəvidə yeni aktorlar yaranır.
1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin ölkədə yenidən hakimiyyət sükanı arxasına keçməsindən sonra
həyata keçirilən xarici və daxili siyasət, milli təhlükəsizlik və sosial-iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsas
konturlarını müəyyən etmək üçün real zəmin yaratdı. Bu strategiya Azərbaycanın regional siyasi və iqtisadi gücə
çevrilməsini, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarının dünyanın mühüm söz sahibi olan böyük dövlətləri ilə birgə
işlənməsini, ölkə ərazisindən Şimal – Cənub və Şərq – Qərb nəqliyyat dəhlizinin əsas arteriyası kimi istifadə
olunmasını, bütün ölkələr və beynəlxalq təşkilatlarla strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin saxlanılmasını nəzərdə
tuturdu.
Ulu öndər qloballaşma dövründə milli suverenliyin məhdudlaşmasına imkan vermədən inteqrasiya
proseslərinin əlverişli amillərindən ölkənin inkişafı, iqtisadiyyatın modernləşməsi və müasir Azərbaycan
cəmiyyətinin mənəvi-əxlaqi əsaslarının daha da kamilləşməsi, möhkəmlənməsi üçün istifadə etməyi tövsiyə
edirdi. Təbii ki, bütün bu proseslərdə postindustrial dövrün tələbləri, qloballaşmanın cəmiyyətə təlqin etdiyi
stereotiplərin gətirdiyi yeni təmayüllər də unudulmamalı idi.
Zəngin neft–qaz ehtiyatlarına malik Azərbaycan dünya neft sənayesi tarixində özünəməxsus yer tutur.
Neftin sənaye üsulu ilə hasil edilməsi, emalı, tankerlər və dəmiryolu ilə, boru kəmərləri ilə nəqli, sahildə və
dənizdə neft yataqlarının kəşfi, istismarı sahəsində birincilik şərəfi Azərbaycana məxsusdur. Ötən əsrin 70–80ci illərində ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə neft sənayesinin elmi-texniki cəhətdən müasirləşdirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər ölkəmizə öncül mövqeyini qoruyub saxlamağa əlverişli imkan
yaratmışdır.
1991-ci ildə müstəqillik qazanan Azərbaycan mürəkkəb siyasi, iqtisadi və hərbi reallıqla üzləşmişdi. Arası
kəsilməyən xarici təzyiqlər, hakimiyyət çəkişmələri, işğalçı Ermənistanın hərbi təcavüzü, separatçı ünsürlərin baş
qaldırması ölkəni iflic vəziyyətinə salmışdı. Gənc dövlətin ağır sınaqlara məruz qaldığı bir dövrdə xalqın təkidli
tələbləri ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin qarşısında ölkəni parçalanmaqdan,
vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, xarici hərbi təcavüzdən və dərin böhrandan xilas etmək kimi çətin vəzifələr
dururdu.
Belə bir mürəkkəb dövrdə ölkənin xilasına nədən başlamalı sualı hər kəsi düşündürürdü. Xəzərin
Azərbaycan sektorunda çıxarıla bilən zəngin neft–qaz yataqlarının olduğunu, karbohidrogen ehtiyatlarının
hasilatı üçün ölkədə böyük texniki-iqtisadi və intellektual potensialın mövcudluğunu yaxşı bilən Heydər Əliyev
müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, iqtisadi-siyasi sabitlik yaratmaq istiqamətində qarşıda duran təxirəsalınmaz
vəzifələrin icrasına başlayarkən dünya miqyasında karbohidrogen resursları uğrunda getdikcə daha da
genişlənən mübarizədən faydalanmaq qərarına gəldi. Ulu öndər bu strategiyanı gələcək hədəflərə yetişməyin
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mühüm şərti hesab edirdi: “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 mənfəətlidir və bu, yüksəlmək,
müasirləşmək üçün yeganə yoldur”.
Neft strategiyasının əsas hədəfləri böyük siyasi uzaqgörənliklə, müdrikliklə müəyyən olunmuşdu.
Azərbaycan xarici investorların köməyi ilə neft-qaz sektorunu müasirləşdirmək, yeni yataqları birgə istismar
etmək, xam nefti dünya bazarlarına çıxarmaq və bu sektordan əldə ediləcək böyük maliyyə vəsaitlərini
iqtisadiyyatın digər sahələrinə yönəltmək yolu ilə ölkəni sürətli inkişaf yoluna çıxarmaq, çoxsaylı problemləri
aradan qaldırmaq niyyətində idi.
Enerji daşıyıcıları Xəzər regionunun strateji əhəmiyyətini müəyyənləşdirən yeganə amil deyil. Bu region
böyük dövlətlərin mənafelərinin çulğaşdığı mühüm geostrateji qovşaqdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, Xəzər regionu müxtəlif təyinatlı nəqliyyat marşrutlarının
çəkilməsi üçün əlverişli arealdır, ölkənin Şimal – Cənub, Şərq – Qərb vektorları üzrə, o cümlədən Avropadan
Asiya – Sakit okean regionu istiqamətində astronomik iqtisadi səmərə vəd edən mühüm dəhlizə çevrilməsi
labüddür.
Rusiya, Azərbaycan və İran vasitəsi ilə Avropanı və Fars körfəzi zonasını birləşdirəcək dəniz və quru yol
kommunikasiyaları sisteminin – “Şimal – Cənub dəhlizi”nin yaradılmasına güclənən enerji böhranı fonunda
getdikcə daha çox ehtiyac duyulurdu.
Şimal qonşumuzun neft şirkətlərinin mövqeyi regionda xeyli zəif olsa da, Rusiyanın xarici siyasətinin əsas
məqsədi Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılması yollarını inhisara almaq, neft və qaz
marşrutlarının yalnız Rusiya ərazisindən nəqlinə nail olmaq idi. Xarici neft şrkətləri isə neft və qaz nəqli
marşrutlarının digər dövlətlərin ərazisindən keçməsində maraqlı idilər.
1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycan dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı neft yataqlarının 30 il müddətində işlənməsinə dair saziş imzaladı.
Qeyd edək ki, SSRİ-nin süqutundan sonra Xəzəryanı dövlətlər arasında dənizin dibindən və suyun
səthindən istifadə məsələsinə yanaşmada müəyyən problemlər qabarmağa başlamışdı. Heydər Əliyev bu
problemin həllini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır və ölkəmizin mövqeyini qətiyyətlə qoruyurdu. Yaranmış
vəziyyətdə Rusiya dənizin dibi də daxil olmaqla, ondan ümumi istifadə prinsipini qəbul etməyi təklif etdi, İran bu
təklifi qəbul etsə də, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistan təklifi qəbul etmədilər. Bu üç dövlət Xəzərin
sektorlara bölünməsini, dənizin dibinin, su qatının, su səthinin və hava məkanının vertikal bölünməsini təklif
etdilər. Bir müddət sonra Rusiya dənizin dibini sektorlara bölməyi, ərazi suları istisna olmaqla su qatını və su
səthini ümumi istifadədə saxlamağı təklif etdi.
Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstanın mövqeləri yaxınlaşdıqdan sonra Xəzərin statusu məsələsində digər
ölkələrin də mövqeyi yaxınlaşmağa başladı. 1996-cı ildə Xəzəryanı ölkələrin Xarici İşlər nazirliklərinin
rəhbərlərinin görüşündə Xəzərin statusunun işlənib hazırlanmasının zəruriliyi bəyan olundu və danışıqlar
aparılması üçün işçi qrup yaradıldı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin Xəzərin milli sektorlara bölünməsinə dair təşəbbüsü ölkəmizin hövzədəki
mövqeyini daha da möhkəmləndirir və əlverişli beynəlxalq dəstək vəd edirdi. Təsadüfi deyil ki, hələ 1995-ci ilin
aprel ayında ABŞ prezidenti Bill Klinton Azərbaycanın dövlət başçısı Heydər Əliyevə məktub göndərərək,
Xəzərin sektorlara bölünməsi ilə bağlı ölkəmizin mövqeyini dəstəklədiyini ifadə etmişdi. Bu məktub ümummilli
liderin mövqeyinin ədalətli və konstruktiv olmasına dəlalət edən strateji yanaşmanın ifadəsi idi.
Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən olunması məsələsi Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Buna görə də Xəzərin statusu ilə bağlı bütün qeyri-konstruktiv mövqelərə qarşı inadla mübarizə aparan,
müqavimət göstərən ümummili lider Heydər Əliyev imperiya düşüncələrinə üstün gələn ədalətli mövqe ortaya
qoymuşdu. Heydər Əliyev bəyan edirdi ki, Azərbaycanın Xəzər dənizində həyata keçirdiyi fəaliyyət həm
beynəlxalq hüquqa, həm də Xəzəryanı ölkələrin söykəndiyi dövlətlərarası hüquqa və təcrübəyə bütünlüklə
uyğundur. Ulu öndər israrla sübut edirdi ki, Xəzər “qapalı su hövzəsi”, “qapalı dəniz” hesab edilsə belə, bu,
Azərbaycanın reallaşdırdığı layihələri, həyata keçirdiyi fəaliyyəti inkar etmir.
BMT-nin “Beynəlxalq dəniz hüquqları haqqında Konvensiyası”na uyğun olaraq hər bir sahil dövləti “ortaq
dənizdə” öz iqtisadi zonasına sahib olmaq, orada iqtisadi fəaliyyət göstərmək, iqtisadi dividendlər qazanmaq
hüququna malikdir.
2001-ci ilin yanvarında Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana rəsmi zəfəri
zamanı imzalanmış “Xəzər dənizində birgə fəaliyyət haqqında” Bəyanatda Azərbaycanın təklif etdiyi “Xəzərin
orta xətt üzrə milli sektorlara bölünməsi” prinsipi öz əksini tapdı. 2002-ci ilin sentyabrında Heydər Əliyevin
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Moskvaya səfəri zamanı imzalanmış dövlətlərarası sazişin əsasında da məhz bu prinsip dururdu. Bu saziş sahilyanı
ölkələr arasında öz milli sektorundakı neft və qaz yataqlarında xarici şirkətlərlə hasilata başlayan ilk ölkə olan
Azərbaycanın fəaliyyətinin beynəlxalq hüquqa uyğun olduğunu bir daha sübut etdi.
Aparılan danışıqlar, görülən işlər 2018-ci ildə böyük uğurla nəticələndi. Həmin il avqustun 12-də Aktauda
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının V Zirvə görüşündə imzalanmış Konvensiya Xəzər dənizinin hüquqi
statusunu müəyyən edərək, sahilyanı dövlətlərin dənizə münasibətdə hüquq və öhdəliklərini, hərtərəfli hüquqi
rejimi təsbit etdi. Bu sənəd hüquqi baza kimi sahilyanı dövlətlər arasında əməkdaşlığın yeni mərhələyə keçməsinə
mühüm töhfədir.
1969–1982-ci illərdə Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə qazandığı böyük uğurlar diqqətdən yayınmadı.
Ölkənin yeni rəhbəri Yuri Andropov yaxşı tanıdığı, elmi intellektual səviyyəsinə, işgüzarlığına, yüksək insani
keyfiyyətlərinə bələd olduğu Heydər Əliyevi Moskvaya dəvət etdi. 1982-ci il noyabrın 22-də SSRİ Nazirlər Soveti
Sədrinin birinci müavini təyin edilən Heydər Əliyevə Nazirlər Sovetinin Rəyasət Heyətinin 15 dekabr 1982-ci il
tarixli qərarı ilə SSRİ Yollar Nazirliyinin, Dəniz Donanması Nazirliyinin, Yol Tikintisi Nazirliyinin, Rabitə
Nazirliyinin fəaliyyətlərinə, həmçinin müttəfiq respublikaların avtomobil, çay nəqliyyatı və yol təsərrüfatı
sahələrinə nəzarət etmək tapşırılır.
Bundan əlavə, SSRİ Nazirlər Sovetinin Baykal – Amur dəmir yolunun tikintisi məsələləri üzrə daimi
Komissiyasının işinə rəhbərlik etmək vəzifəsi də Heydər Əliyevə həvalə edilir.
SSRİ Nazirlər Sovetinin Rəyasət Heyətinin 1983-cü il 2 fevral tarixli qərarı ilə SSRİ Səhiyyə Nazirliyi,
Tibb Sənayesi Nazirliyi, Mədəniyyət Nazirliyi, Maarif Nazirliyi, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Dövlət
Texniki Peşə Təhsili Komitəsi, Dövlət Teleradio Verilişləri Komitəsi, Kinematoqrafiya Komitəsi, Nəşriyyat və
İdman Komitələri, SİTA, Dövlət Arxivi və Müəlliflik Hüququ Agentliyi də Heydər Əliyevin kurasiyasına verilir.
Az sonra bu sahələrin fəaliyyətində baş verən canlanma, qazanılan diqqətəlayiq uğurlar Heydər Əliyevin gərgin
əməyinin nəticəsi kimi yüksək dəyərləndirildi.
Heydər Əliyevin zəngin təcrübəsi, yüksək idarəçilik qabiliyyəti, onun kuratorluq etdiyi sahələrdə əldə
olunmuş nailiyyətlər nəzərə alınaraq SSRİ Nazirlər Sovetinin Rəyasət Heyətinin 5 iyun 1985-ci il tarixli qərarı
ilə Yüngül Sənaye Nazirliyi, Ticarət Nazirliyi və “Sentrosoyuz”un fəaliyyəti, həmçinin “B” qrupu sahəsinin
inkişafı ilə bağlı məsələlərə nəzarət və kuratorluq Heydər Əliyevə həvalə olundu. Nazirlər Sovetinin 1986-cı il
16 oktyabr tarixli qərarı ilə Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Sovetinin sosial inkişaf məsələləri bürosunun sədri təyin
edildi. Bu büronun səlahiyyət sahəsi kifayət qədər geniş idi.
Mühüm sahələrə nəzarətin və kuratorluğun Heydər Əliyevin əlində cəmləşməsi, idarəçilik sisteminin
təkmilləşdirilməsi, çoxsaylı layihələrin və proqramların uğurla reallaşdırılması sayəsində onun böyük nüfuz
qazanması dar düşüncəli, xudpəsənd, siyasi oyunların alətinə çevrilən Mixail Qorbaçovda hədsiz siyasi
qısqanclıq hissi yaradırdı. Mixail Qorbaçov ətrafındakı təcrübəli, yetkin siyasi təfəkkürlü, sarsılmaz iradəyə
malik müdrik şəxsiyyətləri siyasi olimpdən uzaqlaşdırmaqla özü də anlamadan sürətlə siyasi karyerasının sonuna
yaxınlaşırdı. Mixail Qorbaçov 1991-ci ilin sonunda böyük rüsvayçılıqla siyasi səhnəni tərk etməyə məcbur oldu.
Müstəqillik dövründə ümummilli liderin rəhbərliyi altında həyata keçirilmiş geniş islahatlar milli inkişaf
modelinin strateji hədəflərinin reallaşdırılmasına yönəlmişdi. Dövlət mülkiyyətinin sosial ədalət prinsiplərinə
əməl edilməklə xalqın mənafeyinə uyğun formada özəlləşdirilməsi, sərbəst bazar iqtisadiyyatına keçid, xüsusi
mülkiyyətin qanunvericilik yolu ilə təsbit edilməsi, milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası
insanların şüurunda, ictimai münasibətlərdə əsaslı dəyişikliklərlə nəticələndi.
Hər bir dövlətin, xalqın həyatında silinməz izlər qoymuş tarixi mərhələ, radikal transformasiya ikili
xarakterə, ambivalent təbiətə malik olur. İlk baxışda görünən, hadisələrin səthində diqqəti cəlb edən proseslərdən
fərqli olaraq, ikinci müstəvidə düşüncə hadisələrin dərin qatlarına enərək nəticəni doğuran səbəblərə
istiqamətlənir və duyulmayan, sezilməyən həqiqəti dərk edir. Bu mənada qətiyyətlə deyə bilərik ki, XX əsr bizim
tarixi yaddaşımızda müstəqil dövlətçiliyin formalaşması, möhkəmlənməsi və Heydər Əliyevin epoxal uğurlar
mərhələsi kimi həkk olunmuşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyev böyük bir geosiyasi mıəkanda dövlətçilik təfəkkürünün, tarixin sınaqlarından
şərəflə çıxmış unikal idarəçilik məktəbinin, müasir ictimai-siyasi fikrin, dünyanı düşündürən qlobal problemlərin
həllinə yönəlik müdrik və konseptual yanaşmanın canlı təcəssümüdür, nəsillərə örnək, müdrik siyasi liderdir.
Siyasi liderlərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi müstəvisində tarixi gerçəklik ən obyektiv istinad faktoru
olduğundan bugünkü Azərbaycanın reallıqları, qazanılmış uğurlar, həyata vəsiqə almış regional və qlobal
layihələr Heydər Əliyev şəxsiyyətinin əzəmətini bütün dünyanın gözündə daha da ucaldır, insan, şəxsiyyət,
dövlət xadimi və siyasi lider amilinin fəlsəfi qayəsinə yeni və dolğun çalarlar gətirir.
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Heydər Əliyev zaman və ictimai-siyasi formasiya baxımından bir-birindən fərqlənən, hətta böyük
ziddiyyət təşkil edən iki tarixi dövrdə xalqa, Vətənə xidmət missiyasını təqdirəlayiq uğurla gerçəkləşdirərək siyasi
olimpə yüksəlmiş və adını tarixə qızıl hərflərlə əbədi həkk etmiş fenomen dövlət xadimidir.
Tarixin axarını dəyişən ideya və prinsiplərin, siyasi müdrikliyin və uzaqgörənliyin unikal daşıyıcısı kimi
Heydər Əliyev zamanın fövqündə duran xarizmatik lider, dünya miqyaslı dövlət xadimi, əfsanəyə çevrilmiş böyük
şəxsiyyətdir.
Bu, bir həqiqətdir ki, hər bir xalqın milli inkişaf yolunun banisinə çevrilən liderlər həm də dövlətçiliyin
gələcəyi naminə siyasi varislik ənənələrini formalaşdırır, ölkənin və xalqın taleyini əmin əllərə tapşırırlar.
Ümummilli lider Heydər Əliyev də Azərbaycanı intibah və tərəqqiyə qovuşduracaq strateji hədəflərin
reallaşdırılmasını təmin etməyə qadir olan istedadlı, iradəli, rasional təfəkkürlü, xalqını və Vətənini sevən
xarizmatik lider yetirmişdir. Elə bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanın gələcəyinin konturlarına nəzər salsaq,
qarşımızda güclü, qüdrətli, müasir dünyanın çağırışlarına adekvat reaksiya verən bir dövlət görərik.
Güclü peşəkar hakimiyyət, möhkəm nizam-intizam, qanunun aliliyi dövlət idarəçiliyinin mühüm şərtidir.
2003-cü ildən sonrakı dövrün təhlili göstərir ki, Prezident İlham Əliyev ölkənin inkişaf strategiyasını
yaradıcılıqla davam etdirməyə qadir olan, zamanın tələbləri məcrasında siyasi prosesləri müdrikliklə yönəltməyi
bacaran, mövcud gerçəkliyi obyektivliklə dəyərləndirən, ekstremal şəraitdə ən optimal qərarlar qəbul edən,
taleyüklü problemlərin həllinə milli maraqlar müstəvisində həssaslıqla yanaşan alternativsiz siyasi liderdir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 12 may. - № 98. - S. 3.
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Milli həmrəyliyi təmin etmiş ümummilli lider
Könül Nurullayeva,
Milli Məclisin deputatı
Qəlbi daim Vətən eşqi ilə döyünən, bütün varlığı ilə xalqına bağlı olan, istiqlal yolumuzu və istiqbalımızı
nurlandıran, millətini zamanın sərt sınaqlarından yüksək məharətlə çıxararaq, hər bir çətin vəziyyətdən ən düzgün
çıxış yolu tapan müdrik lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu ildönümü həm ölkə daxilində, həm də
kənarda böyük təntənə ilə qeyd edilib. Ulu öndərin Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğunda,
ölkəmizin qüdrətlənməsində, xalqın rifahının yüksəldilməsində əvəzsiz xidmətləri olub. Ümummilli lider deyirdi
ki, “Gərək nəbzin Vətənin nəbzi ilə vursun.” Onun da nəbzi daim Vətənin, Azərbaycanın nəbzi ilə vururdu.
Müdrik şəxsiyyət ömrünü güclü və müstəqil Azərbaycanın qurulmasına, azərbaycançılıq ideologiyasının
möhkəmləndirilməsinə həsr etdi.
Azərbaycanda milli ideologiyanın yaradılması ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
dövlət quruculuğu siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. O, hələ sovetlər dönəmində gələcək müstəqil
dövlətçiliyin milli rəmzlərini qoruyurdu. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, kadrların milliləşdirilməsi,
azərbaycançılıq məfkurəsinin sistem halına salınması istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirirdi.
Məhz ulu öndərin formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi azərbaycançılıq fəlsəfəsi dünya azərbaycanlılarının
həmrəyliyi üçün zəmin yaratdı. “Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə
fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!” – deyən ümumilli lider dünya azərbaycanlılarının
həmrəyliyi, onların təşkilatlanması prosesini daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. “Harada doğulmağın fərqi
yoxdur, əsas odur ki, sən azərbaycanlısan, Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin daşıyıcısısan”,– deyirdi. Beləliklə
də, həmrəylik gününün təsis olunması ilə dünya azərbaycanlılarının potensial imkanlarının birləşməsinə və
ideoloji həmrəyliyə nail olundu.
Azərbaycan dili ilə bağlı tarixi təşəbbüs də ulu öndər Heydər Əliyevə məxsusdur. 1978-ci il aprelin 2-də
IX çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiyasının layihəsi və
onun ümumxalq müzakirəsinin yekunlarına həsr olunmuş VII sessiyasında məruzə ilə çıxış edən Heydər
Əliyevin təklifi ilə 73-cü maddəni aşağıdakı redaksiyada vermək təklif olundu: “Azərbaycan Sovet Sosialist
Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir.” Heydər Əliyevin bu təşəbbüsü 1978-ci il aprelin 21-də qəbul
olunmuş Azərbaycan SSR Konstitusiyasında öz əksini tapmışdır. Azərbaycan dilinə dövlət dili statusunun
verilməsi ümummilli lider Heydər Əliyevin xalq qarşısında ən böyük tarixi xidmətlərindən biridir. 1995-ci ildə
qəbul olunmuş Konstitusiyanın 21-ci maddəsində də Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin Azərbaycan dili
olması öz əksini tapdı.
Milli dövlətçilik ənənələri, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması Azərbaycanın sürətli inkişafında
hərəkətverici qüvvəyə çevrildi. Ulu öndər hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri olarkən –
1990-cı il noyabrın 17-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli Dövlət bayrağını Naxçıvan Muxtar
Respublikasının dövlət bayrağı olaraq təsdiq etdi, Azərbaycan SSR Ali Soveti qarşısında üçrəngli bayrağın
Azərbaycanın rəsmi dövlət rəmzi kimi tanınması haqqında vəsatət qaldırdı.
Ulu öndərin 1993-cü ilin oktyabrında dövlət başçısı seçilməsindən sonra müstəqil Azərbaycanın hüquqi və
siyasi-iqtisadi suverenliyinin təmin olunması prosesi əsaslı şəkildə sürətləndi. Ölkənin sosial-iqtisadi yüksəlişinə
yol açan ən mühüm amil kimi cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edildi. Uğurlu neft strategiyası
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərindən xalqın rifahı naminə daha da səmərəli istifadəsi ilə yanaşı, ölkənin
dayanıqlı inkişafını da təmin etdi. Hələ sovet dönənimdə 1969-cu ildə hakimiyyətə gəlişindən sonra ölkəmizdə
hərbi kadrların hazırlanması prosesi müstəqillik dövründə Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın
nizami silahlı qüvvələrinin yaradılması ilə nəticələndi.
Heydər Əliyev milli həmrəyliyi təmin etmiş xalqın lideridir. O, öz müdrik rəhbərliyi, siyasi uzaqgörənliyi,
qətiyyəti və əzmkarlığı ilə zəmanəmizin görkəmli siyasi xadimi kimi tanınıb, Azərbaycan xalqının ümummilli
liderinə çevrilib. Müdrik şəxsiyyət fəaliyyət göstərdiyi bütün sahələrdə özünü lider kimi təsdiq etmişdir. Onun
liderlik keyfiyyətlərini xarakterizə edənlər də deyir ki, Heydər Əliyevin ən böyük gücü dərin və universal
biliyində, qətiyyətində, uzaqgörənliyində və müdrikliyində idi. O, nüfuzlu siyasətçilər tərəfindən də siyasi lider
kimi xarakterizə olunur.
Ulu öndər öz müdrikliyi, cəsarəti ilə Azərbaycan xalqının sevgisini qazanmışdı. Xalq heç vaxt ondan öz
dəstəyini əsirgəməmişdi. Ən ağır məqamlarda Azərbaycan xalqı əmin idi ki, Heydər Əliyev müstəqilliyi, xalqın
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maraqlarını qoruyacaq və dövlətin mənafeyi ilə bağlı ən düzgün qərar verəcək. Onun həyata keçirdiyi uğurlu
siyasət nəticəsində Azərbaycan bölgənin ən inkişaf etmiş ölkəsinə çevrildi. Heydər Əliyevin beynəlxalq miqyasda
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.
Fəal diplomatiyanın nəticəsində dünyanın demokratik dövlətlərinin və aparıcı təşkilatlarının ölkəmizə, onun
zorla cəlb edildiyi silahlı münaqişəyə münasibətinin əsaslı surətdə dəyişməsi mümkün olmuşdur.
Ulu öndərin ən böyük arzusu işğal olunmuş ərazilərin azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
bərpası idi. O, bütün görüşlərində inamla “Gün gələcək, biz o torpaqlara mütləq qayıdacağıq!” – deyirdi. Heydər
Əliyevin vəsiyyətini Prezident, Silahlı Qüvvələrin müzəffər Ali Baş Komandanı İlham Əliyev yerinə yetirdi.
Hərbi-siyasi-iqtisadi güclə yanaşı, xalq-ordu-dövlət birliyi, milli həmrəylik 44 günlük Vətən müharibəsində
Azərbaycanın böyük Qələbəsini təmin etdi. Ulu öndərin hər zaman ön planda saxladığı azərbaycançılıq ideyası,
Vətənə, dövlətə, milli maraqlara bağlılıq, sadiqlik bu gün də ön plandadır. Azərbaycan həm də bu dəyərlər
hesabına bu gün beynəlxalq münasibətlər sisteminin layiqli üzvüdür.
Xalq qəzeti. - 2022.- 15 may. - № 101. - S. 7.
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29 il əvvəl Heydər Əliyev Azərbaycanı xilas etdi
AXC-Müsavat cütlüyünün məhv olmaq təhlükəsi qarşısında qoyduğu dövlətçiliyimiz Ulu Öndərin
sayəsində qurtularaq sarsılmaz və əbədi oldu
Rəşad Cəfərli
AXC-Müsavat iqtidarının siyasi səriştəsizliyinin yaratdığı dərin böhran 1993-cü ilin ortalarına doğru
özünün pik həddinə çatmışdı. Ölkə faktiki olaraq idarə olunmurdu. Mərkəzdənqaçma, dərinləşən siyasi böhran,
separatizm meyillərinin yaranması və inkişafı dövlətçiliyimizi və yenicə qazandığımız müstəqilliyimizi məhvə
doğru aparırdı. Bütün bunların nəticəsi idi ki, cəbhə xəttində hərbi uğursuzluqlar baş alıb gedirdi.
Gəncə hadisələri siyasi böhranın kulminasiya nöqtəsi idi
Onsuz da vəziyyətin gərgin olduğu respublikamızda 1993-cü ilin yayında siyasi və hərbi şərait xüsusilə
ağırlaşmışdı. Əbülfəz Elçibəy iqtidarı faktiki olaraq hakimiyyət strukturlarına, o cümlədən silahlı birləşmələrə
nəzarəti tam itirmişdi. Artıq bir sıra ərazilərdə - Gəncədə, Lənkəranda, Qusarda və digər regionlarda silahlı
birliklər separatçı iddialarla çıxış edib, mərkəzi hakimiyyətə tabe olmadıqlarını bildirirdilər. Ölkədə vətəndaş
müharibəsi qaçılmaz idi.
Xatırladaq ki, hələ 1993-cü ilin fevralında prezident Ə. Elçibəy keçmiş korpus komandiri Surət
Hüseynovun rəhbəlik etdiyi 709 saylı hərbi hissənin ləğv edilməsi haqqında sərəncam imzalamışdı.
Mərkəzdənqaçmanın, hakimiyyətsizliyin, iqtidarın dövlət idarəçiliyini tamamilə itirməsinin nəticəsi idi ki,
S.Hüseynov bu sərəncamın tələblərinə tabe olmamışdı. Prezidentin 709 saylı hərbi hissənin rəhbərliyinin
dəyişdirilməsi və onun Ağcabədi rayonuna köçürülməsi haqqında yeni sərəncamı da kağız üzərində qalmışdı.
Üstəlik, Gəncəyə gələn hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbər şəxsləri girov götürülmüşdü.
Bundan sonra hakimiyyət 709 saylı hərbi hissənin tərk-silah edilməsi ilə bağlı növbəti səhv qərar qəbul
edilmiş və bununla da ölkədə qardaş qırğınına əsas yaradılmışdı. İyunun 4-də Gəncədə S.Hüseynovun başçılıq
etdiyi hərbi hissə ilə hökumət qüvvələri arasında silahlı toqquşma baş vermişdi.
Beləliklə, 1993-cü il iyunun 4-də Gəncədə baş verən hadisələr AXC-Müsavat qaragüruhunun idarəçilikdə
buraxdığı kobud səhvlərin artıq özünün kulminasiya nöqtəsinə çatmasından xəbər verirdi. 35 nəfərin ölümünə
səbəb olan bu qardaş qırğını ölkədəki anarxiyanın, xaosun, özbaşınalığın, cəbhə bölgələrində bir-birinin ardınca
baş vermiş uğursuzluqların, hakimiyyətdə olanların pozucu fəaliyyətinin və AXC-Müsavat iqtidarına qarşı
ümumxalq inamının olmamasının məntiqi nəticəsi idi.
Antiazərbaycançı qüvvələrin planları alt-üst oldu
Bundan sonra S.Hüseynovun tabeçiliyindəki silahlı qüvvələr Gəncəbasar bölgəsində yerli hakimiyyət
strukturlarını devirərək Bakıya doğru hərəkət etməyə başladı. Beləliklə, Gəncədə baş verənlər Azərbaycandakı
hərbi-siyasi böhranı daha kritik həddə çatdırdı və ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşdi. Həmin faciəvi
və iztirablı hadisələr zamanı antiazərbaycanlı qüvvələrin fikrincə, Azərbaycan parçalanmalı, dövlətçiliyimiz və
müstəqilliyimiz məhv olmalı idi.
Lakin dahi şəxsiyyət, böyük siyasətçi Heydər Əliyevin həmin günlərdə Naxçıvandan Bakıya gəlişi
antiazərbaycançı qüvvələrin planlarını alt-üst etdi. Vətəninin ağır günündə xalqın istəyi ilə Bakıya qayıdan Ulu
Öndərin böyük səyləri və müdrikliyi nəticəsində ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı. Ümummilli Liderin
hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan məhv olmaq təhlükəsindən xilas oldu.
Heydər Əliyev bu hadisələrlə bağlı çıxışlarının birində deyirdi: "1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda
böyük dövlət böhranı yarandı. Azərbaycan dağılmağa başladı və ovaxtkı iqtidar ölkəni idarə edə bilmədi. Gəncədə
toqquşma baş verdi və qan töküldü. Gəncədə başlayan hərəkat Azərbaycanın ərazisinin, demək olar ki, yarısından
çoxunda hakimiyyəti öz əlinə aldı. Vaxtilə məni təqib edən, Naxçıvanda məni devirmək və Azərbaycandan
sıxışdırıb çıxarmaq istəyən ovaxtkı iqtidar belə bir zamanda əlacsız qaldı və mənə müraciət etdi. Ancaq ondan
əvvəl mənə müraciət edənlər bizim partiyanın üzvləri, Azərbaycanın müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri və
ziyalıları oldu. Onlar məni yenidən Bakıya dəvət etdilər".
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Güclü siyasətçi, praqmatik lider, müdrik dövlət xadimi kimi Heydər Əliyevin titanik səyləri nəticəsində
müstəqilliyin ilk illərində dağılmaq və dünya xəritəsindən silinmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmış Azərbaycanı bütün
fəlakətlərdən qurtarmaq mümkün oldu. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin
edildi, ölkə sabit inkişaf yoluna qədəm qoydu. Heydər Əliyev dövlətçiliyimizi və müstəqilliyimizi qorudu, müasir
Azərbaycan dövlətinin banisinə, xalqımızın Ümummilli Liderinə çevrildi. Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə
gəlişinin ilk rəsmiləşdiyi tarix - iyunun 15-i isə təqvimə Milli Qurtuluş Günü kimi həkk olundu.
Gəncə hadisələrindən 29 il keçib. 29 il əvvəl Heydər Əliyevin xilas etdiyi, inkişaf yoluna çıxardığı
Azərbaycan indi İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır. Vətən müharibəsində
torpaqlarımızın azad olunması isə Heydər Əliyevin başlatdığı Azərbaycanın inkişaf və yüksəliş tarixini daha da
şərəfləndirdi və qürurlandırdı.
Azərbaycan. - 2022.- 7 iyun. - № 118. - S. 1,3.
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Qurtuluşa aparan yolun başlanğıcı
Cəbi Quliyev,
Milli Məclisin deputatı
Müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan bütün siyasi hadisələri
Azərbaycanın taleyində müsbətə doğru dəyişikliklərin əsasını qoymaqla tariximizdə yeni inkişaf mərhələsinin
başlanğıcı olub.
Bu baxımdan 29 il əvvəl - 1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyevin xalqımızın çağırışı ilə Naxçıvandan
Bakıya gəlməsi müasir dövlətçilik tariximizin ən böyük siyasi hadisəsidir. Müstəqilliyimizin məhvolma təhlükəsi
ilə üz-üzə qaldığı həmin təlatümlü günlərdə Ulu Öndərin başlatdığı xilaskarlıq missiyası bu gün qürur
duyduğumuz güclü Azərbaycan dövlətinin qurulması ilə nəticələndi.
Ümumiyyətlə, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ölkəni başına götürmüş xaos, anarxiya, siyasi və
iqtisadi böhran şəraitində xalqımızın Heydər Əliyevə üz tutması heç də təsadüfi deyildi. İnsanlar buna qədər
Heydər Əliyevdən müdrik, Azərbaycanın və bütün xalqımızın maraqlarına xidmət edən rəhbərlik görmüşdülər.
Məhz Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycan hələ sovetlər dönəmində geridə qalmış aqrar ölkədən qabaqcıl
sənaye respublikasına çevrilmiş, dünyada tanınmağa başlamışdı. Heydər Əliyev həmin dövrdə ermənilərin
Azərbaycana olan bütün əsassız və saxta iddialarının qarşısını almış, onların torpaqlarımızı qəsb etmələrinə imkan
verməmişdi. Heydər Əliyev 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi zamanı xalqımızın etiraz səsini bütün dünyaya çatdıran
ilk şəxs olmuşdu. Və Heydər Əliyev 1990-cı ildə Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Naxçıvanı erməni işğalından
qətiyyətlə qorumuş, xilas etmiş, böyük uzaqgörənliklə sovet qoşunlarının muxtar respublikadan çıxarılmasına nail
olmuşdu.
Bütün bunlar müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan qürurlu səhifələridir.
Bu günümüzə işıq salan, gələcəyə doğru ən gözəl istiqaməti verən bu tarixi hadisələrin hər birinin müəllifi Ulu
Öndərimizdir. Ona görə hələ 1993-cü ildə ölkəmizin uçuruma doğru getdiyi təlatümlü günlərdə xalqımız gözəl
bilirdi ki, Azərbaycanı bu vəziyyətdən yalnız Heydər Əliyev xilas edə bilər. Xalq Heydər Əliyevə inanır, böyük
şəxsiyyətin müdrikliyinə, siyasi təcrübəsinə, uzaqgörənliyinə, dövlətçilik təfəkkürünə güvənirdi. Bu inam və
güvən dövlətçiliyimizin qorunması naminə praktik müstəvidə real addımların atılması ilə hələ 1993-cü ilin isti
iyun günlərindən əvvəl, 1992-ci ilin payızından özünü göstərməyə başlamışdı. Belə ki, həmin ilin noyabr ayında
Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması dövlətimizin və hələ kövrək
olan müstəqilliyimizin taleyindən narahat olan xalqımızın Ulu Öndərin ətrafında səfərbər olmaları idi.
Həmin dövrdə ölkədə baş alıb gedən siyasi böhran və anarxiya 1993-cü ilin ortalarına doğru daha xaotik
vəziyyət yaratmışdı. Faktiki olaraq respublikamızda hakimiyyətsizlik idi. Həmin il iyunun 4-də Gəncədə baş verən
hadisələr isə hərbi-siyasi böhranı daha da dərinləşdirdi. Belə bir vəziyyətdə dövlətimizin və xalqımızın həqiqi
liderə, güclü rəhbərə ehtiyacı vardı, ona görə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin nəzərləri Naxçıvana yönəlmişdi.
Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin proseslərə müdaxilə etməsinin labüdlüyü həmin günlərdə bütün
Azərbaycan ictimaiyyətinin siyasi istəyi idi. Hər kəs yaxşı anlayırdı ki, ölkədəki hərc-mərcliyin, itaətsizliyin,
anarxiyanın, siyasi çəkişmələrin, Gəncədə başlanmış qardaş qırğınının, qanunsuz silahlı dəstələrin Bakıya
yürüşünün qarşısını yalnız bu böyük insan aradan qaldıra bilərdi. Hətta hakimiyyətdə olanlar da Heydər Əliyevin
Naxçıvandan Bakıya gəlməsində israrlı idilər.
1993-cü il iyunun 9-da Heydər Əliyevin olduğu təyyarə Bakı Hava Limanına endi. Müstəqilliyimizin və
dövlətçiliyimizin taleyinin sual altında olduğu həmin həssas məqamda Heydər Əliyevin gəlişi xalqımızın
ümidlərini cücərtdi. Heydər Əliyevin təyyarədən endiyi kadrları izlədikcə "Heydər baba, xalqı bu bəladan qurtar!"
kimi şüarlarla Ulu Öndəri qarşılmağa çıxmış insanların əsl bayram əhvali-ruhiyyəsində olduğunu görürük. O
zaman xalq sevinirdi. Çünki hər kəs ölkəni çətin vəziyyətdən ancaq Heydər Əliyev dühasının xilas edəcəyinə
qəlbən inanırdı.
Məhz Heydər Əliyevin sayəsində həmin vaxt Azərbaycanda qardaş qırğınının qarşısı alındı. Məhz Heydər
Əliyevin qətiyyəti sayəsində respublikamızla bağlı xarici siyasi dairələrin işə saldığı məkrli planların hamısı iflasa
uğradı. 1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçilməsi isə parlamentdə təmsil
olunan bütün siyasi qrupların məhz Ulu Öndərin xilaskarlıq missiyasına olan ümid və inamlarının göstəricisi idi.
Beləliklə, Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya gəlişi və 6 gün sonra Ali Sovetin
Sədri seçilməsi ilə müasir tariximizdə yeni mərhələnin başlanğıcı qoyuldu. Heydər Əliyevin banisi və qurucusu
olduğu müasir Azərbaycan dövləti bu gün onun ideyaları ilə yüksəlir, Prezident İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi
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ilə gələcəyə doğru inamla addımlayır. 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan tarixi Zəfər də
Heydər Əliyevin ideyalarının möhtəşəm təntənəsidir.
Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya gəlişi Azərbaycanı qurtuluşa aparan yolun başlanğıcı oldu. Bu gün
Azərbaycanın əldə etdiyi hər bir uğur isə göstərir ki, 29 il əvvəl başlanan Heydər Əliyev siyasətinin alternativi
yoxdur.
Azərbaycan. - 2022.- 9 iyun. - № 120. - S. 1,5.
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Ulu öndərin qayıdışı milli mədəniyyətimizin inkişafına güclü stimul verdi
Elçin Orucov,
Əməkdar mədəniyyət işçisi, rəssam
Azərbaycan öz mədəniyyəti, incəsənəti, milli-mənəvi dəyərləri ilə dünyada tanınmışdır. Xalqımızın millimənəvi dəyərlərinin kökləri qədim zamanlara gedib çıxır. XX əsrdə isə xalqımızın mədəni həyatında yeni bir dövr
başlanmışdır. Bu, ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan bir dövrdür. Ulu öndər deyirdi: “Xalq bir çox
xüsusiyyətləri ilə tanınır, sayılır və dünya xalqları içərisində fərqlənir. Bu xüsusiyyətlərdən ən yüksəyi, ən
böyüyü mədəniyyətdir”. Məhz ona görə də ulu öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin
inkişafını həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır.
Ümummilli lider yaxşı bilirdi ki, milli dövlətçilik dəyərlərinin əsasını sağlam qayəli 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.
Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edirdi. Elə ona görə də mədəni-mənəvi dəyərlərin
qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması üçün mümkün olan hər şeyi edirdi.
Bizim nəsil həm də ona görə xoşbəxtdir ki, Heydər Əliyevlə bir epoxada yaşadı və ulu öndərin
mədəniyyətimizə, incəsənətimizə göstərdiyi böyük qayğının şahidi oldu. Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur
ki, Heydər Əliyev qayğısını hiss etməsin. 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 bir dövrün əsasını qoydu. Mədəniyyətimiz,
milli-mənəvi dəyərlərimiz beynəlxalq aləmdə tanındı.
Açığını deyim ki, Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli xadimləri Heydər Əliyev dövründə olduğu qədər
heç zaman tanınmamışdır. Heydər Əliyev mədəniyyətimizi yaradan, onu inkişaf etdirən insanların əməyini yüksək
qiymətləndirir, onların daim qayğısını çəkirdi. Onların adlarını sadalamaqla qurtaran deyil. Azərbaycanın
müqtədir sənətkarları sovet dövründə məhz Heydər Əliyevin qayğısı nəticəsində Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi
SSRİ-nin yüksək fəxri adını almışlar. Heydər Əliyev bəstəkarların, kinematoqrafçıların, teatr xadimlərinin,
rəssamların qurultaylarında, konfranslarında iştirak edir, dərin, məzmunlu nitqi iştirakçıların alqışları ilə
qarşılanardı. Onun hər çıxışı mədəniyyətin bir sahəsinin gələcək inkişaf proqramına çevrilərdi. 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 öndərin yolunu
siyasət memarına çevirdi. Çünki, bu xalqın belə bir siyasət xadiminə çox böyük ehtiyacı var idi.
Hələ sovetlər dönəmində Heydər Əliyev Azərbaycanda mədəniyyətin maddi-texniki bazasının
möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Nə qədər 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 sonradan Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı sənətkarları oldular. Heydər Əliyev bu kadrların
hazırlanmasında ona görə maraqlı idi ki, gələcək müstəqil Azərbaycanımız üçün onlar gərəkli olacaqdılar. Necə
ki, oldular da.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra bir müddət mədəniyyətimiz böyük çətinliklər qarşısında
qalsa da, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı sanki Azərbaycan mədəniyyətinin də tərəqqisinə yeni təkan verdi.
Sosial problemlər ucbatından xarici ölkələrə üz tutan sənət adamlarının bir çoxu Vətənə döndü, onlara xüsusi
qayğı göstərilməyə başlandı. Bağlanmış teatrlar, kitabxanalar və muzeylərin qapıları yenidən açıldı.
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 “Şöhrət” ordeninə layiq görüldü. Arif Məlikov, Müslüm
Maqomayev, Zeynəb Xanlarova, Habil Əliyev, Əlibaba Məmmədov və Arif Babayev kimi musiqi xadimləri
“İstiqlal” ordeni ilə təltif olundular.
Azərbaycan kinosunun böyük bir inkişaf dövrü 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 xidmətləri danılmazdır.
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Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə fəaliyyəti dondurulmuş kino istehsalı bərpa edildi.
“Azərbaycanfilm”in fəaliyyətində canlanma hiss edilməyə başlandı. Dövlət sifarişi ilə filmlərin istehsalı kino
xadimlərini yenidən fəaliyyətə qaytardı.
Məhz ulu öndərin qayıdışından sonra 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 başlandı. 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.
Ulu öndərin hakimiyyəti illərində muzey və kitabxana işi, rəssamlıq, heykəltaraşlıq və memarlıq sənəti
sürətlə inkişaf etdi. Bakıda ucaldılmış çox dəyərli heykəllər, inşa edilmiş müasir və klassik ənənələri birləşdirən
əzəmətli binalar xalqımızın milli sərvətinə çevrildi. Bakımız gözəlləşdi, yeni görkəm aldı. Elə regionlarımızda da
mədəniyyətin inkişafı diqqətdən yayınmadı.
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 reallaşdırıldı. Ümummilli lider Azərbaycanın sivil dünya 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
mədəniyyət və incəsənət günləri, eyni zamanda, ölkəmizdə keçirilən belə tədbirlər mədəniyyətlərarası dialoqun
inkişafına yol açırdı.
Ulu öndərin fəaliyyəti incəsənətimizin bu gün ən dəyərli mövzusudur. Deyə bilərəm ki, onun haqqında
çəkilən filmlər, yaradılan musiqi nümunələri və ədəbi əsərlər xalqımızın milli-mənəvi sərvətidir və gələcək
nəsillər onlardan çox şeylər öyrənəcəklər. “Əsl məhəbbət haqqında” (rejissor V.Mustafayev) filmi ulu öndərin
yüksək insani keyfiyyəti haqqında həqiqətləri tamaşaçılara çatdırır. Bu, 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 ləyaqətlə
davam etdirilir. Məhz dövlət başçımızın rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində torpaqlarımızın işğaldan
azad edilməsi Qarabağ mədəniyyətinin yenidən dirçəlməsinə rəvac verdi.
Qarabağda mədəniyyətin dirçəlməsində Heydər Əliyevin adını şərəflə daşıyan fondun böyük xidmətləri
vardır. Prezidentimizin sərəncamı ilə Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan olundu və 2022-ci il
ölkəmizdə “Şuşa ili” elan edildi. TÜRKSOY-un qərarı ilə Şuşa həm də 2023-cü ildə “Türk dünyasının mədəniyyət
paytaxtı” seçildi.
Yəqin ki, ulu öndərin təşəbbüsü ilə işğldan əvvəl keçirilən “Xarıbülbül” festivalı və Vaqif Poeziya Günləri
yenidən Şuşada keçirilməyə başlandı. Bu tədbirlərdə, cənab Prezident və birinci xanım Mehriban Əliyevanın
iştirakı, əslində ulu öndərin mədəniyyət siyasətinin reallığa çevrildiyinin əyani sübutu idi.
Mən bir mədəniyyət işçisi, rəssam kimi bu böyük şəxsiyyətin siyasi irsindən bəhrələnməyi hər zaman
özümə şərəf bilmişəm. Bu böyük insanla bir zamanda, onun ideyaları ilə yaşamağımla fəxr edirəm. Bundan sonra
da Heydər Əliyev şəxsiyyəti mənim üçün şəksiz və danılmaz siyasi örnək olaraq qalacaqdır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 9 iyun. - № 120. - S. 3.
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Heydər Əliyevin qurtuluş missiyası
Rahid ULUSEL,
AMEA Ədəbiyyat İnstitutunun baş elmi işçisi, fəlsəfə elmləri doktoru, professor,
Fəlsəfə Cəmiyyətlərinin Beynəlxalq Federasiyasının üzvü
Azərbaycan xalqının ümmmilli lideri Heydər Əliyevin nadir şəxsiyyəti, titanik fəaliyyəti və parlaq obrazı
ümumdünya tarixi prosesləri kontekstində yanaşdıqda daha iri planda və bütün əzəməti ilə görünür. Ulu
öndərin çoxşaxəli fəaliyyətində tarixin dövlətçilikdə konsentrasiya olunan böyük təcrübəsi və bütün spektrləri
cəmlənib. Dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyev beynəlxalq aləmdə siyasi gedişatı, sadəcə,
kənardan izləyib, ona mexaniki şəkildə “uyğunlaşdırılmış” addımlar atan adi siyasətçilərdən deyil, rəhbərlik
etdiyi ölkəni qlobal siyasi inkişafın dinamikasına qoşan, onun hərəkətverici qüvvəsinə çevirən yaradıcı
siyasətçilərdən biridir.
Azərbaycan Heydər Əliyev kimi dövlət dahisini yetirən torpaq, təməl mənəviyyat, enerji mənbəyi, Heydər
Əliyevi isə bu torpağı Vətənə, mənəvi-siyasi tama çevirən Şəxsiyyətdir.
Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə Azərbaycanın müstəqilliyi arasında ona görə birbaşa əlaqə var ki, Azərbaycan
da, onun Qurucusu da azadlıqsevərdir, milli və ümumbəşəri dəyərlərin harmoniyasını yaratmağın güclü
potensiyasına və iradəsinə malikdir. Azərbaycanın ümummilli liderini yetişdirən tarixi və çağdaş mühitin
panoramını, amillər toplusunu, Qurtuluş Gününün yaddaşımızda oyandırdığı, təqribən, otuz illik bir zamanı göz
önünə gətirdikcə bu həqiqətin təkzibedilməz olduğunu yəqin edirik.
Azərbaycana rəhbərlik etmiş adamlardan heç biri, Azərbaycanda gedən tarixi-siyasi proseslərin
mahiyyətini etnik-mədəni sistemin formalaşma qanunauyğunluqlarını və prinsiplərini Heydər Əliyev qədər
dərindən duya və bu sahədə, bu təməl üzərində ideologiya yarada bilməyib. Ulu öndər deyirdi: “Milli
ideologiyamız tarixi keçmişimizlə, millətimizin adət-nənələri ilə, xüsusiyyətləri ilə, xalqımızın, dövlətimizin
bugünü və gələcəyi ilə bağlıdır.” Bu milli ideologiya azərbaycançılıqdır. Heydər Əliyev 2001-ci il noyabrın 9-da
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayındakı tarixi nitqində birmənalı şəkildə bəyan etmişdi: “Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır.” Heç kim də azərbaycançılıq ideologiyasını Heydər
Əliyev qədər dərindən əsaslandıra bilməyib. Ona görə ki, bu ideologiyanın arxasında Heydər Əliyevin qüdrətli
şəxsiyyəti, nüfuzu, təcrübəsi, xalqın onun sözünə, əqidəsinə, mövqeyinə inamı, etibarı dayanır. Azərbaycançılıq
ideologiyasının Lider-Simvolu elə Heydər Əliyevin özüdür!
Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyü bir də ondadır ki, o öz siyasi fəaliyyətində planetin tarixində çox
dərin iz qoymuş, bu tarixin inkişafında yönəldici təsirlər göstərmiş türklərin klassik dövlətçilik ənənələri ilə onların bir hissəsinin məskunlaşdığı Azərbaycandakı dövlətçilik dəyərlərini birləşdirə bilmişdir. Heydər Əliyevin
siyasi portretində əsas cizgi, yəqin ki, belədir: onun xarakterindəki ümumtürkçülüklə azərbaycançılığın,
örnəkçiliklə çağdaşlığın, bəşəriyyətçiliklə milliliyin, dünyəviliklə yurdçuluğun, demokratikliklə varisçiliyin,
yenilikçiliklə gələnəkçiliyin vəhdəti.
Dövlətçilik ənənəsinin XX əsrə qədərki iki yüz ildə zəifləməsinin, hətta müəyyən mənada itirilməsinin
nəticəsi idi ki, türk xalqlarının böyük əksəriyyəti ayrı-ayrı dövlətlərin, əsasən, Rusiya imperiyasının tərkibinə
qatılmışdı. Ümumdünya türkçülük hərəkatının XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindən doğuluşu və özünə birlik
üçün ideoloji əsaslar yaratmasının səbəblərindən başlıcası da bu tənəzzül və ondan doğan qeyrət, heysiyyət oyanışı
idi.
Heydər Əliyevin şəxsiyyətində Böyük Türklüyün formalaşmasının kökləri olduqca dərindir: hər şeydən
öncə, o, klassik Azərbaycan dövlətçiliyinin ana yurdu Naxçıvanda doğulmuşdu. Naxçıvanın sərt təbiəti, ötən əsrin
otuzuncu illərinin ağır çağları, ermənilərlə hələ o vaxtdan başlayan münasibətlərin ölüm-dirim gərginliyi onun
xarakterini möhkəməndirmiş, ən çətin sınaqlara dözüm, ən mürəkkəb vəziyyətlərdən çıxış yolu tapma cəsarəti
yaratmışdı. Uşaqlıq və ilk gənclik illərinə təsadüf edən dövrdə hələ tamam kökü kəsilməmiş, çətinliklə də olsa,
sızıb özünü bu və ya digər formada təzahür etdirən türkçü-azərbaycançı müqavimət həmin dövrün ayıq
gəncliyinin, o cümlədən Heydər Əliyevin milli ruhda formalaşmasında mühüm rol oynamışdı.
Ötən əsrin otuz-qırxıncı illərinin fırtınalı hadisələrinin, sosializm quruculuğunun ümumi axarında Heydər
Əliyev taleyin məhz onun üçün ayırdığı yeri axtarırdı. Böyük siyasətin uvertürası – onun nəzəriyyəsini praktikası
ilə bir yerdə öyrənməklə – dövlət təhlükəsizliyi orqanlarındakı işlə və buradakı tədrici və qətiyyətli yüksəlişlə
başladı. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyev məhz buradan – dövlət təhlükəsizliyi orqanlarından Azərbaycan
rəhbərliyinə yüksəlib. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının fəaliyyəti 1930-60-cı illərdə Sovet İttifaqının və onun
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tərkibindəki Azərbaycan Respublikasının nəinki bütün siyasi həyatının, ümumiyyətlə onun bir dövlət kimi
mövcudluğunun ilkin şərti idi. Heydər Əliyev də məhz bu çətin və məsuliyyətli fəaliyyətin müstəsna
peşəkarlarından idi.
Heç şübhəsiz, o belə bir təcrübəni qazanmasaydı, “Sovet Azərbaycanı”nın içərisindən “milli Azərbaycan
Respublikasını” yetişdirə bilməzdi. O respublikanı ki, müstəqillik dövründə məhz Heydər Əliyevin siyasi iradəsi
ilə öz milli-tarixi ənənəsindən ayrılmadan suveren dövlətçiliyin təkamül prosesini başladı, qlobal siyasi
situasiyaya adaptasiya olunaraq, beynəlxalq münasibətlər sistemində öz seçilən yerini tutdu. Qurtuluş missiyası
isə Azərbaycanın keçmişi ilə müasirliyini ayırmadı, əksinə, birləşdirərək bütövləşdirdi!
XX əsrin əlli-altmışıncı illəri – Heydər Əliyevin dövləti idarəetmə məharətinin formalaşmasında həlledici
rol oynamış bir mərhələ kimi xarakterizə edilməlidir. Çünki, məhz bu illərdə respublika rəhbərliyində yüksəlişi,
etimad qazanması Heydər Əliyevə imkan verirdi ki, sovet dövlətçiliyinin genezisinə, mürəkkəb, ierarxik
strukturuna, üstünlük və boşaraqlığına, praktikasının incəliklərinə bələd olsun. Heydər Əliyev bu zaman həm də
SSRİ ilə rəqabətdə olan dünyanın böyük dövlətlərinin təcrübəsini öyrənir, ikiqütblü dünyanın perspektivlərini
düşünür, gələcək qlobal kataklizmləri analiz edirdi. Onun bu dövrdəki fəaliyyətinin Azərbaycan miqyasına
sığmadığı getdikcə daha çox bəlli olurdu.
SSRİ-nin tərəqqi etdiyi, beynəlmiləlçilik ruhunun ən yüksək olduğu çağlarda belə türk mənşəli dövlət
adamlarının ölkənin ali siyasi hakimiyyətində təmsil olunması nə qədər çətin idisə də, onların həmin mövqedən
türk respublikalarının milli mənafeləri xeyrinə çalışmaları, demək olar, qeyri-mümkün idi ki, bu qeyrimümkünlüyü mümkün edən yalnız siyasət dahisi Heydər Əliyev idi. Ancaq bu mövqeyə yüksəlmək üçün ilk öncə
Azərbaycanda birinci olmaq lazım idi. Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsindən bir neçə il sonra
respublikamızın iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəniyyət tarixində yeni bir dövr – hərtərəfli milli inkişaf dövrü başladı.
Hər bir azərbaycanlıda qürur doğuran bu tarixi mərhələ, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
dəqiq qiymətləndirdiyi kimi, “Azərbaycanın intibah dövrü” olaraq tarixləşdi.
Fəqət, Azərbaycanın Rusiya imperiyasına qatıldığı vaxtdan ardıcıl olaraq yeridilən türksüzləşdirmə siyasəti
nəticəsində ölkəmizin nəinki ərazisinə, həm də idarəetmə orqanlarına yerləşdirilən ermənilər xüsusilə XX əsrin
birinci yarısında Azərbaycan SSR-də bir sıra mühüm vəzifələri ələ keçirib Azərbaycan xalqının gələcək taleyinə
təsir göstərmək, onun milli dövlətçilik hisslərini boğmaq üçün əllərindən gələni edirdilər. Azərbaycanı bir milli
dövlət olaraq məhvə doğru aparan bu təhlükəli siyasətə qarşı durmaq, onu neytrallaşdırmaq nə qədər çətin olsa
da, Heydər Əliyev buna tarixi şəraitin verdiyi maksimum imkan daxilində çalışırdı.
Heydər Əliyevin sovet dövründə ali məqsəd və məramı Azərbaycanı təkcə müttəfiq respublika kimi
möhkəmlətmək deyildi. O, həm də, sanki, gələcəyi öncədən görərək və sonrakı hadisələrin gedişini
modelləşdirərək, Azərbaycan dövlətçiliyinin müstəqil mövcudluq şəraitində fəaliyyət göstərməsi üçün ilkin zəmin
yaradırdı. Buna görə də onun planlarından birincisi – milli şüur intibahının “çarxlarını” hərəkətə gətirməkdən
ibarət idi. Bu zaman ilk dəfə olaraq milli dövlətçilik təfəkkürü olan kadrlar ali hakimiyyət orqanlarında
yerləşdirildi. Altmış-səksəninci illərin tarixi situasiyasında köklü dəyişmələr məhz Heydər Əliyevin məqsədyönlü
siyasi iradəsi ilə baş verir və dəqiq məqsədlərlə istiqamətləndirilirdi.
Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyinə yüksələnədək böyük tarixi əhəmiyyət daşıyan çoxşaxəli fəaliyyətinin
əsas konturları və başlıca məqsədləri artıq bu ərəfədə müəyyənləşmişdi. Həmin onilliklərdə Heydər Əliyev SSRİ
dövlətinin rəhbəri, Sov.İKP MK-nın baş katibi L.İ.Brejnevin xüsusi rəğbət və etimadını qazanaraq və bundan
Azərbaycan SSR-nin tərəqqisi üçün məharətlə istifadə edərək özünə daha geniş fəaliyyət üçün şərait və perspektiv
açır. Müqayisəli siyasi analitikadan belə bir mühüm nəticə çıxarmaq mümkündür ki, İ.V.Stalindən sonra Sovet
İttifaqı rəhbərlərindən heç birisi Heydər Əliyev səviyyəsində deyildi. Onun o vaxtkı birinci rəhbərlərdən
üstünlüyü isə açıq-aşkar sezilirdi. Sadəcə olaraq, “yazılmamış qanunlara görə”, türk əsilli azərbaycanlının Sovet
Sosialist Respublikaları İttifaqına rəhbərlik etməsi mümkün deyildi. Ancaq SSRİ ali hakimiyyətinə yüksəlmək
Heydər Əliyevə müyəssər oldu. Bu yüksəliş tamamilə qanunauyğun, məntiqi olduğu qədər də qarşısıalınmaz idi...
Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi Heydər
Əliyevin siyasi portretinin əzəməti onun SSRİ ali hakimiyyətindəki fəaliyyətinin intəhasız miqyasında daha parlaq
görünür. Artıq bu mərhələ – Heydər Əliyevin böyük quruculuq dövrüdür. M.Qorbaçov Sovet İttifaqında böhran
situasiyası yaradana, siyasi kursu ölkəni dağıtmaq həddinədək dəyişənə qədər Heydər Əliyev quruculuğu ittifaq
miqyasında davam edir.
O zaman ölkə rəhbərliyində daha iki türk vardı – Dinmühəmməd Kunayev (qazax) və Şərəf Rəşidov
(özbək). Ancaq onlar Heydər Əliyev nüfuzunda deyildilər. Heydər Əliyevin Azərbaycan dayağı vardı və Avrasiya
bütövlüyünü simvolizə edən yeganə siyasi xadim idi. Həm də ruslar da daxil olmaqla, bütün SSRİ xalqları Heydər
Əliyevə dərin etimad bəsləyirdilər. Heydər Əliyevi zirvəyə qalxdığı məqamlarda daha yaxından tanıyırdıq,
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doğmalığını daha dərindən hiss edirdik. Bu şəxsiyyət yüksəldikcə, onun xalqla, torpaqla, vətənlə bağlılığı daha
aydın cizgiləri, gerçəkliyi ilə görünürdü.
Heydər Əliyev bu zaman həm də dünya şöhrətli dövlət adamı kimi nüfuz qazanmaqla öz siyasi karyerasının
zirvəsinə çataraq bu böyük dövlətin idarə olunmasında birinci şəxsə çevrilməyin bir addımlığında idi. Buna görə
də M.Qorbaçov üçün ən böyük rəqib o zaman məhz Heydər Əliyev idi. “Çernenkodan sonra kimin Baş katib
olacağı məsələsi ortaya çıxanda Qərb mətbuatı, təbii olaraq, Heydər Əliyevin namizədliyi üzərində dayanırdı.
Qəzetlər yazırdılar: “Onun üçün maneə ola biləcək bir şey varsa, o da rus olmamasıdır.”
Heydər Əliyev özü isə sonralar Qorbaçovsayaq diskriminasiyaya səbəb olan bu məsələni belə
xatırlayacaqdı: “Mən Siyasi Büronun tərkibində milliyyətcə rus olmayan yeganə adam idim”. Sovet İttifaqında
siyasi hakimiyyət böhranının ən qızğın çağında – seçim-bifurkasiya anında həlledici “tarixi səhv” buraxıldı. Daxili
və xarici amillərlə şərtlənən və Qorbaçovla düyünlənən SSRİ-nin süqutu qaçılmaz oldu. Heydər Əliyevin
“vurulması” ilə Azərbaycanın “vurulması”, sanki, eyni ssenari üzrə baş verdi. Ulu öndər sonralar o dönəmi belə
dəyərləndirmişdi: “Sovetlər İttifaqında federativ dövlət quruluşu vardı... Qorbaçov isə respublikaların hüquqlarını
tapdalamağa, milli ləyaqəti təhqir etməyə, buna etinasız yanaşmağa başladı ki, bu da münaqişəyə gətirib çıxardı...
Mən tutduğum vəzifədən uzaqlaşdırılmalıydım, çünki Qarabağ münaqişəsini başlamaq lazım idi”.
SSRİ-nin dağılmasının “uvertürası” olan “Miatsum” (Qarabağın Azərbaycandan qoparılıb zorla
Ermənistana birləşdirilməsi iddiası ilə çıxış edən erməni hərəkatı) başladılanda, faktiki olaraq, Azərbaycanın
parçalanması siyasətinə rəvac veriləndə isə artıq Azərbaycan nə etdiyini bilməyən oyuncaq bir rejimin əlində
tamamilə çaşdırılaraq müdafiəsiz qalmışdı. Ən böyük faciə isə bu idi ki, Azərbaycan onu dünya miqyasında bir
siyasi şəxsiyyət olaraq müdafiə edə bilən Heydər Əliyev kimi bir dayaqdan məhrum edilmək aqibətinə
sürüklənmişdi.
Uzun müddət SSRİ-ni unitar dövlət şəklində saxlamaq, avtoritar rejim üsulunda idarə etmək onsuz da
mümkün deyildi. M.Qorbaçovun qurama yenidənqurması ölkəni yeniləşdirməyin ən uğursuz variantı, labüd
fiaskoya aparan yolu idi. Ölkəni əvvəlcə böhrana, sonra isə süquta sürükləyən bu tendensiyaya qarşı Heydər
Əliyev daha çox ona görə mübarizə aparmağa başlamışdı ki, bu çöküşün xarabalıqları altında Azərbaycan, digər
türk respublikaları qala bilərdi. O, var qüvvəsi ilə Vətənini bu ümumdünya miqyaslı uçqundan saqındırmağa
çalışırdı.
Biz zirvədə olduğu kimi: Heydər Əliyevi ən çətin günlərində də ən müdrik insan kimi, sındırılan çağlarında
ən mətin, əyilməz şəxsiyyət kimi, bütün hakimiyyət dəstəyi əlindən alınan zamanda ən mübariz və qüvvətli
mücahid kimi görürük.
Qorbaçov onu ali hakimiyyətdən endirir. Amma Heydər Əliyevin enişi onun yüksəlişinə, Qorbaçovunsa
enişinə səbəb və təməl olur. Qorbaçov böyük bir ölkəni dağıdan oyuncaq fiqur, katalizator kimi, Heydər Əliyevsə
– dağılmaq, məhv olmaq təhlükəsi ilə üzbəüz qalmış ölkəni – Azərbaycan Vətənini yenidən quran, özü də müstəqil
dövlət kimi quran siyasətçi kimi tarixə düşür. Qurtuluş Gününün tarixi-siyasi əhəmiyyəti budur! Çünki Sovet
İttifaqının o vaxtkı dövlət rəhbərlərindən heç birinin siyasi taleyi Heydər Əliyev kimi uğurlu olmadı. Onların heç
birinin siyasi irsi və kursu yeni, müstəqil bir dövlətin həyat yoluna çevrilmədi – Heydər Əliyevdən başqa!
Dünya proseslərinin mahiyyətini düzgün qiymətləndirən Heydər Əliyev 1993-cü ildən 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 mahiyyətini təsdiq edən bir
uğurlu istiqamət kimi müəyyənləşdi.
Azərbaycanın bugünkü inkişafı – ölkəmizin Heydər Əliyev tərəfindən intixab edilmiş yolunun nə qədər
doğru olduğunu sübut edir. Bəşəriyyətin tarixi həyatının bu yeni mərhələsində Azərbaycan kimi ulu bir dövləti
idarə etməyin böyük missiyasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin siyasi kursuna dönməz sadiqliklə və şərəflə yerinə yetirir. Qazanılmış uğurların qaynağı,
şübhəsiz, bu böyük yola sədaqətdə və onu yaradıcı şəkildə inkişaf etdirməkdədir.
Dövlət başçısı İlham Əliyev qalib Azərbaycan xalqının bu seçimindəki siyasi qətiyyəti – onun milli xarakterinin möhkəmliyi və uzaqgörənliyi ilə əlaqələndirir: “Mən çox şadam və qürur hissi keçirirəm ki, biz – Heydər
Əliyevin davamçıları ölkəmizi onun istədiyi kimi idarə edirik. Biz ölkəmizi idarə edərkən, ilk növbədə, onun kimi,
Heydər Əliyev kimi, öz siyasətimizi xalqın inamına arxalanaraq, xalqın iradəsi ilə aparırıq. Bu, hər bir ölkənin
uğurlu inkişafı üçün başlıca şərtdir.
Bütün başqa amillərlə bərabər, ən başlıca şərt xalqla iqtidar arasında olan birlikdir, aparılan siyasətə xalq
tərəfindən olan dəstək və bütün cəmiyyətin ümumi bir ideya ətrafında, milli ideya ətrafında birləşməsi və vətəndaş
həmrəyliyidir. Bu ideyanı da – azərbaycançılıq fəlsəfəsi, azərbaycançılıq ideologiyasını da Heydər Əliyev bizə
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əmanət edib. Bu, bizim dövlətimizin əsas ideoloji sütunudur. Biz bu möhkəm zəmin üzərində müasir dövlət
qururuq. O dövlət ki, artıq dünyada özünəlayiq yerini tuta bildi, o dövlət ki, öz hesabına yaşayır, müstəqil həyat
sürür və dövlət müstəqilliyini hər şeydən üstün tutur.”
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Qarabağ zəfərindən sonrakı inkişafının da büsbütün yeni
strategiyasının yaradıcısı kimi, həm də ulu öndərimiz Heydər Əliyevdən sonra ilk dəfə olaraq, həmin ideoloji
sütunu möhkəmlədərək, ümummilli enerjini bu inkişafın baş məqsədlərinə yönəldə və idarə edə bilir. Bu gün biz
tam qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycanda siyasi proseslərin idarə olunmasının İlham Əliyev yolu var. Həm
ölkə daxilində, həm də qlobal siyasi məkanda hamının hesablaşdığı bu yol Azərbaycanın inkişaf siyasətidir, onun
vətəndaşlarını fəallaşdıraraq, onları güclü iqtisadiyyata, sənayeyə, kənd təsərrüfatına, elm, təhsil və modern
texnologiyaya malik bir dövlətin fərəhli quruculuq amalında və işində birləşdirmək xəttidir. Böyük Qurtuluşun
açdığı uğurlu və inamlı yol məhz bu hədəfə yönəlib.
Xalq qəzeti. - 2022.- 11 iyun. - № 122. - S. 4.
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Naxçıvandan başlanan xilaskarlıq missiyası
İsmayıl HACIYEV,
AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, akademik
Daşnakxislət Ermənistan millətçiləri hələ SSRİ dövründə Moskvadakı havadarlarına arxalanmaqla
Azərbaycanın əzəli əraziləri, qədim türk yurdları olan Naxçıvanın və Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistana
birləşdirilməsi barəsində dəfələrlə mərkəzi hakimiyyət qarşısında məsələ qaldırmışdılar. Lakin bu müraciətlər
sovet imperiyasını etnik münaqişələrdən qorumaq xatirinə və Azərbaycan tərəfinin güzəştsiz mövqeyi
nəticəsində 70 il nəticəsiz qalmışdı.
SSRİ-nin dağılması ərəfəsində isə xain ermənilər yaranmış şəraiti əsl fürsət bilərək, hər iki diyarın
Azərbaycandan qoparılması üçün səfərbər oldular. Ermənistanın millətçi-separatçıları keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətində işə ortaya atdıqları işğalçı siyasətin qarşısının alınmamasından və getdikcə genişlənməsindən
ilhamlanaraq öz caynaqlarını Naxçıvan Muxtar Respublikasına da uzatmağa başladılar.
Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi xaos, siyasi qüvvələrin hakimiyyət uğrunda didişmələri,
sərhədlərin müdafiəsinin fərdi maraqlara qurban verilməsi yalnız Qarabağ deyil, bütün Azərbaycan üçün heç də
yaxşı gələcək vəd etmirdi. Bu durum respublikanın əsas hissəsindən artıq təcrid edilmiş, blokadaya alınmış
Naxçıvanın taleyinin Qarabağdan fərqlənməyəcəyini güman etməyə əsaslar yaradır-dı. Lakin belə bir ağır
durumda Azərbaycan xalqının böyük milli rəhbəri Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi, onun öz siyasi və dövlətçilik
təcrübəsinə arxalanmaqla insanları ətrafında səfərbər edə bilməsi bu qədim türk yurdunu erməni işğalının real
təhülkəsindən xilas etdi.
1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçiləndən sonra ümummilli
lider Heydər Əliyevin atdığı ilk addımlardan biri “Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli Müdafiə
Komitəsinin yaradılması haqqında” qərar oldu. Sentyabr ayının 7-də qəbul edilən həmin qərar muxtar
respublikanın müdafiəsinin təmin edilməsi üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinə
mərkəzləşdirilmiş rəhbərliyin təmin edilməsi ilə bağlı idi. Qərara əsasən, bu diyarı yaranmış vəziyyətdən çıxarmaq, qonşu Ermənistandan edilən silahlı basqınların qarşısını almaq, əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək nəzərdə tutulurdu.
1991-ci ilin avqustunda Moskvada dövlət çevrilişinə cəhddən sonra SSRİ-nın parçalanması prosesi daha da
gücləndi. Müttəfiq respublikalar bir-birinin ardınca öz suverenliklərini elan etdilər. Bu proses Azərbaycanda, o
cümlədən, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da hərbi-siyasi vəziyyətin daha da mürəkkəbləşməsinə yol açdı.
Çünki ölkə daxilində yaranmış qarışıqlıqdan və hakimiyyətsizlikdən istifadə edən erməni millətçiləri yeni şəraitdə
daha da azğınlaşdılar və onların sərhədboyu ərazilərdə və təmas xətlərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı tətbiq
etdikləri təcavüzkarlıq daha geniş miqyas aldı.
Bu azğınlıqların davamı kimi 1991-ci ilin sentyabrında erməni silahlı quldur dəstələrinin Naxçıvan Muxtar
Respublikası ərazisinə basqınlarının sayı da xeyli çoxaldı. Sovet ordusu hərbi qulluqçularının bu təcavüzkarlıqlar
zamanı açıq-aşkar erməni millətçilərini dəstəkləməsi isə vəziyyəti xüsusilə gərginləşdirirdi. Bu da əhali arasında
sovet hərbi qulluqçularına qarşı narazılıqların artmasına yol açırdı. Baş verən davamlı təxribatların qarşısının
alınması və bölgədə yerləşən sovet hərbi hissələrinin yüksək rütbəli qulluqçularının erməni təcavüzkarlarının
əlində vasitəyə çevrilməsinə son qoyulması üçün Heydər Əliyevin təşəbbüsü və iradəsi ilə 1991-ci il oktyabrın
26-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi ərazidə yerləşən sovet qoşun hissələrinin statusu haqqında
məsələ müzakirə etdi.
Muxtar respublika ərazisində yerləşən 41-ci sərhəd dəstəsinin rəisi polkovnik V.Jukov, habelə 75-ci
mexanikləşdirilmiş atıcı diviziyanın komandiri, general-mayor R.Slaboşeviç Ali Məclisin qeyd edilən iclasına
dəvət edildilər. Bu şəxslərin hər ikisi müzakirə olunan məsələ ilə əlaqədar Ali Məclisin üzvləri qarşısında
məlumatla çıxış etdilər. Aparılan müzakirələrdən sonra Ali Məclis tərəfindən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında
yerləşən hərbi qüvvələrin hissələrinin statusu haqqında” qərar qəbul edildi. Bu qərarda nəzərdə tutulmuşdu ki,
Naxçıvan ərazisində yerləşən sovet hərbi qüvvələrinin statusu ilə bağlı bütün məsələlərin öyrənilməsi, bu
qüvvələrlə yerli hakimiyyət orqanları arasında qarşılıqlı əlaqələrin təkmilləşdirilməsi məqsədilə xüsusi komissiya
yaradılsın.
Qeyd etmək lazımdır ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən hərbi hissələrin statusunun
müəyyənləşdirilməsi haqqında Ali Məclisin qərarı SSRİ hərbi strukturlarının rəhbərləri tərəfindən təşvişlə
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qarşılandı. Güman edilirdi ki, belə bir qərarın qəbul edilməsi muxtar respublikada olan hərbi hissələrin fəaliyyətini
məhdudlaşdıra bilər. Bu məsələnin araşdırılması ilə bağlı SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini
N.Şam və SSRİ Baş Sərhəd İdarəsinin şöbə rəisi A.Bessonov noyabr ayının əvvəllərində Naxçıvana gəldilər.
1991-ci il noyabr ayının 6-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev onları
qəbul etdi. Görüş zamanı son aylar ərzində ayrı-ayrı hərbi xidmətçilərlə, o cümlədən, sərhədçilərlə əhali arasında
törədilən, əhalinin narazılığına səbəb olan və yerli hakimiyyət orqanları ilə muxtar respublika ərazisində yerləşən
hərbi hissələrin qarşılıqlı fəaliyyətini mürəkkəbləşdirən hüquqa zidd hərəkətlər geniş müzakirə olundu. Burada
qeyd olundu ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində sərhəd qoşunları hissələri öz funksiyalarını bu regionda
yaranmış real vəziyyətə uyğun həyata keçirməli və yerli orqanlarla qarşılıqlı əlaqənin yaxşılaşdırılmasına səy
göstərməlidirlər.
Muxtar respublika ərazisində yerləşən hərbi hissələrin statusu haqqında Ali Məclisin qəbul etdiyi qərarın
hərbi qulluqçularda yaratdığı nigarançılığın müzakirəsi ilə bağlı noyabr ayının 7-də Ali Məclisin Sədri Heydər
Əliyev Naxçıvan ərazisində yerləşən bütün hərbi hissələrin komanda heyəti ilə görüş keçirdi. Ulu öndər hərbi
hissələrlə muxtar respublikanın rəhbərliyi arasında sıx qarşılıqlı fəaliyyətin olmasının zəruriliyini vurğuladı və
hərbi hissə komandirlərinin də nəzərinə çatdırdı ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yerləşən bütün hərbi
hissələr öz xidməti vəzifələrini Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyini nəzərə almaqla, yerli hakimiyyət orqanları ilə sıx qarşılıqlı əlaqə qurmaqla həyata keçirməlidirlər.
Lakin hərbi hissələr və o cümlədən də yuxarı hərbi komandanlıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının
hakimiyyət orqanlarının bölgədəki hərbi hissələrin idarə edilməsinə təsir imkanı əldə etməsi ilə razı deyildilər və
ona görə də muxtar respublika ərazisindəki hərbi hissələrin statusunun müəyyənləşdirilməsi hərbi hissələrin
rəhbərliyi tərəfindən hər vasitə ilə ləngidilirdi. Bu isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyini qane etmirdi.
Xüsusilə keçmiş SSRİ-nin dağılması prosesinin dönməz xarakter aldığı, Azərbaycan ərazisində isə hərbisiyasi şəraitin daha da mürəkkəbləşdiyi bir şəraitdə hərbi hissələrin statusunun hələ də müəyyənləşməməsi haqlı
suallar doğururdu. Bu suallara cavab tapılması məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1991-ci
il dekabrın 16-da “Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən silahlı qüvvələrin hissələrinin statusu haqqında” 6
oktyabr 1991-ci il tarixli qərarın icra vəziyyəti haqqında məsələnin müzakirəsindən sonra yeni bir qərar qəbul
etdi. Bu addımın atılmasında məqsəd Naxçıvan ərazisində yerləşən silahlı qüvvələrin statusunun tezliklə
müəyyənləşdirilməsi və bu qüvvələrin yerli hakimiyyət orqanlarına bağlılığının həll edilməsi idi.
Həmin qərarın qəbul edilməsindən bir neçə gün sonra, yəni 1991-ci il dekabrın 21-də Almatıda 11 müstəqil
respublikanın rəhbərləri toplanaraq Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında müqavilə imzaladılar.
Bununla SSRİ-nin dağılması yolunda daha bir addım atıldı və SSRİ-yə aid olan silahlı qüvvələrin bölüşdürülməsi
məsələsi daha da aktuallaşdı. Amma Azərbaycan rəhbərliyi bu məsələdə lazımi qətiyyət göstərmədi. Belə olan
halda, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev bu məsələnin dövlətin və xalqın milli
maraqları çərçivəsində həll edilməsinə xüsusi diqqət yetirdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hərbi hissələrin yeni şəraitdə yerli hakimiyyət orqanlarının tabeliyinə
verilməsi məsələsinin sərtləşdirilməsi, hətta Moskvada da narazılıqla qarşılanmışdı. Bununla bağlı SSRİ müdafiə
naziri marşal Şapoşnikov Naxçıvana teleqram da göndərmişdi. Xatırladaq ki, Azərbaycan ərazisində yerləşən
keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı respublika rəhbərliyinin nümayiş
etdirdiyi süstlüyü və qətiyyətsizliyi Naxçıvan rəhbəri, ümummilli lider Heydər Əliyev yolverilməz hal sayırdı.
Bu məsələ 1992-ci il yanvar ayının 2-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin
qəbul etdiyi qərarda da öz əksini tapmışdı. Bu qərarda göstərilmişdi ki, Azərbaycan Respublikasının siyasi
rəhbərliyinin göstərilən məsələ ilə əlaqədar qeyri-müəyyən, qeyri-ardıcıl və bəzən anlaşılmaz mövqeyi
respublikanın həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edən ciddi bir məsələnin həllinə imkan vermir.
1992-ci il may ayının 1-də Ermənistan silahlı qüvvələri Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı irimiqyaslı
təcavüzə başladı. Bu təcavüz bir neçə gün davam etdi və muxtar respublikanın həyatına ciddi zərbələr vurdu.
Muxtar respublika daxilində müdafiə qüvvələrinin olmaması erməni silahlı dəstələrinin təcavüzünün fəlakətlərini
daha da artırdı. Bölgədə olan sovet hərbi hissələrinin statusunun müəyyənləşməməsi isə onlardan müdafiə
məqsədilə istifadə edilməsini qeyri-mümkün edirdi. Bu təcavüzün qarşısını yalnız Ermənistan rəhbərliyi ilə
aparılan danışıqlar nəticəsində almaq mümkün oldu.
Lakin yaranan sakitlik heç də uzun sürmədi. May ayının 18-də erməni silahlı dəstələri daha böyük
qüvvələrlə Şərur rayonu istiqamətində hücuma keçdilər. Həmin təcavüz Ermənistan tərəfindən Naxçıvan Muxtar
Respublikası üzərinə həyata keçirilən ən qanlı və fəlakətli basqı idi. Nəticədə, insan itkilərinə yol verildi, xeyli
sayda dinc sakin isə yaralandı. Ən əsası, Sədərək kəndi dağıdıldı. Şərur rayonunun bir neçə kəndinin əhalisi başqa
yerə köçürülməli oldu. Bununla da muxtar respublika daxilində hərbi-siyasi vəziyyət daha da mürəkkəbləşdi.
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Azərbaycanın əsas hissəsi ilə quru əlaqələrinin kəsilməsi, Naxçıvana yanacaq, ərzaq və başqa zəruri məhsulların
gətirilməsinin məhdudlaşması, iqtisadiyyatın yararsız vəziyyətdə olması əlavə çətinliklərə də yol açdı.
Ermənistanın genişlənən hərbi təcavüzünün dayandırılması məqsədilə may ayının 18-də Heydər Əliyev
müxtəlif ölkələrin Naxçıvanda olan müxbirlərini dəvət edərək bəyanat verdi, onların vasitəsilə Naxçıvanda
yaranmış vəziyyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırdı. Beləliklə, dünyanın müxtəlif ölkələrində Ermənistanın
Naxçıvana təcavüzü haqqında operativ məlumatlar yayıldı. Nəticədə, dünyanın 57 dövləti Ermənistanın Naxçıvan
Muxtar Respublikasına qarşı təcavüzakarlığını pislədi. Hətta NATO da bununla bağlı bəyanat verdi. May ayının
18-də Türkiyənin Nazirlər Kabineti Naxçıvan Muxtar Respublikasında yaranmış kəskin durumu müzakirə edərək
geniş bir bəyanatla çıxış etdi. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin nümayəndələri faciəli vəziyyətlə əlaqədar
muxtar respublikaya gəldilər.
Naxçıvan MR-in rəhbəri Heydər Əliyev Türkiyənin və İranın hökumət nümayəndələri ilə təmaslar yaratdı,
Ermənistanın artan təcavüzkarlığını onlarla müzakirə etdi. Konkret olaraq Türkiyənin Baş naziri Süleyman
Dəmirəl, baş nazirin birinici müavini Ərdal İnönü, Xarici İşlər naziri Hikmət Çətin Naxçıvana zəng edərək Ali
Məclis sədri Heydər Əliyevlə əlaqə saxladılar və yaranmış vəziyyətdən çıxmağın yolları müzakirə edildi.
Məsələnin yerində araşdırılması üçün böyük elçi Ömər Ərsun başda olmaqla Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin
nümayəndə heyəti Naxçıvana gəldi. İranın Xarici İşlər naziri Əliəkbər Vilayəti də muxtar respublika rəhbəri
Heydər Əliyevlə telefon danışığında Ermənistanın təcavüzkarlığı müzakirə edildi və Naxçıvana yardım
göstərilməsi üçün qarşılıqlı razılaşma əldə olundu.
Bütün bunların nəticəsində erməni təcavüzkarlığı beynəlxalq aləmdə kifayət qədər qınandı və Ermənistan
məhkum vəziyyətinə düşdü. Ona görə də Ermənistan rəhbərləri bir çox vasitələrə əl ataraq sübut etməyə çalışdılar
ki, guya, onlar muxtar respublika üzərinə hücuma keçməyiblər. Hətta Ermənistanın müdafiə naziri və digər rəhbər
şəxsləri Heydər Əliyevlə əlaqə saxlayaraq danışıqlar aparılmasına və müzakirələr yolu ilə gərginliyin aradan
qaldırılmasına hazır olduqlarını bildirdilər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında hərbi-siyasi vəziyyətin mürəkkəbləşməsi Bakıda kəskin siyasi oyunların
baş verdiyi və yenidən hakimiyyətsizliyin yarandığı günlərə təsadüf edirdi. Respublikanın ərazi bütövlüyü
mərkəzi hakimiyyət orqanları tərəfindən təmin edilməli olduğu halda, Bakıda hakimiyyətsizlik yaranması və
siyasi qüvvələrin də başının siyasi mübarizəyə qarışdığı bir vaxtda Naxçıvan Muxtar Respublikasının
müdafiəsinin təşkili bütünlüklə ümummilli lider Heydər Əliyevin üzərinə düşdü. Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə
Heydər Əliyev xalq tərəfindən seçilmiş bir lider kimi Naxçıvan Muxtar Republikasının əhalisini və potensialını
öz ətrafında birləşdirdi. Ulu öndər dövlətçilik təcrübəsini və istedadını yenidən ortaya qoyaraq Naxçıvana qarşı
istiqamətlənmiş erməni təcavüzünün genişlənməsinin qarşısını almağa müvəffəq oldu. Belə bir şəraitdə Ali
Məclis Sədri Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının inkişaf və müdafiə fondunu yaratmağı təklif etdi.
Ali Məclisin Rəyasət Heyətinin 1992-ci il may ayının 25-də keçirilmiş iclasında Sədr Heydər Əliyevin təklifi
razılıqla qarşılandı və Naxçıvanın İnkişafı və Müdafiəsi Fondu yaradıldı.
1992-ci il iyun ayının əvvəllərində Ermənistan rəhbərliyi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə münasibətlərin
normallaşdırılması üçün təkliflər paketini Naxçıvana göndərdi. Ermənistan Azərbaycana qarşı təcavüzkar
niyyətlərindən əl çəkməsə də, Naxçıvandan keçən yolların bağlanması bu respublikanın da iqtisadi vəziyyətinə
ciddi təsir göstərirdi. Ona görə də Ermənistan rəhbərliyi kommunikasiyaların açılması üçün müəyyən addımlar
atmaq istəyirdi. Təkliflər paketində də bildirilirdi ki, Naxçıvanın Ermənistanla olan sərhəd xətti boyunca sabitlik
təmin edilsin, dəmir yolu xətti açılsın.
Naxçıvan Muxtar Republikasının rəhbəri Heydər Əliyev bu təkliflərlə tanış olandan sonra onlara
ümumazərbaycan mövqeyindən yanaşdı və öz təkliflərini irəli sürdü. O bəyan etdi ki, ilk növbədə, iki respublika
arasında davam edən münaqişəyə son qoyulsun. Çünki bu münaqişənin dayandırılmayacağı halda hər hansı bir
sahədə Ermənistanla normal münasibətin qurulması mümkün olmaz və o cümlədən, dəmir yolunu açmaq da real
olmayacaqdı. Ermənistan tərəfi, əslində, Heydər Əliyevin bu arqumenti ilə razılaşırdı və münaqişənin
dayandırılması üçün sərhəd xətti boyunca xarici müşahidəçilərin iştirakı ilə 10 müşahidə postunun yaradılmasını
təklif edirdi. Onların mövqeyi belə idi ki, həmin müşahidə postlarına İrandan olan müşahidəçilər gətirilməlidirlər.
Bununla bağlı Ermənistan tərəfi İrana müraciət də etmiş və İran tərəfinin bu məsələ ilə bağlı razılığını
almışdı. Heydər Əliyev isə müşahidəçilərin yalnız bir ölkədən olmasını düzgün saymırdı və təklif irəli sürdü ki,
müşahidə postlarına İranla bərabər, həm də Türkiyədən olan müşahidəçilər yerləşdirilsin. Ermənistan rəhbərliyi
bu təkliflə razılaşmadı. Onda Heydər Əliyev müşahidə postlarına İran, Türkiyə və Rusiya müşahidəçilərinin
yerləşdirilməsini təklif etdi. Bu təklif də Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmədi. Yəni Ermənistan tərəfi
bir daha nümayiş etdirdi ki, münaqişənin dayandırılması ilə bağlı bu ölkənin rəhbərliyi hər hansı əməli addım
atmaq niyyətində deyil.
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Naxçıvan ərazisində yerləşən keçmiş SSRİ silahlı qüvvələrinin hissələrinin Rusiya Federasiyasının
tabeçiliyinə keçdiyini nəzərə alaraq, Heydər Əliyev Rusiya Müdafiə Nazirliyinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
rəhbərləri ilə, Rusiya Sərhəd Qoşunları Baş Komandanlığının rəhbərləri ilə, Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin,
Zaqafqaziya Sərhəd Qoşunları Dairəsinin, Naxçıvanda yerləşən 75-ci motoatıcı diviziyanın, 41-ci sərhəd
qoşunları dəstəsinin komandanlıqları ilə müxtəlif vaxt-larda danışıqlar aparmış, Naxçıvan ərazisində yerləşən və
eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının tabeliyində olmayan qoşun hissələrinin ləğv olunmasını tələb etmişdi.
Həmin danışıqlarda Ali Məclisinin rəhbərliyi Azərbaycan Respublikasının artıq tam müstəqil dövlət
olduğunu və dünya dövlətləri tərəfindən də bu müstəqilliyin tanındığını əsas tutaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində başqa dövlətin hərbi hissələrinin qalmasının qeyri-mümkün olduğunu bəyan edirdi. Aparılan bu
səmərəli danışıqlar və fəaliyyət nəticəsində Muxtar Respublika ərazisində yerləşən 75-ci motoatıcı diviziyanın,
41-ci sərhəd qoşunları dəstəsinin ləğv olunması və bu hərbi hissələrin sərəncamında olan silahların, sursatların,
texnikanın, hərbi və mülki əmlakın Azərbaycan tərəfinin sərəncamına verilməsinə razılıq əldə edildi. Bununla
bağlı olaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1992-ci il iyul ayının 25-də xüsusi qərar qəbul etdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindəki sovet qoşun hissələrinin əmlakının dinc şəkildə və bütünlüklə
Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsi böyük tarixi hadisə idi. 1992-ci il iyul ayının 27-dən başlayaraq 75-ci
motoatıcı diviziyanın sərəncamında olan silahlar, sursatlar, texnika, hərbi və mülki əmlak xüsusi komissiyaların
aktı əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Müdafiə Komitəsinə təhvil verilməsinə başlandı. Dövlət
Müdafiə Komitəsi tərəfindən təhvil alınan silah və hərbi texnika Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Naxçıvandakı
5-ci əlahiddə motoatıcı birqadasının formalaşdırılmasına istiqamətləndirildi.
75-ci motoatıcı diviziyanın əmlakının təhvil verilməsi prosesi 1992-ci il iyul ayının 27-dən avqust ayının
15-dək davam etdi və avqust ayının 18-də bu diviziyanın şəxsi heyətinin sonuncu dəstəsi təyyarə ilə Naxçıvan
torpağını tərk etdi. Avqust ayının 18-də diviziyanın əmlakının, silahlarının, hərbi texnikasının Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin Naxçıvandakı 5-ci əlahiddə motoatıcı briqadasına verilməsi haqqında sənədlərin imzalanması və
diviziyanın şəxsi heyətinin Naxçıvandan yola salınması mərasimi təşkil edildi. Bu mərasimdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev də iştirak edirdi.
Qərargah qarşısında düzülmüş olan şəxsi heyəti Muxtar Respublika Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev
“Salam, Azərbaycan əsgərləri!”– deyə salamladı və sonra da onların qarşısında tarixi bir çıxış etdi: “Azərbaycan
Milli Ordusunun zabitləri və əsgərləri! Bu gün bizim üçün son dərəcə əlamətdar bir gündür. Bu gün öz
müstəqilliyini əldə etmiş Azərbaycan dövləti artıq öz milli ordusunu yaradır. Azərbaycanın tərkib hissəsi olan
Naxçıvan Muxtar Respublikası da bu yolda müvafiq addımlar atır, lazımi tədbirlər görür və torpağımızın
toxunulmazlığını təmin etmək üçün Naxçıvan ərazisində öz milli silahlı qüvvələrinin yaradılması ilə məşğul olur”.
Rusiya Müdafiə Nazirliyinə tabe olan 75-ci motoatıcı diviziyanın əmlakının dinc şəkildə və bütünlüklə
Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməsi prosesinin getdiyi bir vaxtda Rusiya Sərhəd Qoşunların 41-ci sərhəd
dəstəsinin də əmlakının Azərbaycan tərəfinə verilməsi üçün iş aparılırdı. 41-ci sərhəd dəstəsinin əmlakının və
onun funksiyalarının Azərbaycan sərhədçilərinə təhvil verilməsi 1992-ci il sentyabr ayının sonlarına qədər davam
etdi.
Muxtar respublika ərazisində Azərbaycanın İranla və Türkiyə ilə olan sərhədi 215 kilometrlik bir sahəni
əhatə edirdi. 41-ci sərhəd dəstəsinin funksiyaları Azərbaycanın sərhəd dəstələrinə təhvil verildikdən sonra sərhəd
dəstəsinin qərargahı üzərində Azərbaycanın Dövlət Bayrağı qaldırıldı.
1992-ci il oktyabr ayının 9-da Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 1-ci ildönümü
münasibətilə Naxçıvan şəhərinin Azadlıq meydanında hərbi parad təşkil edildi və bu paradda Naxçıvanda təşkilinə
başlanan milli hərbi strukturların təşkilatlanmasına ümumxalq baxışı keçirildi. Bu parad, əslində, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının müdafiəsi yolunda ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi və təşkilatçılığı altında görülən
işlərin nəticəsinə baxış idi.
1992-ci il oktyabr ayının 18-də Naxçıvanın müdafiəsinin təşkili ilə bağlı daha bir tarixi hadisə baş verdi.
Həmin gün muxtar respublika ərazisində yaradılmış 1-ci sərhəd dəstəsinin əsgərlərinin andiçmə mərasimi həyata
keçirildi. Bu tədbirdə də Heydər Əliyev iştirak etdi. Ali Məclisin Sədri gənc sərhədçilərin müstəqil Azərbaycan
dövlətinin sərhədlərinin qorunmasına başlamalarını tarixi bir hadisə kimi dəyərləndirdi. O qeyd etdi ki,
Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir və Azərbaycan xalqı öz milli azadlığını əldə edib və indi müstəqil dövlətin
atributlarını yaratmaq işi ilə məşğuldur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsinin təşkili istiqamətində bir çox mühüm tarixi tədbirlərin
həyata keçirilməsinə, silahlı qüvvələrin Naxçıvandakı hərbi hissəsinin, habelə Naxçıvandakı sərhəd dəstəsinin
təşkili üçün əməli işlər görülməsinə baxmayaraq, müəyyən qüvvələr bu proseslərin inkişafına mənfi təsir
göstərməyə çalışırdılar. Məlumdur ki, 1992-ci ilin sonlarından Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət daha da
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mürəkkəbləşməkdə idi. Respublikada hakimiyyəti zoraklılıqla ələ keçirmiş qüvvələrin Naxçıvanda olan bəzi
nümayəndələri bütün Azərbaycan üçün xarakterik olan ictimai-siyasi qarışıqlığı Naxçıvanda da canlandırmaq
istəyirdilər.
Ümummilli lider Heydər Əliyev də 1992-ci il noyabr ayının 10-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının
müdafiəsinin təşkilinə həsr edilmiş müşavirədə təəssüflə qeyd edirdi ki, bəzi qüvvələr bizim işimizi pozurlar. Son
illərdə Azərbaycanda olan özbaşınalıq Naxçıvana da öz təsirini göstərib və başıpozuqluq gəlib o yerə çatıb ki,
onlar istədiklərini edirlər. Bununla Heydər Əliyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi iqtidarının 1992-ci il oktyabr ayının
24-də Naxçıvanda qanuni hakimiyyət or-qanlarının devrilməsi üçün törətdiyi təxribata işarə edirdi. Lakin Heydər
Əliyevin qətiyyəti və onun prinsipial mövqeyinin yerli əhali tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəklənməsi
nəticəsində bu təxribatın qarşısı qəti şəkildə alındı.
Həmin müşavirədə qeyd edildi ki, Naxçıvan daxilində nizam-intizamın pozulması muxtar respublikanın
müdafiəsinin təşkilinə də pozucu təsir göstərir. Bununla belə, Heydər Əliyev öz çıxışlarında bildirirdi ki, biz bir
qarış da torpağımızı əldən verməyəcəyik. Nəyin bahasına olursa-olsun, özümüzü müdafiə edəcəyik, düşmənin
qarşısını alacağıq. Bütün bunlar isə gərgin iş və birlik tələb edir. Biz çalışmalıyıq ki, hamı bir yumruq kimi
birləşsin. Biz həm düşmən təcavüzünün qarşısını almalıyıq, həm də maddi və sosial böhran içərisində yaşayan
xalqımızın həyat tərzini yüksəltməyə çalışmalıyıq.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin o zaman qeyd etdiyi bu məqamlar, əslində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiəsinin təşkili istiqamətində qarşıda dayanan əsas vəzifələr idi. 1993-cü ilin böhranlı yayında
Azərbaycan məhvolma təhlükəsi ilə üz-üzə qalanda xalqın tələbi ilə ümummilli lider Bakıya qayıdana qədər bu
vəzifələr Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas məzmununu təşkil etmişdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna bir
dahiyanəlik və qətiyyətlə, məharət və qeyrətlə gerçəkləşdirdiyi bütün bu tədbirlər isə Azərbaycandakı xaos və
hərc-mərclik şəraitində Naxçıvanın xilas edilməsi, erməni qəsbkarların çoxillik niyyətlərinin gözlərində qalması
ilə nəticələndi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sonralar qeyd etdiyi kimi, o zaman naxçıvanlılar
Heydər Əliyevi qorudular, Heydər Əliyev isə Naxçıvanı xilas etdi. Az sonra isə ulu öndərin Naxçıvanda başladığı
xilaskarlıq missiyası bütün Azərbaycanı əhatə edərək dövlət müstəqilliyimizi qorudu, ümummilli fəlakəti
sovuşdurdu, ölkəni sabitlik və inkişaf hüdudlarına çıxartdı.
Xalq qəzeti. - 2022.- 12 iyun. - № 123. - S. 3.
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Heydər Əliyev Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi konsepsiyasının banisidir
Məhərrəm Şəfiyev,
“Bərdə-Çörək” ASC-nin idarə heyətinin sədri,
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru
Ulu öndər Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gəldikdən sonra respublikada kənd
təsərrüfatının inkişafına xüsusi diqqət yetirdi, təbii imkanlardan düzgün və səmərəli istifadəyə mühüm önəm
verdi. Eyni zamanda, keçmiş İttifaq rəhbərlərinin diqqətini aqrar sektorun tərəqqisinə yönəldərək, ölkənin texnika,
yanacaq, ehtiyat hissələri, tikinti materialları, mineral gübrə və kimyəvi preparatlarla təminatını yaxşılaşdırdı.
Həyata keçirilən səmərəli tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda kənd təsərrüfatı yeni inkişaf mərhələsinə daxil oldu,
istehsal göstəriciləri yaxşılaşdı.
Həmin dövrdə yeni torpaq sahələrinin istifadəyə verilməsi, torpaq fondunun sağlamlaşdırılması, su
təchizatının yaxşılaşdırılması sahəsində konkret tədbirlər görüldü və beləliklə, aqrar sektor intensiv təmin edildi.
Muğan-Salyan zonası rayonlarında meliorasiya qurğuları tikilməsinin miqyası genişləndirildi. Respublikanın qərb
zonasında 60 min hektar sahəni əkin suyu ilə təmin edən Ağstafaçay dəryaçasının inşası başa çatdırıldı. Arazboyu
zonada suvarma işlərinin inkişafına səmərəli təsir göstərəcək dəryaça-sugötürmə qurğusunun tikintisinə
başlanıldı. Lənkəranda Xanbulançay su təsərrüfatı kompleksinin inşası müvəffəqiyyətlə başa çatdırıldı. Ümumi
uzunluğu 40 kilometrə çatan kanallar vasitəsilə Lənkəran və Astara rayonlarının təsərrüfatlarında torpaqların
suvarılması ilə bağlı problemlər aradan qaldırıldı.
Yeri gəlmişkən, o zaman Xanbulançay dəryaçası 22 min hektar, yəni 1975-ci ildəkindən təqribən 5
dəfə çox münbit torpağı suvarmağa, Lənkəranda faraş tərəvəz istehsalını az bir müddət ərzində 200-250 min tona
çatdırmağa, çay və subtropik bitkilər əkinini xeyli genişləndirməyə imkan verdi.
Bundan başqa, 1976-cı ilin sonunda Tərtər, Bərdə, Goranboy rayonlarının əkin sahələrinin
suvarılmasını xeyli yaxşılaşdırmağa imkan verən Tərtərçay enerji və su təsərrüfatı kompleksi istifadəyə verildi.
Suvarılan əkinçilik respublikası olan Azərbaycanda 1971-1980-ci illər ərzində dəryaçaların ümumi su tutumu
təqribən 20 milyard kubmetrə, suvarma şəbəkələrinin uzunluğu 50 min kilometrə, kollektor-drenaj şəbəkəsinin
uzunluğu 18 min kilometrə, nasos stansiyalarının sayı 700-ə çatdırıldı.
Torpaqların irriqasiya və meliorasiyasının ənənəvi suvarma tədbirləri Kür-Araz ovalığından başqa,
dağətəyi və dağlıq zonalarda da həyata keçirildi. Bu istiqamətdə 1976-1980-ci illər ərzində Quba, İsmayıllı,
Qubadlı, Zəngilan rayonlarında, Naxçıvan MR-də və keçmiş “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti”ndə böyük
həcmdə meliorasiya işləri görüldü. Eyni zamanda, bir sıra bölgələrdə iri hidrotexniki qurğular tikildi, 83 min
hektar yeni suvarılan torpaq istifadəyə verildi, 452 min hektar otlağa su çıxarıldı, 700 min hektar sahədə suvarma
şəbəkəsi yenidən quruldu.
Bütün bu layihələr ümummilli liderimizin hələ sovet dövründə respublikamızın iqtisadi inkişafı, o
cümlədən kənd təsərrüfatı sahəsində irəliləyişlərin əldə olunması iqtisamətində gerçəkləşdirdiyi fəaliyyətin
genişmiqyaslılığını göstərir. Xatırladım ki, 1970-ci ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Sov.İKP MK və SSRİ
Nazirlər Soveti “Azərbaycan SSR-də kənd təsərrüfatını inkişaf etdirmək tədbirləri haqqında” qərar qəbul etməsi
də bunun parlaq ifadəsidir.
Xatırladım ki, adıçəkilən həmin qərarı qəbul etdirmək keçmiş İttifaq miqyasında son dərəcə mühüm
hadisə idi. Əslində, bu, Heydər Əliyevin böyük nüfuzu ilə həllini tapmışdı. Bunun nəticəsində Azərbaycanın kənd
təsərrüfatında 1971-1975-ci illər ərzində məhsul istehsalının artırılması, əkinçilik və heyvandarlıq mədəniyyətinin
yüksəldilməsi sahəsində yüksək göstəricilər əldə edildi.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ilk illərində ölkəmizdə acınacaqlı vəziyyət hökm sürürdü.
Səriştəsizlik və hərc-mərclik nəticəsində ərzaq məhsulları yetişdirən və emal edən təsərrüfatlar demək olar ki,
dağılmışdı, aqraryönlü sahənin zavod və fabrikləri bağlanmışdı. Bununla da Azərbaycan kənd təsərrüfatı
məhsulları ixrac edən ölkədən həmin malların idxalçısına çevrilmişdi. Bir sözlə, aqrar bölmə tənəzzüllə
üzləşmişdi. Nəticədə, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində respublikada kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
bir çox əsas ərzaq məhsulları üzrə hətta 2–3 dəfə aşağı düşmüşdü.
Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra bu istiqamətlərdə ciddi
addımlar atıldı və tədricən aqrar sahə dirçəlməyə başladı. Dahi şəxsiyyətin reallaşdırdığı kənd təsərrüfatının
inkişaf konsepsiyası ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə
əlverişli zəmin yaratdı. Yeri gəlmişkən, ulu öndər 1994-cü ildə kənd təsərrüfatı problemlərinin həllinə həsr olunan
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müşavirədə yaranmış vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələri belə ifadə etmişdi: “Bildiyiniz kimi, respublikamız
ağır iqtisadi-sosial böhran içərisindədir. Bu böhran təəssüf ki, ilbəil dərinləşir, ölkənin həyatına mənfi təsiri
güclənir, ümumiyyətlə, respublikanın bu günü və gələcəyi üçün çox böyük çətinliklər yaradır. Ancaq xalqımız
bilməlidir ki, Azərbaycanın daxili imkanları çox böyükdür, böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün yollar var. Biz bu
imkanların hamısını işə salmalı, onlardan səmərəli istifadə etməli və respublikamızı bu ağır vəziyyətdən
çıxartmalıyıq”.
Dahi şəxsiyyət bununla da qarşıya qoyduğu vəzifəni uğurla reallaşdırmaq məqsədilə qısa müddətdə
hazırlanan iqtisadi inkişafın strategiyası əsasında 1994-cü ildən başlayaraq dövlət aqrar sektorun fundamental
inkişafı üçün stimullaşdırıcı tədbirlər görməyə başladı. Özəlləşdirilmə prosesi həyata keçirildi, torpaqların
kəndlilərə paylanmasına başlanıldı, azad sahibkarlığın inkişafına dəstək verildi.
Beləliklə, ümummilli liderin 10 il ərazində həyata keçirdiyi aqrar islahatlar öz nəticəsini verdi, əsas
kənd təsərrüfatı məhsullarını xaricdən idxal edən Azərbaycan artıq xaricə məhsul ixracına başladı.
Təkcə bu mühüm məqama əsaslanıb deyə bilərəm ki, Heydər Əliyev respublikada aqrar islahatların
hüquqi bazasının yaradılması, onun təşkili və həyata keçirilməsi kimi çox mühüm iqtisadi tədbirin həm banisi,
həm də təşkilatçısı kimi adını müstəqillik tariximizə yazdırdı.
Dahi Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasını uğurla davam etdirən möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən 18 ildə iqtisadiyyatın bütün sahələrində, eləcə də aqrar sektorda mühüm uğurlar əldə
olunub. Dövlətimizin başçısının imzaladığı regionların inkişafına, əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə, yoxsulluğun azaldılmasına və digər məsələlərə dair Dövlət Proqramlarının yüksək səviyyədə
icrasının nəticəsidir ki, ölkəmizin bütün bölgələrinin siması kökündən yaxşılaşıb, regionlarda yaşayış
məntəqələrinin infrastruktur və kommunal xidmətlərlə təminatı yüksəlib.
Dövlətimizin başçısı aqrar sahəni iqtisadiyyatın qeyri-neft bölməsinin prioritet istiqaməti elan edib
və aqrar siyasətin əsas məqsədinin ölkənin ərzaq tələbatının tamamilə yerli istehsal hesabına ödənilməsi və bəzi
kənd təsərrüfatı məhsullarının, habelə ərzaq mallarının xarici bazarlara ixracının təmin edilməsini önə çəkib.
Prezident İlham Əliyev respublikamızda ərzaq təhlükəsizliyini şərtləndirmək məqsədilə 2001-ci il
2 mart tarixli sərəncamı ilə 2001-2010-cu illəri əhatə edən “Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi
Proqramı”nı, 2008-ci il 25 avqust tarixli sərəncamı ilə “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında
əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı”nı, 2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanı ilə
“Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ni
təsdiq edib, həmçinin digər sənədlər imzalayıb.
Bunlardan əlavə və ən əsası isə ölkədə qida təhlükəsizliyinə nəzarət sistemini təkmilləşdirmək,
sözügedən sahədə şəffaflığı artırmaq, pərakəndəliyi və təkrarlanmaları aradan qaldırmaq, habelə “Azərbaycan
Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına və emalına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə nəzərdə
tutulan müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün dövlət başçısının 2017-ci il 10 fevral tarixli
müvafiq fərmanı ilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yaradılıb.
Aqrar sahədə həyata keçirilən islahatlar və görülən tədbirlər barədə danışarkən, qeyd edək ki, lizinq
fəaliyyətinin genişləndirilməsi nəticəsində hazırda bazarda artıq azad və rəqabətli şərait formalaşıb. Belə ki,
texnika və damazlıq heyvanlara tətbiq edilən güzəştlər bütün özəl şirkətlərə aid edilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
öz fəaliyyətini fermerlərə yaxınlıq prinsipi əsasında qurub və bütün rayonlarda dövlət aqrar inkişaf mərkəzləri
artıq formalaşdırılıb. Bu mərkəzlərdə fermerlərə “Bir pəncərə” prinsipinə uyğun 60-a yaxın xidmətin
göstərilməsinə başlanılıb.
Yeri gəlmişkən, respublikada ilk dəfə aqrar sığortanın genişmiqyaslı tətbiqi üçün hüquqi baza
formalaşıb. Milli Məclis tərəfindən “Aqrar sığorta haqqında” Qanun qəbul olunub, Nazirlər Kabineti Aqrar
Sığorta Fondunun Nizamnaməsini və “Aqrar sığorta predmetinin tərkibini” təsdiqləyib. Bununla da Azərbaycanda
aqrar sığorta mexanizmi Türkiyənin TARSİM modelinin təcrübəsi əsasında qurulmağa başlanıb. Xatırladaq ki,
bu model dövlət-özəl sektor əməkdaşlığına əsaslanıb. Beləliklə, aqrar sektorda yeni sığorta sisteminin tətbiqi ilə,
bu sahədə istehsal olunan məhsulların Aqrar Sığorta Fondu ilə özəl sığorta şirkətləri tərəfindən birgə
sığortalanması investisiya risklərini azaldıb, fermerlərə dövlət dəstəyini gücləndirib, məşğulluğa müsbət təsir edib
və sığorta bazarını genişləndirib.
Azərbaycanda həyata keçirilən bütün bu tədbirlər nəticəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal
həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bununla da əhalinin ərzaq təhlükəsizliyi problemi demək olar ki, həllini tapıb,
başqa sözlə, ölkə vətəndaşlarının ərzaq və qidaya olan tələbatının əksər hissəsinin yerli istehsal hesabına
ödənilməsi reallaşıb.
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Ərzaq təhlükəsizliyinin davamlı olaraq möhkəmləndirilməsi Azərbaycanda həyata keçirilən sosialiqtisadi siyasətin əsas prioritetlərindəndir. Bu strateji məsələ daim diqqətdə saxlanılır və ərzaq ehtiyatlarına xüsusi
önəm verilir.
Ərzaq təhlükəsizliyi hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstində daha da aktuallaşıb. Artıq
qlobal aclıq təhlükəsi “Böyük Yeddilik” (G7) ölkələrinin də diqqətindən kənarda qalmayıb. Bu, həmin
dövlətlərin inkişaf nazirləri tərəfindən qlobal ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün alyans yaratmaq razılığı
ilə öz ifadəsini tapıb. Artıq əksər ölkələrdə buğda ixracı dayandırılıb. İl ərzində 107 milyon ton buğda yetişdirən
Hidistanda da ixracın tənzimlənməsi ilə bağlı qərar qəbul olunub.
Azərbaycan ailələri üçün çörək əsas istehlak məhsullarından biri olmaqla yanaşı, mətbəxdə xüsusi
paya malikdir. Rəsmi statistikaya görə, respublikamızın illik buğda tələbatı 3,5 milyon tondur. Azərbaycanda
buğdaya olan bu tələbin 40 faizi, yəni 1 milyon tondan çox hissəsi idxal hesabına ödənilir.
Azərbaycan buğda ilə bağlı ehtiyatlarını ötən ilin sonu və bu ilin əvvəli daha da artırmağı qarşıya
mühüm vəzifə kimi qoyub. Məhz bunun nəticəsidir ki, təkcə cari ilin yanvar ayında respublikada buğda idxalında
4 dəfə artım qeydə alınıb. Preventiv olaraq, Azərbaycan strateji məhsullar ehtiyatlarını da artıraraq, dünya
bazarındakı potensial qıtlığa reaksiya verməyə çalışıb. Ancaq ixracata qadağalar Azərbaycanın buğda idxalına da
təsir edib. Belə ki, cari ilin ilk 4 ayında Azərbaycana 105 milyon 270 min dollar dəyərində 308 min 43 ton buğda
idxal olunub. Keçən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə buğda idxalının həcmi 15,7 faiz azalıb. Bir ton buğdanın
idxal qiyməti (orta statistik dəyəri) ötən ilin ilk 4 ayında 254,5 dollar idisə, cari ilin sözügedən dövrü üçün 341,7
dollar təşkil edib. İdxal olunan buğdanın qiyməti 34,2 faiz artıb.
Dünya bazarındakı qeyri-müəyyənlik ərzaq ehtiyatlarının daha da artırılmasını prioritetləşdirir. Təbii
ki, ən uyğun yol idxaldan asılılığın aradan qaldırılmasıdır. Ötən il ərzində respublikada 595 min hektar ərazidə
buğda əkilib. Praktik olaraq əkin sahələrinin 38 faizi buğda əkini üçün istifadə edilir. İllik buğda istehsalı isə 1,9
milyon tondur. İşğaldan azad olunan ərazilərimizin də buğda istehsalına xüsusi töhfə verəcəyi gözlənilir.
Yeri gəlmişkən onu da vurğulamaq istəyirəm ki, nüfuzlu beynəlxalq qurumların hesabatlarına
əsasən son illər ərzində Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi göstəricisi əsaslı şəkildə yüksəlib. Bu baxımdan “The
Economist Group” tərəfindən hazırlanan “Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi indeksi”nə diqqət yetirmək kifayətdir. Bu
hesabata əsasən, son 7 il ərzində Azərbaycanın ümumi ərzaq təhlükəsizliyi indeksində ardıcıl şəkildə yüksəlmə
müşahidə olunub. Hesabata görə, bu yüksəliş 7 il ərzində 12,7 faiz bəndi təşkil edib.
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Milli Qurtuluş – təqvimə qızıl hərflərlə yazılmış gün!
Amin İSMAYILOV,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Müasir Azərbaycanın təqviminə qızıl hərflərlə yazılmış günlər heç vaxt unudulmur, xalqın yaddaşına
əbədi hopur. Ümumxalq bayramı kimi qeyd etdiyimiz 15 İyun – Milli Qurtuluş Günü bir xalqın, bir dövlətin
yox olmaq təhlükəsindən xilas olduğu gündür.
İmperiya caynağından övladlarının qanı bahasına qurtularaq müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan həmin
illərdə təhlükəli, çıxılmaz duruma salınmışdı. Ölkədə hökm sürən siyasi gərginlik, hərc-mərclik, dövlət
idarəçiliyini anlamayan, təcrübəsiz, təsadüfi insanların respublika rəhbərliyində təmsil olunması hakimiyyət
böhranına gətirib çıxarmışdı. İqtisadiyyatın tamamilə çökməsi, işsizlik, həyat səviyyəsinin ağırlaşması, yalançı
vədlər vətəndaşların məmurlara olan etimadını sıfıra endirmiş, məyusluğa, etimadsızlığa səbəb olmuşdu. Qanunsuz silahlı birləşmələrin siyasi qüvvə halını alması, cəzasızlıq kriminal ünsürlərə meydan vermiş, cinayətkarlıq ən
yüksək həddə çatmışdı. AXC-Müsavat cütlüyünün bərbad idarəetmə siyasəti müharibə aparan respublikanı
uğursuzluğa düçar etmiş, faktiki olaraq ölkədə böhran hökm sürməyə başlamışdı. Ən dəhşətlisi isə, xaricdən idarə
olunan və respublikada baş qaldıran etnik separatizmin alovlanması Azərbaycanı parçalanmaq təhlükəsi ilə üzüzə qoymuşdu.
Belə ağır vəziyyətdə xalqın yeganə ümid yeri yalnız Heydər Əliyev idi. Ölkəni bu bəladan yalnız və yalnız
bütün şüurlu fəaliyyətini Azərbaycana xidmətdə keçirmiş xalqın əziz və sevimli övladı Heydər Əliyev xilas edə
bilərdi. Xalqın təkidli tələbi ilə Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə gəldi. Qısa zamanda ölkə olaraq Azərbaycan
dəyişdi: qanunun aliliyi təmin olundu, cinayətkarlıqla mübarizə sərtləşdirildi, ordu quruculuğu prosesinə
başlanıldı, vətəndaş məmnunluğu təmin olundu. Ölkənin beynəlxalq siyasəti milli maraqlara uyğun bir şəkildə
quruldu, heyrətamiz, inqilabi qlobal əhəmiyyətli, xalqımız üçün son dərəcə vacib nəhəng iqtisadi layihələr dahi
Heydər Əliyev qətiyyəti ilə həyata keçirildi. Beynəlxalq münasibətlərdə dəqiq təhlillər üzərində qurulmuş Heydər
Əliyev strategiyası həyata keçdi. Beləliklə, 1994-cü ilin sentyabrında ulu öndər Heydər Əliyevin gərgin əməyi
sayəsində “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması mərasimi keçirildi. Müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf
konsepsiyasının əsasını təşkil edən neft strategiyası ustalıqla həyata keçdi. Bununla yanaşı, Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə respublikamız qədim İpək Yolunun bərpası, Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft və
qaz xətlərinin çəkilişi kimi qlobal layihələrin təşəbbüskarına və fəal iştirakçısına çevrildi. Ulu öndər Heydər
Əliyev hamının heyrət etdiyi bir tərzdə müstəqillik yolunda büdrəmiş, yıxılmış, yüksəlişi möcüzə olan bir ölkəni
ayağa qaldıraraq dahiliyini, böyüklüyünü, Vətəninə olan sədaqətini nümayiş etdirməklə dünyaya nümunə olan
xarizmatik bir liderin portretini yaratdı. Dünyanın siyasi liderləri belə bu dahi Azərbaycan övladının səxsiyyətinə
dərin hörmət və ehtiramla yanaşır, ona heyranlıqlarını belə ifadə etməkdən çəkinmirdilər.
Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyer yazırdı: “Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun qoyduğu irs ilə fəxr edə bilər. Onun Prezident
kimi fəaliyyəti dövründə ölkələrimiz arasında münasibətlərdə tərəqqi yarandı və Azərbaycan Avropa ilə
əlaqələrini daha da yaxşılaşdırdı”.
Bu dahi Azərbaycan övladı təkcə Vətənində deyil, dünya miqyasında qəbul edilən, sevilən böyük siyasət
adamı idi. Ölkəmizin varlığı məhz Heydər Əliyevin xidmətidir. Əgər ulu öndər olmasaydı, şübhəsiz bugünkü
qüdrətli Azərbaycan olmazdı. Biz xalq olaraq onun müdrikliyi sayəsində azad, firəvan yaşayırıq.
Bu gün regionun qüdrətli Azərbaycanı ulu öndərin xalqımız və dövlətçiliyimiz qarşısında ən mühüm
xidmətinin nümunəsidir. Qeyd olunanlarla yanaşı, Azərbaycanın tərəqqi yolunda iri addımlarla irəliləməsini
təmin edəcək layiqli varis, qətiyyətli lider yetişdirməsi də ulu öndərin xalqa olan xidmətinin davamı idi. Məhz
Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu
siyasət, Azərbaycanın yüksəlişi və inkişafında, milli maraqların qorunmasında, ölkəmizin dünyanın siyasi
arenasında layiqli yer tutmasında öz ifadəsini tapması ulu öndərin dərin məzmunlu dövlət strategiyasının tərkib
hissəsidir.
Bu strategiya böyüklüyümüzün, birliyimizin, məğlubedilməzliyimizin xəritəsidir. Bu müqəddəs strategiya
ilə Vətənimizi birləşdirdik, həsrətə son verdik, Qarabağımıza qovuşduq və hələ qarşıda daha yüksək hədəflərə
nail olacağıq. Yolumuz açıqdır, işıqlıdır. Bu, sarsılmış bir xalqı qurtuluşa çıxaran dahi və sevimli Heydər Əliyev
yoludur! Vətən bu əziz övladını heç zaman unutmayacaq!
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Xilaskarlıq və quruculuq missiyası
Habil QURBANOV,
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqının sədri,
hüquq üzrə elmlər doktoru, professor
Milli Qurtuluş Günü Azərbaycan xalqı üçün sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi
əhəmiyyətə malik bir epoxanın başlanğıcıdır. 1993-cü il iyunun 15-i xalqımız üçün əsl qurtuluş tarixidir. Bu
tarixi yaradan isə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında, möhkəmlənməsində, inkişafında
müstəsna rol oynamış, daim xalqına güvənən, ona arxa-dayaq olan dahi insan – Heydər Əliyevdir.
Ətən əsrin sonlarında müstəqilliyini bərpa etmək kimi tarixi fürsəti qazanan Azərbaycan qısa vaxtdan sonra
onun itirilməsi təhlükəsi ilə üzləşdi. Ölkədə hakimiyyət böhranı 1993-cü ilin iyununda kulminasiya həddinə çatdı,
xaos və anarxiya respublikanı bürüdü. Vətəndaş müharibəsi dərəcəsinə yüksəlmiş qarşıdurma nəinki dövlət
müstəqilliyimizi, hətta milli varlığımızı belə birbaşa hədəfə aldı.
Beləliklə, 1991-1993-cü illər ölkəmizin müasir tarixində hərc-mərclik, özbaşınalıq, avantürist
eksperimentlər dövrü kimi xatırlanır. Bütün bunlar isə həmin dövrdə yeni yaradılmış müstəqil dövlətə liderlik
xüsusiyyətlərinə malik olmayan, siyasi hadisələrə qiymət vermək, gələcəyi görmək imkanlarından məhrum olan,
adi vəziyyətdən belə çıxış yolu tapmağa qadir olmayan şəxslərin rəhbərlik etməsinə görə baş verirdi. Hadisələri
düzgün qiymətləndirə bilməyən o vaxtkı iqtidar əhali arasında gündən-günə nüfuzunu itirir, baş vermiş
proseslərdən düzgün nəticə çıxara bilmirdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqilliyimizin həmin mərhələsini belə xarakterizə edirdi: “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 Azərbaycana 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”.
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 bu ağır vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət məhz
Heydər Əliyevdir. Əslində, bu, bütün xalqın istəyi idi.
Beləliklə, 1993-cü il iyunun 9-da ulu öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıtdı və
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin taleyindən daha dəhşətli hadisələrin gözlənildiyi ölkəmizi bəlalardan,
müsibətlərdən xilas etdi. Həmin gün, sözün həqiqi mənasında, ölkəmizin taleyində dönüş anı oldu, Böyük Qurtuluşa doğru mühüm addımlar atıldı. Xalqımızı nicata aparan yol bilavasitə həmin gündən başlandı.
İyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçildi. Ulu öndər böyük risklərə baxmayaraq,
xalqın qurtuluşu missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürdü. “Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və yalnız
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır”, – deyən 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 öz 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 səngidi, respublikamız vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən xilas oldu.
1993-cü il oktyabrın 3-də ümummilli lider xalqımızın böyük əksəriyyəti tərəfindən ölkə Prezidenti seçildi.
Milli qurtuluş ideologiyasının təntənəsi bu gün müstəqil respublikamızın davamlı inkişafında özünü büruzə
verir, dünyada Azərbaycanın nüfuzu durmadan artır. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından 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. Beləliklə, bu mühüm tarixi gün xalqımızın yaddaşına Milli Qurtuluş Günü kimi həkk oldu və 1997-ci
ildən etibarən parlamentin qərarı ilə rəsmi bayram kimi qeyd edilir.
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Milli Məclisin 1993-cü il iyunun 15-də keçirilən iclasındakı çıxışında ulu öndər Azərbaycan dövlətçiliyinin
gələcək inkişaf strategiyasını elan etdi və sonrakı illərdə onu həyata keçirdi. Əgər müstəqilliyi qazanmaq ilkin
şərt idisə, ikinci vacib məsələ onu qoruyub inkişaf etdirmək idi və bu, ümummilli liderin iradəsi sayəsində reallığa
çevrildi. Heydər Əliyev milli dövlətçiliyimizin konsepsiyasını yaratdı. Bütün maneələrə baxmayaraq ən qısa
müddətdə ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərpa olundu. Ümummilli liderin şəxsiyyəti, onun özünəməxsus siyasi
idarəetmə qabiliyyəti, xarizması, qətiyyəti, uzaqgörənliyi böhrana son qoydu, xalqımız azərbaycançılıq məfkurəsi
ətrafında birləşdi. Ulu öndərin müdrikliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycan müstəqil, demokratik, hüquqi və
dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Respublikanın qarşısında duran problemlər mərhələlərlə həll olundu,
əmin-amanlıq, siyasi sabitlik yarandı. İctimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni həyatda əsaslı dönüş başlandı,
xalqımızın bütövlüyü, həmrəyliyi, milli birliyi təmin edildi.
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi tədbirlərin nəticəsi kimi,
bir tərəfdən, Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir olan nizami
silahlı qüvvələrin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm addımlar atılmağa başlandı,
digər tərəfdən, bütün siyasi və diplomatik vasitələrin işə salınması ilə 1994-cü ilin may ayında həyati əhəmiyyət
kəsb edən atəşkəs əldə edildi. Məhz bu müqavilədən sonra ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyası sürətləndi, öz
iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edərək dünya bazarına daxil olmağa şərait yaradan beynəlxalq
müqavilələr imzalandı. Ölkə daxilində yaranmış nisbi sabitlikdən, həmçinin beynəlxalq aləmdə Azərbaycana
münasibətdə artan inam və maraqdan istifadə edərək 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması və onun gerçəkləşdirilməsi də məhz ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanan və
müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasının əsasını təşkil edən neft strategiyasının həyata
keçirilməsinin parlaq təzahürüdür.
Ulu öndərin 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
Azərbaycanı məhv olmaqdan qurtardı, müstəqilliyimizi daimi, əbədi, sarsılmaz, dönməz etdi. Bütün bunlar 1993cü 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, azadlığımızın, müstəqilliyimizin qorunub
saxlanması isə qurtuluş deməkdir.
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. Odur ki, Milli
Qurtuluş Günü Azərbaycan dövlətçiliyinin xilas günüdür. 15 İyun Azərbaycanın xaosdan, anarxiyadan, hərcmərclikdən, özbaşınalıqdan, parçalanma təhlükəsindən qurtulduğu, sabitliyə, əmin-amanlığa, demokratiyaya
qovuşduğu gündür. Ümummilli liderin qətiyyəti xalqa ruh yüksəkliyi gətirdi, inamımızı özümüzə qaytardı. Bu
tarix həm də Azərbaycanın bu gününü, sabahını müəyyənləşdirdi.
Bu il Azərbaycan müstəqilliyinin 31-ci ilini yaşayır. Ötən illər ərzində Azərbaycan böyük inkişaf yolu
keçib. Ölkəmizin inkişaf strategiyası məhz ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilib. Azərbaycanda
Heydər Əliyev siyasətinin alternativi yoxdur. Qazanılan bütün nailiyyətlərin əsasında ümummilli lider tərəfindən
müəyyənləşdirilən siyasi kurs və Prezident İlham Əliyevin həmin siyasi kursu uğurla davam etdirməsi faktı
dayanır. Məhz bu kursla əzmlə irəliləməyin nəticəsidir ki, Azərbaycan bu gün öz gücünə ərazi bütövlüyünü bərpa
edərək, Cənubi Qafqazda yeni reallıqların müəllifi kimi çıxış edir. Bu günün fövqündən baxanda Azərbaycanın
gələcəyi daha işıqlı və firavan görünür. Çünki müstəqil Azərbaycanın idarəçilik sükanı ulu öndər Heydər Əliyevin
siyasi varisi Prezident İlham Əliyevin əlindədir. 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 görür və təsdiq edir.
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Azərbaycanın xilas günü
Çingiz Qənizadə,
Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri,
hüquq üzrə fəlsəfə doktoru
Əgər Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə gəlməsəydi, Azərbaycan nəinki öz qalan
torpaqlarını itirəcəkdi, ümumiyyətlə, dövlətçilik əldən gedəcəkdi.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Tariximizdə elə mühüm günlər olub ki, xalq heç unutmayıb. Belə günlərdən biri də tariximizə əbədi həkk
olunmuş15 İyun – Milli QurtuluşGünüdür. Həmin gün xalqımız üçün sadəcə təqvim bayramı deyil, ictimai, siyasi
və tarixi əhəmiyyətə malik, Azərbaycanın xilas olduğu gündür. Məhz həmin gündən başlayaraq, ölkəmizin yeni
mərhələyə qədəm qoydu. Həmin gün ölkəmizin parçalanmaqdan, dünya xəritəsindən silinməkdən,
vətəndaşqarşıdurmasından, xaos, anarxiya, özbaşınalıqdan xilas olmasının başlanğıcıdır, qurtuluştarixidir. Bu
tarixi yaradan isə dövlət idarəçiliyində zəngin təcrübəsi olan, daim xalqına arxalanan, mərd oğul və qızlarımızın
qanı bahasına qazanılmışmüstəqilliyimizin qorunub saxlanmasında, əbədiyyətə çevrilməsində müstəsna rol
oynayan ulu öndər Heydər Əliyevdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 9-da xalqın çağırışına səs verərək, Bakıya qayıtması
dövlətçiliyi məhv olmaqdan, xalqı vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas etdi. O məşəqqətli günlərdən 29 il
keçir. Lakin, hadisələr hələ də unudulmayıb. Ölkədə baş verən siyasi qarşıdurma, özbaşınalıq, qanunsuz silahlı
birləşmələrin öz istədiklərini etmələri vəziyyət daha da ağırlaşdırırdı.
Prezident İlham Əliyev BDU-nun 100 illik yubileyindəki nitqində həmin illəri bir daha xatırlatmışdı: “Bir
sözlə, təhsilə, bütün başqa sahələrə göstərilən diqqət, onun fədakar əməyi və Azərbaycan xalqının müdrikliyi
imkan verdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın ən ağır günlərində öz xilaskarlıq missiyasını icra etsin. Əgər 1970ci 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”.
Dövlət başçımız ölkəmizin müstəqilliyə qədərki dövründə də, müstəqillik illərində də Heydər Əliyevin
daim xalqın yanında olduğunu və xalqa xidmət etdiyini diqqətə çatdırdı. Dedi ki, bütün bunlar ulu öndərin başlıca
missiyası idi: “20 Yanvar faciəsindən sonra o, səsini ucaltdı, Moskvadakı Daimi Nümayəndəliyə gəlib, orada
mətbuat konfransı keçirib, sovet rəhbərliyini, Kommunist Partiyasının rəhbərliyini ittiham etmişdir, bu qanlı
faciəni pisləmişdir və bütün dünyaya bu həqiqəti çatdırmışdır. Çünki onun böyük nüfuzu var idi və onun dilindən
səslənən sözlər, həqiqətlər dünyanın bütün yerlərində əks-səda vermişdi. Halbuki, o vaxt Sovet İttifaqının
dağılmasına hələ iki il vaxt var idi. Heç kimin ağlına gələ bilməzdi ki, Sovet İttifaqı dağılacaq. O cəsarətli addım
Heydər Əliyevin xalqa nə qədər bağlı olduğunu göstərir”.
O vaxt ölkədə cərəyan edən hadisələrin canlı şahidlərindən biri kimi, bildirirəm ki, 1992-ci ilin may-iyun
aylarında Azərbaycanın vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasının əsas günahkarı respublika rəhbərliyi
idi. Hakimiyyətdə elə adamlar təmsil olunurdular ki, onların ali təhsili belə yox idi. Dövlət idarəçiliyində heç bir
təcrübəsi olmayan, qeyri-qanuni silahlı birləşmələr vasitəsilə vəzifəyə gələn belələri ictimai-siyasi hadisələrin
gedişinə təsir etmək gücündə idilər. Əsas amalı var-dövlət toplamaqdan ibarət olan belə “rəhbərlər”ın iqtisadi,
sosial və mədəni sahələrdə atmış olduğu addımlar vəziyyətin normallaşmasından daha çox, onun gərginləşməsinə
xidmət edirdi. Çünki heç bir idarəetmə təcrübəsi olmayan belə savadsız şəxslər özlərini milli azadlıq hərəkatının
lideri və ya aparııcı qüvvəsi hesab edərək hakimiyyətin müxtəlif qollarında mühüm vəzifə tutur və məmura
çevrilirdilər.
Uçurumun bir addımlığından çıxış yolu tapmaq üçün xalqı arxasınca apara biləcək liderə böyük ehtiyac
yaranmışdı. Xalqın bu liderin yalnız Heydər Əliyev olacağına inamının bir səbəbi də həmin vaxt Naxçıvanda baş
verən ictimai-siyasi proseslər, demokratik hadisələr, müstəqillik yolunda atılan qətiyyətli addımlar idi.
Həmin vaxt Naxçıvan Ali Məclisinə sədrlik edən ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1990-cı il noyabrın 17-də
Naxçıvan Ali Məclisinin iclasında muxtar respublikanın adından “sovet sosialist” sözlərinin götürülməsi,
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli, aypara və səkkizguşəli ulduz nişanlı bayrağının dövlət bayrağı kimi
qəbul olunması və bu barədə Azərbaycan parlamenti qarşısında qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında məsələ
qaldırılması haqqında tarixi qərarlar qəbul edildi. Naxçıvanda həyata keçirilən demokratik tədbirlər bütün
Azərbaycana nümunə oldu. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasında demokratik
qüvvələrin tələbi ilə bir sıra tarixi adddımlar atıldı. Dövlətin adı dəyişdirilərək “Azərbaycan Respublikası”
adlandırıldı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Dövlət Bayrağı kimi təsdiq olundu.
1991-ci il avqustun 26-dan Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Azərbaycan Kommunist Partiyasının
fəaliyyəti dayandırıldı, onun bütün strukturları ləğv edildi. Xalq bütün bu demoktarik hadisələrin
respublikamızın hər yerində baş tutmasını istəyidi. Buna isə yalnız ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi iradəsi,
cəsarəti, qətiyyəti və millətinə olan sonsuz məhəbbəti sayəsində nail omaq mümkün idi. Xalqın tələbi də bu idi.
Lakin, həmin vaxt ölkəyə rəhbərlik edənlərin vəzifə və var-dövlət toplamaq hərisliyi bütün vasitələrlə buna mane
olurdu.
Ziyalılara olan hörmətsizlik, tanınmış ictimai-siyasi xadimləri hakimiyyətə yaxın buraxmamaq,
iqtisadiyyatın getdikcə tənəzzülə uğraması və sosial sahədə mövcud olan çoxsaylı problemlər xalqın mərkəzi
hakimiyyətdən narazılığını getdikcə artırırdı. Digər tərəfdən, hakimiyyətdə olanların birincilik davası qardaş
qırğınını gündən-günə yaxınlaşdırırdı. Həmin dövrdə Milli Qəhrəman, korpus komandiri Surət Hüseynov ilə
hakimiyyət başında olan AXC nümayəndələri arasında kəskin bir qarşıdurma təhlükəsi yaranmışdı. Demək olar
ki, rayonların əksəriyyətində Surət Hüseynovun rəhbərlik etdiyi silahlı birləşmənin gücü ilə mövcud hakimiyyətə
itaətsizlik göstərərək yeni icra strukturları yaradılmışdı. Surət Hüseynovun bu özbaşınalığı Gəncə ilə Bakı
arasında uçurum yaratmışdı. Həmin vaxt hakimiyyətin buraxdığı ən böyük səhv Gəncəyə – Surət Hüseynovun
üzərinə qoşun göndərməsi oldu. Bununla da qardaş qırğını təhlükəsi artdı.
İqtidarın Gəncəyə göndərdiyi ordu birləşmələri Surət Hüseynovun briqadası tərəfindən zərərsizləşdirilib
tərksilah edildi. Ölkəmiz artıq vətəndaş qarşıdurmasının bir addımlığında idi. Bir tərəfdən də Ermənistan ordusu
torpaqlarımızı hissə-hissə işğal edir, dinc əhalini dogma ev-eşiklərindən didərgin salırdı. Vəziyyətin son dərəcə
gərgin olduğunu duyan AXC-Müsavat hakimiyyəti də Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsini təkidlə xahiş edirdi.
Bu yerdə möhtərəm Prezidentimizin çıxışından bir məqamı diqqətə çatdırmaq istərdim: “Əgər Heydər
Əliyev müstəqilliyin ilk illərindən Azərbaycanda rəhbər olsaydı, heç vaxt torpağımız işğal altına düşməzdi.
Azərbaycanın Heydər Əliyevə qədərki bütün rəhbərləri fərarilik etmiş, xalqı və ölkəni ağır vəziyyətdə tərk etmiş,
qaçmışlar, ikisi Moskvaya, biri Kələkiyə. Bu, fərarilikdir, bu, satqınlıqdır, bu, xəyanətdir. Liderin vəzifəsidir
dövləti qorumaq, liderin vəzifəsidir xalqla bir yerdə olmaq. Ən ağır, ən çətin anlarda lider qabaqda olmalıdır,
Heydər Əliyev kimi. O, hər birimiz üçün nümunədir”.
Heydər Əliyev həyatını riskə ataraq, o ağır və qorxulu günlərdə Gəncəyə getdi. Hamı düşünürdü ki,
Gəncədə ulu öndərə qarşı sui-qəsd təşkil oluna bilər. Ancaq ulu öndərə qarşı olan xalq sevgisi bu məkrli niyyətin
qarşısını aldı. Gəncənin ağır günlərində Heydər Əliyevin müdrikliyi, sərkərdə qüdrəti bir daha özünü göstərdi.
Gəncə sakinləri ulu öndəri gül-çiçəklə qarşıladılar. Tarixi şəxsiyyət şiddətli atışmaların getdiyi yerlərə baxdı,
vəziyyətlə ətraflı tanış oldu. Hər iki tərəfi diqqətlə dinlədi. Müdrik sözün, aydın zəkanın qüdrəti ilə atışmanın
qarşısını aldı. Qaşla göz arasında olan vətəndaş müharibəsinə yol verilmədi.
İyunun 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 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 əsasını qoydu. Azərbaycanın daxili siyasi
böhrandan qurtulması, beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, iqtisadi, siyasi, mədəni sahələrdə yüksəliş məhz bundan
sonra mümkün oldu. Həmin gündən başlayaraq, respublikamızda hökm sürən dağıdıcı proseslərin
neytrallaşdırılmasına, qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin, həmçinin orduda yaranmış pərakəndəliyin ləğvinə nail
olundu. Ümmilli lider Azərbaycanı parçalanmaq və məhv olmaq təhlükəsindən xilas edərək dirçəliş yoluna
çıxardı.
Heydər Əliyevin inkişaf strategiyası bu gün möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata
keçirilir. Hazırda Azərbaycan dünyada söz sahibi olan dövlətlərdəndir. İkinci Qarabağ müharibəsində
qazandığımız qələbə Azərbaycanın dünya birliyindəki reytinqini daha da artırıb. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulan ordu quruculuğu daha da inkişaf etdirilmişdir və bu gün dünyanın ən güclülərindəndir.
Rəsadətli ordumuz bu qəhrəmanlığı Vətən müharibəsində 44 gün ərzində düşməni darmadağın etməklə dünyaya
sübut etdi. Bütün bu uğurlar 15 İyun – Milli Qurtuluş Gününün Azərbaycana töhfələridir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 12 iyun. - № 123. - S. 5.
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Milli qurtuluşdan hərbi zəfərə gedən yolun başlanğıcı
Elman NƏSİROV,
Milli Məclisin deputatı, YAP Təftiş Komissiyasının üzvü, Azərbaycan Respublikası Dövlət İdarəçilik
Akademiyası Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, siyasi elmlər doktoru, professor
Sizin kimi liderlərlə işləmək şansı əldə etdiyimə görə çox məmnunam.
Corc BUŞ,
ABŞ-ın sabiq Prezidenti
Azərbaycan çox mühüm ölkədir, siz çox görkəmli lidersiniz, Amerikada bunu getdikcə daha 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 BJEZİNSKİ,
ABŞ prezidentinin sabiq müşaviri, məşhur politoloq və siyasi xadimi
Bizim günlərdə hadisələr çox sürətlə cərəyan edir, qloballaşır, təhlükəsizlik məsələləri
xüsusilə gündəlikdə durur. Bu baxımdan Prezident Heydər Əliyev kimi təcrübəli siyasətçi ilə fikir
mübadiləsindən çox şey əldə etmək mümkündür. Prezident Heydər Əliyevin müdrik, uzaqgörən siyasəti
nəticəsində Asiya ilə Avropa arasında əlaqələr, əməkdaşlıq körpüsü qurulur.
Xavyer SOLANA,
NATO-nun keçmiş baş katibi, Avropa İttifaqının ali təmsilçisi
Dünyada çox az prezident olubdur ki, onlarla görüşlərdən sonra mən belə qənaətə gəlmişəm ki,
nə isə öyrəndim. Siz sayca çox az olan belə prezidentlərdən birisiniz.
Lourens İQLBERGER,
ABŞ-ın sabiq dövlət katibi
Mən Azərbaycan və Azərbaycan xalqını Heydər Əliyev qədər sevən ikinci adam tanımıram.
Nikolay BAYBAKOV,
Rusiya – Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri
Heydər Əliyev 30 ildən çoxdur ki, öz ölkəsinin, eləcə də başqa ölkələrin həyatına həlledici, müsbət təsir
göstərir. Mən Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra onun oynadığı rolu xüsusi qeyd etmək istəyirəm.
Prezident
Heydər Əliyev
bu
yolla öz
xalqına
xas
təmkin
və cəsarətlə gedir. “Əsrin
müqaviləsi” ideyasının yaranmasından tutmuş ilkin neftin nəqlinədək bu müqavilənin, əslində, bütün
təfərrüatına yaxşı bələd olduğuma görə, Prezident Heydər Əliyevə göstərdiyi müdriklik və uzaqgörənlik üçün
minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. Bu müdriklik, uzaqgörənlik olmasaydı, belə nəhəng layihə çətin ki,
baş tutardı.
Eduard ŞEVARDNADZE,
Gürcüstan Respublikasının sabiq prezidenti
Tarix şəxsiyyətlər yetişdirir. Bu, aksiomdur. İsbata ehtiyacı olmayan digər həqiqət isə ondan ibarətdir
ki, şəxsiyyətlər də öz növbəsində tarix yaradır. Burada qarşılıqlı asılılıq mövcuddur. Bu asılılığın unikallığı
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ondadır ki, tarix özünün mürəkkəb çağlarını yaşayarkən daha səxavətli olur. Dühalar doğulur. Onlar da tarixə
borclu qalmırlar. Missiyaları xilaskarlıq olur. Tarixin, dövlətin və millətin xilası missiyası.
Fransa müqavimət hərəkatının lideri Şarl de Qoll faşistlərin viran qoyuduğu və xarabazara çevirdiyi Paris
şəhərinə 1944-cü ildə qədəm qoyarkən ürək ağrısı ilə bu sözləri söyləmişdi: “Fransada dövlətçilik yoxdur, deməli,
heç nə yoxdur”. O, fransızların itirilmiş dövlətçiliyini bərpa etdi, “asayişə-hə, xaosa-yox dedi”. Fransızlar
dövlətçilik qarşısında bu misilsiz xidmətinə görə əbədi olaraq Şarl de Qolla minnətdardırlar.
Ümummilli lider Heydər Əliyev də 1993-cü ilin 9 iyununda Bakı şəhərinə qədəm qoyarkən “Azərbaycanda
da dövlətçilik itirilimişdi, deməli, heç nə yox idi”. Heydər Əliyev ilk növbədə Azərbaycanın itirilmiş dövlətçiliyini
bərpa etdi, ölkəni permanent xaos vəziyyətindən çıxardı, vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldı, ölkədə milli
barışığa nail oldu, bütün sahələrdə dinamik inkişaf tendensiyalarının əsasını qoydu. Azərbaycanda siyasi sabitlik
və inkişaf dövrü başlandı. Azərbaycan xalqı da dövlətçilik qarşısında müstəsna və misilsiz xidmətlərinə görə
zəmanəmizin dühası Heydər Əliyevə əbədi olaraq minnətdardır.
Prezident İlham Əliyev haqlı olaraq qeyd etmişdir ki, Heydər Əliyevin 1970-ci, 1980-ci illərdə də gördüyü
işlər, Azərbaycanın inkişafına verdiyi töhfələr və Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsindəki fəaliyyəti, cəsarətli
addımları, qanlı 20 Yanvar faciəsini pisləməsi, Kommunist Partiyası sıralarının tərk edilməsi, Naxçıvanda
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağının dövlət bayrağı kimi təsis edilməsi, Naxçıvan Muxtar Sovet
Sosialist Respublikasının adının dəyişdirilməsi, Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendumun keçirilməməsi
- bütün bu amillər əlbəttə ki, xalqda Heydər Əliyevə olan məhəbbəti birə onqat artırırdı.
Təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi coşğun yüksəliş illəri
“Milli intibah dövrü” kimi xarakterizə olunur. Bu dövrün hər iki mərhələsi (1969-1982 və 1993-2003-cü illər)
bir-birindən zaman və ictimai-siyasi formasiya baxımından fərqlənsə də, zəmanəmizin dühasının xalqa, Vətənə
xidməti və hakimiyyətin hər iki mərhələsində qazandığı böyük uğurlar baxımından olduqca oxşardırlar. Xüsusilə
dövlətçilik tariximizdə müstəsna əhəmiyyətə malik olan ikinci mərhələnin ən başlıca nailiyyəti odur ki, ölkəmizin
dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanmış, daha da möhkəmləndirilmiş və inkişaf etdirilmişdir. Azərbaycanda hüquqi
dövlət quruculuğu, demokratiyanın inkişafı, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, işlək bazar iqtisadiyyatına
keçid istiqamətində mühüm uğurların əldə edilməsi bu çox mürəkkəb və son dərəcə məsuliyyətli dövrün
xarakterik cəhətlərindəndir.
Bütün bu uğurların əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli xahişi və tələbi ilə hakimiyyətə tarixi
qayıdışı və 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilməsi ilə bağlı olduqca
şərəfli və məsuliyyətli qərarı dayanır. Beləliklə, 15 iyun tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Xalqın
tələbi ilə Milli Məclis 1997-ci ilin iyununda bu günü Milli Qurtuluş Günü kimi bayram elan etdi.
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 xarici siyasət kursu Rusiyanın
Azərbaycana münasibətdə məlum sərt mövqeyinin formalaşmasında az rol oynamadı. Nəticədə məhz həmin
illərdə 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 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.
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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 qanunsuz hərəkətlərə yol verməsi 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%-ə
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 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
xilaskarlıq 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 itkilərin 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 xilaskarlarıdırlar.
Ümummilli lider Azərbaycanda demokratik inkişaf proseslərinin də əsasını qoydu. Məhz onun təşəbbüsi
və siyasi iradəsinin nəticəsi olaraq qəbul edilmiş 1995-ci il konstitusiyası və ona edilmiş əlavə düzəlişlər
ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması prosesində müstəsna rol oynadı.
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 QHT-nin sərbəst fəaliyyəti təmin edildi.
Bu prosesdə-demokratik dövlət quruculuğu istiqamətində ümummilli liderin miras qoyduğu irsin
öyrənilməsi, təbliği və tətbiqində unikal genetik irsə, zəngin təcrübəyə, böyük intellektə və geniş təşkilatçılıq
qabiliyyətinə malik Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 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 təşkil edir və geniş ictimaiyyət tərəfindən olduqca yüksək
dəyərləndirilir. Hörmətli Mehriban xanımın qazandığı ümumxalq sevgisinin kökündə dayanan əsas amil
insanların inamını qazanması ilə bağlıdır. Mehriban xanım Əliyeva Rusiyanın nüfuzlu “Rossiya-24” kanalına
müsahibəsində bu xüsusda haqlı olaraq vurğulayır ki, “Üzərimə düşən məsuliyyət olduqca böyükdür. Mən
Prezidentin etimadını doğrultmalıyam və ən başlıcası isə inamı, ümidi olan insanların etimadını doğrultmalıyam.”
1993-cü ildən etibarən ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti
nəticəsində 1995-ci ildən başlayaraq ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyası
sahəsində çox böyük nailiyyətlərə imza atıldı. Ən böyük nailiyyət isə ondan ibarətdir ki, bu dövrdə ölkəmizdə
aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir
modeli - Azərbaycan modeli yaradıldı.
Dayanıqlı və dinamik inkişaf tempinə əsaslanan bu modeli 3 mühüm parametrlə xarakterizə etmək olar: 1)
sərbəst bazar münasibətlərinə əsaslanan və özünüinkişaf qabiliyyətinə malik olan sosialyönümlü bütöv iqtisadi
sistemin - müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması; 2) ölkədə mövcud olan təbii-iqtisadi, texniki-istehsal
və elmi-texniki potensialın fəal surətdə təsərrüfat dövriyyəsinə cəlb olunması; 3) milli iqtisadiyyatın dünya
təsərrüfat sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması.
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Məhz ulu öndərin siyasi iradəsi və səriştəli rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasında qeyd edilən
modelin gerçəkləşməsinin rəsmi bazası kimi bir çox irimiqyaslı konsepsiya və proqramlar- ''Azərbaycanda Kiçik
və Orta Sahibkarlığa Dövlət Yardımı Proqramı (1997-2000-ci illər)'', "Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında maşınqayırma
sənayesinin inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2005-ci illər)", "Azərbaycan Respublikasında aqrar bölmənin
inkişafının Dövlət Proqramı (2002-2006-cı illər)", "Azərbaycan Respublikasının demoqrafik inkişaf
konsepsiyası", "Azərbaycan Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı"
qəbul olunmuş və uğurla həyata keçirilmişdir.
Daxili siyasi sabitlik və iqtisadi inkişafa nail olan Heydər Əliyev təkcə düzgün daxili siyasət kursunu deyil,
həm də onun davamı və tamamlanması olan uğurlu xarici siyasət strategiyasını müəyyənləşdirdi. Balanslı və
çoxvektorlu xarici siyasət kursu kimi xarakterizə olunan bu siyasətin prioritet istiqamətlərindən birini də “yeni
neft diplomatiyası” təşkil edirdi.
Azərbaycanın yeni enerji strategiyasının memarı ümummilli lider Heydər Əliyevin otən əsrin 90-cı illərində
müəllifi olduğu iki siyasi qərar ölkəmizin neft-qaz siyasətinin formalaşmasında həlledici əhəmiyətə malik oldu,
eyni zamanda respublikamızın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə verməyə hazır olduğunu nümayiş etdirdi.
Daha dəqiq desək, 1994-cü il sentyabrın 20-də dünyanın 8 ölkəsinin 11 şirkətinin iştirakı ilə “Əsrin
müqaviləsi”nin imzalanması ölkəmizin yeni neft strategiyasının başlanğıcı oldu. 1996-ci il iyunun 6-da regionun
enerji təhlükəsizliyi sahəsində olduqca mühüm rol oynayan və nəticədə Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib
rol oynayan “Şahdəniz” qaz yatağının işlənməsinə dair müqavilənin imzalanması ilə bu proses dönməz xarakter
aldı.
Bu gün ölkənin təsdiq edilmiş enerji ehtiyatları 1,5-2 mlrd. tondan artıq neft və 2,6 trln. kubmetr qazdan
ibarətdir və 7 kəmərlə Avropa və dünya bazarlarına çatdırılır. Bunlardan 3-ü neft (Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə
istiqamətləri) 4-ü isə qaz ( Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və İran istiqamətləri) kəmərləridir. Bunların içərisində
Heydər Əliyevin adını daşıyan Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum (BTƏ) qaz boru
kəmərlərinin istifadəyə verilməsi həm regional, həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyi baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Təkcə “Şahdəniz” yatağında təsdiqlənmiş qaz yaraqları 1,2 trln. kubmetr təşkil edir.
Ümid” yatağında 200 milyard kubmetr, “Babək” yatağında 400 milyard kubmetr, “Abşeron” blokunda aşkar
edilmiş yeni böyük qaz yatağında isə 350 milyard kubmetrə bərabər qaz ehtiyatı vardır. Bu reallıqlar fonunda
Azərbaycan dövləti qarşısında ya yeni qaz bazarlarına çıxış yolları axtarmaq, ya da ənənəvi istiqamətlər üzrə
ixracı artırmaq vəzifəsi dururdu. Elə bu vəzifədən irəli gələrək ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft
diplomatiyasını uğurla davam etdirən cənab İlham Əliyev müxtəlif obyektiv və subyektiv çətinliklərin öhdəsindən
gələrək 2006-cı ilə “Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 2007-ci ildə “Bakı-Tbilisi-Ərzurum” kimi nəhəng neft və qaz
marşrutlarının reallaşmasına nail oldu. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, “neft kəmərlərinin, xüsusilə BakıTbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi də tarixi hadisə idi. Təkcə ona görə yox ki, ilk dəfə olaraq Xəzər dənizinin
nefti Aralıq dənizinin bazarlarına çıxarılırdı. Eyni zamanda, ona görə ki, bu kəmər yeni bir yol, yeni bir dəhliz
açdı”. Söhbət ilk növbədə Cənub Qaz Dəhlizindən gedir. Onun yaradılması istiqamətində ilk addım olaraq 2011ci ildə Avropa Komissiyası ilə Azərbaycan arasında Strateji əməkdaşlıq və enerji sahəsində Anlaşma
Memorandumu, növbəti ildə isə TANAP-ın çəkilişinə dair Azərbaycan və Türkiyə arasında tarixi saziş imzalandı.
Bu prosesdə ən əsas halqalardan biri sərmayə qoyuluşu ilə bağlı idi. 2013-cü ildə bu məsələ də öz müsbət həllini
tapdı. “Şahdəniz-2” layihəsinə investisiya qoyuluşuna dair qərar qəbul edildi. 2014-cü ildə isə Cənub Qaz
Dəhlizinin Bakıda təməlqoyma mərasimi keçirildi. 2015-ci ildə Qarsda TANAP-ın təməlqoyma mərasimi oldu.
2016-cı ildə analoji addım TAP layihəsi ilə bağlı atıldı. Nəhayət, 2018-ci il mayın 29-da Cənub Qaz Dəhlizinin,
iyunun 12-də isə TANAP-ın rəsmi açılış mərasimləri oldu. 2019-cu ilin 30 noyabr tarixində isə TANAP-ın Avropa
ilə birləşən hissəsinin açılışı oldu. Cənub Qaz Dəhlizinin son hissəsi olan TAP kəməri üzrə işlər 2020-ci ilin 15
noyabr tarixində tamamlandı. Azərbaycan qazının birbaşa olaraq Avropa bazarına çıxışı tam təmin olundu.
Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin uğurunu təmin edən səbəblərdən bəhs edərkən
xüsusi olaraq aşağıdakı amilləri ön plana çəkmişdir: “Birincisi, bu layihə enerji təhlükəsizliyi, enerji
şaxələndirilməsi və azad rəqabəti özündə ehtiva edir. İkincisi, bu layihədə istehsalçı, istehlakçı və tranzit dövlətlər
arasında balans yaratmağa nail olmuşuq. Yəni burada uduzan tərəf yoxdur. Üçüncüsü, siyasət və enerji birbirindən ayrı olmalıdır. Enerji siyasi alət kimi istifadə edilməməlidir. Hesab edirəm ki, Cənub Qaz Dəhlizi
sazişində göstərdiyimiz nümunə nümayiş etdirir ki, enerji ilə siyasət ayrılanda uğur əldə edilə bilər.”
Cari ilin 1 iyun tarixində təşkil edilmiş Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 27-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və
Qaz Sərgisinin rəsmi açılış mərasimində proqram xarakterli çıxışında Prezident İlham Əliyev xüsusi olaraq
vurğuladı ki, “Azərbaycan qazına olan tələbat artmaqdadır. Belə ki, 2021-ci ildə Azərbaycan 22 milyard kubmetr
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təbii qaz ixrac etmişdir. Bu il müvafiq göstərici 24 milyard kub metrə yüksələcəkdir. Yeni reallıqlar fonunda həm
təkcə TAP deyil, Cənubi Qafqaz boru kəməri və TANAP sürətli şəkildə genişləndirilməlidir və biz bunun üzərində
çalışırıq.”
2017-ci il sentyabrın 14-də beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində yeni və
tarixi bir səhifə yazdığına şahidlik etdi. Həmin gün Azərbaycanın unikal enerji strategiyasının memarı olan
Heydər Əliyevin adını daşıyan mərkəzdə “Azəri”, “Çıraq” və “Günəşli” yataqları üzrə yeni sazişin imzalanması
ilə bu yataqların işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadıldı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu və cənab Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi “yeni
neft diplomatiyası”nın möhtəşəm nailiyyətlərinin yuxarıdakı təqdimatı sübut edir ki, Azərbaycan bütün sferalarda,
xüsusilə də enerji sahəsində regionun həlledici aktoruna çevrilmişdir.
Azərbaycan xalqı artıq 19 ilə yaxındır ki, qəlbində əbədi heykəlini qoyduğu ulu öndərin cismani yoxluğunu
onun siyasi xətti ətrafında daha sıx və monolit birlik nümayiş etdirərək yad edir. Xalqımız Heydər Əliyevin fiziki
yoxluğundan 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 son 19 il ərzində özünün milli dövlət
quruculuğu və idarəçiliyinin növbəti şərəfli mərhələsini yaşayır. Bu mərhələ Azərbaycanın siyasi sabitliyində,
iqtisadi gücündə, sosial rifahında, uğurlu xarici siyasətində, xüsusilə də tarix yazan güclü ordusunda öz təsdiqini
tapır. Bu gün müzəffər Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında torpaqlarımızı
Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələrindən azad etmək kimi müqəddəs vəzifəni şərəflə yerinə yetirmişdir.
Məhz 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, habelə digər tərəfdaş dövlətlərin haqq
işimizi müdafiə etməsi Vətən müharibəsində Azərbaycanın tam qələbəsini təmin edən həlledici amillərdir. O
qələbə ki, şəhidlərimizin ruhunu şad etmişdir, o qələbə ki, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Zəngilanımızı, Qubadlımızı,
Ağdamımızı, Kəlbəcərimizi, Laçınımızı, Hadrutumuzu, Suqovuşanımızı, Şuşamızı və bütövlükdə işğal altındakı
bütün ərazilərimizi öz əbədi sahibinə-Azərbaycan xalqına qaytarmışdır.
Bu məqamda Rusiyanın tanınmış ictimai xadimi, Beynəlxalq Avrasiya Hərəkatının rəhbəri Aleksandr
Duqinin fikirlərinə istinad etmək yerinə düşər: “Düşünürəm, hal-hazırda İlham Əliyev dünyada çox nömrəli
siyasətçidir. Son illər ərzində heç bir siyasi liderə İlham Əliyev qədər öz xalqı və dövlətinin milli maraqlarının
müdafiəsi işinin öhdəsindən belə parlaq səviyyədə gəlmək nəsib olmamışdır.” Sitatın sonu. Əlavə şərhə ehtiyac
yoxdur.
Yaşasın Heydər Əliyev siyasi kursu! Yaşasın Xilaskar Ali Baş Komandanımız! Yaşasın Müzəffər
Ordumuz! Yaşasın Qalib Xalqımız!
Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!
Xalq qəzeti. - 2022.- 15 iyun. - № 125. - S. 1,4.
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Qurtuluşun Zəfər təntənəsi
Sahibə QAFAROVA,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
15 İyun Milli Qurtuluş Gününün xalqımızın tarixinə silinməz izlərlə yazılmış ən dəyərli günlərdən biri kimi
ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Milli Qurtuluş Günü Azərbaycanın müasir tarixinin dönüş
nöqtəsi, bugünkü qüdrətli, böyük tarixi zəfərlərə imza atan ölkəmizin müasir reallıqlarını şərtləndirən tarixi
gündür.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin xilası, tənəzzüldən tərəqqi yoluna çıxması Milli Qurtuluş Günü ilə
əlaqədardır. Bu tarixi yaradan, yazan, canından çox sevdiyi xalqının müstəqillik arzularını gerçəyə çevirən isə
böyük şəxsiyyət, milli, müstəqil dövlətimizin banisi Heydər Əliyevdir. Ona görə də Azərbaycan xalqı Ümummilli
Lider Heydər Əliyevlə hər zaman fəxr edir, Onun misilsiz əməllərini qürur hissi ilə xatırlayır.
Azərbaycan parçalanmaq, müstəqil dövlət kimi məhv olmaq təhlükəsi qarşısında
Tarix ən yaxşı müəllimdir və tarixin öyrətdikləri, ibrət dərsləri bu günə, gələcəyə işıq tutur. Azərbaycanın
müasir dövlətçilik tarixi də nəhəng, möhtəşəm zəfərlərlə, unudulmaz anlarla zəngin olduğu kimi, məşəqqətli
hadisələrə də şahidlik etmişdir. Lakin Azərbaycan xalqı hər zaman ən çətin sınaqlar qarşısında, tarixi məqamlarda
doğru qərarlar qəbul etmək bacarığını ortaya qoymuş və böyük xalq olduğunu sübuta yetirmişdir. 1993-cü ilin
iyun ayında Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə inanmaqla, Onu təkidlə hakimiyyətə dəvət etməklə, Ulu Öndərə
xilaskarlıq missiyasını həvalə etməklə ən doğru seçimini edərək, öz dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə sahib çıxmışdır.
Xalqımızın bu tarixi seçimi müstəqil respublikamızı ötən əsrin əvvəllərində yaşadığı acı taledən, müstəqilliyini
itirməkdən xilas etmişdir.
Bəllidir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun dövlətçilik və inkişaf yolları heç
də hamar olmamışdır. Əksinə, digər keçmiş Sovet respublikaları ilə müqayisədə Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk
illəri daha gərgin və mürəkkəb hadisələrlə, böyük təhlükələrlə müşayiət olunmuşdur. Bu isə həm xarici, həm də
daxili amillərlə şərtlənmişdir.
Mühüm coğrafi - strateji əhəmiyyətə malik Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi mövcudluğunu, özünün
zəngin təbii sərvətlərinin sahibi olmasını istəməyən, müstəqil yaşamasına qarşı çıxan xarici dairələrlə yanaşı,
ölkəmizdə siyasi hakimiyyətdə olan səriştəsiz qüvvələrin də yarıtmaz fəaliyyəti onsuz da kövrək olan müstəqillik
sütunlarını sarsıtmış, respublikanın gələcəyi ciddi şəkildə sual altına düşmüşdü. Həmin dövrdə ölkəmizdə mövcud
olan xaos, anarxiya, talançılıq, özbaşınalıq, qanunsuz silahlı dəstələrin yol verdikləri cinayətkar əməllər, ayrı-ayrı
bölgələrdə separatçılıq və parçalanma meyillərinin baş qaldırması, o cümlədən 1993-cü ilin iyununda Gəncədə
baş verən hadisələr, gündən-günə dərinləşən iqtisadi böhran, xarici siyasətdə yol verilən kobud səhvlər ucbatından
ölkəmizin beynəlxalq təcridinin dərinləşməsi və digər təhlükəli proseslərlə yanaşı, Ermənistanın ərazi iddiaları və
getdikcə genişlənən işğalçılıq siyasəti Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin itirilməsi, ölkəmizin müstəqil dövlət
kimi məhv olmaq təhlükəsini meydana çıxarmışdı.
Bakıda bu cür gərgin hadisələrin cərəyan etdiyi bir vaxtda görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin
rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət quruculuğu, hakimiyyət və idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi sahəsində mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, blokada şəraitində
yaşayan Muxtar Respublikaya qarşı Ermənistanın işğal planlarının qarşısı alınmışdı. Ulu Öndərin təşəbbüsü,
cəsarəti və siyasi iradəsi sayəsində keçmiş sovet ordusunun bu ərazidəki bütün silahları və texnikası alınıb Milli
Ordu hissələrinə verilmiş, Naxçıvan Ali Sovetin sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı
dövlət bayrağı elan edilmiş, eyni qərarın Azərbaycan Ali Soveti tərəfindən də qəbul olunması üçün vəsatət
qaldırılmışdı. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı həm paytaxt Bakıda, həm də Muxtar Respublikada baş verənləri
diqqətlə izləyir, ölkəmizin gələcəyi üçün taleyüklü nəticələr çıxarırdı.
Müasir Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsi
Azərbaycan xalqının tarixi sınaq anında Ulu Öndər Heydər Əliyevə üz tutması, Ümummilli Liderə sonsuz
inam və etimad bəsləməsi tamamilə obyektiv gerçəkliklərlə bağlı olmuşdur. Xalqımız ölkəmizin xilasını,
dövlətçiliyin gücləndirilməsini və gələcəyini haqlı olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin timsalında görürdü. Əvvəla,
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tarix Heydər Əliyev şəxsiyyətinin qüdrətini, əzəmətini dəfələrlə sübuta yetirmiş, O, öz əməlləri ilə dünyanın
böyük liderləri sırasında yerini almışdır. Heydər Əliyev xalqına və Vətəninə sonsuz sevgi bəsləyən, bütün şüurlu
həyatını canından artıq sevdiyi xalqına həsr edən, azərbaycanlı olmağı ilə fəxr edən böyük Vətənpərvər idi. Ulu
Öndər harada və hansı vəzifədə çalışmasından asılı olmayaraq, Onun yeganə amalı Azərbaycan xalqına sədaqətlə
xidmət etmək olmuşdur. Ona görə də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini itirmək və bir dövlət olaraq, məhv olmaq
təhlükəsi ilə üzləşəndə xalqımız bütün ümidlərini Heydər Əliyevə bağlamış, yalnız Ulu Öndərin bu tarixi vəzifəni
ləyaqətlə yerinə yetirəcəyini təkidlə tələb etmişdir.
Beləliklə, 1993-cü ilin 15 iyun tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
Sədri seçilmişdir. Bununla da Azərbaycan dövlətçiliyinin qurtuluşunun, xalqımızı nicata, tənəzzüldən tərəqqiyə
aparan yolun əsası qoyulmuşdur.
Ümummilli Lider Ali Sovetin 15 iyunda keçirilən iclasında dövlətçilik tariximizə və xalqımızın milli
yaddaşına əbədi həkk olunmuş tarixi nitqində Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini qorumağın və
inkişaf etdirməyin Özünün başlıca amalı olduğunu bəyan edərək demişdir: "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.
... Heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı hissəsini harda olursa-olsun, yalnız və yalnız
Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm".
Azərbaycanparlamentarizmtarixininparlaqsəhifəsi, hərbirimizüçünböyükiftixarmənbəyi
15 iyunun Milli Məclisin üzvləri olaraq, bizim üçün müstəsna əhəmiyyəti həm də onunla əlaqədardır ki,
möhtəşəm qurtuluş tarixi parlamentimizdə yazılmağa başlanmışdır. Bu dövr Azərbaycan parlamentarizm tarixinin
parlaq bir səhifəsi, bizim hər birimiz üçün böyük iftixar mənbəyidir. Ulu Öndərin Ali Sovetin Sədri vəzifəsində
çalışdığı 4 aya yaxın müddətdə Azərbaycanın demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi gələcək inkişafının təməli
qoyulmuş, Heydər Əliyev bu dövrdə Azərbaycanın demokratik hüquqi, siyasi sisteminin müəllifi kimi üzərinə
götürdüyü vəzifəni ləyaqətlə yerinə yetirmişdir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev hər zaman demokratik normaları müdafiə edən, bu bəşəri dəyərləri
özünün idarəçilik sistemində əxz etdirən böyük demokrat olmuşdur. Onun Ali Məclisin Sədri kimi fəaliyyəti də
məhz bu prinsiplərlə kifayət qədər zəngin olmuşdur. O, 1993-cü il 15 iyun tarixli nitqində Azərbaycanın gələcək
prioritetləri haqqında danışarkən demişdir: "Müstəqil Azərbaycanda demokratiya inkişaf etdirilməlidir. Siyasi
plüralizmə geniş yol verilməlidir. Azərbaycan Respublikasında Konstitusiyanın pozulmasına, qanun pozulmasına
yol verilməməlidir. Dövlət quruculuğu və cəmiyyətin formalaşması məhz demokratik prinsiplər əsasında
olmalıdır. Siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, hürriyyət, insan azadlığı, insan haqlarının qorunması və sərbəst
iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri bərqərar olmalıdır".
O vaxta qədər siyasi çaxnaşmaların, şəxsi maraqları ilə hərəkət edən qrupların mübarizəsinin mərkəzi olan
Azərbaycan parlamenti Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə demokratiya məbədinə, ölkəmizin problemlərinin həlli ilə
bağlı demokratik müzakirələrin keçirildiyi bir tribunaya çevrilmişdir. O, parlamentin fəaliyyətində nizam-intizamı
təmin etmiş, qanunverici orqanın məqsədyönlü fəaliyyət göstərməsinə nail olmuşdur. Milli Məclisin bütün
iclasları, mətbuat konfransları, respublika əhəmiyyətli müşavirələr birbaşa yayımla televiziya ekranlarına
verilməyə başlanmış, xalq ölkənin gələcək taleyinin həll olunduğu o günlərdə məlumatları birinci mənbədən əldə
etmək imkanı qazanmış, parlamentin ictimai nüfuzu yüksəlmişdir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə qanunvericilik
fəaliyyətinə yeni nəfəs və demokratik ənənələr gətirilmiş, ölkə həyatının bir çox sahələrinə həsr olunmuş
mütərəqqi qanunlar qəbul olunmuşdur.
Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin yeni erası
1993-cü il oktyabrın 3-də keçirilən prezident seçkilərində seçicilərin 98,8 faizi Ulu Öndər Heydər Əliyevə
səs verərək ölkənin taleyini yenidən bu görkəmli dövlət xadiminə həvalə etmişdir. Bununla da Azərbaycan öz
dövlətçilik tarixinin yeni və şərəfli bir erasına daxil olmuşdur.
Əlbəttə, həmin ağır dövrdə görülməli olan işlər olduqca çox idi. Böyük səriştəyə və təcrübəyə, mükəmməl
idarəçilik qabiliyyətinə malik olan Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkəmizin qurtuluş, daha sonra isə dirçəliş
konsepsiyasını yüksək məharətlə hazırlamış, təxirəsalınmaz tədbirləri müəyyən etmişdir. "Əgər respublikada
ictimai-siyasi sabitlik olmasa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa, heç bir sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud
problemlərin həll edilməsindən söhbət gedə bilməz", - deyən Heydər Əliyev ilk növbədə xalqımızın sonsuz
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dəstəyinə söykənərək, sarsılmaz vətəndaş həmrəyliyinin, dövlət-vətəndaş birliyinin yaradılmasına nail olmuşdur.
Ölkəmizin gələcək inkişafının təməlində dayanan sabitliyin təmin olunmasında bu platforma həlledici faktor
qismində çıxış etmişdir. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə o zamana qədər mövcud olan və siyasi sistemi,
dövlətçilik sütunlarını sarsıdan xaos və anarxiya aradan qaldırılmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı törədilən
təxribatlar və qəsd ssenarilərinin də məhz dövlət-vətəndaş həmrəylinin sarsılmazlığı, xalqımızın Ulu Öndərin
ətrafında bir yumruq kimi birləşməsi sayəsində qarşısı alınmışdır. Ona görə də 1993-2003-cü illəri əhatə edən bu
dövr ölkəmizdə sabitliyin, vətəndaş həmrəyliyinin, müstəqilliyimizin sarsılmaz əsaslarının yaradılması mərhələsi
kimi dəyərləndirilə bilər.
Sabitliyin təmin olunmasından sonra respublikamızda həyatın bütün sahələrini əhatə edən genişmiqyaslı
islahatlar başlamışdır. Böyük nailiyyətlərlə zəngin olan bu dövrdə hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğu sahəsində
ardıcıl tədbirlər, zəruri hüquqi təsisatların formalaşdırılması, müstəqil Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasının hazırlanması və ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi, ölkənin müasir hüquq sisteminin
formalaşdırılmasında beynəlxalq təcrübənin geniş tətbiqi, bir sıra məhdudiyyətlərin, o cümlədən senzuranın, ölüm
hökmünün ləğv edilməsi Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasının sarsılmaz əsaslarının
yaradılmasını təmin etmiş, siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarına geniş fəaliyyət
imkanlarının yaradılması, plüralizm, söz və mətbuat azadlığının təmin olunması istiqamətində ardıcıl dövlət
siyasəti həyata keçirilmişdir.
Müstəqil ölkənin iqtisadi əsaslarının möhkəmləndirilməsi, müxtəlif mülkiyyət növlərinə əsaslanan, bazar
iqtisadiyyatına keçidi təmin edən liberal iqtisadiyyata transformasiya prosesinə başlanılması, inhisarçılığa və
haqsız rəqabətə son qoyan, azad sahibkarlığa güclü dövlət dəstəyini nəzərdə tutan əsasların formalaşdırılması,
qlobal strukturlara inteqrasiyanın gücləndirilməsi və xarici iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, özəlləşdirmə
proqramının və torpaq islahatlarının həyata keçirilməsi, maliyyə siyasəti, büdcə, vergi, gömrük islahatlarının
reallaşdırılması güclü milli iqtisadiyyatın yaradılmasına imkan vermişdir. Milli sərvətlərimizdən dövlətin və
xalqın mənafeyinə uyğun olaraq, ölkənin qüdrətinin artırılmasına yönəldilməsi, nəhəng enerji və nəqliyyat
layihələrinin icrasına başlanılması, şaxələndirilmiş enerji siyasətinin bazisini təşkil edən "Əsrin müqaviləsi"nin
imzalanması, Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük həcmlərdə investisiyanın cəlb edilməsinə nail olunması yeni
şəraitdə qarşıda duran bir çox problemlərin həllinə şərait yaratmışdır. Bu mərhələdə Azərbaycanın xarici siyasəti
tamamilə yeni keyfiyyətdə qurulmuş, həyata keçirilən praqmatik siyasət nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq aləmlə
münasibətləri genişlənmiş, müstəqilliyimizin ilk illərində mövcud olan təcrid aradan qaldırılmış, Azərbaycanın
beynəlxalq təşkilatlarda fəal təmsilçiliyi təmin edilmişdir. Bununla yanaşı, müasir, güclü ordu quruculuğu
prosesinə başlanılmış, uğurlu Horadiz əməliyyatı keçirilmiş, torpaqlarımızın bir hissəsi işğalçılardan azad
edilmişdir. Geniş sosial müdafiə tədbirlərinin reallaşdırılması, əmək və pensiyaların artırılması, xüsusilə həssas
təbəqələrə dövlət dəstəyinin genişləndirilməsi əhalinin həyat şəraitinin əsaslı şəkildə yaxşılaşdırılmasına imkan
vermişdir.
Beləliklə, 1993-2003-cü illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən nəhəng işlər nəticəsində
Azərbaycanın qarşısında duran taleyüklü vəzifələr uğurla icra edilmişdir. Heydər Əliyev Azərbaycanı mürəkkəb
geosiyasi şəraitdə, ağır böhran, vətəndaş qarşıdurması, hərc-mərclik, dərin iqtisadi və sosial-siyasi böhran
burulğanından böyük məharətlə çıxararaq, onun müstəqilliyinin əbədiliyini, sarsılmazlığını və dönməzliyini təmin
etmişdir.
Yeni əsrin yeni LİDERİ
Əlbəttə, biz böyük dövlət xadimi, müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi və memarı, xalqımızın
Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərindən danışarkən Onun özündən sonrakı dövrdə də
Azərbaycanı yüksək səviyyədə inkişaf etdirəcək, ölkəmizə tarixi zəfərlər qazandıracaq layiqli varis, qətiyyətli
lider yetişdirməsini mütləq şəkildə vurğulamalıyıq. Ulu Öndərin Azərbaycan xalqına xitabən "Mən Ona özüm
qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm", - deyə təqdim etdiyi yeni əsrin yeni lideri, möhtərəm
Prezident İlham Əliyev Azərbaycana uğurlu rəhbərliyi ilə həm Ümummilli Liderimizin, həm də Ona böyük
ümidlər bəsləyən xalqımızın etimadını layiqincə doğrultmuşdur.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu, səmərəli daxili və xarici siyasət
həm Azərbaycanın qüdrətinin artmasında, həm də ölkəmizin dünya miqyasında öz layiqli yerini tutmasında
ifadəsini tapır. Dünyanın ən sabit və təhlükəsiz ölkələrindən biri olan Azərbaycan dövlətçilik tarixi baxımından
qısa dövr kimi xarakterizə olunan bir müddətdə bəzi dövlətlərin əsrlər boyu əldə edə bilmədiyi nailiyyətlərə imza
atmışdır. Bu dövr ərzində ölkəmizin iqtisadi qüdrəti daha da artmış, iqtisadi şaxələndirmə siyasəti uğurla
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reallaşdırılmış, qeyri-neft sektorunun iqtisadiyyatda payı yüksəlmiş, azad sahibkarlığın inkişafına əlverişli şərait
yaradılmış, minlərlə yeni müəssisə fəaliyyətə başlamış, bank-maliyyə sistemində ciddi institusional islahatlar
həyata keçirilmiş, ölkənin maliyyə və valyuta ehtiyatları artırılmış, dövlət proqramlarının icrası nəticəsində
regionların sürətli sosial-iqtisadi inkişafına nail olunmuşdur. İqtisadi sahədə aparılan islahatlar modern siyasi
islahatlarla davam etdirilmiş, Azərbaycanda demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsi, siyasi plüralizmin və
çoxpartiyalı demokratik siyasi sistemin inkişaf etdirilməsi, siyasi sistemin subyektləri arasında dialoq mühitinin
gücləndirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının fəaliyyətinə
geniş imkanların yaradılması istiqamətlərində çoxşaxəli islahatlar həyata keçirilmişdir. Bütün bu tarixi
nailiyyətlərin nüvəsində isə Heydər Əliyev siyasəti, Qurtuluş məfkurəsi dayanır.
Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin Ümummilli Liderin siyasi kursunu müasir dövrün çağırışlarına uyğun
zənginləşdirərək davam etdirməsi sayəsində Azərbaycan dinamik inkişaf edən, modernləşən, beynəlxalq
miqyasda nüfuzu gündən-günə artan, etibarlı tərəfdaş, sözünə güvənilən, mühüm qlobal təşəbbüsləri yüksək
məharətlə həyata keçirən dövlətə çevrilmişdir. Biz bu gün Heydər Əliyev ideyalarının Azərbaycana qazandırdığı
nəhəng nailiyyətlərdən, ölkəmizin iqtisadi, sosial, humanitar sferalarda əldə etdiyi uğurlardan bəhs edərkən Ulu
Öndərin zəngin dövlətçilik irsini yaşadan, onu gələcək nəsillərə ötürən Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın və onun rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli
fəaliyyətini xüsusi qeyd etməliyik. Ulu Öndərin əvəzolunmaz 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. Təhsil, səhiyyə, idman,
elm və texnologiya, ekologiya, sosial və digər sahələrdə, Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin dünyada
tanıdılması və təbliğ olunması istiqamətində müxtəlif layihələr həyata keçirən fondun fəaliyyəti ən yüksək
qiymətə layiqdir.
Bu gün Ulu Öndərin ruhu şaddır!
Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Azərbaycanı bütöv görmək idi. Çox təəssüf ki,
müstəqilliyimizin ilk günlərində Heydər Əliyev kimi böyük dövlət xadimi və qətiyyətli liderin Azərbaycanda
rəhbərlikdə olmaması, siyasi hakimiyyətdə təmsil olunan şəxslərin iradəsizlik, qorxaqlıq nümayiş etdirməsi çox
ağır nəticələr doğurmuş, o cümlədən torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Ulu Öndər Heydər Əliyev isə xalqın
təkidli tələbi ilə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasını
dövlətin bir nömrəli prioriteti elan etmiş və bu məqsəd uğrunda bütün gücünü səfərbər etmişdir. O, məcburi
köçkünlər qarşısında çıxışlarının birində böyük inamla söyləmişdir: "Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək
Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür, hər bir azərbaycanlı üçün iftixar
mənbəyidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir".
Ulu Öndər Heydər Əliyevin işğal altında olan torpaqlarımızın azadlığı, xalqımızın Qarabağa qayıtması
arzusu 2020-ci ildə gerçəyə çevrildi. Azərbaycan dövləti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
torpaqlarımızın işğalına son qoyaraq, tarixi ədaləti və özünün ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. Həmin il noyabrın 8də dövlətimizin başçısı, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycan xalqına müraciətində böyük
qürurla Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunduğunu demişdir: "Mən bu gün eyni zamanda 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! Şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır bu
gün!"
Bu gün dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə Azərbaycan Heydər Əliyevin yaratdığı möhkəm təməllər
üzərində uğurla inkişaf edir. Müasir, qüdrətli Azərbaycan məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi azad,
müstəqil, ərazi bütövlüyü təmin olunmuş Azərbaycandır. Möhtərəm Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Heydər Əliyevin arzuları reallaşır, dövlətimizin başçısı taleyüklü məsələləri, planları, işləri böyük uğurla həyata
keçirir. Bu gün Heydər Əliyev ideyaları, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycana, xalqımıza möhtəşəm nailiyyətlər
qazandırır. Vətən müharibəsində qazanılan tarixi Zəfər də bu uğurların məntiqi nəticəsidir.
Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Gününü qeyd etdiyi bu gün - 15 iyun həm də tarixi Şuşa
Bəyannaməsinin imzalanmasının birinci ildönümü ilə əlamətdardır. Əslində, bu iki tarixi hadisə arasında təbii bir
bağ, inkarolunmaz bir əlaqə vardır. 1993-cü ildə Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə qayıdışı ilə bir dövlət kimi məhv
olmaq təhlükəsindən xilas olaraq, inkişafa, sabitliyə, təhlükəsizliyə, öz Qurtuluşuna qədəm qoyan Azərbaycanın
mədəniyyət beşiyi Şuşada 28 il sonra bu tarixi sənədə imza atılması özlüyündə böyük bir rəmzi məna daşıyır. Bu,
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Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq əlaqələrinin, xalqlarımızın mənəvi birliyi ilə yanaşı, siyasi, iqtisadi
sahədə də həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi, həmçinin bütün türk dünyasına böyük töhfədir. Şuşa Bəyannaməsi
də, azad Şuşada dalğalanan Azərbaycan və Türkiyə bayraqları da ölkələrimiz arasında sarsılmaz birliyi bütün
dünyaya nümayiş etdirir. Necə ki, İkinci Qarabağ müharibəsi başlanan gündən, ilk saatlardan Türkiyə Prezidenti
cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan, qardaş Türkiyə xalqı Azərbaycana birmənalı, dəqiq və açıq dəstək ifadə etmişdir,
bu gün də iki qardaş ölkə olaraq, Azərbaycan və Türkiyə gələcəyə doğru birgə addımlayır. Möhtərəm Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "Biz yaxşı günlərdə də, çətin günlərdə də hər zaman bir-birimizin yanındayıq və
elə etməliyik və edəcəyik ki, qabaqda ancaq yaxşı günlər olsun. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı, birliyi
xalqlarımız üçün əsas yol istiqamətidir".
Bəli, indi Azərbaycanın qarşısında yeni üfüqlər açılmış, yeni vəzifələr dayanmışdır. Möhtərəm Prezident,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad olunmuş şəhər və rayonlarımız Şuşanın
timsalında yenidən qurulur, dirçəldilir. Böyük Qayıdışın reallaşdırılması istiqamətində təxirəsalınmaz və çox
böyük tədbirlər, strateji layihələr həyata keçirilir. Bu isə bir daha Azərbaycan dövlətinin gücünü, Heydər Əliyev
siyasətinin təntənəsini, möhtərəm Prezident İlham Əliyevin böyük liderlik xüsusiyyətlərini nümayiş etdirir.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan dövləti özünün çoxəsrlik tarixinin ən güclü,
qüdrətli dövrlərini yaşayır. Bu gün Heydər Əliyevin yaratdığı milli dövlətçilik ənənələri üzərində möhtərəm
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf edən Azərbaycan müstəqil dövlətçilik tariximizin ən güclü
Azərbaycanıdır.
Azərbaycan. - 2022.- 15 iyun. - № 125. - S. 1,3.
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Azərbaycan Heydər Əliyevin arzuladığı ölkəyə çevrilib
Səbinə Xasayeva,
Milli Məclisin deputatı
Hər tarixi gün əsasən dövlətçiliklə bağlı olur. Bu baxımdan, xalqımızın tarixində xüsusi yer tutan günlər
çox olub. O günləri tarixi şəxsiyyətlər tarixləşdiriblər. Belə tarixi şəxsiyyətlər tarixin axarını xalqın sabahına
istiqamətləndirirlər. Bu, inkişaf, tərəqqi deməkdir.
Xalqımızın tarixində belə günlər çox olub. Belə günlərdə xalqın gələcək müqəddəratını müəyyən edən
mühüm başlanğıcların əsası qoyulur. Belə başlanğıclardan biri 1993-cü ilin 15 iyunudur. Milli Qurtuluş Günündə
Azərbaycan dövlətçiliyi xilas edildi. Azərbaycan dövlətinin sabahını tarixin burulğanına atmaq istəyənlərin
niyyətləri puç oldu.
Milli Qurtuluş Günü kimi tarixləşən 15 İyun ərəfəsində Azərbaycanda hakimiyyət boşluğu yaranmışdı.
Azərbaycan dövlətçiliyi təhlükə qarşısında idi. Separatçılar dövləti parçalamağa çalışırdılar. Milli qarşıdurma
yaranmışdı. Cəmiyyətin bütün təbəqələri əmin idi ki, yenicə müstəqillik qazanmış ölkəni düşdüyü ağır
vəziyyətdən çıxarmağa qadir yeganə şəxsiyyət Heydər Əliyevdir. Bu, bütün xalqın yekdil qərarı idi. Onda xalq
təkidlə böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etdi. Bu, dövlətçiliyin xilası baxımından yeganə çıxış
yolu idi.
Dövlət idarəçiliyində yol verilən nöqsanlar digər sahələrə də təsir göstərirdi. Ermənistan bundan
bəhrələnməklə, havadarlarının hərbi köməyindən yararlanaraq Azərbaycanın torpaqlarını işğal edirdi. Belə bir
vaxtda orduda da vəziyyət son dərəcədə xoşagəlməz idi. Ordu düşmən hücumlarının qarşısını almaqda çətinlik
çəkirdi.
Xalqın təkidi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri
seçildi.
Ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışı ilə ölkədə uzun illər davam edən gərginlik, milli qarşıdurma aradan
qaldırıldı, dövlətçiliyimiz xilas edildi, respublikamız vətəndaş müharibəsindən və parçalanma təhlükəsindən
xilas oldu. Xalqımızı nicata aparan yol bilavasitə həmin gündən başlandı. Ona görə də 15 İyuna Milli Qurtuluş
Günü deyildi. Bu gün həmin adla yaşadılır, həmin adla yaşayacaq.
Sonralar ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqilliyimizin bu mərhələsini belə xarakterizə edirdi:
“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 Azərbaycana
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”.
Ümummilli liderin şəxsiyyəti, onun özünəməxsus siyasi idarəetmə qabiliyyəti, xarizması, qətiyyəti,
uzaqgörənliyi böhrana son qoydu, xalqımız azərbaycançılıq ideyaları ətrafında birləşdi. Dünyanın böyük
dövlətləri Azərbaycanla ikitərəfli, çoxtərəfli müqavilələr imzalamağa maraq göstərdi. Azərbaycan müstəqil,
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Respublikanın qarşısında duran problemlər
mərhələlərlə həll olundu, əmin-amanlıq, siyasi sabitlik yarandı.
“Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına,
ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır”, – deyən ümummilli lider ölkənin ictimai-siyasi,
sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yaratdı, elmi əsaslara, beynəlxalq norma və
prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesinə başladı. Ulu öndərin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz
tədbirlərin nəticəsi kimi, ölkənin iqtisadi inkişafı təmin edildi, ordunun formalaşdırılması ardıcıllıqla davam
etdirildi, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir silahlı qüvvələr nizami ordu kimi həmin istiqamətdə
formalaşdırıldı. Bu ordu Horadiz əməliyyatı kimi tarixləşən döyüşdə həmin istiqamətdə qələbəni təmin etdi.
Qazanılan qələbə ordunun döyüş əzmini daha da yüksəltdi.
1994-cü ilin mayında ölkəmiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə nail olundu.
Ölkə daxilində yaranmış nisbi sabitlikdən, beynəlxalq aləmdə Azərbaycana münasibətdə artan inam və
etimad 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması və onun gerçəkləşdirilməsi ilə nəticələndi.
Bu strategiyanın müəllifi böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev idi. Bu müqavilə Azərbaycanın iqtisadi inkişaf
konsepsiyasının əsasını təşkil edən neft strategiyasının həyata keçirilməsinin parlaq təzahürü idi. Heydər Əliyevin
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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. Prezident İlham
Əliyevin hakimiyyəti dövründə bu transmilli layihələrə Çini Avropa ilə birləşdirən Bakı–Tbilisi–Qars dəmir yolu,
Azərbaycan qazını Avropaya çatdıran Cənub Qaz Dəhlizi əlavə edildi.
Həyatın bütün sahələrində tərəqqi və dirçəliş təmin edildi. Heydər Əliyev dühasının xidmətləri olan bu
nailiyyətlər Azərbaycanı məhv olmaqdan qurtardı, müstəqilliyimizi daimi, sarsılmaz və dönməz etdi. Bütün
bunlar 1993-cü ilin 15 iyununun tarixi nailiyyətləridir. Ulu öndərin xalqımız və tariximiz qarşısında ən böyük
xidmətləri kəskin geosiyasi ziddiyyətlərin mövcud olduğu bir şəraitdə Azərbaycan dövlətçiliyini xilas edərək
ölkəmizi parçalanıb yox olmaq təhlükəsindən qurtarmasında idi.
Ölkənin ali qanunvericilik orqanı olan Milli Məclis xalqın ən müxtəlif təbəqələrinin arzu və istəklərini
nəzərə alaraq, Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtdığı 15 iyunu əbədiləşdirdi. 15 İyun – Qurtuluş Günü
Azərbaycan Milli Məclisinin qərarı ilə 1997-ci ilin 27 iyununda rəsmiləşdirildi. Ali Sovetin həmin tarixi
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 qurban verirəm” deyib meydana atılan böyük ürəkli Vətən
oğlunun öz xalqı, öz Vətəni qarşısında misilsiz fədakarlığı idi”.
Azərbaycan xalqı 15 İyunu əziz bayram kimi qeyd etməklə yanaşı, həm də dövlətçiliyimizin qurtuluşunun
başlanğıcı kimi dəyərləndirir. Ötən illərdə ümummilli liderimizin həyata keçirdiyi şərəfli xilaskarlıq missiyası
xalqımızın və bütün dünyanın gözü qarşısında cərəyan etmiş, Azərbaycan məhv olmaq təhlükəsindən qurtularaq
gələcəyə inamla baxan güclü bir dövlətə çevrilmişdir. Bu illərdə Heydər Əliyevin gərgin zəhməti, əzmi və siyasi
iradəsi sayəsində reallaşdırdığı nəhəng işlər öz miqyasına görə heyrət doğurur.
Bu gün Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ənənələri formalaşdırılıb. Bu, böyük tarixi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin tarixi xidmətlərinin nəticəsidir.
Azərbaycan Respublikasının milli qurtuluş yolu davam edir. Bu, Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi
yoldur. Bu yolla gedən Azərbaycan durmadan yüksəlir, inkişaf edir. Heydər Əliyevin özü vaxtilə müdrikcəsinə
demişdir: “Heç bir qüvvə Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən ala bilməz. Bundan sonra heç bir qüvvə
Azərbaycan dövlətçiliyini məhv edə bilməz”. Bu inam, bu qətiyyət Milli Qurtuluş Gününün mahiyyətindədir.
Dünya siyasətçiləri də etiraf edirlər ki bugünkü Azərbaycan Heydər Əliyevin görmək istədiyi ölkəyə
çevrilib. Vətən müharibəsində zəfər qazandıq. İki ildir ki, Milli Qurtuluş Gününü əsl bayram ovqatı ilə qeyd
edirik.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin məcburi köçkünlər qarşısında çıxışlarının birində böyük inamla
söylədiklərini yaxşı xatırlayıram: “Arzu edirəm ki, sizinlə birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik.
Şuşa Azərbaycanın gözüdür, hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin,
tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma təkcə Şuşa yox, Laçın dağları da əzizdir. Biz heç vaxt
Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o
bulaqları, Kəlbəcərin o İsti suyu – biz onlarsız yaşaya bilmərik”.
Bəli, bu gün ulu öndərin arzuladığı Azərbaycanda yaşayır və bununla da fəxr edirik.
Xalq qəzeti. - 2022.- 14 iyun. - № 124. - S. 4.
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Dövlətçilik tariximizin şanlı qürur səhifəsi
Vüqar Rəhimzadə,
Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatının sədri, siyasi elmlər doktoru
Əgər ulu öndər Heydər Əliyev o vaxt hakimiyyətə gəlməsəydi, bu gün Azərbaycan bəlkə də ən
yaxşı halda ancaq kiminsə əlinin altında bir oyuncaq dövlət kimi, bir yarımmüstəmləkə kimi yaşaya
bilərdi
Xalqın xilaskarı olmaq missiyası
Azərbaycan 1991-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqının süqutunun məntiqi nəticəsi olaraq dövlət
müstəqilliyini yenidən bərpa etsə də, təəssüf ki, xalqımız bu sevinci uzun müddət yaşaya bilmədi. Çünki
müstəqilliyimizin bərpasının ilk illərində ölkəyə rəhbərlik edənlərin səriştəsizlikləri, idarəçilik qabiliyyətlərinin
yoxluğu, ayrı-ayrı siyasi qüvvələr və mafioz qruplar arasında hakimiyyət uğrunda gedən amansız mübarizə
Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub möhkəmləndirməsinə imkan vermirdi. Belə bir şəraitdə 1992-ci ildə
hakimiyyəti silah gücünə zəbt edən AXC-Müsavat cütlüyü birillik hakimiyyəti dövründə ölkəmizi daha da
çıxılmaz vəziyyətə saldı. Küçədən hakimiyyətə gələn “bəylər”in diletantlığı, bacarıqsızlığı nəticəsində bütün
sahələrdə gündən-günə güclənən anarxiya, xaos, özbaşınalıq, Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində yaranan
gərgin vəziyyət, xüsusilə Qarabağda və ətraf rayonlarda ərazilərin biri-birinin ardınca düşmən tərəfindən işğal
edilməsi hakimiyyətə qarşı xalqın narazılığını və nifrətini daha da artırırdı. Ölkəmizin ayrı-ayrı bölgələrində
separatçılıq və parçalanma meyillərinin baş qaldırması onsuz da dözülməz olan vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı.
Separatçı Əlikram Hümbətov tabeliyində olan silahlı qüvvələrdən istifadə edib cənub rayonlarında "Talış-Muğan
Respublikası" adlı qondarma qurum yaratmağa çalışırdı. Şimal bölgəsində isə separatçı "Sadval" təşkilatı
Azərbaycan dövlətçiliyi əleyhinə fəaliyyətlə məşğul idi. Bütün bunların məntiqi nəticəsi kimi 1993-cü il iyunun
4-də Gəncədə AXC-Müsavat hakimiyyəti əleyhinə qiyam baş verdi, qardaş qanı axıdılmaqla vətəndaş
müharibəsi başladı.
Bu proseslər bir daha sübut edirdi ki, AXC-Müsavat cütlüyü ölkədə qayda-qanun yaratmaq, xüsusilə
müstəqilliyimizi qorumaq iqtidarında deyil. Çünki onları birillik iqtidarları dövründə yalnız bir məqsəd
düşündürürdü: Nəyin bahasına olursa-olsun, hətta ölkə qan gölündə boğulsa belə hakimiyyəti qoruyub saxlamaq.
Bu məqsəd naminə ölkəmizə yeni-yeni faciələr gətirən, günahsız insanların həlak olmasına şərait yaradan AXCMüsavat iqtidarının xarici siyasəti də bərbad vəziyyətdə idi. Dövlət idarəetməsində heç bir təcrübəsi olmayan bu
başıpozuq dəstə bütün dövlətlərlə, xüsusilə qonşularla münasibətləri korlamış, hətta bəzi ölkələrə qarşı əsassız
iddialar irəli sürməklə Azərbaycanı təcrid vəziyyətinə gətirib çıxarmışdı. Bir sözlə, AXC-Müsavat cütlüyünün
birillik hakimiyyəti ölkədə anarxiya, xaos, özbaşınalığın tüğyan etməsi, iqtisadiyyatın çökməsi, əhalinin sosial
durumunun son dərəcə ağırılaşması, torpaqlarımızın işğalı, Azərbaycanın dünyadan təcrid olunması ilə
nəticələnmişdi.
Vəziyyətin daha da ağırlaşacağından qorxuya düşən və heç bir əməli tədbir görməyi bacarmayan AXCMüsavat rəhbərləri məsuliyyətdən yayınmaq üçün bir-birinin ardınca istefa verməyə, ulu öndər Heydər Əliyevi
təkidlə hakimiyyətə dəvət etməyə məcbur oldular. Ümummilli Lider onların bu təkliflərini qəbul etmir, vəziyyət
isə getdikcə daha da pisləşirdi. Son nəticədə Azərbaycan xalqı ayağa qalxdı, üzünü xilaskarına tutaraq böyük
dövlətçilik təcrübəsinə malik, nüfuzlu siyasi xadim olan Heydər Əliyevi təkidlə ölkəyə rəhbərlik etməyə çağırdı.
Xalq özünün sınanmış rəhbərinə inanır və etimad göstərirdi. Bilirdi ki, yalnız ulu öndər Heydər Əliyev kimi
böyük siyasi nüfuza və zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan dahi lider bu vəziyyətdən çıxış yolu tapa,
Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub saxlaya və inkişaf etdirə bilər. Əslində, bu, bütün xalqın qəlbinin səsi idi.
Xalqımız ümummilli lider Heydər Əliyevin ətrafında sıx birləşməklə öz gələcək taleyini özü həll etmək niyyətində
idi. Beləliklə, 1993-cü il iyunun 9-da ulu öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıtdı və
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin taleyindən daha dəhşətli hadisələrin gözlənildiyi ölkəmizi mövcud bəlalardan
xilas etdi. Həmin gün, sözün həqiqi mənasında, ölkəmizin gələcək taleyində dönüş anı oldu, Böyük Qurtuluşa
doğru mühüm addım atıldı. Xalqımızı nicata aparan yol bilavasitə həmin gündən başlandı.
Milli Qurtuluş Günü: Çağdaş dövlətçiliyimizin təməl daşı
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1993-cü il iyunun 15-də ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışıAzərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilməsi nəticəsində ölkəmiz dərin ictimai-siyasi və iqtisadi
böhrandan xilas oldu, gələcək sürətli inkişafın möhkəm təməlləri qoyuldu. Milli Məclis 1997-ci ildə ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda yenidən hakimiyyətə qayıtdığı 15 İyun tarixini Milli Qurtuluş Günü elan
etdi.
Ulu Öndərin tarixi missiyası üç mühüm amilə söykənirdi: Xalqın əbədi Liderinə möhkəm və sarsılmaz
inamı, dəstəyi; Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyü, qüdrəti, əzəməti; Ümummilli Liderin mənsub olduğu
Azərbaycan xalqına, Vətəninə sonsuz sevgisi.
Zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan Ümummilli Lider “Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və
yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına, ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr
olunacaqdır” söyləyərək uğurlu xilaskarlıq missiyası nəticəsində Azərbaycanı dünyanın siyasi xəritəsindən
silinmək təhlükəsindən, Xalq Cümhuriyyətinin acı taleyini yaşamaq aqibətindən xilas etdi. Milli Qurtuluş yeni,
yüksək intibaha açılan qapı kimi tariximizi şərəfləndirdi. Ümummilli Liderin müdrikliyi, uzaqgörənliyi, qətiyyəti
və dövlətçilik bacarığı sayəsində Azərbaycan tezliklə təlatümlərdən, sarsıntılardan uğurla çıxaraq gələcəyə inamla
baxan bir dövlətə çevrildi. Ulu Öndər sonralar müstəqilliyimizin ilk illərini belə xarakterizə edirdi: “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 Azərbaycana 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.”
Düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti ilə 1993-cü ilin iyun ayından ölkədəki vəziyyəti müsbət istiqamətdə
inkişaf etdirməyə nail olan ümummilli lider Heydər Əliyevin həmin il oktyabrın 3-də Prezident seçilməsi ilə
Azərbaycan dövlətçiliyini gözləyən faciələrin qarşısı alındı. Ulu Öndər qarşıdakı dövrün hədəflərini belə bəyan
etmişdi: "Azərbaycan Respublikasında demokratik, hüquqi dövlət qurulmalıdır. Azərbaycan Respublikası
demokratiya yolu ilə getməlidir, heç vaxt totalitar sistemə, kommunist rejiminə qayıtmamalıdır. Azərbaycan
Respublikasında siyasi plüralizm hökm sürməlidir. İnsan, söz, din, dil azadlığı - bunların hamısı bərqərar
edilməlidir. İnsan hüquqlarının qorunması bizim əsas məqsədlərimizdən biri, dövlət orqanlarının, hüquqmühafizə orqanlarının əsas vəzifələrindən biri olmalıdır. Dövlətin hüquqları da qorunmalıdır. Biz
iqtisadiyyatda köklü islahatlar aparıb bazar iqtisadiyyatına keçməliyik. Bizim borcumuz bütün Azərbaycanın
simasını dəyişdirməkdir, Azərbaycanı inkişaf etmiş, sivilizasiyalı, demokratik prinsiplərlə yaşayan bir dövlətə,
cəmiyyətə çevirməkdir, Azərbaycan vətəndaşlarının gələcək həyatını azadlıq, demokratiya yolu ilə təmin
etməkdir. Biz bu yolun yolçusuyuq, bu yolla da gedəcəyik. Bu yol xalq yoludur.”
Ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin müstəqilliyini qorudu, respublikada tüğyan edən ictimai-siyasi böhranı
aradan qaldırdı və dayanıqlı inkişafın təməlini qoydu. Heydər Əliyevin adı tariximizə Vətənin və xalqın xilaskarı
kimi yazılıb. Ümummilli Lider problemlərin həlli üçün ölkədə vətəndaş həmrəyliyini, sabitliyi mühüm amil kimi
qeyd etmişdi: “Əgər respublikada ictimai-siyasi sabitlik olmasa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa, heç bir
sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud problemlərin həll edilməsindən söhbət gedə bilməz.”
Azərbaycan qısa müddətdə sabitlik məkanına çevrildi. Ölkəmizlə iqtisadi əlaqələrin qurulmasında maraqlı
olan dövlətlərin sayı artdı. Bu reallıq daim vurğulanır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi məkana, malik olduğu
təbii resurslara görə bütün dövrlərdə dünyanın diqqətində olub. Lakin müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizdə
ictimai-siyasi durumun gərginliyi tərəddüdlərə səbəb olmuşdu. Ölkəmizlə iqtisadi əlaqələr qurmaq istəyən
dövlətlər yatıracaqları investisiyaların təhlükəsizliyinə əmin deyildilər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
hakimiyyətə qayıdışı bu tərəddüdləri də aradan qaldırdı. Ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin daimiliyini təmin
edən Ulu Öndər “Açıq qapı” siyasəti həyata keçirərək ölkəmizə xoş niyyətlə ayaq basan bütün xarici iş adamlarına
qapıları açdı və onlarda ölkəmizə yatıracaqları investisiyaların təhlükəsizliyinə tam əminlik yaratdı. Ümummilli
Liderin gərgin səyləri nəticəsində 12 may 1994-cü ildə Ermənistanla atəşkəs sazişinin imzalanması bütün
sahələrdə uğurlu addımlara yol açdı. Məhz həmin ilin 20 sentyabrında tarixə “Əsrin müqaviləsi” kimi daxil olan
neft sazişi imzalandı. Bununla da Azərbaycanın uzunmüddətli iqtisadi inkişafının və dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiyasının əsası qoyuldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft strategiyasının uğurlarını bu gün
Azərbaycan bütün sahələrdə hiss edir. Bu baxımdan ki, neft gəlirlərinin idarə edilməsində şəffaflıq kriteriyalarını
qorumaq məqsədilə 1999-cu ildə Ümummilli Liderin Fərmanı ilə yaradılan Dövlət Neft Fondu ölkəmizin
hərtərəfli inkişafına xidmət edən mühüm sosial-iqtisadi layihələrin icrasını təmin edir. Ulu Öndərin hakimiyyətə
gəldiyi ilk gündən əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, yüksək rifahının təmin edilməsi prioritet məsələ
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idi. Ümummilli Lider bildirirdi ki, neft Azərbaycanın ən böyük sərvəti olub, xalqa, özü də təkcə indiki nəslə
deyil, həm də gələcək nəsillərə mənsubdur. Bu müdrik proqnozun bu gün real həyatda öz təsdiqini tapmasına
əmin olmaq üçün “Əsrin müqaviləsi”ndən sonra imzalanan neft və qaz sazişlərinə, onların reallığa
çevrilməsində Azərbaycanın lider roluna diqqət yetirmək kifayətdir. Ulu Öndərin “İqtisadiyyatı güclü olan
dövlət hər şeyə qadirdir” tezisi bütün dövrlərdə öz aktuallığını qoruyur, həyata keçirilən siyasətin əsasını təşkil
edir.
Artıq 1993-cü ilin iyunundan bizləri 29 illik zaman ayırır. Bu illər yalnız tarixi qayıdışa bəslənən ümidlərin
özünü doğrultması ilə yadda qalmadı, eyni zamanda, Azərbaycanın gələcək inkişafının etibarlı bünövrəsinin
təməlinin qoyulması kimi çağdaş tariximizə həkk olundu. Ulu öndər Heydər Əliyev tarixi qayıdışı ilə xilaskarlıq
missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirdi. Bütün bunlar, eyni zamanda, Azərbaycanın indiki sürətli inkişafının
strategiyası, bütün sahələrdə həyata keçirilən köklü islahatlar öz başlanğıcını məhz Milli Qurtuluş Günündən
götürdü. İctimai asayiş bərqərar edildi, soyğunçuluğa, vətəndaşların əmlakının qəsb olunmasına son qoyuldu.
Nizami ordu yaradıldı, Qarabağ müharibəsində atəşkəs əldə edilərək münaqişənin dinc yolla nizama salınmasına
dair danışıqlara başlandı. İdarəetmə sistemi formalaşdırıldı, insanlarda öz dövlətinə hissi yaradıldı. Neft
müqavilələrinin imzalanması ilə Azərbaycanın iqtisadi dirçəlişinin əsası qoyuldu. Qanunsuz silahlı
qruplaşmaların dövlət çevrilişləri cəhdlərinə son verildi, ilk demokratik parlament seçkiləri keçirildi və
referendum yolu ilə Milli Konstitusiyamız qəbul edildi. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri formalaşdırıldı,
ölkənin dünya birliyinə inteqrasiyası prosesi başlandı. Siyasi islahatlara start verildi, çoxpartiyalı sistem
yarandı. Bütün bu sadalananlar 1993-2003-cü illərdə görülən işlərin qısa xronologiyasıdır. Qurtuluşun
Azərbaycana qazandırdığı uğurlar sırasında Azərbaycanın demokratik təsisatlarının yaradılmasını xüsusi qeyd
etməliyik. Ulu öndər Heydər Əliyev bildirirdi ki, demokratiya bizim strateji kursumuzun əsas mahiyyətini təşkil
edir. Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir və gedəcək. Heç bir qüvvə bizi bu yoldan döndərə bilməz.
Demokratik cəmiyyətin mövcudluğunu təsdiqləyən amillərin ölkəmizdə bərqərar olunması istiqamətində atılan
biri-birindən əhəmiyyətli addımlar dövlətimizin bu məqsədin gerçəkləşməsində maraqlı olduğunu təsdiqlədi.
Ölkədə söz, mətbuat azadlığının təmin olunması, insan hüquqlarının qorunması, çoxpartiyalı sistemin
yaradılması, plüralizmin təmin edilməsi, seçkilərin demokratik, şəffaf, beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi
üçün zəruri tədbirlərin görülməsi bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycanda demokratiya prinsiplərinə sadiqlik quru
söz deyil, əməli fəaliyyətdir. Milli Konstitusiyamızın bütün maddələrində insan amilinə diqqət, dövlətçiliyin
möhkəmləndirilməsi üçün vətəndaşların üzərinə düşən vəzifələr tam aydınlığı ilə müəyyənləşdirildi. Şərqdə ilk
dəfə olaraq Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv olunması, Amnistiya aktları və əfv Fərman və sərəncamları ilə
azadlıqdan məhrum edilmiş minlərlə məhbusun cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad olunması insan amilinə
diqqətin nümunəsi kimi dəstəkləndi. Ulu öndər Heydər Əliyevin Fərmanı əsasında senzuranın ləğvi sözün həqiqi
mənasında azad, müstəqil mətbuatın formalaşmasında həlledici rol oynadı. 1998-ci ilin 6 avqustunda “Azərbaycan
Respublikasında söz, fikir və məlumat azadlığının təmin edilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanın
imzalanması ilə ölkə mətbuatının inkişafında yeni bir mərhələnin başlanğıcı qoyuldu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətimiz, xalqımız qarşısında xidmətlərinin miqyası o qədər böyükdür ki,
şübhəsiz, onları bir yazıda əhatə etmək qeyri-mümkündür. Ümummilli Liderin fəaliyyətinin hər bir istiqaməti
bir tədqiqat mövzusudur. Onun xidmətlərini özündə əks etdirən və gələcək nəsillər üçün zəngin mənbə olacaq
xeyli sayda kitablar çap olunub. İllər keçdikcə dahi şəxsiyyətin xidmətlərinin böyüklüyünü təsdiqləyən daha
yeni məqamlar üzə çıxır və onlar diqqətlə araşdırılır.
Bütün həyatını canından artıq sevdiyi xalqına, Vətəninə həsr etmiş müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin
adı tariximizə həm də müstəqilliyimizin memarı, yeni Azərbaycanın banisi kimi yazılıb. Çoxşaxəli və zəngin
fəaliyyəti, yüksək insani keyfiyyətləri sayəsində Ulu Öndər zəmanəmizin əbədiyaşar dahisinə çevrilib. Bu gün
harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir soydaşımızın qürur ünvanına çevrilən Azərbaycanın bütün uğurları
ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndər ideal Lider obrazını yaratdı. Onun dövləti, xalqı üçün
gördüyü işlərin fonunda bir daha təsdiqləndi ki, hər bir ölkənin tərəqqisi, inkişafı Lider amili ilə sıx bağlıdır.
Dövlətinin, xalqının gələcəyini düşünən, daim irəli aparmaq üçün fədakarlıq göstərən Liderə xalqın sevgisi sonsuz
olur.
Ulu Öndərin yaratdığı partiyanın üzvü olmaq böyük xoşbəxtlikdir
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısında misilsiz xidmətləri sırasında bu gün
cəmiyyətin avanqard qüvvəsinə çevrilən, sözlə əməl birliyi, monolitliyi sayəsində milyonların sevgisini qazanan,
hazırda 800 minə yaxın üzvü sıralarında birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını xüsusi qeyd
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etməliyik. Partiyanın zamanın tələbi, xalqın istəyi ilə təsis olunması o illərin reallıqlarının aydın mənzərəsini
yaradır. 91 nəfər ziyalının xalqın böyük əksəriyyətinin istəyini özündə ifadə edən Ulu Öndərə “Azərbaycan Sizin
sözünüzü gözləyir” müraciəti tarixə mühüm hadisə kimi yazıldı. Ümummilli Lider “Yeni Azərbaycan uğrunda”
cavabı ilə xalqla bir olduğunu növbəti dəfə nümayiş etdirdi, Azərbaycanın düşdüyü vəziyyətdən xilasında belə bir
partiyanın böyük rol oynacağına əminliyini ifadə etdi. Məhz bu əminlik, Yeni Azərbaycan Partiyasına dünənin,
bugünün və gələcəyin partiyası kimi göstərilən böyük etimad bugünkü reallıqlarımıza yol açdı. Tarixi Zəfərimizin
yaratdığı reallıqlara söykənərək Yeni Azərbaycan Partiyasının ötən ilin martında keçirilən VII qurultayında
dövlət başçısı, YAP-ın Sədri cənab İlham Əliyevin söylədiyi “Yeni Azərbaycan Partiyasının adı ulu öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Partiya Heydər Əliyevin ətrafında yaradılmışdır, onun siyasi təcrübəsi,
bilikləri, xalq qarşısında göstərdiyi xidmətlər, Naxçıvanda çalışdığı dövrdə göstərdiyi əsl vətənpərvərlik və öz
xalqına olan sadiqlik Azərbaycanın mütərəqqi insanlarını onun ətrafında birləşdirdi” və bunun davamı
olaraq “Mən bu gün bir daha o vaxt bu milli maraqları hər şeydən üstün tutan “91-lər”i qeyd etmək istəyirəm,
onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Bu gün də onların bir çoxu bizim sıramızdadır. Bundan sonra
da onlar fəal işlərlə məşğul olacaqlar, Yeni Azərbaycan Partiyasının Veteranlar Şurasında fəaliyyət
göstərəcəklər və ictimai həyatda fəaliyyət göstərəcəklər. Onları Azərbaycan xalqı unutmamalıdır. Mən
Prezident kimi hər zaman onların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Təkcə ona görə yox ki, Heydər Əliyevə
müraciət ediblər. Ona görə ki, qorxmadılar, çəkinmədilər, ölkə maraqlarını öz şəxsi maraqlarından üstün
tutdular” fikirləri həmin illərin ümumi mənzərəsini, YAP-ın yaradılmasını zəruri edən səbəbləri açıqlamaqla
yanaşı, bugünkü inkişafımızda partiyanın rolunun da təqdimatı oldu. Ölkə Prezidenti bu əminliyi ifadə etdi ki,
YAP bundan sonra da ölkəmizdə gedən bütün proseslərin mərkəzində olacaq.
Bu il YAP yaradılmasının 30 illiyini qeyd edəcək. 30 il zaman baxımından o qədər böyük olmasa da
uğurlarla zəngin, yeni-yeni hədəflərə çağırışlar və onlara yüksək səviyyədə nail olunduğu dövrdür. Uğurlu
başlanğıc, düzgün müəyyənləşdirilən strategiya, hədəf gələcəyə böyük təminatdır. Bu gün Yeni Azərbaycan
Partiyası Heydər Əliyev siyasi kursunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Zəfərimizin
reallıqlarının qarşıya qoyduğu yeni vəzifələrin uğurlu icrası istiqamətində daha səylə çalışır, qalib Azərbaycanın
daha da qüdrətlənməsinə öz töhfələrini verməkdən qürur hissi keçirir. Partiyanın 800 minə yaxın üzvünün hər biri
Heydər Əliyev idyalarının təbliğatçısıdır. Ümummilli Liderin yaratdığı, qətiyyətli Prezidentin, qalib Ali Baş
Komandanın rəhbərlik etdiyi partiyada təmsil olunmaq böyük xoşbəxtlik və məsuliyyətdir. Dahi şəxsiyyət Heydər
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Yeni Azərbaycan Partiyasına xidmət etmək dövlətə, xalqa xidmət etmək deməkdir.
“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!”
1993-cü ildən inkişaf yoluna çıxan Azərbaycanın uğurlarında dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
soydaşlarımızın birliyinin, həmrəyliyinin böyük rolu vardır. Ulu öndər Heydər Əliyev ilk gündən bu tezisi irəli
sürdü: “Müstəqil Azərbaycanın əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyəti ilə
fəxr etməlidir, biz azərbaycançılığı- Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət və
ənənələrini inkişaf etdirməliyik.” Sevindirici faktdır ki, Azərbaycan xalqı zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik
olan xalq kimi daim dünyanın diqqətindədir. Xalqımızın qədim tarixinə, millii-mənəvi dəyərlərinə, ədəbiyyatına,
musiqisinə bağlılğı atdığı hər addımda özünü qabarıq şəkldə büruzə verir. Bu bağlılıq 44 günlük İkinci Qarabağ
müharibəsində tarixi Zəfərimizdə də öz sözünü dedi.
Ümummilli Liderin “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam!” çağırışı bu gün bütün dünya azərbaycanlılarının həyat amalına çevrilib. 2001-ci ildə ulu
öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı bütün soydaşlarımızın
vahid ideya ətrafında birliyini təmin etdi və bu il Qarabağın tacı, Azərbaycanın döyünən ürəyi Şuşada Dünya
Azərbaycanlılarının V Zəfər Qurultayının keçirilməsinə yol açdı. Dünya azərbaycanlılarını bir araya gətirən
Şuşadan bütün dünyaya birliyimizi, həmrəyliyimizi nümayiş etdirdik. Bu gün hər bir azərbaycanlı möhtəşəm
Zəfərimizin sevincini yaşayır, qalib Azərbaycanla qürur duyur.
Heydər Əliyev siyasəti qüdrətli Azərbaycanı zirvələrə ucaldır
Ulu öndər Heydər Əliyevin xalqımız və dövlətimiz qarşısında ən mühüm xidmətlərindən biri sonrakı
dövrlərdə də Azərbaycanın tərəqqi yolunda əmin addımlarla irəliləməsini təmin edəcək layiqli varis, qətiyyətli
lider yetişdirməsidir. Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən uğurlu, səmərəli daxili və xarici siyasət bu gün həm Azərbaycanın inkişafı və yüksəlişində, həm milli
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maraqların qorunmasında, həm də ölkəmizin dünya siyasi arenasında layiqli yerini tutmasında öz ifadəsini tapır.
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət Azərbaycanın güclü, bütün məsələlərlə bağlı öz prinsipial
mövqeyi olan, müstəqil siyasi iradə nümayiş etdirən ölkə kimi tanınmasını şərtləndirib. Prezident İlham Əliyevin
Ulu Öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirməsi və zənginləşdirməsi sayəsində Azərbaycan dünyanın dinamik
inkişaf edən, modernləşən, beynəlxalq miqyasda nüfuzu gündən-günə artan dövlətinə çevrilib. 44 günlük İkinci
Qarabağ müharibəsində qazanılan möhtəşəm Zəfər bu uğurların məntiqi nəticəsidir. Azərbaycan bu illər ərzində
daha da gücləndi, qüdrətləndi, dünya birliyinin fəal üzvü kimi sözünün imzası qədər əhəmiyyətli olduğunu
təsdiqlədi. Artıq tarixə qovuşmuş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün möhkəm hüquqi baza formalaşdı.
Hər bir ölkənin inkişafında vacib amil olan iqtisadi tərəqqi son 18 ildən artıq dövrdə Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi siyasətin əsasını təşkil edib. 2003-cü ildən başlanan dövr iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi
yönümündə mühüm addımların atılması və uğurların əldə edilməsi mərhələsi kimi də xarakterizə olunur.
Azərbaycanın enerji sektorunda qazandığı uğurlar davamlılğı ilə diqqətdədir. “Yeni əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması bu dövrün əsas iqtisadi uğurları sırasındadır. Sonra Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin tam tərkibdə
həyata keçirilməsini qeyd edə bilərik. Bu günlərdə ölkəmizdə keçirilən Bakı Enerji Həftəsi Azərbaycanın enerji
sektorunda qazandığı uğurların və hədəflərin təqdimatı oldu. Qürurvericidir ki, Azərbaycan Enerji Həftəsinin
yekununu mədəniyyət paytaxtımız Şuşada qeyd etdi. Azərbaycanın enerji tərəfdaşlarını bir araya gətirən Şuşa bu
mühüm addımla, eyni zamanda, iqtisadi mərkəzə çevrildiyini bəyan etdi. Qarabağın tacı azadlığa qovuşmasından
bugünədək beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə ev sahibliyi, mühüm və tarixi sənədlərin imzalanmasına şahidliyi
ilə diqqətdədir. Ötən il Milli Qurtuluş Günündə Azərbaycan və Türkiyənin müttəfiqliyinin sənəddə təsdiqi olan
Şuşa Bəyannaməsi imzalandı. Bu məkandan bir daha dünyaya Azərbaycan-Türkiyə dostluğunun, qardaşlığının
sarsılmazlığı bəyan edildi.
Milli Qurtuluşdan tarixi Qələbəyə doğru…
Ulu öndər Heydər Əliyev ən böyük arzusu Azərbaycanı bütöv görmək idi. Ümummilli Liderin məcburi
köçkünlər qarşısında çıxışlarının birində böyük uzaqgörənlik və əminliklə bildirmişdi: “Arzu edirəm ki, sizinlə
birlikdə gedək Şuşaya. Gedəcəyik, inanın ki, gedəcəyik. Şuşa Azərbaycanın gözüdür, hər bir azərbaycanlı üçün
iftixar mənbəyidir. Şuşa bizim mədəniyyətimizin, tariximizin rəmzidir. Şuşa hamı üçün əzizdir. Amma təkcə
Şuşa yox, Laçın dağları da əzizdir. Biz heç vaxt Laçınsız yaşaya bilmərik. Ağdam kimi gözəl bir şəhər, Füzuli,
Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcərin o bulaqları, Kəlbəcərin o İsti suyu - biz onlarsız yaşaya
bilmərik.” Dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Ümummilli Liderin bu istəyini, arzusunu
reallığa çevirdi.
Bu gün Azərbaycanın bütün sahələrdə uğurlarının təqdimatı olan tarixi Zəfərimizin yaratdığı reallıqları
yaşayırıq. Azərbaycan postmünaqişə dövrünün gündəliyini formalaşdırmaqla söz sahibliyini, qalib ölkə olaraq
diktə edən tərəf kimi möhkəmlənən mövqeyini bütün dünyaya qətiyyətlə nümayiş etdirir. Prezident, Müzəffər
Ali Baş Komandan azad edilmiş torpaqlarda infrastruktur layihələrinin təməlini qoyur, Şuşada Novruz tonqalı
alovlandırır, Böyük Qayıdışın reallaşdırılması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirir. Xalqımız
əmindir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha uca zirvələr fəth ediləcək, düşmənin yerlə-yeksan etdiyi
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur tezliklə dünyanın ən gözəl guşələrindən birinə çevriləcək.
Milli Qurtuluşla başlanan Heydər Əliyev siyasətinin müstəqil Azərbaycanı regionun liderinə çevirməsi,
dünyada söz sahibliyi bu gün beynəlxalq səviyyədə etiraf edilən əsas reallığımızdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin
xalqa 1 oktyabr 2003-cü il tarixli müraciətində yer alan çağırışlar, inam və etimad real həyatda öz təsdiqini tapıb.
Ölkə Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Ordusunun torpaqlarımızı
işğaldan azad etməsi, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması zəngin dövlətçilik tariximizin ən qürurlu səhifəsidir.
Ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyi üçün özünü xoşbəxt hiss edən qalib ölkənin qalib Lideri İlham Əliyevə milyonların
sevgisi şəksizdir. Bütün çıxışlarında, öz döğma yurd-yuvasından didərgin düşmüş soydaşlarımızla görüşlərində
Qarabağ münaqişəsinin həllini tapacağını, məcburi köçkünlər üçün yaradılan şəraitin müvəqqəti olduğunu,
onların tezliklə öz torpaqlarına qayıdacaqlarını böyük əminliklə söyləyən Müzəffər Ali Baş Komandan o günün
gələcəyinə inanırdı. Çünki hədəf ərazi bütövlüyümüzün bərpası, işğala son qoymaq, Qarabağın Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu təsdiqləmək idi. Nəhayət, 2020-ci ilin 10 noyabrında həmin an yetişdi. Həmin
gün 44 günlük İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın hərbi-siyasi Qələbəsinin, Ermənistanın
kapitulyasiyasının təsdiqi olan sənəd- üçtərəfli Bəyanat imzalandı.
Qarabağ münaqişəsinin tarixə qovuşması, Qarabağlı və Şərqi Zəngəzurlu Azərbaycanın bugününə və
gələcəyinə nəzər salmaq sevincini bizlərə yaşadan Prezidentimiz, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevə,
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rəşadətli Azərbaycan Ordusuna minnətdarlığımızı ifadə edir, canları, qanları ilə tarix yazan şəhidlərimizin ruhu
qarşısında baş əyir, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirik.
Heydər Əliyev Fondunun uğurlarımızda rolu böyükdür
2004-cü ildə Heydər Əliyev irsinin təbliği məqsədilə yaradılan Heydər Əliyev Fondunun ötən illər ərzində
fəaliyyətinin xronologiyasına diqqət yetirsək bu qurumun bütün sahələrin inkişafına dəstəyini görərik. Fondun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyəti beynəlxalq səviyyədə də təqdir edilir. Buna əmin
olmaq üçün təkcə 44 günlük Vətən müharibəsindən bugünədək Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işlərə, həyata
keçirdiyi layihələrə diqqət yetirmək kifayətdir. Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın Vətən müharibəsi dövründə bütün çağırışlarında bu fikirlər ifadə
olunurdu: “Bu gün biz azərbaycanlılar niyyətimizlə, hərəkət və dualarımızla misli görülməmiş birlik göstəririk.
Ulu Tanrı Azərbaycan xalqına onun müqəddəs mübarizəsində yar olsun! Qoy Uca Tanrı hər bir
azərbaycanlıya müqəddəs Qarabağ torpağını öpməyi nəsib etsin!”
Bu gün hər bir azərbaycanlı bu xoşbəxt anın yaşanmasından qürurludur. İşğaldan azad edilmiş bütün
torpaqlarımızda Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dalğalanır, genişmiqyaslı bərpa-quruculuq işləri həyata keçirilir.
Dövlət başçısı, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 2020-ci ilin
16 noyabrından işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə başlayan səfərləri Böyük Qayıdışı hər an yaxınlaşdırır. Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bu torpaqlarımızda tarixi və dini abidələrimizin bərpası, yenidən qurulması həyata
keçirilir. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə “Xarıbülbül” musiqi festivalı və Vaqif Poeziya Günləri
keçirilərək bu ənənələr bərpa edilib.
Bu sıralamanı xeyli sayda davam etdirə bilərik. Heydər Əliyev Fondu müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanı inkişafa, tərəqqiyə, möhtəşəm uğurlara aparan
ideyalarının həyata keçirilməsi, təbliği istiqamətində fəal iştirak edir, uğurlu layihələri ilə diqqətdədir.
Milli Qurtuluşdan başlanan yolun ümumi mənzərəsinin təqdimatı illər öncə ulu öndər Heydər Əliyevin bir
hədəf kimi qarşıya qoyduğu “Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaq!” tezisinin reallıqda əksini tapması,
ölkəmizin tarixi Zəfəri ilə bu Günəşin işığını daha da artırmasıdır. Qurtuluşdan Zəfərə doğru addımlayan, qalib
ölkə olduğunu dünyaya bəyan edən müasir müstəqil Azərbaycan, Milli Qurtuluş Günün mübarək!
İki sahil.-2022.-14 iyun.-№104.-S.47.
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Azərbaycan xalqının əbədi xilaskarı
Mədət Quliyev,
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı,
müdafiə sənayesi naziri
"Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam
etdirilməlidir"
İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
1993-cü ilin 15 iyun - Qurtuluş Günündən otuz ilə yaxın müddət ötməsinə baxmayaraq, həmin günədək və
sonradan ölkədə cərəyan etmiş ictimai-siyasi proseslərə yenidən nəzər salınması, onların nəticələrinin
dövlətçiliyimiz və azərbaycançılıq məfkurəsi üçün tarixi əhəmiyyəti, rolu və imkanlarının gələcək nəsil tərəfindən
öyrənilməsi vacib olmaqla yanaşı, hər zaman aktual qalacağı danılmazdır.
Azərbaycan və xalqımız naminə müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Heydər Əliyevin
mənalı həyat yolu, zəngin və çoxşaxəli irsi tükənməz ibrət məktəbidir. Ötən onilliklərə 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, dövlət müstəqilliyimiz məhz
onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter almışdır. Ölkəmiz ulu öndərin uzaqgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti,
dəmir iradəsi və zəngin dövlətçilik təcrübəsi sayəsində yüksək uğurlar qazanmışdır.
Özünün hərbi-siyasi, sosial-iqtisadi nailiyyətləri ilə bu gün bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan müasir
Azərbaycan dövlətinin qurucusu ulu öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi xalqımızın qəlbində və yaddaşında əbədi
yer tutur. Onunla bir dövrdə yaşadığım və şəxsən görüşdüyüm, onun etimadını qazanaraq məsul vəzifələrə irəli
çəkildiyim, müdrik rəhbərliyi altında çalışdığım üçün hədsiz qürur hissi keçirir, ruhu qarşısında dərin ehtiramla
baş əyirəm.
Heydər Əliyev xalqımızın tarixi şəxsiyyətləri, istedadlı və qəhrəman övladları arasında ən parlaq
simalardan biri olmaqla yanaşı, dünya miqyasında da böyük hörmət və nüfuz qazanmış, indi də adı sevgi və
rəğbətlə anılan nəhəng dövlət xadimi və siyasi liderlərdən biridir.
Uzun illər imperiya idarəçiliyinin siyasi və ideoloji təzyiqinə məruz qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan
xalqı dilini və dinini qorumuş, milli mədəniyyətini inkişaf etdirmiş və müttəfiq respublika şəklində dövlətçiliyini
saxlamışdır. Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq, xüsusilə də ulu öndərin 1969-cu ildə hakimiyyətə gəlişindən
sonra Azərbaycan böyük quruculuq və yaradıcılıq mərhələsinə, həyatın bütün sahələrində sürətli inkişaf və tərəqqi
yoluna qədəm qoymuşdur. İlk olaraq milli kadr korpusunun yaradılması və mühüm vəzifələrdə yerləşdirilməsi,
dövlət idarəçiliyi təsisatlarının möhkəmləndirilməsi, elm, sənaye, səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrin
inkişafı ilə əlaqədar həyati vacib qərarlar verilmiş və əməli tədbirlər görülmüşdür. Minlərlə azərbaycanlı gənc
keçmiş Sovet İttifaqının aparıcı dövlət idarəetmə məktəblərinə, elm və təhsil ocaqlarına göndərilmiş və qabaqcıl
sənaye istehsalı sahələri ilə bağlı ixtisaslara yiyələnmişdir. Bu dövrdə milli gəlir, sənaye və kənd təsərrüfatında
ümumi məhsulun həcmi dəfələrlə artmış, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinə əvvəlki onilliklərdə olduğundan daha
çox əsaslı vəsait qoyulmuş, yüzlərlə iri zavod və fabrik tikilib işə salınmışdır.
Qeyd olunan misilsiz işlər ölkəmizin müstəqilliyinin bərpası və erməni silahlı birləşmələrinin Azərbaycana
qarşı təcavüzünün qarşısının alınmasında mühüm rol oynamış müdafiə sənayesinin təməlinin qoyulması və inkişaf
etdirilməsini də əhatə etmişdir.
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlərindən söhbət açanda ilk öncə 1969-1982-ci
illərə, dahi rəhbərin keçmiş sovetlər birliyi dövründə respublikamıza rəhbərlik etdiyi vaxtlara nəzər yetirmək
vacibdir.
1969-cu ildə dahi şəxsiyyət, xalqımızın xilaskarı Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinın birinci katibi seçildikdən sonra respublika iqtisadiyyatının digər sahələri ilə yanaşı, hərbi təhsil və
müdafiə sənayesi sahəsində də mühüm işlər görülmüş, siyasi, inzibati və ideoloji əngəllərə baxmayaraq, bu gün
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əsasını təşkil edən və ölkənin müxtəlif şəhərlərində
yerləşən geniş profilli müəssisələrin yaradılmasına nail olunmuşdur. Ulu öndərin o illərdə gördüyü işlər, yaradılan
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iri sənaye müəssisələri Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin əsasıdır desək, yanılmarıq. Çünki hələ
o illərdə bu işlər görülərkən Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyini, bugünkü müstəqilliyini düşünmüşdür.
Həmin dövrdə məhz onun şəxsi təşəbbüsü və səyi sayəsində SSRİ Elektronika Nazirliyinin tərkibində olan
Bakı "Mikrosxematexnika" Xüsusi Konstruktor Bürosunun bazasında "Azon" zavodu, 1975-ci ildə isə Bakıda
Elektron Hesablama Maşınları zavodu qısa müddət ərzində tikilib istismara verilmişdir. Bütövlükdə, 1970-1982ci illərdə respublika ərazisində, o cümlədən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan və digər şəhərlərdə
müdafiə təyinatlı elmi və istehsal müəssisələri də daxil olmaqla çoxlu sayda zavod, fabrik, müəssisələr istifadəyə
verilmişdir. Təsadüfi deyil ki, həmin dövr Azərbaycanda istehsal olunan sənaye məhsulları dünyanın 65 ölkəsinə
ixrac olunurdu.
Azərbaycanda demoqrafik artımı və mövcud elmi potensialı nəzərə alan ulu öndər Heydər Əliyev SSRİnin ağır maşınqayırma və hərbi sənaye kompleksi müəssisələrinin respublikada yaradılması məsələsini Sov.İKP
MK-nın Siyasi Bürosu qarşısında qaldırmışdır. Onun təklifləri və gərgin əməyi sayəsində Azərbaycanda
radiotexnika və cihazqayırma sənayesi üzrə üç yeni müəssisənin - Radio Maşınqayırma zavodunun ("Robot"
zavodu), Tərtərdə Lionozov Elektromexanika zavodunun filialının və Elektron Hesablama Maşınları zavodunun
ikinci növbəsinin inşası, elektron sənayesi üzrə dörd - Gəncədə "Billur", Xaçmazda, Siyəzəndə və Lənkəranda
"Kondensator" zavodlarının tikilməsi, müdafiə sənayesi üzrə Azon Optika-Mexanika ("Alov") zavodunun
filialının, Alunit zavodunun tikintisi, gəmiqayırma sənayesi üzrə Bakı Elektro-Mexaniki İnstitutunda yeni istehsal
sahələrinin, sonradan isə onun bazasında "Nord" Elmi-İstehsalat Birliyinin (EİB) yaradılması, aviasiya sənayesi
üzrə istehsal sahələrinin genişləndirilməsi və sairə məhz ümummilli lider tərəfindən görülən ölçüyəgəlməz
fəaliyyətin nəticələridir.
Neftlə zəngin olan respublikamızda neft maşınqayırması üzrə müəssisələrin yaradılmasının zəruri olduğunu
qabaqcadan görən Heydər Əliyev müharibə şəraitinə uyğun istehsal profilini dəyişmək imkanı nəzərdə tutulmaqla
yeni maşınqayırma müəssisələrinin tikilməsi və genişləndirilməsi barədə də öz təkliflərini vermişdir. Həmin
dövrdə öz nüfuzundan istifadə edən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanda hərbi sənaye
kompleksinin və ağır maşınqayırma sənayesinin inkişafına təkan verəcək "Ulduz" EİB, Əli Bayramlı "Araz"
zavodu (indiki Şirvan "Araz"), "Rabitə" Elmi-Tədqiqat İnstitutu kimi yeni müəssisə və zavodların tikilib istismara
verilməsinə nail olmuşdur.
Elmin inkişafına daim xüsusi diqqət ayıran dahi rəhbər Azərbaycanı zəngin təbiəti, geniş tərkibli bitki
örtüyü, relyefi Xəzər dənizi ilə birlikdə bütün ərazisi kosmik aparatlar vasitəsilə kosmosdan alınan məlumatların
aşkarlanması və təhlili metodikalarının yaradılması sahəsində ilboyu fəaliyyət göstərmək imkanı olan nadir təbii
sınaq poliqonu olduğunu nəzərə alaraq 1975-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tərkibində "KASPİ" Elmi
Mərkəzinin yaradılması haqqında qərar vermişdir. 1978-ci ildə isə "KASPİ" Elmi Mərkəzinin bazasında Təbii
Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu yaradılmışdır. 1982-ci ildə isə Təbii Ehtiyatların Kosmik Tədqiqi İnstitutu
təcrübi istehsalat sahəsinin və poliqonunun əsasında Kosmik Tədqiqatlar Elmi-İstehsalat Birliyi təşkil edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, həmin institut və EİB keçmiş SSRİ dövründə kosmik tədqiqatlar sahəsində fəaliyyəti
açıqlanan ilk müəssisələr olmuşdur.
Lakin 1980-ci illərin ikinci yarısında keçmiş SSRİ-də yaranmış sosial-iqtisadi vəziyyət və mərkəzi
hakimiyyətin ulu öndərə və Azərbaycana münasibətdə yol verdiyi tarixi ədalətsizlik genişlənməkdə olan inkişaf
və quruculuq işlərinə demək olar ki, son qoydu.
1991-ci ildə müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycan ağır və çətin sınaqlarla üzləşdi. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi, soydaşlarımızın öz tarixi dədə-baba torpaqlarından məcburən
qovulması, qaçqın düşməsi və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı o vaxtkı respublika rəhbərliyinin yol
verdiyi bağışlanılmaz səhvlər ölkədə ictimai-siyasi vəziyyətin getdikcə daha da ağırlaşmasına səbəb oldu. Bir
tərəfdən erməni təcavüzü genişlənir, rayon və kəndlərimiz işğal edilir, digər tərəfdən isə ölkə daxilində hakimiyyət
uğrunda siyasi çəkişmələr güclənir və nəticədə xalqımız ağır itkilər verirdi. Azərbaycanın belə qorxulu siyasi
durumunda müxtəlif bölgələrdə yaranan silahlı qruplaşmalar tərəfindən ölkəni parçalamaq, mərkəzi hakimiyyəti
ələ keçirmək üçün cəhdlər edilir və qiyamlar törədilirdi. Artıq ölkədə vətəndaş müharibəsi başlanmşdır. Ayrı-ayrı
şəxslərə, siyasi qruplara mənsub qanunsuz silahlı dəstələr və cinayətkar elementlər demək olar ki, bütün ölkə
ərazisində tüğyan edirdi. Respublikanın bir sıra regionlarında müxtəlif silahlı birləşmələrin əmələ gəlməsi nəticə
etibarılə xaosa, özbaşınalığa və ciddi təhlükəli vəziyyətə gətirib çıxarmışdı. Bütün bunların qarşısını almağa qadir
olmayan o vaxtkı iqtidarın naşılığı və səriştəsizliyi ucbatından 1993-cü ilin iyununda baş vermiş Gəncə hadisələri
ölkənin parçalanmasına yol açdı, xalqımız dövlət müstəqilliyinin itirilməsi ilə üz-üzə qaldı. Yaranmış fürsətdən
istifadə edən Ermənistan isə Azərbaycan torpaqlarının işğalını günbəgün genişləndirirdi.
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Əlbəttə, həmin dövrdə əsrlər boyu Azərbaycanı parçalamaq arzusunda olan qlobal və regional qüvvələrin
pozuculuq fəaliyyəti də geniş vüsət almışdı. Müstəqilliyin bərpasının ilk illərində və ermənilərin ölkəmizə qarşı
ərazi iddialarının gücləndiyi bir vaxtda bəzi xarici dövlətlərdə Azərbaycanı bölüşdürmək planları cızılır,
respublikada regional qarşıdurma yaratmaqla burada yaşayan xalqları azərbaycanlılarla üz-üzə qoymaq
istəyirdilər. Ona görə də Azərbaycanın tanınmış ziyalıları, xalqını düşünən vətənpərvərləri ulu öndər Heydər
Əliyevə aramsız müraciətlər edir, onu təkidlə siyasi hakimiyyətə çağırırdılar. Əslində, xalqın bu tələbi hələ 1988ci il mitinqlərindən başlayaraq, mütəmadi şəkildə irəli sürülürdü. Yüz minlərlə adam millət və dövlət üçün belə
böhranlı məqamda Heydər Əliyev dühasından, dövləti idarəetmə təcrübəsindən, qətiyyətindən və
uzaqgörənliyindən istifadə olunmasını, onun yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtmasına imkan verilməsini tələb
edirdi.
Məlum olduğu kimi, həmin illər ulu öndər Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində
çalışırdı və onun siyasi nüfuzu, iradəsi və əvəzsiz səyləri sayəsində Ermənistanın Azərbaycanın bu mətanət və
sarsılmazlıq simvoluna çevrilmiş diyarına silahlı təcavüzünün qarşısı hər dəfə qətiyyətlə alınmış, sabitlik təmin
olunmuş, demokratik dövlət quruculuğu formalaşmışdır.
1993-cü ilin may-iyun aylarında respublikada hakimiyyət böhranı, hərc-mərclik son həddə çatdıqda, ölkə
vətəndaş müharibəsi və müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi qarşısında qaldıqda, Azərbaycan xalqı dahi şəxsiyyət
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə ayağa qalxdı. Bu, əsl mənada, milli hərəkata çevrildi və
nəticədə ulu öndər 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri seçildi. Həmin gün Azərbaycan
xalqının tarixinə Qurtuluş Günü kimi daxil oldu və Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi milli hürriyyət və istiqlaliyyət
mübarizəsi zəfər çaldı. Bununla, ümummilli liderin Azərbaycana rəhbərliyinin yeni dövrü başlandı. Azərbaycan
dövlətçiliyinin məhv edilməsi, vətəndaş müharibəsi və ölkənin parçalanması təhlükəsi aradan qalxdı.
1993-cü ilin iyun ayının 24-dən ulu öndər Heydər Əliyev Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başladı, 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi
nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi.
Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, müdafiə və
təhlükəsizlik sahələrində, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində dönüş yarandı, müasir, dünyəvi,
demokratik və hüquqi dövlətçilik prinsiplərinə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Müstəqil
Azərbaycan dövlətçiliyinin varlığı üçün böyük təhlükə olan 1994-cü il oktyabr və 1995-ci il mart dövlət
çevrilişləri cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alındı, dövlət müstəqilliyi qorunub saxlandı, silahlı yolla hakimiyyətə
gəlmək cəhdlərinə son qoyuldu və ölkədə dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edildi.
Daxili sabitlik təmin olunduqdan sonra ümummilli lider Heydər Əliyev ölkənin milli mənafelərinə uyğun
olan irimiqyaslı beynəlxalq iqtisadi layihələrin işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi sahəsində gərgin
fəaliyyətə başladı. 1994-cü ilin sentyabrında Bakıda dünyanın 11 ən iri neft şirkəti ilə respublikanın tərəqqi və
inkişaf yolunda böyük iqtisadi sipər rolunu almış "Əsrin müqaviləsi" neft kontraktı bağlandı. Nəticədə bu
müqavilə Azərbaycanın gələcəkdə beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin təminatında mühüm rola malik regional
aktora çevrilməsinə imkan verən yeni-yeni sazişlərin imzalanmasına və daha möhtəşəm layihələrin
gerçəkləşməsinə şərait yaratdı. Artıq günümüzdə bütün sadalananlar ölkənin iqtisadi sistemini canlandıracaq
güclü investisiya kapitalı olmaqla yanaşı, mühüm siyasi və iqtisadi məna kəsb edir və Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə rolunu və mövqeyini gücləndirən alətlərdən birinə çevrilmişdir.
1994-cü ildən etibarən Azərbaycanın gələcək inkişaf strategiyasını istiqamətləndirən ümummilli lider
Heydər Əliyev zamanında düzgün və qətiyyətli qərarlar qəbul edərək ölkənin bərpa və uzunmüddətli dinamik
inkişaf dövrünə start vermiş oldu. Nəticədə, ölkədə maliyyə vəziyyəti sabitləşdi, iqtisadiyyata cəlb olunan
sərmayələrin həcmi ildən-ilə artdı, xalqın həyat səviyyəsi yaxşılaşmağa başladı.
Ulu öndər Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına nəqlini neft strategiyasının əsas istiqamətlərindən hesab
edirdi. Bu sahədə Azərbaycanın mənafelərinin uzunmüddətli şəkildə qorunması, genişmiqyaslı beynəlxalq
iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, regionda neft hasilatının artması ilə əlaqədar karbohidrogenlərin dünya bazarlarına
nəqlinin təmin edilməsi strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin əzmkarlığı və qətiyyəti
nəticəsində Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin çəkilməsinə dair sazişin imzalanması mümkün oldu
və xalqımız qarşısında dayanan taleyüklü Qarabağ məsələsinin həllinin təməl sütunlarından biri qoyulmuş oldu.
Neft ixracından daxil olan maliyyə resursları düşünülmüş strategiyaya uyğun, digər sahələrlə yanaşı, müdafiə və
təhlükəsizlik sahələrinə də yönəldilmiş, Azərbaycan ordusunun maddi-texniki bazasının ilbəil yaxşılaşdırılmasına
şərait yaratmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın müasir müdafiə sənayesi infrastrukturunun
yaradılmasına və inkişafına xüsusi diqqət göstərirdi. Onun rəhbərliyi ilə respublikanın müharibə vəziyyətində
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olması nəzərə alınaraq ordu quruculuğu istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirildi. Silahlı Qüvvələrə
tələb olunan silah, hərbi texnika, döyüş sursatı, arxa xidmət əmlakı və digər maddi vasitələrin istehsal olunması
üçün sifarişlərin respublikanın müdafiə sənayesi müəssisələrinə verilməsi ölkə iqtisadiyyatının inkişafına da şərait
yaratdı. Hələ 1993-cü il sentyabrın 30-da Ali Sovetin Sədri olduğu zaman xarici sərmayəçiləri cəlb etməklə
Bakıda çoxlaylı çap lövhələri istehsal edən müdafiə sənayesi təyinatlı "Peyk" zavodunun açılışında ulu öndərin
şəxsən özünün iştirak etməsi qeyd olunanların bariz nümunələrindən biridir.
2003-cü ildə ordumuzun hərbi-texniki bazasını gücləndirmək və bu sahədə kənar asılılığı azaltmaq
məqsədilə ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən "Azərbaycan Respublikası müdafiə sənayesi
müəssisələrinin 2003-2005-ci illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi ilə respublikanın
müdafiə sənayesinin inkişafının yeni mərhələsi başlanmışdı.
Daim Azərbaycanı, xalqını düşünən ulu öndər bütün ömrünü, sağlamlığını və əməyini sərf edərək
düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycanın inkişafı və vətəndaşlarının rifahı uğrunda gecə-gündüz
çalışmışdır. Onun misilsiz xidmətləri nəticəsində dövlət müstəqilliyi qorunmuş, əbədi və daimi olmuş, eləcə də
ölkənin gələcək inkişafının bütün strateji hədəfləri müəyyən edilərək Azərbaycanın sonrakı illərdə də davamlı
yüksəlişi və qüdrətlənməsinin təməli qoyulmuşdur. 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".
2003 -cü il oktyabrın 15-də ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi xəttinin layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev
xalqımızın mütləq etimadını qazanaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi və bununla da ölkəmiz öz
inkişafında yeniləşmə və müasirləşmə mərhələsinə qədəm qoydu.
Dövlətimizin başçısı cənab İlham Əliyevin ilk günlərdən yürütdüyü uğurlu xarici siyasət Azərbaycanın
müttəfiqlərinin və dostlarının sayını artırdı, beynəlxalq müstəvidə tutduğu layiqli yerini daha da möhkəmləndirdi.
Eyni zamanda, getdikcə genişlənən iqtisadi imkanlardan yararlanaraq ümummilli lider Heydər Əliyevin
təhlükəsizlik siyasəti və ordu quruculuğu ilə bağlı başladığı işləri möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyev uğurla
davam etdirdi. Hələ 2003-cü ildə andiçmə mərasimindəki nitqi zamanı cənab Prezident demişdir: "Azərbaycanda
ordu quruculuğu sahəsində də böyük işlər görülmüşdür. Ölkəmizdə güclü ordu yaradılmışdır və bu proses davam
edəcəkdir. Bu məsələ daim mənim diqqət mərkəzimdə olacaqdır. Azərbaycanın çox güclü ordusu olmalıdır. O,
qarşıda duran bütün məsələləri həll etmək iqtidarında olmalıdır. Əminəm ki, Azərbaycanın iqtisadi potensialı
ordumuzun ən yüksək standartlara cavab verməsinə və qarşıda duran bütün vəzifələri yerinə yetirməsinə imkan
verəcəkdir".
Qeyd edilən taleyüklü vəzifələrin yerinə yetirilməsi, əlavə olaraq ölkə iqtisadiyyatının şaxələnməsinin
sürətləndirilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin olunması, ölkənin müdafiə qabiliyyətinin daha da
möhkəmləndirilməsi və Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki təminatında idxaldan asılılığının azaldılması məqsədilə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 dekabr 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılmışdır.
Müdafiə sənayesinin yerli imkanlarının inkişaf etdirilməsi məqsədilə mövcud müəssisələrin fəaliyyətinin
ilkin bərpa proqramları hazırlanmış, prioritet sahələr müəyyən edilmiş, Azərbaycan Ordusu və başqa silahlı
birləşmələrin müdafiə təyinatlı məmulatlara və maşınqayırma sənayesi məhsullarına olan tələbatı
dəqiqləşdirilmiş, zəruri hesab edilən xarici-iqtisadi əlaqələrin bərpası və genişləndirilməsi üçün müvafiq işlər
aparılmışdır. Sonrakı illərdə möhtərəm Prezidentin bilavasitə rəhbərliyi ilə hazırlanmış və qəbul edilmiş strateji
planlar əsasında Silahlı Qüvvələrin qarşısında duran vəzifələrə uyğun imkan və qabiliyyətinin inkişaf
etdirilməsinə, əməliyyatların yeni üsul və formalarla aparılması üçün zəruri silah, hərbi və xüsusi texnika
növlərinin alınması və onların yerli istehsalının təmin edilməsinə başlanmışdır.
Ötən dövrdə Türkiyənin, Cənubi Afrikanın, Rusiya Federasiyasının, Serbiyanın, İsrailin və s. ölkələrin
aparıcı şirkətləri ilə əməkdaşlıq çərçivəsində alınmış müasir texnologiya və avadanlıqlarla təchiz olunmuş 50-dən
çox yeni istehsal sahələri yaradılmış, atıcı silahlar və onların patronlarının, tapança, avtomat, pulemyot və toplar
üçün müxtəlif kalibrli lülələrin, zirehli döyüş maşınları, tank və artilleriya topları üçün müxtəlif atəş yığımlarının
istehsalı, qumbaraatanların və minaatanların atəş yığımlarının doldurulma sahələri, optik cihazların lisenziya və
istehsal texnologiyalarının alınması ilə istehsalı mənimsənilmişdir. İqtisadi imkanlar artdıqca güc strukturlarının
müasir standartlara cavab verən və özündə yeni texnologiyalar cəmləşdirən silah sistemləri ilə təchiz edilməsilə
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yanaşı, XXI əsrdə müharibələrinin müqəddəratını həll edən kəşfiyyat və zərbə pilotsuz uçuş aparatlarının yerli
istehsalı da uğurla davam etdirilmişdir. Pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalının təşkili məqsədilə Nazirliyin tabeli
müəssisələrində qısa müddət ərzində yenidənqurma işləri aparılmış, yerli mütəxəssislərin hazırlığı və sonrakı
illərdə həmin aparatların təkmilləşdirilməsi təmin edilmişdir. Nəticədə, Azərbaycan Ordusu və başqa silahlı
birləşmələrin müdafiə təyinatlı məmulatlara olan tələbatı ödənilməklə yanaşı, istehsal olunan məhsulların bir sıra
ölkələrə ixrac edilməsi də təmin edilmişdir. Görülmüş işlərə ali qiymət isə möhtərəm Prezident cənab İlham
Əliyevin özü tərəfindən verilmişdir. Ölkə rəhbəri çıxışlarının birində demişdir: "Mənim təşəbbüsümlə
Azərbaycanda müdafiə sənayesi yaradıldı. Biz ordumuzun tələbatını böyük dərəcədə daxili istehsal hesabına
təmin edirik. Azərbaycanda 1000-dən çox adda hərbi təyinatlı məhsul istehsal edilir, o cümlədən ən müasir
məhsullar".
Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin illərdir ardıcıl olaraq qətiyyətlə həyata keçirdiyi uğurlu
siyasi-iqtisadi, hərbi və diplomatik strategiyası nəhayət öz töhfəsini verdi və 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində
əks-hücumla başlayan Vətən müharibəsi 44 gündən sonra 8 noyabrda otuz ilə yaxın işğal altında qalmış
torpaqlarımızın azad edilməsi tarixi Zəfərlə başa çatdı. Vətən müharibəsində torpaqlarımızın müdafiəsi və azadlığı
üçün Azərbaycan Ordusu və başqa silahlı birləşmələrin silah, hərbi və xüsusi texnika ilə təmin edilməsi naminə
Nazirliyin müəssisələri gücləndirilmiş iş rejimində işləmiş, 72 işçimiz döyüşlərdə iştirak etmiş, 3 əməkdaşımız
şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır.
Ulu öndərin azərbaycançılıq ideyası özünün yenilməz gücünü Vətən müharibəsində bir daha nümayiş
etdirdi. Azərbaycanda mehriban qonşuluq və dostluq şəraitində yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələri dəmir
yumruq kimi birləşərək, Müzəffər Ali Baş Komandanın sərkərdəliyi ilə düşməni məğlub etdilər. Şanlı Qələbənin
rəhni olan bu birlik və həmrəylik müstəqil dövlətimizin güc və qüdrət mənbəyidir.
Azərbaycanın heyrətamiz uğurları bir daha təsdiqləyir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi irsinə,
dövlətçilik ənənələrinə və Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev dövlətimizi daha da inkişaf etdirərək ümummilli liderin dövlətçiliklə bağlı arzu və istəklərinin
həyata keçirilməsini təmin etməyə nail olmuşdur.
Möhtərəm Prezident cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə son onilliklərdə əldə edilmiş siyasi, iqtisadi
və diplomatik nailiyyətlər, ölkənin müdafiə qüdrətinin artırılması istiqamətində ardıcıl həyata keçirilən praqmatik
və məqsədyönlü siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu daha da möhkəmləndirmiş, regionda ən güclü orduya
sahib olmaq imkanı qazandırmışdır. Postmüharibə dövründə başqa sahələrdə olduğu kimi, ölkənin müdafiə
qabiliyyətinin artırılması, ordu quruculuğu istiqamətində davamlı islahatlar aparılır, güc strukturlarının madditexniki bazasının daha da gücləndirilməsi yönümündə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir.
Bu baxımdan, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin "Biz real həyatda yaşayırıq və 1990-cı
illərin əvvəlində Ermənistan tərəfindən bizə qarşı aparılmış etnik təmizləmə siyasətini, Xocalı soyqırımını, işğalı
heç vaxt unutmamalıyıq, azərbaycanlılar kimi həmişə bizim yaddaşımızda olmalıdır. Məsuliyyətli insanlar kimi
həmişə biz hər şeyə hazır olmalıyıq" əmri Müdafiə Sənayesi Naziriliyinin kollektivi üçün bundan sonra da əsas
hədəf və fəaliyyət devizi olacaqdır.
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Qurtuluş məfkurəsi - tərəqqi və Zəfər zirvəsinə aparan yol
Tahir Budaqov,
Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini - Mərkəzi Aparatın rəhbəri
Tarix faktları və reallıqları əks etdirən etibarlı mənbədir. Dünyanın siyasi tarixi isə xalqların mübarizə
yolunu və dövlətçilik təcrübəsini əks etdirir. Müxtəlif nümunələr var - inkişafı, tərəqqini, intibahı, tənəzzülü,
xaosu, böhranı, qarşıdurmanı ifadə edən hadisə və proseslər müxtəlif xalqların, millətlərin siyasi ömür yolunda
əks olunub. Bunlar həm də bir dövlətin siyasi taleyini, geosiyasi perspektivlərini müəyyənləşdirən həlledici anlar,
tarixi əhəmiyyətə malik məqamlardır.
Əlbəttə, tarix yazmış və tarixə yazılmış xalqların inkişaf yolu müxtəlif, rəngarəng və özünəməxsus olması
ilə fərqlənir. Daha dəqiq desək, tarix səhnəsində yüksəlişi ilə nümunə yaratmış, bəşəriyyətin mənəvi-siyasi
xəzinəsinin zənginləşməsinə mühüm töhfələr vermiş hər bir xalqın öz inkişaf yolu, mütərəqqi, unikal və nümunəvi
təcrübəsi mövcuddur.
Zəngin dövlətçilik ənənələrinə malik Azərbaycan xalqı da bu baxımdan istisna deyil. Sirr deyil ki, xalqımız
əsrlər boyu unikal, bənzərsiz milli dəyərlərini dünyaya nümayiş, tarixin ictimai-siyasi yaddaşına isə əbədi həkk
etdirib. Xüsusilə də, bir əsrdə iki dəfə müstəqillik qazanan Azərbaycan xalqı siyasi potensialını, milli ideyaya
sadiqliyini - müstəqillik idealına bağlılığını, mənəvi-siyasi mübarizə amalını və dövlətçilik ruhunu ortaya qoyub,
yeni, fərqli və cəlbedici nümunə yaradıb.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın timsalında siyasi-strateji dönüş nöqtəsi kimi səciyyələndirilən, milli yüksəlişi
təmin edən amillər kifayət qədərdir. Amma həlledici faktor, əlbəttə, liderlik fenomenidir.
Çoxəsrlik dövlətçilik tarixinə malik olsaq da, yalnız ən yeni tariximizdə - ikinci müstəqillik dövründə
iqtisadi və siyasi yüksəlişi, geostrateji üstünlüyü təmin edə, dünyada nüfuzlu, qüdrətli dövlət kimi tanına bilmişik.
Bu isə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin siyasi dühası, strateji fəaliyyəti sayəsində
mümkün olub. Xalqın etimadını, dünya azərbaycanlılarının inamını və ümidlərini doğruldan liderlərimizin uğurlu
siyasəti nəticəsində Azərbaycanın adı qalib, güclü, söz və nüfuz sahibi olan dövlətlər sırasında çəkilməyə başlanıb,
qürur və and yerimiz olan üçrəngli bayrağımız Zəfər zirvəsində əzəmətlə, məğrurcasına dalğalanıb və dalğalanır!
Milli siyasətin nəticəsi - yüksəliş, intibah və inkişaf
İnkaredilməz həqiqətdir ki, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı qurtuluşdan tərəqqiyə, tərəqqidən zəfərə
aparan yol kimi möhtəşəm nailiyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Ulu öndər fəaliyyətinin bütün mərhələlərində
Azərbaycanın inkişafına, milli həmrəyliyin təmin olunmasına, gücləndirilməsinə, dövlət maraqlarının
qorunmasına və dövlətçilik ənənələrinin yaşadılmasına xidmət edən misilsiz işlər görüb, böyük tarixi nailiyyətlərə
imza atıb. Onun bənzərsiz xidmətləri, milli məzmunlu, bəşəri xarakterli fəaliyyəti bir dövrü deyil, bir-birindən
siyasi və ideoloji cəhətdən kəskin fərqlənən iki mərhələni - həm SSRİ dönəmini, həm də müstəqillik illərini əhatə
edir. 1969-cu ilin 14 iyulunda Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilən
Heydər Əliyev hələ SSRİ dövründə respublikamızın perspektiv inkişafı üçün möhkəm təməllər yaratmağa
müvəffəq olub. Daha dəqiq desək, ümummilli liderin həmin vaxt respublikamıza rəhbərlik dövrü - 1969-cu ildən
başlayan böyük inkişaf və rifah yolu Azərbaycanın gələcək tərəqqisinin əsaslarını formalaşdırıb. Bundan başqa,
ulu öndərin Naxçıvan MSSR-in Ali Sovetinin sədri seçildikdən sonra atdığı addımlar da xalqımızın gələcəyə yeni
və mütərəqqi baxışının formalaşmasında, milli həmrəyliyin təmin edilməsində, müstəqillik düşüncəsinin və
ideyasının əxz olunmasında xüsusi rol oynayıb. Faktlar ortada, reallıqlar isə aydındır: Ulu öndərin təşəbbüsü ilə
ilk dəfə olaraq Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yadigarı olan üçrəngli bayrağımızın yenidən
qaldırılması; Naxçıvan MSSR adından "Sovet Sosialist" ifadəsinin çıxarılması; 1990-cı il yanvar ayının 20-də
Bakıda törədilmiş qanlı hadisələrə siyasi qiymət verilməsi; Naxçıvan əhalisinin SSRİ-nin saxlanılmasına dair
keçirilən referendumda iştirak etməməsi haqqında qərar qəbul edilməsi; 31 dekabr tarixinin Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan olunması barədə qərara imza atılması - bütün bunlar keçmişə hörmət
və ehtiram, gələcəyə ümidli və nikbin baxış, milli hədəflərə yönəlik sistemli fəaliyyət nümunəsi kimi dövlətçilik
tariximizin müstəsna siyasi hadisələrindəndir.
Ötən əsrin 90-cı illərinin ictimai-siyasi gerçəkliklərinə, milli dövlətçilik xüsusunda əsas hadisə və
proseslərinə nəzər saldıqda birmənalı şəkildə qeyd edirik ki, müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin
bioqrafiyasının və Azərbaycanın həm dövlətçilik, həm də müstəqillik tarixinin çox mühüm tərkib hissələrindən
526

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

birini Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) yaradılması, ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı naminə
məqsədyönlü, şərəfli və uğurlu fəaliyyət göstərməsi təşkil edir. Başqa sözlə, 1992-ci ilin oktyabrında bir qrup
Azərbaycan ziyalısının Heydər Əliyevə müraciət edərək Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını təklif
etməsi, ümummilli liderin ziyalılara göndərdiyi cavab məktubunda partiyanın yaradılmasına və ona rəhbərlik
etməyə razılıq verməsi müasir Azərbaycanın tərəqqi yoluna çıxmasına, xalqımızın parlaq gələcəyinin təmin
olunmasına zəmin yaradan ən əlamətdar və əhəmiyyətli hadisələrdəndir.
Müxtəlif mənbələrə nəzər yetirdikdə müstəqillik dövrünün tədqiqatçılarının, siyasətçilərin və
siyasətşünasların belə bir qənaətinə rast gəlirik: "YAP xalqın dəstəyi ilə və güclü liderin - Heydər Əliyevin
ətrafında siyasi zərurətdən yaranmış partiyadır". Bu, mübaliğəsiz və mübahisəsiz olaraq - birmənalı şəkildə dəqiq,
doğru və adekvat yanaşmadır. Çünki həmin dövrdə ölkədə mövcud olan vəziyyət xalqın dəstəyinə arxalanan,
vətənpərvər, dövlətçilik təcrübəsinə və liderlik keyfiyyətlərinə malik şəxsiyyətin, onun timsalında yeni siyasi
qüvvənin meydana çıxaraq tarixi-siyasi məsuliyyəti öz üzərinə götürməsini zəruri edirdi. Müstəqilliyin ilk
illərində, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ərəfəsində Azərbaycanda vəziyyət bəlli idi:
mövcud hakimiyyətin milli maraqlara zidd, yarıtmaz, uğursuz siyasəti və xəyanətkar mövqeyi nəticəsində ictimaisiyasi böhran, iqtisadi tənəzzül, sosial xaos hökm sürürdü, respublikamız regional və beynəlxalq səviyyədə,
demək olar ki, geosiyasi təcrid durumunda idi. Azərbaycanın formal xarakter daşıyan müstəqilliyinin itirilməsi
təhlükəsi meydana çıxmışdı. Belə bir şəraitdə yalnız qətiyyətli, təcrübəli siyasi lider uğurlu strateji kurs həyata
keçirərək və milli həmrəyliyi təmin edərək Azərbaycanın xilasına nail ola bilərdi. İnam, etibar və etimad ünvanı
isə bəlli idi. Azərbaycan xalqı ümidini məhz müdrik dövlət xadimi, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik olan, öz
fəaliyyətində xalqın ali mənafeyini, dövlətin milli maraqlarını rəhbər tutan Heydər Əliyevə bağlamışdı. Nəhayət,
dövrün reallıqlarına və zamanın çağırışlarına uyğun olaraq xalqın dəstəyi, Heydər Əliyevin isə qəti mövqeyi,
siyasi iradəsi və uğurlu fəaliyyəti nəticəsində Yeni Azərbaycan Partiyası qısa müddət ərzində insanları öz
ətrafında sıx birləşdirdi, xalqın partiyasına, dövlətin siyasi sütununa çevrildi. Beləliklə, ümumiləşdirsək, deyə
bilərik ki, YAP-ın siyasi səhnədə yüksəlişə keçməsini təmin edən iki mühüm amilə xüsusi diqqət yetirmək
lazımdır: birincisi, liderin xarizması - yüksək nüfuzu, siyasi fəaliyyətində söz ilə əməlin vəhdətini yaratması;
ikincisi isə, xalqın sarsılmaz inamı və güclü dəstəyi. Başqa sözlə, Heydər Əliyevin nüfuzu, xalqın ona böyük
inamı, dərin etimadı və davamlı dəstəyi Yeni Azərbaycan Partiyasının ardıcıl uğurlar qazanmasını təmin edən
əsas amil oldu.
Əminliklə söyləmək olar ki, 30 ilə yaxın müddət ərzində zəngin və şərəfli yol keçən, Azərbaycanın
tərəqqisinə - milli məqsədləri gerçəkləşdirməsinə və strateji hədəflərə çatmasına layiqli töhfələr verən Yeni
Azərbaycan Partiyasının tarixi müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişaf salnaməsidir. Ümummilli liderimizin
siyasi mirası və milli dövlətçiliyin siyasi dayağı olan YAP öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirib, çox mühüm
tarixi təşəbbüslərə və müvəffəqiyyətlərə imza atıb, xalqın mənafeyinə və dövlətin strateji maraqlarına xidmət edən
siyasi missiyasını bu gün də müvəffəqiyyətlə davam etdirir. Partiyamızın bütün seçkilərdə möhtəşəm qələbə
qazanması, xalq-lider birliyinin, ictimai-siyasi monolitliyin ifadəsi, Heydər Əliyev ideyalarının reallığı, Prezident
İlham Əliyevin siyasətinin real nəticəsidir. Şübhə yoxdur ki, yeni Azərbaycan gerçəkliyini yaratmış Yeni
Azərbaycan Partiyası Vətən müharibəsində qazanılmış möhtəşəm tarixi Zəfərdən sonra - yeni mərhələdə də öz
üzərinə düşən vəzifələri layiqincə, əzmlə, inamla və şərəflə yerinə yetirməklə milli tərəqqiyə mühüm töhfələr
verəcək, Azərbaycanın yüksəlişinin və yeni qələbələrinin siyasi bayraqdarı kimi çıxış edəcək. Çünki YAP,
ümummilli liderimizin dediyi kimi, dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır.
Xilaskarlıq missiyası - milli dövlətçiliyin qurtuluşu
Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin Heydər Əliyev dövrü həm də xilaskarlıq missiyası ilə xarakterik və
əlamətdardır. Sirr deyil ki, Azərbaycan iqtisadi tənəzzül, siyasi xaos, regional təcrid şəraitində və vəziyyətində
olarkən - 1993-cü ilin məlum iyun hadisələri zamanı xalqımız ulu öndərə ölkəmizin xilası və tərəqqisi naminə
respublikaya rəhbərlik etməsi barədə qətiyyətli çağırış etmişdi. Ümummilli lider həmin dövrdə mövcud vəziyyəti
belə təsvir 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 Azərbaycana 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".
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Siyasi tariximizin çətin, mürəkkəb, keşməkeşli və qeyri-müəyyən dövründə - inamın azaldığı, ümidlərin
tükəndiyi, vəziyyətin durmadan ağırlaşdığı və kəskinləşdiyi bir vaxtda o zamankı hakimiyyət nümayəndələri də
Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etməyə məcbur olmuşdular. Ümummilli lider isə dövləti, dövlətçiliyi xilas, xalqın
rifahını, məmləkətin gələcəyini təmin etmək, Azərbaycan üçün aydın və parlaq perspektivlər yaratmaq naminə
növbəti dəfə tarixi-siyasi məsuliyyəti öz üzərinə götürməkdən çəkinmədi. 1993-cü il iyunun 9-da ulu öndər
Heydər Əliyev xalqın çağırışına səs verərək Bakıya qayıtmışdı. O, Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyimizin
xilası, dövlətçilik ənənələrimizin, milli qürur və ləyaqətin bərpası naminə tarixi missiyasını yerinə yetirməyə
başlamışdı. İyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilmiş, həmin gün
Azərbaycan xalqının tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi yazılmışdı. Bu, Heydər Əliyevin böyük siyasətə Qayıdışı,
xalqın Qurtuluşu, dövlətin isə Dirçəlişi idi.
"Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına,
ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır", - deyən ümummilli lider, ilk növbədə, bütün
imkanları, resursları ölkədə vətəndaş həmrəyliyinin, sabitliyin təmin olunmasına yönəltmişdi və buna nail oldu,
sosial-iqtisadi inkişafın, ictimai-siyasi yenilənmənin təməllərini qoydu. Həmin dövrə nəzər salan Prezident İlham
Əliyev bildirib ki, Azərbaycan xalqı bir daha öz müdrikliyini göstərərək ulu öndərə üz tutdu, ona müraciət etdi və
onu hakimiyyətə dəvət etdi: "Hətta o vaxt Azərbaycanın rəhbərliyində yüksək vəzifələr tutan və vaxtilə Heydər
Əliyevə qarşı təxribatlar törətməyə cəhd edən, Naxçıvana desant göndərmək istəyən antimilli qüvvələr də öz
canlarından qorxaraq Heydər Əliyevi dəvət etmişdilər. Çünki onların öz taleyi artıq təhlükə altında idi. Mən o
günləri yaxşı xatırlayıram. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi buraxmırdılar, qoymurdular ki, getsin. Ancaq Vətəni,
Azərbaycan xalqını sevən dövlət adamı kimi onun demək olar ki, seçimi yox idi. O, Bakıya gəldi və o vaxt Bakıda
gedən proseslər hamımızın yaxşı xatirindədir. Vətəndaş müharibəsinin dayandırılması birinci məsələ idi. Ona nail
oldu. Ondan sonra - Azərbaycanda müəyyən dərəcədə sabitlik yaranandan sonra böyük islahatlara başladı. Demək
olar ki, 1993-cü il müasir tariximizdə həlledici dönüş nöqtəsidir. Tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 1993-cü
ildə Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə
altına düşə bilərdi".
Həmin il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkilərində xalqımızın inam, etibar və etimadı əsasında
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən Heydər Əliyevin milli maraqlara, dövrün tələblərinə və ictimaisiyasi reallıqlara uyğun qətiyyətli siyasəti Azərbaycanın iqtisadi proqressini, siyasi yüksəlişini və beynəlxalq
mövqeyinin möhkəmlənməsini təmin və mümkün etdi. Ümummilli liderin həyata keçirdiyi uğurlu daxili və xarici
siyasət kursu müstəqil respublikamızın dünya arenasında nüfuzlu tərəfdaş kimi tanınmasını, güc mərkəzlərinin
Azərbaycanla əməkdaşlığı cəlbedici seçim kimi dəyərləndirməsini şərtləndirdi.
İctimai-siyasi və tarixi yaddaşımıza sabitlik və inkişaf dönəmi kimi yazılan 1993-2003-cü illərin siyasi
mənzərəsinin mühüm reallıqlarından biri də ulu öndərin modern dövlət quruculuğu ilə bağlı sistemli fəaliyyət
göstərməsi - ardıcıl və məqsədyönlü işlər görməsidir. Heydər Əliyevin zamanın çağırışlarına uyğun dövlət
quruculuğu siyasəti bir neçə istiqaməti ehtiva və əhatə edirdi. İlk növbədə, ictimai-siyasi sabitliyin, vətəndaş
birliyinin - milli həmrəyliyin təmin edilməsi Azərbaycanın sürətli yüksəlişinə əlverişli şərait - dayanıqlı zəmin
formalaşdırmışdı. Paralel olaraq demokratik inkişaf üçün zəruri şərtlər təmin olunmuş, siyasi-hüquqi islahatlara
start verilmişdi. Müstəqillik dövründə ilk parlament seçkilərinin keçirilməsi, müstəqillik dövrünün ilk
Konstitusiyasının hazırlanması və ümumxalq səsverməsi - referendum əsasında qəbul edilməsi və digər bir sıra
reformativ addımlar yeni mərhələdə Azərbaycanın qarşıya qoyduğu strateji hədəflərə addım-addım irəliləməsinə
imkan vermişdi. Kütləvi informasiya vasitələri üzərində senzuranın aradan qaldırılması, insan və vətəndaş hüquq
və azadlıqlarının təmin edilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkülü və tərəqqisi istiqamətində konkret ictimai və
hüquqi xarakterli addımlar atılması ictimai və hüquqi şüurun yenilənməsinə, siyasi sistemin təkmilləşməsinə
xidmət edən mühüm tədbirlər idi. Bunlarla yanaşı, plüralizmin təmin olunması Azərbaycanın demokratik inkişaf
yolunda əmin addımlarla irəliləməsinə və mütərəqqi, sivil dəyərlər əsasında dünya birliyinə inteqrasiyasına
mühüm töhfə olmuşdu.
1994-cü ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəsin elan olunmasından sonra ordumuzun
potensialının gücləndirilməsi ilə əlaqədar görülən işlər də dövlət quruculuğunun mühüm tərkib hissəsi oldu. Bu,
təkcə hərbi təhlükəsizlik məsələsi deyildi, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün vacib
amillərdən idi.
Ulu öndərin strateji diplomatiya siyasəti də modern dövlət quruculuğunun zəruri istiqamətlərindən biri
oldu. Ümummilli liderin ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin inkişafına xidmət edən çoxvektorlu diplomatiya siyasəti
Azərbaycanın dostlarının və müttəfiqlərinin sayının artması, beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsi, Qarabağ
məsələsində ölkəmizin haqlı və birmənalı yanaşmasının qlobal miqyasda dəstəklənməsi kimi hədəflərə
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yönəlmişdi. Ulu öndər bu milli-strateji məqsədlərə nail oldu - Azərbaycan regionun aparıcı qüvvəsinə çevrildi,
beynəlxalq diplomatiyanın diqqət mərkəzində oldu, ölkəmizin ərazi bütövlüyünə dəstək xarakterli mühüm qərar
və qətnamələr qəbul edildi.
Qeyd edilənlərdən əlavə, siyasi-ideoloji istiqamətdə görülən işlər nəticəsində istər ölkəmizdə, istərsə də
respublikamızın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın vahid milli məfkurə olan azərbaycançılıq
ideologiyası ətrafında sıx birləşməsi, milli birliyin gücləndirilməsi mümkün oldu. Əlbəttə, milli-ideoloji siyasətin
vətəndaş-dövlət, xalq-iqtidar birliyini, ictimai həmrəyliyi və siyasi ahəngdarlığı təmin etməsi ölkəmizə mühüm
üstünlüklər qazandırdı, Azərbaycanı sabitlikdən tərəqqiyə, tərəqqidən Zəfərə aparan həlledici amillərdən biri oldu.
Siyasi varisliyin təmin olunması - daha güclü Azərbaycan reallığı
Nəhayət, siyasi varisliyin təmin olunması nəinki müasir dövlət quruculuğunun, hətta dövlətçilik tariximizin
ən mühüm - strateji əhəmiyyətli hadisələrindən biridir. Ümummilli liderin müstəqillik dönəmində ölkəmizə
rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illər ərzində təməli qoyulan işlər - prosesə çevrilən məqsədyönlü fəaliyyət
Azərbaycanın bu günə qədər strateji hədəflərinə addım-addım çatmasını təmin edən fundamental faktorlar olub.
Ona görə də Heydər Əliyev siyasəti çoxəsrlik tarixə əsaslanan milli dövlətçiliyimizin, yaxud dövlət
müstəqilliyimizin inkişaf salnaməsidir.
Heydər Əliyevin 2003-cü il oktyabrın 1-də kütləvi informasiya vasitələri ilə Azərbaycan xalqına
ünvanladığı tarixi müraciəti yaxşı xatırlayırıq. Ulu öndər demişdi: "Üzümü sizə - həmvətənlərimə tutaraq,
qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası
sədrinin birinci 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".
Dünya bir daha liderin tarixin kritik - taleyüklü anında, mühüm məqamında doğru seçiminə, yaxud
Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi üçün dönüş nöqtəsi hesab olunan daha bir müstəsna hadisəyə şahidlik etdi.
Konkret desək, ümummilli lider yanılmadı və yanıltmadı. Onun qətiyyətli inamı xalqın etimadına çevrildi, başqa
sözlə, inam və etimad özünü doğrultdu. Heydər Əliyevin siyasi irsinin daşıyıcısı - ulu öndərin layiqli davamçısı
olan cənab İlham Əliyevin 2003-cü ildə prezident seçilməsi müstəqil Azərbaycanın tərəqqisində yeni mərhələnin
başlanğıcı oldu. Cənab İlham Əliyev 31 oktyabr 2003-cü il tarixdə keçirilən andiçmə mərasimindəki nitqində:
"Mən Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, ölkəmiz bundan sonra da inkişaf edəcək, daha da
güclənəcəkdir... Ölkəmiz müasir dövlətə çevriləcəkdir. Bütün bunları etmək üçün Azərbaycanda çox işlər görmək
lazımdır. Ancaq bütün bunları həyata keçirmək və Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası,
ölkədə Heydər Əliyevin siyasəti davam etdirilməlidir. Bu gün yüksək kürsüdən çıxış edərkən mən Azərbaycan
xalqına söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağam, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm, Heydər Əliyevin
siyasətini davam etdirəcəyəm" - demişdi. Bəli, Heydər Əliyev siyasəti uğurla, şərəflə və ləyaqətlə davam etdirildi.
Ulu öndərin ideyalarına əsaslanan strateji kursun davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan öz iqtisadi,
siyasi gücü, hərbi qüdrəti ilə, xalqımızın mübarizə ruhu və əzmi sayəsində yeni zirvələri fəth etməyə doğru inamla
irəliləməyə başladı. 2003-cü ildə xalqın Heydər Əliyev siyasətinin davamına səs verməsi - "HƏ" deməsi
nəticəsində Prezident seçilən cənab İlham Əliyev bildirmişdi ki, "mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti
olacağam". Faktlar və reallıqlara nəzər yetirdikdə məlum olur ki, Prezident İlham Əliyev Vətənə, xalqa, dövlətə
sədaqət andında verdiyi vədləri ən yüksək səviyyədə yerinə yetirərək hər bir azərbaycanlının Prezidenti olduğunu
sübuta yetirib. Onun siyasəti məhz vətəndaşların rifahının yüksəlməsinə, iqtisadi inkişafa, yeniləşməyə,
modernləşməyə, Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə, qürur mənbəyimiz olan
üçrəngli bayrağımızın ali məqamda - ən yüksək zirvələrdə dalğalanmasına yönəlib. Və əldə edilən sonuclar,
qazanılan nailiyyətlər milli hədəflərə çatmağın göstəricisi, milli maraqlara əsaslanan siyasətin nəticəsidir.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan vətəndaşları dövlət başçısının milli maraqlara əsaslanan siyasətini tam
dəstəkləyirlər. Ötən müddət ərzində baş tutan prezident seçkilərinin, o cümlədən ictimai rəy sorğularının nəticələri
bu reallığı birmənalı şəkildə təsdiqləyir. Bütövlükdə, xalq-iqtidar birliyi ölkəmizin davamlı müvəffəqiyyətlər əldə
etməsini şərtləndirir. Dövlət başçısı bu məqamlara toxunaraq demişdir: "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".
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Bir sözlə, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanı qurtuluşdan tərəqqiyə, tərəqqidən Zəfərə aparan yol kimi
bugünkü parlaq - möhtəşəm nailiyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Fərəh və məmnunluq hissilə söyləmək lazımdır
ki, ümummilli liderin ideyaları və zəngin dövlətçilik irsi əsasında inkişaf yolunda inamla və qətiyyətlə addımlayan
müasir müstəqil Azərbaycan dövləti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni strateji nailiyyətlərə müvəffəq
olur, milli tariximizin növbəti şərəfli və qürurlu səhifələri yazılır. XXI əsrin mürəkkəb şərtləri və şəraiti fonunda
sabitlik və təhlükəsizlik adası, tolerantlıq nümunəsi və multikulturalizm ünvanı, beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq
məkanı kimi səciyyələndirilən Azərbaycanın spesifik və unikal milli inkişaf nümunəsi bir çox ölkələr üçün strateji
örnək və iqtisadi-siyasi fenomendir. Ötən müddət ərzində həyata keçirilən siyasətin nəticələrindən, qazanılan
nailiyyətlərdən bəhs edən Prezident İlham Əliyev qeyd etmişdir: "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... 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".
Yeni mərhələ - Zəfər yolu ilə növbəti tarixi nailiyyətlərə doğru
Ən əsası, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılan, son 200 illik tariximizdə bənzəri olmayan
böyük Qələbə sayəsində torpaqlarımız işğaldan azad, ərazi bütövlüyümüz isə bərpa olunub. Bu Qələbə təkcə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpası deyil, eyni zamanda, milli mənəviyyatın yenilənməsi,
milli qürur və ləyaqətin bərpası, dövlətçiliyin gücləndirilməsidir, yeni perspektivlərin yaradılmasıdır. Zəfərin
strateji prosesə çevrilməsi, siyasi-diplomatik müstəvidə gücləndirilməsi isə Azərbaycanın siyasi qüdrətinin,
dövlətçilik təməllərinin, milli gücünün sarsılmazlığını təmin edən əsas sütunlardan, mühüm amillərdən biridir.
Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, bu gün alnımız açıqdır, üzümüz gülür, başımız dikdir və həmişə belə olacaq:
"Mən tam əminəm ki, bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi əbədi yaşayacaq, Azərbaycan dövləti
qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaqda möhkəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt
bu torpaqlardan bizi tərpədə bilməz", - deyə dövlət başçısı inamla və qətiyyətlə ifadə edib.
Haqq savaşını möhtəşəm Qələbə - tarixi Zəfər ilə yekunlaşdıran Azərbaycan postmüharibə dövründə yeni
nailiyyətlərə imza atır - dünya daha güclü Azərbaycanın uğurlarına şahidlik edir. Bu gün işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə nəhəng bərpa-quruculuq işləri görülür, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev ilə Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliyevanın həmin torpaqlara hər bir səfəri fövqəladə məmnunluq, sonsuz qürur və
iftixar, milli özünəinam hissi yaratmaqla yanaşı, Zəfər yürüşünün addım-addım və fasiləsiz davam etdiyini
göstərir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı Zəfər yolu ilə yeni nailiyyətlərə, qələbələrə aparır - üçrəngli bayrağı
Qələbə zirvəsində dalğalanan qalib və qüdrətli ölkənin yeni və daha möhtəşəm tarixi yazılır.
15 iyun 1993-cü ildə Heydər Əliyevin Qayıdışı, Azərbaycanın Qurtuluşu ilə başlayan sabitlik, firavanlıq,
rifah, yüksəliş, inkişaf və tərəqqi dönəmi bizi tarixi Zəfərə apardı. Bu, Heydər Əliyev ideyaları və siyasətinin
təntənəsi, Prezident İlham Əliyevin strateji fəaliyyətinin nəticəsi, xalqımızın milli iftixar və istinad yeri,
dövlətimizin isə qüdrətinin ifadəsidir.
Bir sözlə, Qurtuluş məfkurəsi Azərbaycan xalqının xilasını, dövlətimizin tərəqqisini ifadə və ehtiva etməklə
yanaşı, 30 ilə yaxın müddət ərzində düşmən tapdağında qalmış torpaqlarımızın Qurtuluşunu, azad və abad məkana
çevrilməsini, Azərbaycanın bütövləşməsini mümkün edən Zəfər salnaməsidir.
Respublika. - 2022.- 15 iyun. - № 125. - S. 1,5.
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Milli Qurtuluşun Zəfər yolu
Əli Hüseynli,
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi sədrinin birinci müavini,
Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri
Artıq ikinci ildir ki, ölkə ictimaiyyəti 15 İyun - Milli Qurtuluş Gününün növbəti ildönümünü dövlət
səviyyəsində xüsusilə böyük ruh yüksəkliyi ilə təntənəli şəkildə qeyd edir. Bu əlamətdar təqvimin mahiyyətini 44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsində yaranmış yeni siyasi, iqtisadi və beynəlxalq reallıqlar kontekstində yeni
baxış bucağından araşdırarkən Milli Qurtuluş Gününün siyasi çəkisi daha dolğun dərk olunur. Hesab edirəm ki,
bunun üçün həmin günün labüdlüyünü şərtləndirən və bilavasitə Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti ilə sıx bağlı
olan tarixi mərhələlərin təhlili fonunda Azərbaycanın yaxın keçmişinə faktlar əsasında və müqayisəli şəkildə
baxmağa ehtiyac vardır.
Heydər Əliyev: "Müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu əldə etməkdən daha çətindir"
1991-ci ilin oktyabrında formal olaraq müstəqillik aktına imza atmış Azərbaycan bu tarixi nailiyyəti itirmək
təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Belə ki, o dövrdə ölkə daxilindəki vətəndaş müharibəsi həddinə yüksəlmiş
qarşıdurmalar nəinki dövlət müstəqilliyimizi, hətta milli varlığımızı belə birbaşa hədəfə almışdı. Hadisələri
düzgün qiymətləndirə bilməyən o vaxtkı iqtidar isə xalq arasında gündən-günə nüfuzunu itirir, baş vermiş
proseslərdən düzgün nəticə çıxara bilmirdi.
Digər tərəfdən də təcavüzkar Ermənistanın ölkəmizə qarşı torpaq iddiaları ilə müşayiət olunan Dağlıq
Qarabağ problemi ağır yük kimi Azərbaycanın başı üzərində dururdu. Hər kəsin var gücü ilə xarici düşmənə qarşı
həmrəylik nümayiş etdirməli olduğu belə bir şəraitdə ayrı-ayrı mafioz qruplarda birləşmiş hakimiyyət hərisləri
özlərinin şəxsi maraqlarına xidmət edən fəaliyyətlə məşğul idilər.
1992-ci ilin yaz aylarından başlanan daxili hərc-mərclik, siyasi qüvvələrin çəkişməsi cəbhə bölgəsinin
nəzarətdən kənar qalmasına və Qarabağ savaşında ermənilərin üstünlüyü ələ almasına gətirib çıxardı. Başqa sözlə,
AXC-Müsavat cütlüyü Qarabağ "kartından" istifadə etməklə meydan hərəkatının dalğası üzərində dövlət çevrilişi
həyata keçirərək hakimiyyəti faktiki olaraq zəbt etdi. Bu siyasi tandemin antimilli siması bir il ərzində
hakimiyyətdə olduğu zaman tam çılpaqlığı ilə bəlli oldu. Daxili və xarici siyasətdə buraxılan səhvlər onsuz da
mürəkkəb olan vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Üstəlik, Qarabağ məsələsi də milli maraqlar çərçivəsindən
çıxaraq şəxsi mənafe predmetinə çevrilmişdi. 1992-ci ilin mayında Şuşa və Laçın rayonlarının, sonrakı mərhələdə
isə Kəlbəcərin bütövlükdə işğalı nəticəsində Dağlıq Qarabağ faktiki olaraq Ermənistanla birləşdi. Beləliklə də, bu
hadisələr yarıtmaz fəaliyyəti və davranışları ilə xalq arasında tamamilə nüfuzdan düşmüş AXC-Müsavat
hakimiyyətinin biabırçı sonunu yaxınlaşdırdı. Yekun nəticə isə yenicə bərpa edilmiş dövlət müstəqilliyimizin
əsrin əvvəllərində cəmi 23 ay fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzləşdiyi acı taleyini
yaşamaq təhlükəsinin reallığı idi.
Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev 2021-ci il yanvarın 15-də Şuşa
şəhərində hərbçilərlə görüşərkən etdiyi çıxışda AXC-Müsavat cütlüyünün xəyanətkar mahiyyətini bir daha ifşa
edərək onu səciyyələndirən məqamlarla bağlı açıqlama vermişdir: "Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə artıq Şuşa
işğal altında idi, Kəlbəcər işğal altında idi, Laçın işğal altında idi, Daşaltı işğal altında idi, bütün ətraf bölgələr
işğal altında idi və Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında coğrafi bağlantı yaradılmışdı. Xalq Cəbhəsi-Müsavat
hakimiyyəti bunun günahkarıdır. Onlar bu xəyanəti törətdilər, ondan sonra da qorxaqcasına qaçıb gizləndilər,
fərarilik etdilər, Şuşanı satdılar...Hər kəs bu tarixi görə bilər, bu, yaxın tarixdir. Xalq Cəbhəsi-Müsavat ancaq
hakimiyyətə gəlmək üçün xəyanət, satqınlıq, cinayət törədib. Sonra nə edib? Sonra da Azərbaycanda talançılığı
dövlət siyasətinə çevirib, rüşvətxorluğu öz ideoloji prinsipi elan edib, satqınlığı, fərariliyi Azərbaycan xalqının
tarixinə bir ləkə kimi yapışdırıb. Xalq Cəbhəsi-Müsavat satqınları xalqımızı dünyanın gözü qarşısında rəzil
etmişlər, biabır etmişlər".
Hakimiyyətdə olan Müsavat-AXC cütlüyünün həyata keçirdiyi səbatsız daxili və onun davamı olan xarici
siyasət kursu Azərbaycanı region dövlətlərinin dəstəyindən məhrum etdi. Hətta, ABŞ Konqresi Azərbaycanı
dövlət səviyyəsində hər cür yardımdan məhrum edən "907-ci əlavə"ni qəbul etdi.
Azərbaycanın nicat ünvanı - Heydər Əliyev
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Bütün bunlar ona görə baş verirdi ki, dövlətçilik anlayışından bixəbər olan "cəbhəçi"lərin siyasi səbatsızlığı
ucbatından və hakimiyyət uğrunda daxili çəkişmələr nəticəsində ölkə idarəolunmaz bir vəziyyətə düşmüşdü.
Özlərinin "yetirməsi" olan polkovnik Surət Hüseynovun başçılığı ilə 1993-cü il iyunun 4-də Gəncə şəhərində baş
vermiş hərbi qiyam bu hadisələrin kulminasiya nöqtəsinə çevrildi. Respublika faktiki olaraq real vətəndaş
müharibəsinə sürüklənmişdi. Ölkədə hakimiyyətsizlik və xaos hökm sürürdü. Belə bir vəziyyətdən çıxış yolunu
axtaran Azərbaycan xalqı xilasını artıq o zamanadək sədaqəti, şərəfli xidməti ilə ümumxalq inamını və etibarını
qazanmış, Naxçıvanı xarici təhdidlərdən qoruyaraq onun müstəqil idarə edilməsinə nail olmuş Heydər Əliyevin
simasında görürdü. Hərbi birləşmələri əslində öz məqsədləri üçün istifadə edən ayrı-ayrı şəxslərin hədələrindən
qorxub gizlənmiş və bu təhlükəli proseslərin qarşısını ala bilmədiyini dərk edən AXC-Müsavat iqtidarının özü də
xilas üçün sonda Heydər Əliyevdən imdad istədi.
Heydər Əliyevin xalqın və respublikanın hakim dairələrinin təkidli çağırışlarını qəbul edərək iyunun 9-da
Naxçıvandan Bakıya gəlməsi ilə daxili və xarici düşmənlərimizin bütün planları pozuldu. Burada da xilaskarlıq
missiyasını öz üzərinə götürən ulu öndər Bakıda hakimiyyət savaşının getdiyi bir vaxtda qardaş qırğınının
qarşısını almaq məqsədilə həyatını təhlükə altında qoyaraq dərhal Gəncəyə yollandı. Şübhə yoxdur ki, Gəncə
qiyamının sülh yolu ilə qısa müddətdə yatırılması məhz onun düşünülmüş siyasi gedişləri və böyük şəxsi nüfuzu
sayəsində mümkün olmuşdur. Bu hadisələrdən sonra xalqın öz xilaskarına olan inamı daha da möhkəmləndi və
1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Bu baxımdan, məhz
həmin təqvimin Milli Qurtuluş Günü kimi müstəqil Azərbaycanın tarixinə düşməsi heç də təsadüfi deyil.
Ali Sovetin sədri seçilməklə həm də ölkə prezidentinin səlahiyyətlərinin icrasına başladığı zaman Heydər
Əliyev problemlərin həlli üçün ilk növbədə ölkədə vətəndaş həmrəyliyinin, sabitliyin son dərəcə vacib olduğunu
ictimaiyyətə bəyan etdi: "Əgər respublikada ictimai-siyasi sabitlik olmasa, sağlam ictimai-siyasi mühit olmasa,
heç bir sosial-iqtisadi proqramdan, yaxud problemlərin həll edilməsindən söhbət gedə bilməz". Bunun ardınca isə
"Mənim həyatım da, fəaliyyətim də yalnız və yalnız Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına,
ölkəmizin bu ağır vəziyyətdən qalxmasına həsr olunacaqdır", - söyləyərək böyük risklər altında xalqın qurtuluşu
missiyasını cəsarətlə öz üzərinə götürdü. Buradan çıxarılmış nəticə ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyevin yenidən
siyasi hakimiyyətə qayıdışı tarixi zərurət idi.
Son dövrlər o zaman vəzifədə olmuş şəxslər 1993-cü il 4 iyun qiyamının başvermə səbəbləri ilə bağlı yeni
gülünc, uydurma və dolaşıq açıqlamalar verməklə tarixi saxtalaşdırmağa cəhd edirlər. Sağlam məntiqə söykənən
əsl həqiqət isə ondan ibarətdir ki, həm Gəncə hadisələrini törədənlər, həm də onun qarşısını antikonstitusion yolla
almaq istəyənlər eyni dərəcədə məsuliyyət daşıyırlar. Ali Sovet Gəncə hadisələrini təhqiq edən deputat istintaq
komissiyasının işinin yekunu barədə 16 iyul 1993-cü ildə qəbul etdiyi qərarla bu hadisələrə siyasi qiymət
vermişdir. Sənəddə deyilir: "1993-cü il iyunun 4-də Gəncə şəhərində baş vermiş qanlı hadisələr Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Əbülfəz Elçibəyin və digər yüksək vəzifəli şəxslərin əvvəlcədən xüsusi düşünülmüş
və planlaşdırılmış siyasətinin nəticəsi hesab edilsin, onlar tərəfindən Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
və qanunlarının kobud surətdə pozulması kimi qiymətləndirilsin".
Təəssüf ki, ən azından həyatda və siyasətdə qaldıqlarına görə Heydər Əliyevə borclu olan cəbhəçilər və
müsavatçılar ümumxalq məqsədləri naminə legitim hakimiyyətə dəstək verməli olduqları halda öz nankor
xislətlərini bu dəfə də ortaya qoydular. Onlar hər vəchlə Heydər Əliyevin müstəqilliyimizin qorunması və dövlət
quruculuğu istiqamətində başladığı fəaliyyətə mane olmağa, onun gördüyü taleyüklü işləri gözdən salmağa
çalışdılar. Bunun üçün də yenə Qarabağ "kartından" istifadə etməyə cəhd göstərirdilər. 1993-cü ilin iyul-avqust
aylarında Ağdərə, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı rayonlarının düşmənin nəzarəti altına keçməsi də məhz
onların əvvəlki dövrdə hərəkətə gətirdiyi proseslərin ətalətinin nəticəsi idi.
Dövlət orqanlarının fəaliyyətini və dövlətçiliyi bərpa etmək məqsədilə 1993-cü il oktyabr ayının 3-də
keçirilən prezident seçkiləri nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilən Heydər Əliyev ölkəmizin
inkişaf paradiqmalarını dövrün xüsusiyyətlərinə və zamanın tələblərinə müvafiq olaraq dəqiq müəyyənləşdirdi.
10 oktyabr 1993-cü il tarixində keçirilmiş andiçmə mərasimində o, həyatının qalan hissəsini də Azərbaycan
xalqının xoşbəxtliyi naminə sərf edəcəyini bəyan etmişdi: "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".
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Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsində: əsrə bərabər 10 il
Cəbhə bölgəsində isə böhran davam edirdi. 1993-cü il oktyabrın 29-da Zəngilan rayonu da işğala məruz
qaldı. AXC-Müsavatın hakimiyyətdən getməsinə baxmayaraq, həmin dövrdə yerlərdə, xüsusilə ordu bölmələrinin
rəhbərliyində hələ də Elçibəy hakimiyyətinin təyin etdiyi şəxslər təmsil olunurdular və hadisələrin gedişinə ciddi
təsir göstərmək imkanına malik idilər. Bu dönəmdə ərazi itkilərinin səbəbi də məhz bu amillə əlaqəlidir.
İşğalın daha da genişlənməsinin qarşısını almaq məqsədilə Heydər Əliyev 1993-cü ilin dekabr ayında xalqa
müraciət edərək bütün daxili çəkişmələri kənara qoyub torpaqları azad etmək naminə Azərbaycan hərbçilərini
səfərbər olmağa çağırdı. Məhz onun birbaşa rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun böyük uğurla yerinə yetirdiyi
"Horadiz əməliyyatı" nəticəsində 1994-cü ilin fevralınadək Füzuli rayonunun böyük bir hissəsinin - 23 yaşayış
məntəqəsi azad edildi. Bu tarixin ən obyektiv qiymətini Heydər Əliyevin sonrakı addımlarının timsalında zamanın
özü verib. Taktiki uğur nümunəsi olan bu əməliyyatın əsas siyasi əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, öz havadarlarına
arxayın olan və Azərbaycanı hərbi cəhətdən zəif və bacarıqsız hesab edən rəsmi Yerevanın bu məğlubiyyətdən
sonra atəşkəs rejiminə imza atmaqdan başqa çıxış yolu qalmadı. İkincisi, Azərbaycan xalqının və əsgərinin öz Ali
Baş Komandanına və ordunun gücünə inamı daha da artdı, insanlarda böyük ruh yüksəkliyi, vətənpərvərlik hissi
daha yüksək səviyyədə formalaşmağa başladı.
Bununla belə, 1993-cü ilin ortalarında ölkə daxilində ictimai-siyasi vəziyyətin mürəkkəbləşməsindən və
cəbhədəki durumun ağırlaşmasından öz maraqları naminə istifadə etmək istəyən və xarici havadarlarının
dəstəyinə güvənən daxili separatçı qüvvələr də siyasi meydanda görünməyə başlamışdılar. Həmin ilin iyun-avqust
aylarında cənub bölgəsinin 7 rayonunu əhatə edən bir ərazidə Əlikram Hümbətovun ortaya atdığı üzdəniraq
"Talış-Muğan Respublikası" ideyası, şimalda isə 1990-cı ildən bəri milli zəmində millətçi "Sadval" hərəkatının
fəallaşması respublikanın müstəqilliyi üçün əlavə təhlükə mənbəyinə çevrilmişdi. Onlar əslində Elçibəy
hökumətinin yürütdüyü yanlış milli siyasət nəticəsində baş qaldırmışdılar. Separatçılar öz hədəflərinə çatmaq
üçün Heydər Əliyevin məğlubiyyətini hamıdan çox arzulayan cəbhəçilərin mövqeyinə arxayın idilər. Bu da
təsadüfi deyildi, çünki cəbhəçilər öz korporativ maraqları naminə onların niyyətlərinə adekvat münasibət
göstərmirdilər. Vəziyyətin belə gərgin olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyev xalqın dəstəyi ilə həm şimalda, həm
də cənubda süni yaradılmış separatçı meyillərin qarşısını aldı.
Atəşkəs rejiminin yaratdığı imkanlardan məharətlə istifadə etməklə Heydər Əliyev qısa zaman kəsiyində
Azərbaycanın inkişafında əhəmiyyətli dönüş yarada bildi, ölkənin bir sıra ciddi problemləri öz həllini tapdı. 1994cü ildə dövlət büdcəsinin gəlirləri və xərcləri əvvəlki ilə nisbətən 10 dəfədən çox artdı.
Müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyev o zaman işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması
istiqamətində sistemli və məqsədyönlü fəaliyyətin əsasını qoydu, həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq
miqyasda ardıcıl işlərə başlanıldı.
Bunlardan biri respublikamızda sabitlik və təhlükəsizlik mühitinin təmin olunmasıdır. Çünki bu amil
olmadan sosial-iqtisadi inkişafı, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını təmin etmək, əlverişli biznes
və investisiya mühiti yaratmaqla çoxşaxəli əməkdaşlığın əsasını qoymaq mümkün deyildi. Ona görə də, 1994-cü
il may ayının 5-də Bişkekdə imzalanmış protokola əsasən Qarabağ cəbhəsində atəşkəs barədə razılığın əldə
edilməsi də məhz Heydər Əliyevin gələcəyə hədəflənmiş sərrast siyasi-taktiki gedişlərindən biri kimi
dəyərləndirilməlidir. Daxili sabitliyi pozmaq cəhdlərinə qarşı mübarizədə ulu öndər ölkəmizi tarixin bu
sınaqlarından da üzüağ çıxarmağı bacardı. "Əsrin kontraktı"nın imzalanması ərəfəsində 1994-cü il oktyabrında
Surət Hüseynov tərəfindən idarə olunan dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısı alındı. Heydər Əliyevin bircə çağırışı ilə
bir anın içində Prezident Aparatının qarşısına toplaşan on minlərlə insanın yaratdığı izdiham xalqın möhtəşəm
Heydər Əliyev sevgisinin, öz liderinə sədaqətini və inamını nümayiş etdirən silinməz tarix kimi yaddaşlardadır.
1995-ci ilin martında, radikal müxalifətə işləyən xarici antiazərbaycan qüvvələrinin təsiri altına düşmüş OMONçuların qiyamı yatırıldı.
İkinci istiqamət olaraq keçid dövründə mütərəqqi iqtisadi inkişaf strategiyası hazırlandı və uğurla tətbiq
olundu. Bu baxımdan düşünülmüş neft strategiyasına start verilməsi, bu müstəvidə beynəlxalq əməkdaşlıq
platformasının yaradılması, xarici tərəfdaşlarla iqtisadi-ticari münasibətlərin təməlinin atılması və digər addımlar
Azərbaycanın iqtisadi və bütövlükdə milli gücünü artıran faktor kimi müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Bundan sonra nəhayət, ölkədə ictimai-siyasi sabitlik ümumən bərqərar olmağa başladı. 1995-ci il noyabrın
12-də bilavasitə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış müstəqil Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası
qəbul olunduqdan sonra dinc quruculuq işləri yeni keyfiyyətdə davam etdirilməyə başlandı.
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Ulu öndərin rəhbərliyi ilə dövlətimizin qüdrətinin artırılması istiqamətində görülən və xüsusi əhəmiyyət
kəsb edən işlərdən biri uğurlu ordu quruculuğunun əsasının qoyulması oldu və bu istiqamət dövlətin əsas
prioritetlərindən birinə çevrildi.
Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunun mühüm strateji
vektorlarından digəri isə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları
əsasında, yəni ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi idi. Ulu öndər bu məsələdə heç vaxt təşəbbüsü
əldən vermədən dünya dövlətləri, o cümlədən aparıcı ölkələrlə BMT, ATƏT və onun Minsk qrupu, digər nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində bu mövzuda danışıqlar apararaq beynəlxalq tədbirlərdə və qurumlarda
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən qətnamələrin və
bəyanatların qəbul olunmasına nail oldu və illər sonra qazandığımız Böyük Qələbənin siyasi və beynəlxalq hüquqi
əsaslarının formalaşması üçün sanballı zəmin yaratdı.
Bütün bu hədəflərə çatmaq üçün ilk növbədə, milli birliyə nail olmağın müstəsna əhəmiyyətə malik
olduğunu "azərbaycançılıq" ideologiyasının müəllifi olan Heydər Əliyev hamıdan yaxşı bilirdi. Onun 10 noyabr
2001-ci il tarixdə Bakıda keçirilən Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında dediyi "Bütün dünyaya səpələnmiş
azərbaycanlıların birliyi, həmrəyliyi indi həm bizim üçün, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir" sözləri də məhz bu mövqeyin ifadəsidir.
Heydər Əliyevin öz xalqının xoşbəxt gələcəyi naminə gördüyü işləri tək-tək sadalamaqla bitirmək mümkün
deyil. Milli Qurtuluş Günü barədə danışarkən artıq öz təsdiqini tapmış belə bir qənaəti təkrarən bölüşmək
istəyərdim ki, xalqımız Azərbaycanın bugünkü uğurlarının bünövrəsini qoymuş Heydər Əliyevi o zaman
hakimiyyətə dəvət etməklə böyük müdriklik nümayiş etdirib. Bu tarixi yollara nəzər saldıqca bir daha əmin
olursan ki, ulu öndərin "Müstəqilliyin əldə olunması nə qədər çətindirsə, onun saxlanılması, daimi, əbədi olması
bundan da çətindir" tezisi hər bir dövr üçün aktuallığını qoruyub saxlayır.
Milli Qurtuluş Gününün ən düzgün dəyərini isə Prezident İlham Əliyev ifadə edib. O, Heydər Əliyevin 95
illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki çıxışında ulu öndərin Azərbaycanın müstəqilliyi və inkişafı
naminə göstərdiyi fəaliyyətə siyasi qiymət verərkən demişdir: "1993-cü ildən başlayaraq Azərbaycan bu günə
qədər uğurlu inkişaf yolu ilə gedir...Ondan sonra Azərbaycanda sabitlik dövrü başlamışdır və bu dövr bu gün də
davam edir. Ölkəmiz üçün çox önəmli qərarlar qəbul edilmişdir, siyasi islahatlara start verilmişdir. Məhz o illərdə
bizim inkişafımızla bağlı strateji seçimlər edilmişdir ki, Azərbaycan müasir, demokratik ölkə kimi inkişaf etsin".
Siyasi varislik və davamlı islahatlar kursu ilə yeni uğurlara doğru
Heydər Əliyev irsini araşdıran tədqiqatçıların ifadə etdikləri mühüm qənaətlərdən biri budur ki, onun xalqın
firavan gələcəyi və dövlətin parlaq perspektivləri üçün ən böyük miraslarından biri siyasi varisliyin təmin
olunmasıdır. O, özündən sonra Azərbaycan dövlətini müstəqil, milli maraqlara və milli-mənəvi dəyərlərə, xalqın
ali iradəsinə əsaslanan siyasət həyata keçirməklə zirvələrə daşıyacaq lider - şəxsiyyət yetişdirməklə dövlətçilik
tariximizə ən böyük xidmətlərindən birini göstərdi.
Ulu öndərin inamı, xalqın böyük etimadı özünü tam doğrultdu. İlham Əliyev xalqın iradəsi əsasında
Prezident seçildikdən sonra ölkəmizin inkişafında yeni bir mərhələnin əsası qoyuldu. Azərbaycan öz iqtisadi,
siyasi gücü, hərbi qüdrəti ilə, xalqımızın mübarizə ruhu və əzmi ilə yeni zirvələri fəth etməyə doğru inamla
irəliləməyə başladı. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 19 ilə yaxın müddət ərzində bütün
sahələrdə möhtəşəm və tarixi əhəmiyyətə malik nailiyyətlər əldə olunub. Bir zamanlar xəyal kimi görünən nəhəng
enerji-nəqliyyat və infrastruktur layihələri dövlətimizin təşəbbüsü və liderliyi ilə reallaşdırılmış, Azərbaycan
regional güc mərkəzinə və Cənubi Qafqaz bölgəsinin aparıcı dövlətinə çevrilmişdir. Prezident İlham Əliyevin
müəllifi olduğu milli inkişaf modelinin uğurla tətbiq olunması nəticəsində Azərbaycanda dayanıqlı iqtisadi sistem
formalaşmış, bölgələrin davamlı və tarazlı sosial-iqtisadi inkişafı təmin edilmişdir. Onun rəhbərliyi ilə ölkəmizdə
siyasi sistemin və ictimai-siyasi münasibətlərin inkişafına xidmət edən kompleks xarakterli islahatlar kursuna start
verilmişdir. Yeni siyasi konfiqurasiyanın formalaşdırılması, siyasi dialoq prosesinin dərinləşdirilməsi, vətəndaş
cəmiyyəti təsisatının inkişafına xidmət edən addımların atılması həm Azərbaycanın demokratik inkişaf yolunda
inamla irəliləməsinə, həm də milli həmrəyliyin gücləndirilməsinə təkan vermişdir.
44 günlük Vətən müharibəsi zamanı əksər siyasi partiyaların birgə bəyanat imzalayaraq ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün təmin olunması istiqamətində Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin siyasətinə birmənalı dəstək
göstərmələri və postmünaqişə mərhələsində ümummilli məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etmələri bu siyasi
birliyin bariz nümunəsi və əyani ifadəsidir.
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Onun praqmatik, çoxvektorlu xarici siyasət kursu nəticəsində Azərbaycanın dünya miqyasında reputasiyası
güclənmişdir. Ölkəmiz beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq, multikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi tanınmışdır.
Respublikamız ötən müddət ərzində bəşəriyyət üçün taleyüklü məsələlərin həllində mühüm rol oynamış, bu
istiqamətdə əhəmiyyətli təşəbbüslər irəli sürmüş və sistemli fəaliyyət göstərmiş, regional və beynəlxalq
təhlükəsizliyə mühüm töhfələr vermişdir.
Son illər siyasi-ideoloji və mənəvi müstəvidə həyata keçirilən işlər xalqımızın həmrəyliyinin güclənməsini,
o cümlədən vətənə sədaqət ruhunda gənc nəslin yetişməsini təmin etmişdir. Milli dəyərlər əsasında tərbiyə olunan
Azərbaycan gəncliyi həm ölkəmizi beynəlxalq müstəvidə layiqincə təmsil etmək missiyasını uğurla yerinə
yetirməkdə, həm də respublikamızın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında öz üzərinə düşən vəzifənin
öhdəsindən məsuliyyətlə və şərəflə gəlməkdə davam edir.
Ərazi bütövlüyü - milli qurtuluşumuzun əsas qayəsidir
Danılmaz faktdır ki, Azərbaycanın Ermənistan üzərində qazandığı tarixi qələbəyədək artıq tarixin arxivinə
gömülmüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hər hansı həll formatı ilə bağlı bir çoxlarında, hətta ən yüksək siyasi
çevrələrdə aydın təsəvvür yox idi. Çünki bu, uzun illər ərzində siyasi-diplomatik, hərbi-strateji və iqtisadi
müstəvilərdə görülən işlərin, uğurlu xarici siyasətin və beynəlxalq fəaliyyətin nəticəsi olaraq sadə və sıradan bir
məsələ deyil. Lakin müdrik siyasətçi, Azərbaycanın Müzəffər Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev
Heydər Əliyevin vəsiyyətinə əməl edərək onun ən böyük arzusunu yerinə yetirdi. Xalqımız bu misilsiz nailiyyətə
imza atdı, milli qürur və ləyaqətin, tarixi ədalətin bərpasına nail oldu.
31 oktyabr 2003-cü il tarixində keçirilən andiçmə mərasimindəki nitqində "Azərbaycan öz doğma
torpaqlarını nəyin bahasına olursa-olsun, azad edəcəkdir", - deyən cənab Ali Baş Komandan İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə xalqımızın və dövlətimizin yeni və ən şanlı tarixi yazıldı. Azərbaycan xalqı və dövləti düşmən
üzərində parlaq, inamlı qələbə qazanmaqla öz gücünü dünyaya nümayiş etdirmiş oldu. Azərbaycan Prezidenti,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev xalqa müraciətində Şuşanın işğaldan azad edilməsinin tarixi
əhəmiyyətindən danışarkən "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!", - deyə bildirdi.
Tarixi paralellər aparsaq, görərik ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı bir dövlət kimi müstəqilliyini itirmək
təhlükəsindən xilas etmişdisə, İlham Əliyev ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin etdi. Bunların hər ikisi müstəqillik və ərazi bütövlüyü xilaskarlıq missiyasının bir-birini tamamlayan qoşa qanadlarıdır. Çünki dövlətin
mövcudluğu baxımından vəhdətdə olmalı bu iki şərtin birini digərsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu, siyasi
varisliyin ən bariz nümunəsidir.
Zaman Heydər Əliyevin qurtuluş missiyasının layiqli qiymətini verdi, ulu öndərin qətiyyətli - prinsipial
mövqeyi, uğurlu daxili və xarici siyasət kursu Azərbaycan dövlətinin qüdrətinin artmasını, xalqımızın rifahının
yüksəlməsini, müstəqil respublikamızın dünya arenasında öz sözü və nüfuzu olan ölkə, etibarlı tərəfdaş kimi
tanınmasını təmin etdi. Bu il aprelin 22-də Dünya Azərbaycanlılarının azad Şuşada keçirilmiş növbəti V
forumunda - Zəfər Qurultayında çıxış edən Prezident İlham Əliyev əldə olunmuş nailiyyətlərin məhz Heydər
Əliyev siyasətinin təntənəsi olduğunu bildirərək demişdir: "Bu gün alnımız açıqdır, bu gün üzümüz gülür, bu gün
başımız dikdir və həmişə belə olacaq. Mən tam əminəm ki, bundan sonra Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi
əbədi yaşayacaq, Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi əbədi yaşayacaq. Biz öz torpağımızdayıq, bu torpaqda
möhkəm dayanmışıq və heç kim heç vaxt bu torpaqlardan bizi tərpədə bilməz".
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Heydər Əliyev və dəyərlərimiz
Aqil Şirinov,
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun rektoru
Azərbaycan öz geosiyasi mövqeyinə, etnik və dini mənzərəsinin rəngarəngliyinə görə Qafqazın, bəlkə
də dünyanın unikal guşələrindən biridir. Məhz burada – Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda, Böyük İpək
yolunun üstündə yerləşən Azərbaycanda zərdüştilik, atəşpərəstlik kimi qədim dini inanclar öz izlərini
qoymuş, İslam, xristian və yəhudi dinləri əsrlər boyu dialoq və qarşılıqlı anlaşma mühitində dinc yanaşı
yaşamış və gördüyünüz kimi, indi də yaşamaqdadır.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Azərbaycan xalqının taleyində dönüş nöqtəsi hesab edilən, onun milli varlığının qorunmasında böyük
əhəmiyyətə malik olan tarixi günlər mövcuddur. Bunların içərisində 15 İyun – Milli Qurtuluş Gününün müstəsna
yeri vardır. Ölkə tarixinin 1991-1993-cü illərində hökm sürən xaos, hərc-mərclik, anarxiya nəinki dövlətçilik
ənənələrimizə təhlükə idi, hətta milli varlığımıza birbaşa təhdid yaradırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 15-də hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan tarixinin, bərpa
edilmiş müstəqilliyimizin yeni bir dövrünün əsasını qoydu, dövlətçiliyimiz, müstəqilliyimiz xilas edildi. Bununla
da milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafı, 30 il sonra Azərbaycanın bütövlüyünün bərpası və Zəfər tariximizin
təməli qoyuldu.
Ümummilli liderin qarşıya qoyduğu ümdə vəzifələrdən biri də milli dövlət quruculuğunu həyata keçirmək
məramı idi. Bu məsələ qısa zaman kəsiyində öz həllini tapdı. Qürurla deyə bilərik ki, bu gün öz tarixi və milli
ənənələrindən bəhrələnən, Azərbaycançılıq məfkurəsinin, milli özünüdərkin inkişafı, xalqın tarixi yaddaşının
özünə qaytarılması kimi fundamental prinsiplərə, dünya demokratiyası təcrübəsinə, ümumbəşəri dəyərlərə
əsaslanan Azərbaycan dövləti tam təşəkkül tapıb və uğurla fəaliyyət göstərir. Ən əsası, xalq və dövlət arasında
sarsılmaz birlik mövcuddur.
Hər hansı bir xalqın mədəniyyətinin inkişafında, milli şüurunun formalaşmasında tarixən mövcud olan
milli-mənəvi dəyərlər mühüm rol oynayır. Xalqın milli-mənəvi dəyərlərini şərtləndirən dil, din və adət-ənənə
onun kimliyinin formalaşmasına həlledici təsir göstərən amillərdəndir. Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və
mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi vətəndaşların milli birliyinin təmin olunmasına xidmət edir.
Milli irsimizin mühafizəsi məsələsi, ilk növbədə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 40-cı
maddəsində öz əksini tapıb: “Hər kəs tarixi, mədəni və mənəvi irsə hörmətlə yanaşmalı, ona qayğı göstərməli,
tarix və mədəniyyət abidələrini qorumalıdır”.
Azərbaycan tarixən müxtəlif dinlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan olmuşdur. Burada tarixboyu
zərdüştilik, yəhudilik, xristianlıq və İslam kimi dünyanın böyük dinləri yayılmışdır. Tarixdə olduğu kimi,
günümüzdə də bu vəziyyət eyni qaydada davam edir. Heydər Əliyev bu reallığı “Azərbaycanın ən başlıca
sərvətlərindən biri, bəlkə də ən başlıcası, qədimlərdən bu torpaqda yaşayan, öz taleyini, öz həyatını bu torpağa
bağlayan müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır”, – söyləyərək ifadə etmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasına, milli
mədəniyyətin inkişafına, xalqın adət-ənənələrinin zənginləşdirilməsinə çalışmışdır.
“Azərbaycan öz geosiyasi mövqeyinə, etnik və dini mənzərəsinin rəngarəngliyinə görə Qafqazın, bəlkə də
dünyanın unikal guşələrindən biridir. Məhz burada – Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda, Böyük İpək yolunun
üstündə yerləşən Azərbaycanda zərdüştilik, atəşpərəstlik kimi qədim dini inanclar öz izlərini qoymuş, İslam,
xristian və yəhudi dinləri əsrlər boyu dialoq və qarşılıqlı anlaşma mühitində dinc yanaşı yaşamış və gördüyünüz
kimi, indi də yaşamaqdadır” – deyə Heydər Əliyev vurğulayıb.
Azərbaycanın birgəyaşayış modeli təkcə dinlər və mədəniyyətlərarası münasibətlərdə deyil, eyni zamanda,
İslam daxilindəki məzhəblərarası əlaqələrdə də tarixən nümunəvi xarakterə malik olmuşdur. Məzhəblər İslam
dünyasının bir reallığıdır. Bu da bir həqiqətdir ki, məzhəblərarası münasibətlər heç də həmişə müsbət yöndə
inkişaf etməmiş, siyasi və sosial səbəblərin təsiri ilə bəzi müsəlman ölkələrində məzhəblər arasında ədavətlərə
rəvac verilmişdir. Günümüzdə belə, İslam dünyasının bir çox bölgəsində məzhəbmərkəzli münaqişələri üzülərək
seyr edirik. Azərbaycan bu baxımdan bütün İslam dünyasında örnək bir nümunədir. Tarixboyu ölkəmizdə İslamın
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iki böyük məzhəbinin mənsubları yaşasalar da, onlar arasında heç vaxt məzhəb zəminində mənfi hallar baş
verməmişdir. Xüsusilə XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlı aydınlar İslam dünyasında məzhəb
ixtilaflarının aradan qaldırılması üçün həm fikri, həm də praktiki baxımdan bir çox fəaliyyətə imza atmışlar.
Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri dünyəvilik prinsipi ilə tənzimlənir. Ölkəmizdə tətbiq olunan
dünyəvilik prinsipi dini cəmiyyətin həyatından təcrid etməyi qarşısına məqsəd qoyan eksklüzivist bir dünyəvilik
anlayışı deyildir. Bu, öz ifadəsini ən bariz şəkildə Heydər Əliyevin “Bizim dövlətimiz dünyəvi dövlətdir. Ancaq
biz dindən ayrı deyilik”, – sözlərində tapır.
Ulu öndər, eyni zamanda, gənclərimizi xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, milli əxlaq prinsipləri əsasında
tərbiyə etməyi tövsiyə edirdi: “Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün
istiqamətlərdə qorumalıyıq, saxlamalıyıq və gənc nəsli əsrlərboyu böyük sınaqlardan keçmiş bu mənəvi, əxlaqi
dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik”.
Ümummilli lider Azərbaycanda din təhsilinin inkişaf etdirilməsində də əvəzsiz addımlar atmışdır. O, yerli
milli kadrların hazırlanmasına, dini maarifləndirmə işində, əsasən, daxili potensialdan istifadə olunmasına diqqət
yetirməyi vacib sayırdı. Ulu öndərin “Biz dini, ilk növbədə, mədəniyyətin, tarixi irsin, milli mentalitetimizin bir
fenomeni və ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul edirik” – sözləri də onun ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərinə
inkişafına diqqətinin bariz nümunəsidir.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1998-ci il dekabrın 9-11-də Bakıda keçirilən “Qafqazda İslam sivilizasiyası” adlı
beynəlxalq simpoziumda çıxış edərək tədbir iştirakçılarına müraciətlə demişdir: “Mən belə fikrə gəlirəm ki,
Azərbaycan Qafqazda İslam sivilizasiyası araşdırmalarının mərkəzi ola bilər. Azərbaycanın buna haqqı da
vardır.”.
Ulu öndər Heydər Əliyev müasirliyin çağırışlarına cavab verən, zamanı qabaqlayan dahi şəxsiyyət idi. Hər
sahədə olduğu kimi, onun mənəvi dəyərlər, tolerantlıq və birgəyaşayış mövzusundakı fikirləri də sabaha
ünvanlanmışdır: “Məlumdur ki, yüksək tolerantlıq ilk növbədə yüksək mədəniyyətin təzahürüdür. İnsanlarda belə
bir mədəniyyətin formalaşdırılmasını uşaqlıq illərindən başlamaq lazımdır. Ölkəmizdə yetişməkdə olan nəslin
təhsillənməsində müasir elmi-pedaqoji konsepsiyalar daxilində bir ünsiyyət mədəniyyətini, dini dözümlülük və
əməkdaşlıq mədəniyyətini formalaşdırmağa cəhd göstəririk və ümumən desək, buna nail oluruq. Bunu demək
çox asandır, lakin gerçəkləşdirmək kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir”.
Bu gün bu siyasi kursun layiqli davamçısı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dövlət-din münasibətləri yüksələn xətlə inkişaf edir. 2018-ci ildə Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun
yaradılması, daha sonra ali təhsil müəssisəsinin yeni inzibati binasının açılışında Prezident İlham Əliyevin şəxsən
iştirakı ölkə rəhbərliyinin din sahəsində milli kadrların hazırlanmasına xüsusi önəm verdiyinin göstəricisidir.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun yeni binasının açılışında iştirakı onun mənəvi
dəyərlərimizə, dinimizə göstərdiyi ehtiramı, qayğını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
yaradılan gündən dövlətin qayğısı ilə əhatə olunub. İnstitutumuzun əsas məqsədi dinin əsas mənbələrini dərindən
bilən, həmçinin müasir dövrün çağırışlarına cavab verməyi bacaran, milli dövlətçiliyimizə sadiq, xurafatdan uzaq
din xadimlərini yetişdirməkdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Orta Şərqdə din və məzhəb zəminində yaşanan qanlı hadisələrin şahidi oluruq.
Çox təəssüf ki, bu hadisələrdə din amilindən istifadə olunur. Dinimizin mənbələrini kontekstindən çıxararaq səhv
interpretasiya edən radikal qüvvələr insanları bir-birlərinə qarşı qoymağa çalışırlar. Çox təəssüf ki, bu, bəzi Şərq
ölkələrinin acı reallığıdır. Bunun da qarşısını almaq üçün mütləq elmi mənbələrə əsaslanan din təhsilinə ehtiyac
duyulur.
Qeyd edək ki, din təhsilində hər ölkənin öz spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Xarici ölkələrə gedib,
orada dini təhsil alan bəzi insanlarda milli şüurun zəifliyini müşahidə edirik. Onları aldığı dini təhsildə daha çox
təhsil aldıqları ölkələrin dini çalarları hiss olunur.
Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu üçün tələbələrin dini doğru formada anlamaları, eləcə də ölkəmizin yerli
xüsusiyyətləri nəzərə almaları mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnstitutda bu kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir.
Aİİ kollektivi çalışır ki, İslam və başqa dinlər tələbələrə olduğu kimi, elmi əsaslarla çatdırılsın.
Azərbaycanda müxtəlif dinlərə, etnoslara məxsus insanlar yaşayırlar və aralarında dini və etnik zəmində
heç bir problem olmayıb. Dövlət başçımızın da vurğuladığı kimi, “tolerantlıq bizim həyat tərzimizdir”. Bu gün də
ölkəmzidə müxtəlif dinlərin nümayəndələri sərbəst yaşayırlar. Onlara qarşı hansısa diskriminasiyadan söhbət gedə
bilməz. Əksinə, onlar hər zaman dövlətimizin qayğısı ilə əhatə olunublar. Hər il dövlət tərəfindən müxtəlif dini
konfessiyalara maddi yardımlar ayrılır.
Prezident İlham Əliyevin ulu öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirməsi və zənginləşdirməsi sayəsində
Azərbaycan dünyanın dinamik inkişaf edən, modernləşən, beynəlxalq miqyasda nüfuzu gündən-günə artan
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dövlətinə çevrilib. Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm Zəfər də bu uğurların məntiqi nəticəsidir. Müzəffər
Ali Baş Komandan azad edilmiş torpaqlarda infrastruktur layihələrinin təməlini qoyur, Böyük Qayıdışın
reallaşdırılması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirir.
Azərbaycan dövlətinin mənəvi dəyərlərə verdiyi önəmin bariz nümunəsini işğaldan azad olunmuş
torpaqlarımızda inşa və bərpa edilən məscid, eləcə də məbədlərimizdə görürük. Ermənilər tərəfindən dağıdılan
məscidlər yenidən inşa edilir. Şuşada və digər rayonlarda məscidlər təmir olunur və yeni məscidlərin tikintisi
nəzərdə tutulur. İşğaldan azad edilən torpaqlarımızda görülən işlərdə Heydər Əliyev Fondunun müstəsna
fəaliyyəti də xüsusi vurğulanmalıdır. Fond işğaldan azad edilən torpaqlarımızda məbədlərimizin bərpasına xüsusi
diqqət göstərir.
Əminliklə deyə bilərik ki, ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz
daha uca zirvələr fəth edəcək, düşmənin yerlə-yeksan etdiyi Qarabağ dünyanın ən gözəl guşələrindən birinə
çevriləcək.
Xalq qəzeti. - 2022.- 15 iyun. - № 125. - S. 10.
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Ümummilli liderin xilaskarlıq missiyasının təməlinin qoyulduğu gün
Nazim Mustafa,
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Prezident Kitabxanasının şöbə müdiri
Əgər kimsə Azərbaycanın dövlətçiliyinə xəyanət edəcəksə, mən son damla qanıma qədər onunla
mübarizə aparacağam. Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin keşiyində bir vətəndaş kimi də, bir
prezident kimi də durmuşam, duracağam və bu yolda hər dəqiqə, hər gün şəhid olmağa hazıram.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Hər bir xalqın tarixində dönüş nöqtəsi olan mütərəqqi hadisələr tarixə qızıl hərflərlə yazılır və gələcək
nəsillər həmin səhifələri öyrənir və onların əhəmiyyətini dərk edirlər. 1918-ci ildə dövlət müstəqilliyinin elanı,
1969-cu ildə Sovet Azərbaycanında Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra respublikada inqilabi
dəyişikliklərin baş verməsi, 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi, 1993-cü ildə müstəqilliyin itirilmə
təhlükəsinin aradan qaldırılması, 2020-ci ilin payızında Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalına son
qoyulması yaxın tariximizin dönüş nöqtələridir.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra özünü Xalq
Cümhuriyyətinin siyasi və hüquqi varisi elan etdi və qədim dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi. Az
müddət sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün dövlət rəmzləri bərpa olundu. Xalqın iradəsi ilə
müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməyə başladı.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün genişlənməsi, hakimiyyət uğrunda daxili çəkişmələr, iqtisadiyyatın
çökməsi ölkəni xeyli zəiflətmişdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi – Müsavat iqtidarı yarıtmaz fəaliyyəti ilə ölkəni
vətəndaş müharibəsi və parçalanmaq həddinə çatdırmışdı. Azərbaycanın qəsdinə duran xarici güclərin təhriki ilə
ölkəmizin şimalında və cənubunda separatçılıq meyilləri ciddi təhlükəyə çevrilmişdi.
Məhz ölkənin belə bir ağır vəziyyətində ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xilaskarlıq
missiyası ilə yenidən hakimiyyətə qayıtması ölkənin fəlakətlər burulğanından xilasının başlanğıcı oldu. Ona görə
də xalqımız hər il iyunun 15-ni Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş Günü kimi bayram edir.
Ölkəmizdə XX əsrin 70-ci illərindən XIX əsrin əvvəllərinədək olan dövr Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Heydər Əliyev yeganə azərbaycanlıdır ki, SSRİ hökumətinin başçısının birinci müavini və dövlətin ali siyasi
orqanının –Sov.İKP MK-nın Siyasi Bürosunun üzvü olmuşdur. Lakin Heydər Əliyevin 1987-ci ilin oktyabrında
erməni lobbisinin təkidi ilə SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini və Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun
üzvü vəzifəsindən istefaya göndərilməsindən, 1993-cü ilin iyununda yenidən Azərbaycanda hakimiyyətə
qayıdışınadək olan dövrdə müxtəlif səviyyələrdə, cürbəcür yollarla onun siyasi səhnədən sıxışdırılıb
çıxarılmasına cəhdlər göstərilmişdir.
1990-cı ilin iyulunda Moskvadan Vətənə dönüşündən, 1993-cü ilin iyununda xilaskarlıq missiyası ilə
Naxçıvandan Bakıya qayıtmasınadək olan dövrə xronoloji ardıcıllıqla nəzər salaq.
Heydər Əliyevin Moskvadan Azərbaycana qayıtması, lakin ona Bakıda qalmağa imkan verilməməsi
səbəbindən doğulub boya-başa çatdığı Naxçıvana getməsi anından hakimiyyətdə olan qüvvələr daim onun
yenidən böyük siyasətə qayıdışına hər cür maneələr törətmiş, hətta onu fiziki cəhətdən məhv etməyə belə cəhd
göstərmişdilər. Lakin Heydər Əliyev həmin ildə də Naxçıvandan Azərbaycan SSR-in xalq deputatı seçilmiş, 1991ci il sentyabrın 3-də isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilməklə yanaşı, müvafiq
qanunvericiliyə əsasən həm də Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Sədrinin müavini olmuşdur.
İlk gündən Heydər Əliyev Naxçıvanda çox ciddi maneələrlə qarşılaşmışdı. Ermənistanın Azərbaycana
hərbi təcavüzü nəticəsində blokadaya düşən naxçıvanlılar bütün ümidini Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyevə
bağlamışdılar. Heydər Əliyev şəxsi nüfuzu, Türkiyə və İranla olan əlaqələri sayəsində muxtar respublikanı
düşdüyü ağır vəziyyətdən xilas etdi. Fəaliyyətinin ilk dövründə xalqın azadlıq mübarizəsində iştirak edən Xalq
Cəbhəsi Heydər Əliyev tərəfindən dəstəklənirdi. Lakin hakimiyyətə gələndən sonra Xalq Cəbhəsi böyük
şəxsiyyətin xalq içərisindəki nüfuzundan qorxaraq, ona qarşı mübarizəyə başlamışdı.
Xalq Cəbhəsinin hakimiy-yətə gəlməsindən sonra neobolşevikcəsinə həyata keçirdiyi kadr siyasətinin
Naxçıvanda tətbiq edilməsinə qarşı çıxan Heydər Əliyev, tezliklə AXC-Müsavat iqtidarının bir nömrəli
düşməninə çevrildi.
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Ölkə ziyalıları, sadə insanlar dövlətin ağır vəziyyətdən qurtuluşunun yeganə yolunu Heydər Əliyevin
ətrafında birləşməkdə görürdülər. Xalqın sağlam qüvvələrini özündə cəmləşdirən Qurtuluş hərəkatı meydana gəlir
və böyük siyasətçi Heydər Əliyevin ətrafında toplaşırdı. Xalqın nümayəndələri, alimlər, nüfuzlu ziyalılar
Naxçıvana gedib, Heydər Əliyevdən yenidən böyük siyasətə qayıtmasını xahiş edirdilər. 1992-ci il oktyabrın 16da Azərbaycanın 91 nəfər nüfuzlu ziyalısı “Səs” qəzeti vasitəsilə Heydər Əliyevə Qurtuluş hərəkatına rəhbərlik
etməsi barədə rəsmi müraciət göndərdi.
Oktyabrın 24-də Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin yerli qurumlarına məxsus olan silahlı dəstələr Daxili İşlər
Nazirliyinin binasını və televiziya studiyasını ələ keçirdilər. Lakin naxçıvanlılar onları müdafiə etmədilər və
silahlı çevriliş cəhdi baş tutmadı. Xalq qətiyyətlə görkəmli siyasi xadim Heydər Əliyevi dəstəklədi. Heydər
Əliyevin rəhbərliyi ilə 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis qurultayı
keçirildi. Partiyanın təsis bəyanatında qeyd olunurdu ki, bu partiyanın başlıca proqram məqsədi dövlət
müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyü, sivilizasiyalı demokratik hüquqi dövlət, əmin-amanlıq və
ictimai həmrəylik, sabit və sosialyönümlü iqtisadiyyat yaratmaqdan, geniş demokratik islahatlar həyata
keçirməkdən ibarətdir.
1992-ci ilin oktyabrından 1993-cü ilin fevral ayınadək olan dövrdə AXC-Müsavat iqtidarı Naxçıvana
təzyiqlərini daha da gücləndirmişdi. Ali Məclisin Sədri Heydər Əliyev bir tərəfdən genişlənən erməni
təcavüzünün qarşısını alır, digər tərəfdən isə İran və Türkiyə ilə şəxsi əlaqələri hesabına muxtar respublikanın
ərzaq və yanacaq problemlərini həll edirdi. AXC-Müsavat iqtidarı isə İran və Türkiyəyə təsir göstərməyə çalışırdı
ki, Naxçıvanla birbaşa əlaqələrə son qoyulsun. Bu mərhələ AXC-Müsavat iqtidarının əsl simasının açıldığı,
onun anarxist siyasətbazlıqdan başqa bir işə yaramadığının aşkarlandığı dövr oldu. 1993-cü ilin fevralında
iqtidarın ölkəni hərbi, siyasi və iqtisadi cəhətdən fəlakətə yuvarladığı hamıya bəlli oldu.
1993-cü il fevralın əvvəlində Əbülfəz Elçibəy dərk etmişdi ki, onun komandası ölkəni fəlakətə sürükləyir.
Məhz bundan sonra Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevin dövlətçilik təcrübəsindən, idarəetmə məharətindən
faydalanmağı zəruri hesab etmişdi. Fevralın 12-də Prezident iqamətgahında Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyevlə
görüşmüş, onunla 8 saat fasiləsiz məsləhətləşmələr aparmışdı.
Aprelin 2-də Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsi ölkədə vəziyyəti
daha da gərginləşdirmişdi. Artıq ölkə idarəolunmaz hala gəlmişdi. Güc strukturları hakimiyyətin nəzarətindən
çıxmışdı. Ayrı-ayrı silahlı dəstələr hakimiyyət uğrunda mübarizəyə cəlb edilmişdilər. Nizami ordu əvəzinə
könüllü batalyonlar yaradıldığından, bütün cəbhə boyu məğlubiyyət məğlubiyyətin ardınca gəlirdi. Ölkənin
böhran vəziyyətə düşdüyünü görən Prezident Ə.Elçibəy fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında fərman
imzalamışdı.
Gəncədə 1993-cü ilin İyun hadisələri ölkədə vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Burada korpus komandiri Surət
Hüsynov hökumətə tabe olmayan “hərbi birlik” yaratmışdı. 709 saylı hərbi hissə Müdafiə Nazirliyinə tabe olmur,
iqtidar isə hərbi müxalifətin öhdəsindən gələ bilmirdi.
Gəncəbasarda qanuni hakimiyyəti bərqərar etmək, 709 saylı hərbi hissəni tərksilah etmək məqsədilə iyunun
4-də səriştəsiz bir əməliyyat həyata keçirilmişdi. Gəncəyə 3 minədək canlı qüvvə və texnika yeridilmişdi. Hərbi
hissənin kazarmaları dağıdılmış, hərbi təyyarələr havaya qalxıb hava limanını darmadağın etmişdi. Qardaş qanı
tökülmüş, 35 nəfər həlak olmuş, 135 nəfər yaralanmışdı. 1200 döyüşçü, habelə respublikanın baş prokuroru
İxtiyar Şirinov və milli təhlükəsizlik nazirinin müavini Sülhəddin Əkbərov girov götürülmüşdü. Hökumət
qüvvələri biabırcasına məğlub olmuşdu. Surət Hüseynovun dəstələri Bakı üzərinə hərəkətə başlamışdılar.
Prezidentin, Ali Sovetin Sədrinin, Baş nazirin və güc strukturlarının rəhbərlərinin istefası tələb edilirdi.
Belə bir məqamda keçmiş AXC-Müsavat yetkililəri Heydər Əliyevə üz tutdular. Onu böyük dövlət xadimi
kimi, alovlanan vətəndaş müharibəsini yatırmaq üçün təkidlə Bakıya dəvət etdilər. AXC-Müsavat iqtidarının ayrıayrı yüksək vəzifəli şəxslərinin, nüfuzlu ziyalıların, ağsaqqalların təkidli tələbi ilə iyunun 9-da Heydər Əliyev
Naxçıvandan Bakıya gəldi. O, alovlanan vətəndaş müharibəsini söndürmək üçün iyunun 13-də Gəncəyə getdi.
Qardaş qırğınının qarşısını aldı.
Gəncədə baş qaldıran qiyam AXC-Müsavat iqtidarının süqutunu sürətləndirdi. Ölkə ziyalıları, sadə insanlar
böyük fəlakətin yaxınlaşdığını hiss edirdilər. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar parlamentin sədri İsa Qəmbər, baş
nazir Pənah Hüseynov və üç güc nazirliyinin rəhbərləri istefaya getməyə məcbur oldular.
İyunun 14-də ordu Navahı yaxınlığında qiyamçılarla üz-üzə dayanmışdı. Danışıqlar nəticəsində qiyamçıları
Lökbatan yaxınlığında və Şamaxı yolunun 75 kilometrliyində saxlamaq mümkün olmuşdu. Ölkəni parçalamaq
istəyən xarici və daxili güclər fürsətdən istifadə edərək vətəndaş müharibəsi törətməyə çalışırdılar.
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AXC-Müsavat iqtidarı pərən-pərən düşdü və istefalar başladı. Bəzi nazirlər isə vəzifələrini “dondurdular”.
Belə ağır bir məqamda – iyunun 15-də Milli Məclis Heydər Əliyevi Ali Sovetin Sədri seçdi. Bununla da müasir
tariximizdə yeni mərhələyə qədəm qoyuldu.
Heydər Əliyev parlamentin sədri seçiləndən iki gün sonra Prezident Əbülfəz Elçibəy iyunun 17-dən 18-nə
keçən gecə gizlicə doğulduğu Kələkiyə getdi və qayıtmadı. Ona dəfələrlə geri qayıdıb ölkəyə rəhbərlik etmək
təklif olunsa da, hər dəfə, faktiki olaraq rədd cavabı alındı. Milli Məclis iyunun 24-də prezident səlahiyyətlərini
Ali Sovetin Sədri Heydər Əliyevə həvalə etdi.
Məhz Heydər Əliyevin qətiyyəti, gecəli-gündüzlü gərgin fəaliyyəti sayəsində vətəndaş müharibəsinin,
ölkənin parçalanmasının və separatizmin qarşısı alındı. Ona görə də iyun ayının 15-i tariximizə Milli Qurtuluş
Günü kimi daxil oldu. Xalqın tələbi ilə Milli Məclis 1997-ci ilin iyununda bu günün bayram kimi qeyd edilməsi
ilə bağlı qərar qəbul etdi.
Azərbaycan xalqı tədricən xaos və anarxiyadan, dövlətçiliyini itirmək təhlükəsindən xilas oldu. Xalqın
azadlığının, müstəqil dövlətçiliyinin müqəddəratının həll edildiyi ən ağır günlərdə Heydər Əliyevin hakimiyyətə
qayıdışı əsaslı dönüş nöqtəsi oldu. Qurtuluş missiyalı bu qayıdış Azərbaycan xalqının itirilmiş inamımı özünə
qaytardı, sabaha və gələcəyə olan ümidini artırdı.
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 məqdəsdilə 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.
1993-cü il avqustun 7-də cənub bölgəsində üzdəniraq “Talış Muğan Respublikası” yaradıldığı elan olundu.
Qondarma “hökumət” təşkil edildi. Rusiya, İran və Belarus dövlətlərinə, BMT-yə müraciət edib bu qondarma
qurumu tanımağı xahiş etdilər. Heydər Əliyev xalqın dəstəyinə arxalanaraq, problemin dinc vasitələrlə həllinə
üstünlük verdi. Avqustun 13-də o, həmin bölgədən olan xalq deputatları, ziyalılar, ağsaqqallarla görüşdü. Onlar
separatçılara qarşı qəti tədbirlər görülməsini tələb etdilər. Avqustun 17-də Milli Məclis Lənkəran hadisələrinə
siyasi qiymət verdi, onu Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı olan qüvvələrin siyasi oyunu kimi ifşa etdi. Avqustun
21-23-də güc strukturlarının həyata keçirdikləri tədbirlər sayəsində üzdəniraq “Talış Muğan Respublikası” ləğv
edildi.
Xalq öz rəhbəri Heydər Əliyevin ətrafında daha sıx birləşməyə başladı. Milli Məclisin qərarı ilə 1993-cü il
avqustun 29-da Prezident Əbülfəz Elçibəyə etimad haqqında referendum keçirildi. Referendumda iştirak
edənlərin 97,5 faizi prezidentə etimadsızlıq göstərdi.
Məhz Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə ilk demokratik prezident seçkiləri keçirildi.
1993-cü il oktyabrın 3-də Azərbaycan xalqı yekdilliklə öz böyük oğlunu ölkənin Prezidenti seçdi. Daxili və
xarici qüvvələrin Azərbaycanın dövlətçiliyini sarsıtmaq istiqamətində əlbir iş gördükləri bir vaxtda hakimiyyətə
qayıdan Heydər Əliyev böyük çətinlikləri dəf etməli oldu. Azərbaycanın müstəqilliyinə və ərazi bütövlüyünə
qəsdlər təşkil edən cinayətkar qruplaşmalar cəmiyyətdən təcrid edildilər. İctimai-siyasi sabitliyi pozan qanunsuz
silahlı dəstələr ləğv edildi.
Azərbaycan xalqının tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Heydər Əliyev demişdi: “Mən
ömrümün qalan hissəsini də Azərbaycan xalqına bəxş edirəm!”
1994-cü il mayın 12-də cəbhədə atəşkəsə dair razılıq əldə olundu. Bu vaxta qədər– yəni 1991-1993-cü
illərdə ölkədə baş alıb gedən anarxiya şəraitindən, hakimiyyət uğrunda çəkişmələrdən istifadə edən Ermənistan
ordusu havadarlarının köməyi ilə Azərbaycanın ərazisinin beşdə birini – Xankəndi şəhərini, Xocalı, Şuşa, Laçın,
Xocavənd, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan rayonlarını, həmçinin Tərtər rayonunun 13,
Qazax rayonunun 7, Naxçıvanın Sədərək rayonunun isə bir kəndini işğal etmişdi.
Məhz Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası sayəsində nizami ordu formalaşdırıldı, Ermənistanın hərbi
təcavüzü dayandırıldı, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi qorunub saxlanıldı. Ölkənin ictimaisiyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsində əsl dönüş yarandı.
1994-cü ilin sentyabrında "Əsrin müqaviləsi" imzalandı və yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinə
başlanıldı. Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi neft-qaz sektoruna milyardlarla dollar sərmayə
yatırılmasına imkan yaratdı. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi istiqamətində böyük addımlar atıldı. Torpaq
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islahatı həyata keçirildi. 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 növlü güzəştlər tətbiq olundu.
Müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyasının yaradıcısı olan Heydər Əliyev demokratik, hüquqi dövlət
quruculuğu istiqamətində ardıcıl siyasət yeridərək, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının bərqərar olması üçün
əsaslı zəmin yaratdı. Ümummilli liderin hakimiyyətdə olduğu 1993-2003-cü illər Azərbaycan tarixinə
dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, dərin islahatlar dövrü və beynəlxalq birliyin tamhüquqlu subyektinə çevrildiyi
dövr kimi həkk olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi daxili və xarici siyasət kursu 2003-cü ildən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildi. Məhz bu mərhələdə enerji
resurslarının ixracından əldə olunan gəlirlərin xüsusi bir qismi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, qeyri-neft
sektorunun inkişafına, cəmiyyət həyatının digər sahələrinin yeniləndirilməsi və müasirləşdirilməsinə yönəldildi.
Ardıcıl şəkildə qəbul olunmuş və həyata keçirilmiş çoxsaylı dövlət proqramları, reallaşdırılmış xüsusi layihələr
güclü iqtisadi potensialın formalaşdırılması, insan kapitalının səfərbər edilməsi və səmərəli istifadəsi, ölkənin
bütün sahələr üzrə müasir infrastrukturlarının yaradılması əhalinin rifahının yüksəldilməsini təmin etdi. Aparılan
uğurlu daxili və xarici siyasətin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan dünyada müstəqil siyasət yürüdən nüfuzlu
dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və qəbul olunur.
Heydər Əliyev prezidentliyi dövründə məcburi köçkünlərlə keçirdiyi hər bir görüşündə bildirirdi ki,
Azərbaycan əraziləri işğaldan azad ediləcək, yer-yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımızın el-oba həsrətinə
son qoyulacaq. Lakin mövcud geosiyasi vəziyyət Heydər Əliyevin sağlığında Azərbaycan torpaqlarının işğaldan
azad olunmasına imkan vermədi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin arzularını onun davamçısı İlham Əliyev
həyata keçirdi. İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illər ərzində ölkə iqtisadiyyatının gücləndirilməsi, valyuta
ehtiyatlarının yaradılması, ordunun müasir texnika ilə təchiz edilməsi, diplomatiya sahəsində qazanılan uğurlar
Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşünə başlamasına şərait yaratdı. 2020-ci il sentyabrın 27-də növbəti erməni
təxribatına cavab olaraq başlanan əks-həmlə 44 gündə Zəfərlə başa çatdı. Dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında
yer alan Azərbaycan Ordusu İkinci Qarabağ müharibəsində öz şücaəti ilə dünyanın hərb tarixinə yeni səhifə
yazdı. 1993-cü ildən bəri icra edilməyən BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi yerinə yetirdi. Ərazi
bütövlüyümüzü bərpa edən Azərbaycan Ordusu qəhrəman, yenilməz, məğrur xalq olduğumuzu bir daha dünyaya
nümayiş etdirdi. Heydər Əliyevin ata vəsiyyətini oğul İlham Əliyev yerinə yetirdi.
Prezident, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Şuşanın işğaldan azad olunduğu gün xalqa
müraciətində dedi: “Mən bu gün, eyni zamanda, 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! Şəhidlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bu gün! Gözün aydın olsun, Azərbaycan! Gözünüz
aydın olsun, dünya azərbaycanlıları!”
Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması müharibənin müqəddəratını həll etdi. Noyabrın 10-da Ermənistanın
baş naziri kaputilyasiya sənədinə imza atdı. Ermənistan təslim oldu, ağ bayraq qaldırdı və diz çökdü.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ruhu şaddır ki, biz hazırda qalib xalq kimi özümüzü dünyaya sübut etdik.
Ermənistanın havadarları belə, onu xilas edə bilmədilər.
Bu gün işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa-quruculuq işləri sürətlə həyata keçirilir. Ümummilli liderin
dünyalar qədər sevdiyi Şuşa şəhəri tamamilə yenidən qurulur. Heydər Əliyevin dövründə görkəmli şəxsiyyətlərə
Şuşada ucaldılan abidələr, erməni vandalları tərəfindən dağıdılan tarixi-memarlıq kompleksləri bərpa edilir. Şuşa
daha da gözəlləşir, Azərbaycanın və türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı kimi dünyaya təqdim edilir. İşğaldan
azad edilmiş ərazilərdə yeni-yeni ağıllı şəhər və qəsəbələr salınır. Zəngəzur dəhlizinin açılması üçün dəmir və
avtomobil yollarının açılması istiqamətində ciddi işlər görülür. Ümummilli liderin arzu və istəkləri tədricən
reallaşır.
Prezident İlham Əliyev ümummilli lider Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası haqında demişdir: “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.”
1990-cı illərin əvvəllərində baş verən hadisələrin təhlili göstərir ki, əgər 1993-cü ilin iyununda xalqın dəvəti
ilə ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtmasaydı, bu gün Azərbaycanın müstəqilliyindən söhbət
açmaq mümkün olmayacaqdı. Ona görə də 15 iyun 1993-cü il müasir tariximizdə mühüm mərhələnin başlanğıcı
kimi xarakterizə edilir.
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Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 1993-2003-cü illər Azərbaycanın bir dövlət kimi yenidən qurulduğu,
formalaşdığı və beynəlxalq birliyin tamhüquqlu subyektinə çevrildiyi mərhələdir. Onun özünün dediyi kimi,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır, dönməzdir.
Müstəqil Azərbaycanın tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi yazılan 15 İyun xalqımız tərəfindən hər il təntənə
ilə qeyd edilir və Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyası ehtiramla xatırlanır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 15 iyun. - № 125. - S. 5.
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Milli yüksəlişin təməl günü
53 il öncə Heydər Əliyevin Azərbaycana qüdrət və inkişaf bəxş edən missiyası başladı
Səttar Möhbalıyev,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri,
Milli Məclisin deputatı
Bu gün Azərbaycan tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır. İki əsrlik münaqişəni, otuz illik müharibəni
Zəfərlə bitirən, dünyanın ən islahatçı ölkələri sırasına yüksələn, bölgənin şəriksiz liderinə çevrilən ölkəmizin
bütün bu nailiyyətləri Prezident İlham Əliyevin möhtəşəm fəaliyyətinin nəticələridir. Ancaq bir məqamı da
unutmayaq, möhtərəm dövlət başçımız hər zaman bildirir ki, bu nailiyyətlərin əsasını Ulu Öndər Heydər Əliyev
siyasi kursunun uğurla həyata keçirilməsi təmin edir.
Haqlı olaraq dünyanın ən böyük azərbaycanlısı sayılan Ümummilli Lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti
dövründə formalaşdırdığı təməllər həm də uzun onilliklər boyu Azərbaycanın uğurlu inkişafını təmin edəcək
düzgün yol kimi ölkəmizin yeganə alternativsiz yüksəliş yoludur.
Həssas bölgədə yerləşən Azərbaycanda dövlətçiliyin bütün bəşəriyyətə örnək olan inkişaf modelinin
qurulması istiqamətində Ulu Öndərin tarixi xidmətləri bütün dünyanın qəbul etdiyi və öyrəndiyi zəngin bir irsdir.
Əminliklə deyə bilərik ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında xidmətləri
əvəzedilməzdir. Bütün bu işlər isə 1969-cu il iyulun 14-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə
gəlişi ilə başlayıb.
Tarixi missiyanın uğurlu başlanğıcı
Hər bir xalq tarixən yaranmış əlverişli şəraitdə özünün milli dövlətçilik, müstəqillik ənənələrinin bərpasına
can atır. Zəngin dövlətçilik ənənələri olan Azərbaycan xalqı üçün belə real tarixi şans ötən əsrin ikinci yarısında
məhz böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin 1969-cu ildə respublikaya rəhbər seçilməsi ilə yaranıb.
Həmin il dahi şəxsiyyətin Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsi, sovet rejiminin sərt qanunlarına baxmayaraq,
respublikamızda böyük iqtisadi, elmi və ədəbi-mədəni inkişafa, müstəqil düşüncəyə yol açıb. Ona görə də deyə
bilərik ki, Azərbaycan tarixində son 53 il məhz Heydər Əliyev dövrüdür.
Etiraf etməliyik ki, həmin dövrdə Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə keçmiş SSRİ-də sonuncu
yerlərdən birini tuturdu. Respublikada iqtisadi-siyasi böhran hər il dərinləşirdi. Cəmiyyət həyatının ən müxtəlif
sahələrində ideoloji-siyasi, sosial-iqtisadi və mənəvi böhran hökm sürür, neqativ hallar baş alıb gedirdi.
Azərbaycan milli gəlirin inkişaf tempinə, sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının həcminə, elmi-texniki tərəqqinin
nailiyyətlərinin istehsalatda tətbiqinə, ictimai əməyin məhsuldarlığına görə ümumittifaq göstəricilərindən geridə
qalırdı.
Yaranmış vəziyyətdə keçmiş SSRİ rəhbərliyi çıxış yolunu kadr dəyişikliyində görərək ciddi və hərtərəfli
araşdırmalardan sonra müxtəlif namizədlər arasında təşkilatçılığı, yüksək idarəçiliyi, dərin bilikləri ilə fərqlənən,
xalqın səciyyəvi milli xüsusiyyətlərinə dərindən bələd olan dahi lider Heydər Əliyevin üzərində dayandı. Bu qərar
isə yaranmış vəziyyəti tamamilə dəyişdi.
Zəngin təbii sərvətlərinə, istehsal potensialına baxmayaraq, Azərbaycanın keçmiş SSRİ-nin geridə qalmış
respublikaları sırasına düşməsinin səbəblərini ilk günlərdən araşdıran Heydər Əliyev iqtisadi inkişafa xidmət edən
kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməklə peşəkar strateq və müdrik dövlət xadimi olduğunu sübuta
yetirdi. Ümummilli Lider respublikada ilk növbədə milli-mənəvi ruhu yüksəltməklə azərbaycanlıların öz tarixi
ənənələrinə, köklərinə bağlılığını sürətləndirməyə, xalqın müstəqil yaşaya bilməsi üçün lazım olan iqtisadi və
maddi-texniki bazanın formalaşdırılmasına çalışdı.
Ümummilli Lider ölkəyə rəhbərlik etməyə başlayandan sonra qısa zaman kəsiyində Azərbaycan SSRİ-nin
tərkibində o zaman üçün müasir iqtisadi potensiala malik olan respublikaya çevrildi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında başlanan genişmiqyaslı işlərin nəticəsində Azərbaycan ittifaq respublikaları arasında öz layiqli yerini
tutdu.
Sovet illərində Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə xalqımızın milli mənlik şüurunun, mədəniyyətinin və ana
dilinin inkişafına da güclü təkan verən tədbirlər həyata keçirildi. Bu mənada o illərdə təkcə sosial-iqtisadi yüksəliş
deyil, milli-mənəvi dəyərlərə qayıdış da Heydər Əliyevin adı ilə bağlı idi. Sovet ideologiyasının hakim olduğu
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dövrdə Heydər Əliyev xalqımızın mənəvi dəyərlərinin əriyib itməməsi üçün əlindən gələni etdi. Elə bu
səbəbdəndir ki, sovet hakimiyyəti illərində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət Azərbaycan xalqının millimənəvi dəyərlərini xalqın şüurundan silə bilmədi.
Azərbaycan 1970-ci illərdə kənd təsərrüfatı və sənaye məhsulları istehsalına görə keçmiş SSRİ-də ön
yerlərdən birinə yüksəldi, milli gəlir artdı, respublika böyük tikinti-quruculuq meydanına çevrildi, yeni-yeni
istehsal müəssisələri fəaliyyətə başladı. Ümummilli Liderin böyük qətiyyət və iradə əsasında formalaşdırmağa
başladığı sənaye potensialı əsasında respublikamız həmin illərdə neft maşınqayırması, məişət kondisionerləri,
elektrik mühərrikləri, elektromaqnit avadanlığı, soyuducular, sintetik kauçuk, boru-prokat, şüşə və şüşə qablar və
sair məhsullar istehsalına görə ittifaq miqyasında qabaqcıl mövqelərə çıxdı.
Ümumilikdə 1969-1982-ci illər ərzində ölkədə kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat, elm-təhsil, mədəniyyət
sahəsində əldə edilən nailiyyətlər Azərbaycanın ümumi inkişafına mühüm töhfələr verdi. Ona görə də məhz bu
illər, sözün əsl mənasında, milli intibah dövrü kimi xarakterizə olunur.
Bütün bunlarla yanaşı, müdrik zəka sahibi kimi Heydər Əliyev Azərbaycana birinci rəhbərliyi dövründə
milli mənafelərə xidmət edən çoxşaxəli addımları ilə xalqın istiqlal və azadlıq duyğularının gerçəkləşməsinə real
siyasi-hüquqi və iqtisadi zəmin hazırladı.
Beləliklə, Azərbaycanın 1970-ci illərdən başlayan inkişafı, uğurları və yüksəlişi Ümummilli Liderin adı ilə
bağlıdır. Ulu Öndərin Azərbaycana birinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövr quruculuq salnaməsinə ən parlaq səhifələr
kimi yazılıb. Dövlət müstəqilliyimizin, Azərbaycanda inkişaf və tərəqqinin bir çox əsasları məhz bu dövrdən
qaynaqlanır. Həmin faktların ən əhəmiyyətlisi 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 ikinci respublika idi.
Tənəzzül, müstəqilliyin itirilmə təhlükəsi və Qurtuluş günü
1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü
seçilən Ulu Öndər həmçinin SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edildi. 1987-ci il
oktyabr plenumunda isə öz ərizəsi ilə Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini vəzifəsindən istefa verdi.
Bununla da Azərbaycanda Heydər Əliyevsizlik dövrü (1987-1993) başladı. Açıq deməliyik ki, 1969-1987ci illərdə əldə edilmiş uğurlu inkişaf, yüksəliş Heydər Əliyevsiz 6 il müdətində tənəzzülə uğradı, qazanılan uğurlar
itirildi. Naşı, antimilli mərkəzlərin oyuncağına çevrilmiş rəhbərlərin məkrli fəaliyyətləri nəticəsində bütün
nailiyyətlər əldən çıxdı və Azərbaycan böyük bir uçurumun astanasına gəldi. Heydər Əliyevsizlik illəri
Azərbaycanın Qarabağ müharibəsi, müstəqilliyini itirmək təhlükəsi, vətəndaş müharibəsi, siyasi böhran, sosial
səfalət dövrü oldu. Hətta hakimiyyət uğrunda çəkişmə Ermənistanla aparılan müharibəni də arxa plana keçirdi.
Elə məhz bunun nəticəsində də torpaqlarımız ard-arda işğal edildi və 1 milyon soydaşımız yurdundan-yuvasından
didərgin düşdü. Bununla da Azərbaycanın vəziyyəti daha da ağırlaşdı.
Belə bir ağır və mürəkkəb dövrdə xalqımız çox düzgün addım ataraq ölkəni düşdüyü ağır böhrandan
qurtarmaq üçün üzünü Heydər Əliyevə tutdu. Çünki Azərbaycan xalqı əmin idi ki, ölkəni düşdüyü bu acınacaqlı
durumdan yalnız Heydər Əliyev qurtara bilərdi. Buna əsas da var idi. Xalq 1969-1982-ci illərdə Ulu Öndərin
tənəzzüldən inkişaf mərhələsinə çıxardığı Azərbaycanı görmək, müasir və əsl müstəqil dövlətdə yaşamaq
istəyirdi.
Beləliklə də xalq birləşib dahi şəxsiyyəti Bakıya dəvət etdi. 1993-cü ildə yenidən Azərbaycanda
hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər müstəqilliyimizi məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox çətin və şərəfli missiyanı
öz üzərinə götürdü. O dövrdə təsəvvür etmək çətin idi ki, ömrünün müdrik çağında olan və çoxsaylı təhdidlərə
məruz qalan Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə qayıtsın. Buna rəğmən bu güclü şəxsiyyətin heç nədən
çəkinmədən, öz həyatını belə təhlükəyə ataraq, sözün əsl mənasında, "ömrümün qalan hissəsini də xalqıma
bağışlayıram" deyib, siyasət meydanına atılması xalqı və dövləti qarşısında misilsiz fədakarlığı idi.
Həmin il iyunun 15-də Heydər Əliyevin Ali Sovetin Sədri seçilməsi Azərbaycan dövlətçiliyinin və
müstəqilliyinin xilasına yol açan böyük siyasi hadisə kimi tarixə yazıldı. Məhz Heydər Əliyev dövlətçiliyimizi,
azadlığımızı qorudu, xilas etdi və bu gün müstəqil, demokratik, hüquqi dövlətdə yaşamaq arzumuzun real və
dayanıqlı əsaslar üzərində gerçəkləşməsi dahi şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır.
15 İyun Milli Qurtuluş Günü "xalq-Heydər" birliyinin əzəmətli təntənəsi kimi tariximizə qızıl hərflərlə
yazıldı. Xalq üzləşdiyi bütün təlatümlərdən, faciələrdən xilas yolunu məhz Heydər Əliyev şəxsiyyətində tapdı.
Bir lider kimi Heydər Əliyev də millətin və dövlətin böhran və məşəqqətlərdən qurtuluşu üçün həyatını qurban
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verməyə hazır idi. Bu qarşılıqlı etimad, inam - xalq və lider birliyi dünya tarixində az rast gəlinən hadisələrdəndir.
Tariximizin 1980-ci illərdən sonra başlayan və indiyədək davam edən dövrünü diqqətlə araşdırsaq, Milli Qurtuluş
Gününün əhəmiyyətini və əlahiddəliyini aydın dərk edərik.
Müasir inkişafın təməl daşı, böhrandan, xaosdan yüksəlişə gedən yol
İkinci dəfə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Ulu Öndər Azərbaycanda, sözün həqiqi mənasında, möcüzələr
yaratdı. Bəlkə Tanrının da əlini üzdüyü bir dövləti dağılmaqdan, parçalanmaqdan qurtardı. Əsl demokratik,
vətəndaş cəmiyyətinin əsasını qoydu və ölkəni inkişaf istiqamətinə yönəltdi. Dahi liderin Azərbaycana yenidən
qayıdışından sonra ölkəmizdə milli məfkurənin, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması və yüksəlişi, xalqın
arzularının gerçəkləşməsi üçün gördüyü ən mühüm işlərdən biri də ictimai-siyasi qurumların inkişafı və
fəallaşmasıdır. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının müxtəlif siyasi qüvvələrin təsirindən qorunmasında,
cəmiyyətdəki missiyasını yerinə yetirməsində Ümummilli Liderin əvəzsiz rolu oldu. Bunların sayəsində
həmkarlar ittifaqlarının uzun illər ərzində formalaşmış maddi-texniki bazasının dağıdılmasının qarşısı
alındı,vətəndaş cəmiyyətinə yad olan inzibati-amirlik metodlarından imtina edildi, Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasının demokratik idarəçilik prinsiplərinə əsaslanan fəaliyyətinə dəstək verildi. Ulu Öndər
dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin reallaşdırılması işində, dövlət başçısı kimi fəaliyyətinin sonuna qədər
həmkarlar ittifaqına güvəndi.
Ulu Öndər 1993-cü il oktyabrın 10-da keçirilən andiçmə mərasimində yenidən xalqına ləyaqətlə xidmət
edəcəyini hər kəsə bəyan etdi: "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".
Dahi şəxsiyyət belə bir yüksək və məsuliyyətli vəzifəni öz üzərinə götürərkən, ilk növbədə xalqının
zəkasına, müdrikliyinə güvəndi, qüdrətinə arxalandı. Həyat və fəaliyyəti tarix üçün bir örnək, xalq üçün bir
nümunə olan Ümummilli Lider nəsillərin minillik arzusunu tarixi reallığa çevirdi. Xalqına böyük zəhməti
hesabına ərsəyə gətirdiyi şah əsərini - müstəqil, demokratik Azərbaycanı bəxş etdi. O, Azərbaycanı öz şəxsi
nüfuzu və əməli fəaliyyəti ilə dünyada tanıtdırdı, Avropa ölkələri ailəsinin tamhüquqlu üzvləri sırasına çıxardı.
Ölkəmiz Qafqaz regionunun iqtisadi, hərbi təsir gücünə malik ən nüfuzlu dövlətinə çevrildi.
Azərbaycanı hərtərəfli tərəqqi yoluna çıxaran Ulu Öndərin müstəqil dövlətimizə rəhbərlik etdiyi dövrün
nailiyyətləri göz önündədir: ictimai-siyasi sabitlik, güclü iqtisadiyyat, möhkəm sosial təsisatlar, qüdrətli ordu,
regionda lider mövqe, beynəlxalq aləmdə nüfuz. Bütün bunlar Azərbaycanın həqiqətləridir. ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində ən mühüm uğurlardan biri atəşkəsin əldə edilməsi
oldu.
Ulu Öndərin ölkə iqtisadiyyatında köklü dəyişikliklərə gətirib çıxaran və müstəqil dövlətimizə beynəlxalq
nüfuz qazandıran yeni neft strategiyasının həyata keçirilməsinə məhz atəşkəsdən sonra başlanılıb. 1994-cü ilin
sentyabrında dünyanın iri neft şirkətləri ilə "Əsrin müqaviləsi" adlandırılan ilk neft müqaviləsinin imzalanması
28 il öncə müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasına, neft salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılan bu tarix
dahi şəxsiyyətin yeni neft strategiyasının təntənəsi kimi yaddaşlara əbədi həkk olunub. Bu müqavilə həm
karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünyada bağlanan ən iri
sazişlər sırasına düşüb. Ona görə də bu müqavilə müstəqil Azərbaycanın inkişafının təməl daşı adlandırılıb.
Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu və memarı, xalqımızın xilaskarı kimi müstəqillik tarixini yazan
Ümummilli Lider qısa zamanda misilsiz xidmətləri ilə, köklü demokratik hüquqi dövlət quruculuğu, mütərəqqi
islahatları ilə tariximizin parlaq səhifələrini yazdı.
Heydər Əliyevin böyüklüyü, dövlətçilik səriştəsi onda idi ki, o, hüquqi dövlət quruculuğu işində humanizm
prinsiplərindən yerində və düzgün istifadə etməyi uzaqgörənliklə, müdrikcəsinə bacarırdı. O, hər zaman xalqının
yanında idi, onu böyük bir izdiham müşayiət edirdi, hər bir vətəndaşa qayğı ilə yanaşırdı. Ömrünün son anınadək
xalqının gələcək taleyi haqqında düşünürdü. Dahi şəxsiyyət vətən üçün, xalq üçün doğuldu, ölkənin tərəqqisi,
inkişafı, azadlığı, müstəqilliyi üçün cəsarətlə çalışdı. Bununla da xalqın gözündə, qəlbində dağ kimi ucaldı. Ona
görə də, xalqın öz sədaqətli, dahi övladına məhəbbəti sonsuzdur, əbədidir...
Ulu Öndər əsl ümumxalq məhəbbəti qazanmış tək-tək siyasətçilərdən, dövlət xadimlərindəndir. Bu dahi
şəxsiyyət Azərbaycanın sabitlik və təhlükəsizliyinin qarantı oldu, ölkəmizi inkişafa, firavanlığa doğru
addımlayan, dünya birliyində layiqli yerini tutmuş bir dövlətə çevirdi. Dövlətçilik tariximizin müasir mərhələsinin
əsasını qoydu, Azərbaycanın reallıqlarını, ictimai-siyasi, mədəni-mənəvi həyatının bütün sahələrini əks etdirən
mükəmməl bir elmi-nəzəri sistem - dövlət quruculuğu fəlsəfəsini, dövlətçilik ideologiyasını yaratdı.
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Tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayan Azərbaycan
Dahi şəxsiyyətin bir vaxtlar söylədiyi "Vaxt gələcək Azərbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq" kəlamı bu
günümüzün reallığı olmaqla yanaşı, onun uzaqgörənliyinin real təsdiqidir. Həqiqətən də bu gün Azərbaycan
tarixinin ən qüdrətli dövləti kimi dünyaya səs salır.
Azərbaycan xalqı ona görə xoşbəxtdir ki, dahi şəxsiyyət özünün qurub-yaratdığı, şah əsəri olan müstəqil
respublikamızın taleyini öz məktəbinin layiqli davamçısı olan cənab İlham Əliyevə əmanət edib. Ulu Öndər
dühasından bəhrələnərək onun siyasi kursunu ləyaqətlə davam etdirən Prezident İlham Əliyevin dövlətçilik
bacarığı və rəhbərlik qabiliyyəti sayəsində bu gün müstəqil Azərbaycan dünyada qüdrətli dövlət kimi tanınır.
Cənab İlham Əliyev həqiqətən də bu gün yaşadığımız ölkəni dahi liderin görmək istədiyi Azərbaycana
çevirib. Bunun səbəbi isə möhtərəm Prezidentin 19 il ərzində Ulu Öndərin müəyyən etdiyi inkişaf konsepsiyasını
uğurla reallaşdırmasıdır.
Bütün bunlar isə Ulu Öndərin ideyalarının yaşadığını, daim Azərbaycana uğur gətirdiyini təsdiqləyir. Elə
Prezident İlham Əliyevin söylədiyi kimi - "Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev də olacaqdır. Biz - Ulu
Öndərin davamçıları onun yolu ilə gedəcəyik, ölkəmizi gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq".
Bəs Azərbaycan bu uğurları necə əldə etdi?!
Cənab İlham Əliyevin yürütdüyü müstəqil siyasətlə Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaşa, söz sahibinə
çevrildi. İqtisadi islahatlar nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı 3,2 dəfə artdı və bu, dünya rekordu hesab olundu.
Azərbaycan iqtisadiyyatına müstəqillik dövründə 300 milyard dollara yaxın sərmayə yatırıldı. Bu investisiyalar,
reallaşan transmilli layihələr və sosial proqramlar Azərbaycanın uğurlu gələcəyini şərtləndirdi. 2003-cü ildə, yəni
19 il öncə valyuta ehtiyatları 1,8 milyard dollar olan Azərbaycan bu gün 52 milyard dollar valyuta ehtiyatlarına
sahibdir.
Azərbaycanın razılığı və birbaşa təşəbbüskarı olduğu beynəlxalq tranzit layihələri - Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu, "Cənub qaz dəhlizi", "Şimal-Cənub", "Şərq-Qərb" nəqliyyat dəhlizləri ölkəmizi dünyada neft-qaz
ixracatçısına, nəqliyyat-logistika və sənaye mərkəzlərindən birinə çevirib.
İqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafı ilə ölkəmiz dünya bazarına "Made in Azerbaijan" brendi ilə
yüzlərlə çeşiddə məhsul çıxarır. Bütün bu layihələr bir daha sübut edir ki, Azərbaycan son 19 il ərzində böyük və
şərəfli yol keçib. İri sərmayəçi kimi mövqeyini möhkəmləndirən Azərbaycan regionda xarici ölkələrin
iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların həcminə görə MDB-də aparıcı dövlətlərdən birinə çevrilib.
Bunu təkcə biz yox, beynəlxalq təşkilatlar da mütəmadi olaraq təsdiqləyir. Nailiyyətlər beynəlxalq
strukturlar tərəfindən də qiymətləndirilir. Davos Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanı dünyanın 10 ən islahatçı
ölkəsindən biri, Prezident İlham Əliyevi isə ən islahatçı dövlət başçısı elan edib.
Bütün bu uğurlara əsaslanaraq deyə bilərik ki, son 19 ildə Azərbaycan bütün istiqamətlər üzrə konseptual
yanaşma və proqramlar əsasında çox böyük tarixi uğurlara imza atıb. Bu illər ərzində iqtisadi islahatlar
baxımından Azərbaycan qədər sürətli inkişaf yolu ilə gedən ikinci ölkə olmayıb. Əgər 1993-2003-cü illərdə dövlət
müstəqilliyinin daxili və xarici təhdidlərdən qorunub saxlanılması, iqtisadiyyatın dirçəldilməsi, ölkəmizin
beynəlxalq arenada tanıdılması praktiki məqsədlər idisə, son 19 ildə yeni hədəflər müəyyənləşdirib inkişaf
dinamikasına nail oldu. Azərbaycanla müqayisə ediləcək çox az ölkəni misal göstərmək olar.
Bir sözlə, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin dinamik inkişafı, sürətli tərəqqisi, həyata
keçirilən əzəmətli layihələr, Azərbaycanın hərtərəfli yeniləşməsi, modernləşməsi, vətənimizi dünyaya yeni
formada təqdim etməyə imkan yaradan müsbət dəyişikliklər Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi doğru yolun
davamının sübutudur. Bu yüksəliş isə Heydər Əliyevin inkişaf konsepsiyasının alternativsizliyini tam dolğunluğu
ilə təsdiq edir. Ona görə də əminliklə söyləyə bilərik ki, müstəqil Azərbaycanın memarı və qurucusu Heydər
Əliyevin adı Azərbaycanın özü qədər əbədi olacaq, onun ideyaları gələcək yollarımıza daim nur ələyəcək.
Heydər Əliyev Fondundan Ulu Öndərin irsinə layiqli töhfə
İki ildir ki, Azərbaycan xalqı Vətən müharibəsindəki böyük Zəfərin sevincini, qürurunu yaşamaqdadır. Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin əmri ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri "Dəmir yumruq" əməliyyatı ilə işğal
olunmuş və ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağı silah gücünə düşməndən azad etdi.
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Beləliklə, Azərbaycan xalqının təbii və müqəddəs hüququ təmin edilərək, Qafqaz xalqları tarixində böyük
dönüş nöqtəsi olan hadisə - Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi prosesi baş verdi. İki əsrlik
münaqişəni, 30 illik müharibəni həm hərbi, həm də diplomatik yolla həll edən Ali Baş Komandan Azərbaycan
xalqının qəlbində özünün əbədiyaşar heykəlini ucaltdı.
Əlbəttə ki, Vətən müharibəsində qazanılan Zəfər Heydər Əliyev siyasətinin nəticəsidir desək, yanlmarıq.
Çunki müharibənin başa çatdığı gün müqəddəs ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyi üçün özünü xoşbəxt hiss etdiyini
söyləyən dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin bu fikirləri bir daha təsdiq edir ki, bu Zəfər Ulu Öndər Heydər
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi müasir inkişaf konsepsiyasının ən böyük uğurudur. Ulu Öndər vaxtı ilə dediyi: "Biz
Qarabağ məsələsini həll edəcəyik. Vaxt lazımdır. Heç kim torpaqlarını Azərbaycandan ala bilməz. İşğal olunmuş
torpaqlarımız mütləq geri qaytarılacaqdır. Nəyin bahasına olursa olsun" fikirlərini reallığa çevirən cənab İlham
Əliyev həqiqətən də uzaqgörən, Ümummilli Liderimizin əbədiyaşar ruhunu da şad etdi.
Bu gün harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı bu Qələbənin sevincini yaşayır. Müzəffər
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti sayəsində dünyaya səs salan bu Zəfərimiz tariximizin ən şanlı
səhifəsidir. Qalib ölkənin qalib Lideri kimi işğaldan azad edilmiş torpaqlarımıza davamlı səfərlər edən cənab
İlham Əliyev hər dəfə hansısa obyektin açılışını edib, yenisinin təməlini qoymaqla düşmənə, onun havadarlarına
gözdağı verir.
Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru yenidən quran möhtərəm Prezident həm də dünyaya Azərbaycanın iqtisadi
qüdrətini nümayiş etdirir. Onu da xüsusi olaraq vurğulamalıyıq ki, Ulu Öndərin siyasətini uğurla gerçəkləşdirən
Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyəti ilə yanaşı, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondu da bu irsi ləyaqətlə yaşadır. Qafqazın ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Heydər
Əliyev Fondu dünyanın ən nüfuzlu mərhəmət ünvanına çevrilib. Dünyanın müxtəlif ölkələrində həyata keçirdiyi
xoşməramlı missiyaların, müxtəlif layihələrin hamısı Ulu Öndərin təbliğatının tanıdılmasına yönəlib. Bu gün isə
fondun fəaliyyətinin ən şanlı səhifəsi Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun bərpa-quruculuq prosesində ön sırada
olmasıdır. İndiyə qədər minlərlə abidəyə nəfəs verən Heydər Əliyev Fondu Qarabağdakı dini irsimizin,
məscidlərimizin, mədəniyyət abidələrimizin bərpasını reallaşdırmaqdadır.
Artıq Qarabağ münaqişəsi tarixə qovuşub və Azərbaycanın həyatında yeni səhifə açılıb. Qarabağ
problemini həll edən Prezident İlham Əliyev bununla da bölgədə yeni reallıqların yaranmasının əsasını qoyub.
Hər zaman qlobal miqyaslı təşəbbüslərlə çıxış edən, bölgədə sülhün-təhlükəsizliyin təminatı üçün yeni
əməkdaşlıq platformalarının yaradılması təklifini irəli sürən Azərbaycan Prezidenti Cənubi Qafqazı Avrasiyanın
ən mühüm nəqliyyat-logistika mərkəzinə çevirmək üçün yol xəritəsi müəyyənləşdirib.
Bir sözlə, Azərbaycanın yalnız öz gücünə, heç bir beynəlxalq maliyyə təşkilatından yardım almadan
Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirdiyi misli görünməmiş bərpa-quruculuq işləri onu deməyə əsas verir
ki, tezliklə Böyük qayıdış başlayacaq və bu tarix xalqımızın həyatında ən yeni səhifə açacaq.
Azərbaycan. - 2022.- 14 iyul. - № 145. - S. 1,4.
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Şəxsiyyət ucalığı
Hadi Rəcəbli,
siyasi elmlər doktoru, professor
Dövlətin və xalqın yüksəlişinin, qürur duya biləcək salnamələrinin yaranmasının təcrübədə özünü
doğrultmuş şərtləri var. Hansı ki, həmin şərtləri qoca tarix hər zaman, bütün minilliklərdə və əsrlərdə sübuta
yetirib. Lakin tarixi gerçəklik həm də ondan ibarətdir ki, yüksəliş, inkişaf, dünyada özünə layiqli yer tutmaq,
habelə mövcud olmaq üçün hətta arxalandığımız təbii və mənəvi şərtlər yetərli olmur. Bu mənada tarix həm də
təsdiq edir ki, dövlət kimi var olmaq, güclü xalqa çevrilmək üçün hər zaman güclü liderlərə, dövləti və xalqı
irəliyə apara biləcək şəxsiyyətlərə də ehtiyac olub.
Cəmiyyətin bütün sahələrində canlanma yarandı
İyulun 14-də respublikamıza ilk dəfə rəhbərliyə başlamasının 53-cü ili tamam olan Heydər Əliyev məhz
belə, başqa cür ifadə etsək, prosesləri dövlətinin və xalqının mənafelərinə uyğun yönləndirməyi bacaran görkəmli
siyasi və dövlət xadimi idi. Bu fenomenal şəxsiyyət rəhbərlik etdiyi bütün mərhələlərdə varlığı ilə sevdiyi
Azərbaycana rifah bəxş edib, tariximizi şərəfləndirib. Heydər Əliyev özünün uzaqgörən və parlaq siyasi zəkası,
müdrikliyi sayəsində yeni Azərbaycanı qurub, onun bugünkü iqtisadi və siyasi inkişafının memarı olub, ölkəmizi
işıqlı gələcəyə aparan yolları müəyyənləşdirib.
Heydər Əliyevin Mərkəzi Komitənin plenumunda birinci katib seçilməsinin respublikamızda necə böyük
əks-səda doğurması o dövrün şahidlərinin yaxşı xatirindədir. Çünki Ulu Öndərin rəhbərliyinin ilk günlərindən
respublikamızda sanki böyük bir inqilabın başlandığı göz önündəydi. Cəmiyyətin bütün sahələrində bir canlanma
yaranmışdı. Təsadüfi deyil ki, böyükdən kiçiyə hər kəs Heydər Əliyev barədə danışırdı. Yeni rəhbərin yaratdığı
işgüzarlıq mühiti sadə insanların dərin rəğbətinə səbəb olmuşdur. Onun vətəni, xalqı üçün böyük xariqələr
yaradacağı artıq ilk günlərdən cəmiyyətə məlum idi. Ona görə həmin dövrdə vətəndaşların dilindən tez-tez
"ədalətli katib" ifadəsinin eşidilməsinin real əsasları var idi. Qeyd edim ki, 14 iyul plenumunda həmin vaxta kimi
Azərbaycana rəhbərlik etmiş Vəli Axundov demişdir: "Heydər Əliyevə xas olan bütün siyasi və iş keyfiyyətləri
söyləməyə imkan verir ki, o, respublikaya layiqincə rəhbərlik edəcək, böyük və çətin işin öhdəsindən bacarıqla
gələcək. O, kifayət qədər savadlı, hərtərəfli hazırlıqlı, yüksək intellektə malikdir. O, bütün kadrlara qarşı eyni
dərəcədə obyektiv, vicdanlı və layiqli insandır". Bəli, Heydər Əliyev ən yüksək keyfiyyətlərə malik idi və qısa
zamanda Azərbaycan ictimaiyyəti bunun şahidi oldu.
Azərbaycan KP MK-nın 1969-cu il avqust plenumunda geniş məruzə ilə çıxış edən Heydər Əliyev
respublikadakı vəziyyəti ardıcıllıqla təhlil etdi, iqtisadiyyatda, sosial və mədəni sahələrə rəhbərlikdə buraxılmış
nöqsanları, çatışmazlıqları göstərdi. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ilk növbədə diqqəti ölkədə mənəvipsixoloji mühitin sağlamlaşdırılmasına yönəltdi. Bu gün fəxarət hissi ilə deyə bilərik ki, 1969-cu il Azərbaycanın
müasir tarixində dönüş mərhələsinin təməlinin qoyulduğu il kimi yazıldı.
Azərbaycanlıların idarəetməyə cəlb edilməsi islahatların tərkib hissəsi idi
Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişafının təmin olunması yönündə islahatlarını həm də idarəetmədən
başlamışdı. Lakin bu sahədəki problemlər yalnız xoşagəlməz halların, bürokratik əngəllərin baş alıb getməsindən
ibarət deyildi. Problem həm də onda idi ki, idarəetmədə azərbaycanlıların say göstəricisi olduqca az idi, kadr
siyasətində neqativ hallar var idi. 1969-cu ilin avqust plenumunda Heydər Əliyev bütün neqativ hallar barədə
fikirlərini böyük cəsarətlə, açıq-aydın, təfərrüatı ilə yığıncaq iştirakçılarının diqqətinə çəkdi. O, kəskin şəkildə
qeyd etdi ki, hakimiyyətin idarəçiliyi sistemində yerlibazlıq, regionçuluq təzahürləri önə çəkilmiş, dövlət işinə
böyük xeyir gətirən, daha böyük səmərə verən təşkilatçılıq bacarığı, işgüzarlıq keyfiyyətləri kölgəyə alınmışdır.
İdarəçilikdə azərbaycanlıların təmsil olunmasına ciddi maneələrin hökm sürməsi, onların daha çox aşağı
vəzifələrdə yerləşdirilməsi ilk növbədə hakimiyyətlə xalqın birliyinə, milli vəhdətə ciddi əngəl idi. Ona görə
Heydər Əliyev əsas diqqətini hakimiyyətlə xalqın vəhdətinə, onlar arasında birliyin təmin olunmasına
yönəltmişdi.
Bacarıqlı rəhbər buna son qoymaq üçün möhkəm iradə, qətiyyət və prinsipiallıq nümayiş etdirməyə başladı.
1969-cu ilin avqust plenumunda da başlıca problem olan siyasi rəhbərliklə bağlı yekdilliyə səsləyən çağırışlar
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eşidildi. Bu məsələlər ətrafında işini qurmaq istəyən Heydər Əliyev hakimiyyət strukturunda azərbaycanlıların
sayının az olması halına çox mənfi münasibətlə yanaşdı, xalqın çoxəsrlik milli-mənəvi dəyərlərini öz
həmvətənlilərinin şəxsində üzə çıxarmaq siyasəti ilə işə başladı. Heydər Əliyevin cəsarətlə bacarıqlı yerli kadrları
idarəetməyə cəlb etməsi respublikanın inkişafı istiqamətində başlanan islahatlara böyük dəstək oldu. Belə bir
fəaliyyət nəticəsində Azərbaycanda idarəçilikdə - dövlət orqanları arasında işlək əlaqə zəncirləri yarandı.
Mənim üçün bu mövzuda danışmaq xüsusilə qürurvericidir. Çünki siyasi və idarəçilik fəaliyyətimdə ilk
addımlarımı məhz Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyə başlamasından sonra atmışam. Mən 1971-ci ilin
fevral ayında Lənkəran rayonunda komsomolun ikinci katibi vəzifəsinə seçilmişəm. 1972-ci ildə Lənkəranda
komsomolun birinci katibliyinə namizədliyim irəli sürüldü. Həmin vaxt məni qəbul edən Heydər Əliyevin verdiyi
tövsiyələr həyatım boyu siyasi fəaliyyətimin yeganə istinadgahı oldu. Bu görüş məndə həyat fəaliyyətimin
istiqamətini birdəfəlik müəyyən edən təssürat yaratdı. O görüşdə mənə verilən tövsiyələr, fikir mübadiləsi Heydər
Əliyev məktəbinin birinci dərsi idi.
Kadr siyasəti ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdən biri kimi xalqımızın dahi oğlu inkişafda vacib amil olan
təhsil sisteminin yaxşılaşdırılmasına, savadlı, geniş dünyagörüşünə malik ziyalıların yetişməsinə böyük diqqət
yetirirdi. Ölkənin dinamik inkişafı üçün ilk növbədə yüksəkixtisaslı kadrlara ehtiyac olduğunu gözəl bilən Heydər
Əliyev azərbaycanlı gənclərin Moskvada və keçmiş SSRİ-nin başqa şəhərlərində olan qabaqcıl elm və təhsil
ocaqlarında təhsil alması üçün bütün vasitələrdən istifadə edirdi. Bu baxımdan 1970-1980-ci illərdə onun
təşəbbüsü ilə respublikadan kənarda, SSRİ-nin 50-dən artıq şəhərinin, 135 mülki, 105 ali hərbi məktəbində 250dən çox nadir ixtisas üzrə 15 mindən çox mütəxəssis hazırlanmışdı. Heydər Əliyevin atdığı ən müdrik və cəsarətli
addımlardan biri də Cəmşid Naxçıvanskinin adı verilən hərbi təyinatlı orta internat məktəbin fəaliyyətə başlaması
oldu. Aradan ötən illər, müstəqillik illərində həyata keçirilən ordu quruculuğu Azərbaycanın tarixində ilk hərbi
təhsil müəssisəsi olan bu məktəbin yaradılması ilə Heydər Əliyevin xalqımızın gələcəyi üçün nə qədər uzaqgörən
bir qərar qəbul etdiyini təsdiqlədi.
İqtisadiyyatda vüsətli dəyişikliklər baş verdi
Zəngin sərvətlərinə, iqtisadi və aqrar potenisalına baxmayaraq, ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycan ittifaq
miqyasında milli gəlirin həcminə görə 2 dəfə, kapital qoyuluşu üzrə 1,7 dəfə geri qalırdı. Energetika,
metallurgiya, kimya sahələrində göstəricilər çox aşağı idi. Bu ağır vəziyyətdən çıxış yolları tapılmalı,
iqtisadiyyatın dirçəldilməsi üçün köklü dəyişikliklər həyata keçirilməli idi. Bu baxımdan yeni rəhbərdən ölkənin
iqtisadi potensialının səmərəli şəkildə hərəkətə gətirilməsi gözlənilən idi.
Ulu Öndər bu istiqamətdəki problemləri ilk gündən düzgün müəyyənləşdirməklə, onların həlli üçün lazımi
iradə, qətiyyət və prinsipiallıq göstərdi. 1969-cu ildən başlayaraq respublikada özünü qabarıq şəkildə göstərən
iqtisadi durğunluğun qarşısının alınmasına, sənayedə, kənd təsərrüfatında yeni islahatların həyata keçirilməsinə
dair müvafiq tədbirlər planı hazırlandı. Heydər Əliyevin təşəbbüsləri ilə sovet rəhbərliyi Azərbaycan
iqtisadiyyatının hərtərəfli və intensiv inkişafına yönəldilmiş beş xüsusi qərar qəbul etmişdi. Bu, görünməmiş bir
iş idi və onun respublikanın, xalqımızın mənafeləri baxımından tarixi əhəmiyyəti vardı. Məhz Heydər Əliyevin
yüksək təşkilatçılıq bacarığı, yorulmaz fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda iqtisadi həyatın bütün sahələrində
vüsətli dəyişikliklər baş verdi və ölkəmiz Rusiyadan sonra ittifaq büdcəsindən dotasiya almadan yaşayan iki
respublikadan birinə çevrildi.
Artıq 1980-ci ilin göstəricilərinə görə, sənayenin əsas istehsal fondlarının dəyəri 1969-cu illə müqayisədə
iki dəfə artaraq 8,4 milyard rubla çatdırılmışdı. 10 il ərzində respublikada 15 yeni iri maşınqayırma müəssisəsi
istifadəyə verilmişdi. Bunu, əlbəttə, sənayenin uğuru kimi yüksək qiymətləndirmək olardı. 12 müəssisədə istehsal
gücü əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artmışdı. Azərbaycanda sənaye istehsalı üç dəfə yüksəlmişdi. Bütün
bu göstəricilər əldə olunandan sonra sənaye istehsalının artım sürətinə görə Azərbaycanın adı ittifaq səviyyəsində
ön sıraya çıxmışdı.
Ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı sahəsində çox böyük irəliləyişlər nəzərə
çarpmağa başladı. Bu sahədə mühüm nailiyyətlər əldə olundu. 1982-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının
həcmi 1969-cu ildəkinə nisbətən təxminən beş-altı dəfə artmışdı.
Həmin dövrdə məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yeni inkişaf dövrünün əsası qoyuldu,
ayrı-ayrı sahələrdə islahatlar aparılmasının istiqamətləri müəyyənləşdirildi, yeni istehsal sahələri işə düşdü,
sənaye, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi ildən-ilə yüksəldi. Bütövlükdə, fitri istedadı, yüksək təşkilatçılıq və
idarəçilik məharəti ilə Heydər Əliyev Azərbaycanı qısa müddətdə dinamik inkişaf yoluna gətirməyə müvəffəq
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oldu. O cümlədən yuxarıda qeyd etdiyim kimi, idarəçilikdə mütərəqqi yeniliklərin tətbiqi, milli kadrların önə
çəkilməsi yolu ilə cəmiyyətin normal inkişaf ahəngini təmin etdi.
Ulu Öndər milli dəyərlərimizi sovet ideologiyasından qətiyyətlə qorudu
Heydər Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edərkən Ulu Öndərin xalqımızın milli-mədəni və mənəvi dəyərlərinin
qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi ilə bağlı tarixi xidmətlərindən söz açmamaq mümkün deyil. O illərdə
sovet rejiminin sərt qayda və qanunlarına, ideoloji baryerlərinə baxmayaraq, Heydər Əliyev milli- mənəvi
dəyərlərimizin itməməsi üçün əlindən gələni edirdi. Xalqımızın milli mənlik şüurunun inkişafına güclü təkan
verən tədbirlərin həyata keçirilməsi məhz Ulu Öndərin böyük vətəndaş qeyrətindən, vətəninə və xalqına sonsuz
məhəbbətindən irəli gəlirdi.
Xatirimdədir ki, vaxtilə mən Lənkəranda çalışdığım dövrdə Böyük Bazar məscidini tarixi abidə kimi bərpa
etmişdik. Şəkidə isə iki məscidi tarixi abidə kimi bərpa etmişdik. Əslində, bütün bunlar həmin məscidlərin
qorunması, xalqımızın mənəvi dəyərlərinin yaşadılması üçün atılan addımlar idi.
Elə bu səbəbdəndir ki, sovet hakimiyyəti illərində həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət xalqımızın millimənəvi dəyərlərini şüurlarımızdan silə bilmədi. O illərdə Azərbaycan xalqı Novruz bayramını da ürək dolusu ilə
qeyd edirdi, ümumiyyətlə, mənəvi dəyərlərimiz yaşadılırdı. Bu mənada təkcə sosial-iqtisadi yüksəliş deyil, millimənəvi dəyərlərə qayıdış da Heydər Əliyevin adı ilə bağlı idi. Azərbaycan dilinin statusunun Konstitusiya ilə
dövlət dili kimi təsbit olunması, şair və yazıçılarımızın kommunist rejiminin ideoloji təqiblərindən qorunması
xalqın Heydər Əliyevə olan sevgisini daha da yüksəldən amillər idi.
1978-ci ildə Azərbaycan Sovet Respublikasının Konstitusiyası qəbul olunanda əsas qanuna Heydər
Əliyevin cidd-cəhdi ilə "Azərbaycan dili Azərbaycan Sovet Respublikasının rəsmi dövlət dilidir" maddəsi daxil
edildi. O zaman ali və orta-ixtisas təhsili məktəbləri üçün dərin elmi axtarışların məhsulu olan "Azərbaycan dili"
dərslikləri nəşr olundu. Doğma dilimizlə bağlı olan bu uğurlar Heydər Əliyevin müdrikliyinin təcəssümü idi.
Xilaskar
1991-ci il oktyabr ayının 18-də müstəqilliyimizin bərpa olunması Azərbaycan xalqının tarixi qələbəsi idi.
Lakin tökülən qanlar, milli mübarizə hesabına nail olduğumuz müstəqilliyimiz 1990-cı illərin əvvəllərində
hakimiyyətdəki siyasi qrupların səbatsızlığı səbəbindən az qala itirilmək təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Belə
vəziyyətdə öz xalqımızın istək və arzusu ilə siyasi hakimiyyətə qayıdan Ümummilli Lider Heydər Əliyev
xilaskarlıq missiyasını müdrikliklə, güclü iradə, qətiyyət və böyük uzaqgörənliklə yerinə yetirdi. Bu gün cəsarətlə
demək olar ki, əgər belə bir məqamda Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, Azərbaycan adlı məmləkət dünya
xəritəsindən silinə bilərdi. Heydər Əliyev ölkəni gözləyən bütün təhlükələri dəf etməklə müstəqilliyimizi qorudu,
müasir Azərbaycan dövlətinin banisi oldu.
Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra dövlətçiliyin qüdrətlənməsinə,
sosial rifahın yaxşılaşmasına xidmət edən dövlət quruculuğu xəttini böyük ardıcıllıqla həyata keçirməyə başladı.
Ümummilli Liderin sayəsində mürəkkəb geosiyasi dövrdə ölkə vətəndaş qarşıdurması və hərc-mərclik, dərin
iqtisadi və sosial-siyasi böhran vəziyyətindən çıxarıldı, inkişafın və əsl müstəqilliyin təməli qoyuldu. Heydər
Əliyev dövlətçiliyin qüdrətlənməsinə, vətəndaşların rifahının yaxşılaşmasına xidmət edən dövlət quruculuğu
xəttini böyük ardıcıllıqla həyata keçirdi. Azərbaycan tezliklə dünyanın sayılıb, seçilən ölkələrindən birinə çevrildi.
Ölkədə başlanan yeni siyasi kurs, islahatlar sosial siyasətə təsirsiz ötüşmədi. Çünki sosial ədalət olmayan
yerdə inkişafdan, yüksəlişdən söhbət gedə bilməz. Məhz bundan irəli gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin çoxillik
siyasi fəaliyyətində və zəngin nəzəri irsində sosial ədalət anlayışı daim həlledici yer tutub. Onun sözügedən
problemə həssas münasibəti hələ Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrünə təsadüf edən məşhur "Qoy ədalət
zəfər çalsın" çağırışında qabarıq şəkildə əks olunurdu. Heydər Əliyev sosial ədalətin pozulmasını cəmiyyətin və
dövlətin üzləşdiyi ən böyük bəla sayırdı. "Dövlət o zaman zəifləyir ki, ədalət pozulur" sözləri də Ulu Öndərin
ədalət haqqında baxışlarının geniş prizmaya malik olduğunu sübuta yetirir. Sosial ədalət prinsipinin qorunması
cəmiyyətin harmoniyasının təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğu qədər də, siyasi sistemin
dayanıqlılığının vacib şərtidir. Bütün bunları rəhbər tutan Ulu Öndərin 1993-cü ildən sonra başlatdığı yeni dövlət
quruculuğu konsepsiyasında vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsi, əhalinin bütün təbəqələri üçün bərabər
sosial təminatın yaradılması başlıca məqsədlər elan olundu.
Mənim üçün olduqca qürurvericidir ki, bu dövrdə də Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında çalışmışam. Həm
Nazirlər Kabinetində, həm də qanun yaradıcılığı sahəsində çalışdığım illərdə bir daha Ulu Öndərin nə qədər
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vətənpərvər, bütün varlığı ilə dövlətini və xalqını sevən şəxsiyyət olduğunu gördüm. Adi bir misal olaraq qeyd
edim ki, Heydər Əliyev məcburi köçkünlərin sosial qayğılarının təmin olunmasına nə qədər həssaslıqla yanaşırdı.
İlham Əliyev ata vəsiyyətini layiqincə yerinə yetirdi
Mənim üçün Heydər Əliyev barədə danışmaq bir də ona görə qürurvericidir ki, 1994-cü ilin avqust ayında
Ulu Öndərlə birlikdə müqəddəs Kəbəni ziyarət etmişəm. Həmin ziyarət zamanı Heydər Əliyev Azərbaycan
dövləti, xalqımız üçün dualar edirdi.
Bu gün Ulu Öndərin ruhu rahatdır, çünki Azərbaycanın inkişafı üçün təməlini qoyduğu siyasəti, müəyyən
etdiyi strategiya son 19 ildə uğurla reallaşıb. Ulu Öndərin ən layiqli siyasi davamçısı olan cənab Prezident İlham
Əliyevin müdrik rəhbərliyi ilə Azərbaycan tarixində görünməmiş inkişaf baş verib. Milli inkişafda varisliyi təmin
edən Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət həm də novatorluğu və dinamizmi ilə fərqlənir. Qeyd
olunanlar özünü Prezident İlham Əliyevin dövlət idarəçiliyi xəttində də özünü göstərir. Xüsusilə qeyd etmək
istərdim ki, İlham Əliyevin dövlət idarəçiliyi konsepsiyası sosial ədalət prinsipinin ön planda saxlanılmasını
nəzərdə tutur. Azərbaycan dövlətinin sosial rolunun durmadan artması, əhalinin sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsinə yönəlmiş layihələrin miqyaslarının genişlənməsi və bu qəbildən olan digər hadisələr fikrimizi
təsdiq edən tutarlı dəlillərdir.
Bütün bunların nəticəsidir ki, xalqımız bütün seçkilərdə cənab İlham Əliyevə etimad göstərib. Bu etimad
həm də zamanın sınaqlarından uğurla çıxan xalq-prezident münasibətlərindən irəli gələn böyük etibardır.
2020-ci ilin Vətən müharibəsində torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə möhtərəm İlham Əliyev Heydər
Əliyevin tarixi vəsiyyətini yerinə yetirdi. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımız indi İlham Əliyevin qətiyyətli
siyasəti ilə bərpa edilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
salınan yol şəbəkəsi, elektrik enerjisi və su
infrastrukturunun yaradılması, yeni yaşayış məhəllələrinin inşa edilməsi, mədəni, tarixi və dini abidələrin bərpası
görülən işlərin miqyasının böyüklüyündən və əzəmətindən xəbər verir. Azərbaycan dövləti doğma yurdlarına
qayıdacaq vətəndaşlarının rifahı, ən yüksək standartlar səviyyəsində yaşayışı üçün bütün addımları atır. Həm də
Böyük qayıdışı dövlətimiz öz maddi imkanları ilə reallaşdırır.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanı elə bir səviyyəyə çatdırıb ki, indi dövlətimiz qarşısında dayanan ən
ağır problemləri belə həll etməyə qadirdir. Çünki hazırda Azərbaycan tarixinin ən qüdrətli dövrünü yaşayır. İndi
Azərbaycan regionda lider, dünyada söz sahibi olan dövlətdir. Heydər Əliyev yolu və İlham Əliyev qətiyyəti artıq
Azərbaycanı Ulu Öndərin görmək istədiyi güclü və qalib dövlətə çevirib.
Azərbaycan. - 2022.- 14 iyul. - № 145. - S. 1,5.
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Ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyət fəlsəfəsi: Azərbaycançılıq konsepsiyası
Hikmət Əlizadə,
Pedaqoji elmlər doktoru,
BDU-nun professoru
1993-cü ildə xalqımız bir tərəfdən qardaş qırğını, digər tərəfdən isə xarici "havadar"ların separatçı qüvvələri
fəallaşdırması nəticəsində ölkənin parçalanma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Həmin dövrdə ölkəyə rəhbərlik edən
şəxslər yaranmış problemi həll etməkdə aciz idilər. Bu mürəkkəb vəziyyətdə xalq ulu öndər Heydər Əliyevi
Bakıya dəvət etdi. Bu adi istək deyildi, xalqın müdrikliyi nəticəsində formalaşmış qərar idi. Bakıya gələn Heydər
Əliyev olduqca mürəkkəb olan problemi qısa zaman kəsiyində həll etdi, həm ölkəni parçalanma təhlükəsindən,
həm də xalqı qardaş qırğınından qurtardı. 1993-cü il iyun ayının 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası
Ali Sovetinin sədri seçildi, 24 iyun tarixindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçirməyə başladı. Nəhayət ki, çoxdan arzulanan möhtəşəm gün yetişdi: 3 oktyabrda xalq yekdilliklə Heydər
Əliyevi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçdi.
Xalq Heydər Əliyevi yaxşı tanıyırdı. Onun zəkasına, dünyagörüşünə, mənəviyyatına, siyasi iradəsinə,
təşkilatçılıq bacarığına və ən əsası Vətəninə, xalqına bəslədiyi sevgiyə bələd idi. Ulu öndərin Azərbaycana və
xalqa məhəbbətinin fəlsəfəsi isə öz təsbitini onun azərbaycançılıq konsepsiyasında tapdı.
Azərbaycançılıq konsepsiyasında ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının sosial-psixoloji portretini
yaratdı. Sözügedən konsepsiyanın ana ideyası bundan ibarətdir: "...hamımızın birlikdə ən əsas məqsədimiz
azərbaycançılığı möhkəmləndirmək, qorumaq və bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan əhalisini bunun ətrafında
birləşdirməkdir".
Azərbaycanı möhkəmləndirmək, qorumaq, xalqı bu ideya ətrafında birləşdirmək! Bəli, azərbaycançılıq
konsepsiyasının başlıca fəlsəfi - sosioloji parafrazı belədir. Bu konsepsiya ana dilimizə, milli-mənəvi
dəyərlərimizə, qədim və zəngin tariximizə, millətimizə sadiq olmaqdan, torpaqlarımızı qorumaqdan və bütün
azərbaycanlıları bu ideya ətrafında birləşdirməkdən ibarətdir.
Azərbaycançılıq konsepsiyası öz təcəssümünü ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası KP
MK-nın birinci katibi seçildiyi gündən onun fəaliyyətinin fəlsəfəsində tapmışdı.
Ana dilinə məhəbbətin təzahürü
1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin 50 yaşı tamam olurdu. Adətən, belə təntənəli tədbirlərdə
respublika rəhbərləri yalnız rus dilində nitq söyləyirdilər. Lakin Heydər Əliyev bu mötəbər tədbirdə stereotipə
çevrilmiş bu mənfi "ənənə"ni pozaraq Azərbaycan dilində möhtəşəm nitq söylədi. Laylalarda, nağıllarda,
dastanlarda, qəzəllərdə, şeirlərdə, romanlarda, o cümlədən güzəran həyatında ana dilimizin müxtəlif məna
çalarlarına - məlahətinə, cəzbediciliyinə, lirikliyinə, poetikliyinə, axıcılığına bələd olan azərbaycanlılar Heydər
Əliyevin səlis nitqində doğma dilimizin siyasi potensialını duyur, natiqi fəxarətlə dinləyirdilər. Bu mötəbər nitq
xalqın qan yaddaşını oyadaraq, onu müstəqillik uğrunda mübarizəyə səsləyirdi. Heç kimdən çəkinmədən xalqla
öz ana dilində danışan Heydər Əliyev həmin gün Azərbaycan dilinə hörmət və ehtiramı ilə hamıya nümunə oldu.
Xalq adət-ənənələri ilə yaşayanda inkişaf edir
SSRİ-yə daxil olan xalqlar "yeni sovet adət-ənənələri" çərçivəsində yaşamağa sövq edilirdi. Bu Sovetlər
dönəminin siyasəti idi. Beləliklə, xalqların etnopsixoloji yaddaşını silməyə, tarixini unutdurmağa çalışırdılar.
Bütün təbliğat işləri "sovet adamı" yetişdirməyə hesablanmışdı. Repressiya illərinin faciələrini yaşamış insanlar
sovet ideologiyasına zidd gedənlərin acı taleyinə bələd idilər. Buna baxmayaraq, insanlar öz adət-ənənələrini
unutmağın xalqın tarixinə xəyanət olduğunu bildikləri üçün ailə daxilində adət-ənənəni qoruyub saxlayır,
formalaşan gənc nəsli milli köklərə sədaqət ruhunda tərbiyə etməyə çalışırdılar.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi xalqa öz adət-ənənəsi ilə yaşamaq imkanı verdi. İnsanlar
xalqın əsrlər boyu yaşatdığı Novruz bayramını, Ramazan bayramını, Qurban bayramını, onların rituallarını
ümummilli liderin himayəsi ilə ümumxalq bayramı kimi qeyd etdilər. Dəfn mərasimlərində, toy şənliklərində
adət-ənənələr bərpa olunur, xalqın qan yaddaşı oyanır, yenilənir, özünə qayıdır, azərbaycanlılar öz milli irsi ilə
yaşamağa başlayırdı. Adət-ənənəni xalqa qaytarmaq - azərbaycançılıq konsepsiyasının tərkib hissəsi olmaqla
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yanaşı, ulu öndər Heydər Əliyevin xalqın etnopsixoloji mədəniyyətinə münasibəti, adət-ənənəyə, tarixə ehtiramı
idi. O, xalqın öz adət-ənənəsi ilə yaşamasını onun inkişafının təməli kimi qiymətləndirirdi.
Müstəqillik illərində Heydər Əliyev Azərbaycanda milli bayramların daha təntənəli şəkildə qeyd
edilməsinə nail oldu və onun yaratdığı ənənə bu gün ölkə Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva tərəfindən davam etdirilir.
Xalqa qayğı Azərbaycançılıq konsepsiyasının tərkib hissəsi kimi
Ulu öndər Heydər Əliyev respublikamıza rəhbərlik etməyə başladığı dövrdə qısa zaman kəsiyində xalqın
həyatında, yaşayışında böyük dönüş yarandı. Təsərrüfatın bütün sahələrində insanlar daha yaxşı işləməyə
başladılar. Bunun səbəblərindən biri xalqa göstərilən qayğı idi. Əvvəlki illərdə qayğıdan uzaq qalan insanlarda
yaranmış düşkünlük iqtisadiyyata da öz mənfi təsirini göstərmişdi. Azərbaycan iqtisadi göstəricilərinə görə
müttəfiq respublikalar arasında axırıncı yerlərdən birini tuturdu. Heydər Əliyev respublikaya rəhbərlik etməyə
başladığı gündən tez-tez pambıq sahələrinə, taxıl zəmilərinə, zavodlara, fabriklərə gedir, sadə əmək adamları ilə
- fəhlə və kəndlilərlə görüşür, onlara qayğı göstərir, məişəti və problemləri ilə maraqlanır, qarşılaşdıqları
çətinliklərin həll edilməsi üçün göstərişlər verir, ən əsası isə verdiyi göstərişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarət
edirdi. Xalq respublika rəhbərinin öz siyasətində onlara göstərdiyi qayğını hər an hiss edirdi. O illərdə pambıqçılıq
təsərrüfatına rəhbərlik edənlərin laqeydliyi nəticəsində göz xəstəliyi sürətlə yayılırdı. Xəstəliyin qarşısının
alınması üçün Heydər Əliyevin göstərişi ilə Bakıdan pambıqçılıq rayonlarına həkimlər göndərildi. Həkimlər
arasında akademik Zərifə xanım Əliyeva da var idi. Bu tarixi fakt Heydər Əliyevin və ailəsinin xalqa məhəbbətinin
parlaq nümunəsidir. Hamı görürdü ki, Azərbaycan xalqına diqqət, qayğı, hörmət göstərməyi, hər bir
azərbaycanlının rifahı uğrunda mübarizəni Heydər Əliyev və onun ailəsi özünün əsas vəzifəsi hesab edir. Bəli,
hər bir azərbaycanlının qayğısına qalmaq azərbaycançılıq konsepsiyasının önəmli amallarından biridir.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet Ordusunun ölkəmizdə törətdiyi qırğın nəticəsində
günahsız insanlar qətl edildi. Respublikaya rəhbərlik edənlər bu hadisəni soyuqqanlılıqla müşahidə etdikləri vaxt
Heydər Əliyev Moskvada Azərbaycanın Daimi Nümayəndəliyinə gəlib, qətliam ilə bağlı bəyanat verdi. Bu
bəyanat qətliama verilən ilk siyasi qiymət olmaqla bərabər, həm də ulu öndər Heydər Əliyevin xalqa məhəbbətinin
təzahürü idi.
Ümummilli liderimiz ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda ölkəmizdə bir milyon qaçqın
və məcburi köçkün var idi. Ölkənin iqtisadi durumu acınacaqlı vəziyyətdə olsa da, əvvəlki rəhbərlərdən fərqli
olaraq, Heydər Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət göstərir, onlarla tez-tez görüşür, problemlərini həll
etmək üçün xüsusi müşavirələr keçirir, müvafiq qurumlara zəruri göstərişlər verirdi. 1995-ci ildə Heydər Əliyevin
tapşırığı ilə bu problemlərlə daha da ciddi məşğul olmaq üçün Nazirlər Kabinetində xüsusi vəzifə - Baş nazirin
müavini vəzifəsi təsis edildi və qaçqınların, məcburi köçkünlərin problemi ilə əlaqədar hökumət komissiyası
yaradıldı.
Torpaqların qorunması hər bir azərbaycanlının əsas vəzifəsidir
Heydər Əliyev 1969-cu ildə respublikamıza rəhbərlik etməyə başladığı dövrdə ölkəmizdə hərbçi kadrların
hazırlığı məsələsinə xüsusi diqqət göstərdi. Qısa müddət ərzində hərbi məktəblərdə təhsil alanlar arasında
azərbaycanlıların sayı artdı. Bakının Zığ qəsəbəsində Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi-lisey təsis edildi. Hərbi
təhsil müəssisələri özünün sonrakı professional inkişafına xalqımız müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra nail oldu
və Bakıda müxtəlif təyinatlı hərbi məktəblər yaradıldı. Bu məktəblərin yaradılması Azərbaycanın hərbi
potensialının artmasında mühüm rol oynadı, xalqın etnopsixoloji yaddaşındakı igidlik salnamələrini yenidən
dirçəltdi, torpaqların qorunmasını hər bir azərbaycanlının əsas vəzifəsinə çevirdi.
Müstəqilliyin bərpasının ilk günlərində respublikaya rəhbərlik edən şəxslər ordu quruculuğu işinə biganə
yanaşdılar. Nəticədə 20% torpaqlarımız işğala məruz qaldı, bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və köçkün
oldu. Düzdür, həmin dövrdə xalq özünümüdafiə dəstələri yaratdı, lakin təpədən-dırnağa qədər silahlanmış düşmən
havadarlarının köməyi ilə müvəqqəti də olsa istəyinə nail oldu.
İkinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayanda ordu quruculuğu Heydər Əliyevin fəaliyyətinin əsas
istiqamətlərindən biri oldu. Onun həyata keçirdiyi işlərin nəticəsi olaraq qəhrəmanlıq salnaməsinin yeni səhifələri
II Qarabağ savaşında yazıldı. 44 gün ərzində ordumuz işğal olunmuş torpaqlarımızı azad etdi.
İndi işğaldan azad edilmiş torpaqlarda nəhəng quruculuq işləri həyata keçirilir. Beynəlxalq aeroportlar
tikilir, ağıllı kənd və şəhərlər salınır, müxtəlif təyinatlı müəssisələr yaradılır. Bütün bunları biz inamla həyata
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keçiririk. Bir həqiqət bəllidir ki, indi gördüyümüz işlərə bir də heç kim xələl gətirə bilməyəcək. Azərbaycanın
güclü Ordusu Vətəni, torpağı, xalqı inam və rəşadətlə qoruyur. Vətənin, torpağın, xalqın qorunması
azərbaycançılıq konsepsiyasının əsas istiqamətlərindən biridir.
Azərbaycanı dünya azərbaycanlılarının vətəninə çevirən lider
Dünyada bütün xalqların nümayəndələri müxtəlif ölkələrdə yaşayır. Lakin Azərbaycan nadir ölkələrdən
biridir ki, xarici ölkələrdə yaşayanların sayı Azərbaycanda yaşayan əhalidən beş dəfə çoxdur. Müstəqilliyimiz
bərpa olunandan sonra dünyaya səpələnmiş həmyerlilərimizlə əlaqələrimiz yaranmağa başladı. 1993-cü ildən
etibarən Heydər Əliyev diaspor quruculuğu işinə xüsusi önəm verdi. O, bütün xarici səfərlərində azərbaycanlılarla
görüşür, onların problem və qayğıları ilə maraqlanır, həmvətənlərimizi ölkəmizin inkişafı prosesində fəal iştirak
etməyə çağırırdı. Lakin Azərbaycanı bütün azərbaycanlıların vətəni elan etmək, bu əlaqələri daha da
möhkəmləndirmək, azərbaycanlılar arasında birlik və həmrəyliyi təmin etmək, digər ölkələrdə Azərbaycan
icmalarının, cəmiyyət və birliklərinin fəaliyyətini gücləndirmək və əlaqələndirmək zəruri idi. Bu reallıqdan çıxış
edərək Heydər Əliyev 23 may 2001-ci ildə "Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi
haqqında"sərəncam verdi. Bu sərəncama əsasən 2001 - ci il noyabr ayının 9-10-da Bakı şəhərində qurultay
çağırıldı. Qurultayda 36 ölkədən 403 nümayəndə iştirak edirdi. Bu qurultayın keçirilməsi ilə dünya
azərbaycanlılarının birləşməsinə start verildi.
Ulu öndər Heydər Əliyev Dünya Azərbaycanlıları ilə əlaqələrin daha da sistemli həyata keçirilməsi və
möhkəmləndirilməsi üçün 5 iyul 2002-ci ildə "Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
yaradılması haqqında" Fərman imzaladı. İndi dünyanın bir çox ölkəsində yaşayan azərbaycanlılar müxtəlif
məzmun və formada Azərbaycanın inkişafına öz töhfələrini verməyə çalışırlar. Bu il aprelin 22-də Şuşa şəhərində
Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı - Zəfər Qurultayı sözügedən istiqamətdə görülmüş möhtəşəm işlərin
məntiqi davamı idi.
Heydər Əliyev öz çıxışlarında işğal olunmuş torpaqlarımızın azad ediləcəyi günün yaxında olduğunu
dəfələrlə xalqa bildirirdi. Amma ömür vəfa etmədi. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini o, İlham Əliyevə
vəsiyyət etdi. Hər bir azərbaycanlı Ali Baş Komandanın qürurla "Mən ata vəsiyyətini yerinə yetirdim" sözlərini
deyərkən sevincdən yaşaran gözlərini gördü. Bu gün hər bir azərbaycanlı azərbaycançılıq konsepsiyasının İlham
Əliyevin fəaliyyətinin özəyini təşkil etdiyini hər an görməkdədir.
Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və aparılan quruculuq işləri də azərbaycançılıq konsepsiyasının
təsbitidir. Hər bir azərbaycanlı öz fəaliyyətini bu konsepsiyanın tələbləri çərçivəsində qurmaqla Azərbaycanın
dünyanın aparıcı ölkələrindən birinə çevrilməsinə kömək edə bilər və etməkdədir…
Respublika. - 2022.- 14 iyul. - № 145. - S. 3.
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53 il əvvəl bu gün - 14 iyul 1969-cu il
Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yüksəlişini təmin edəcək güclü
sosial-iqtisadi və siyasi-ideoloji təməl yaratdı
Nurlan Qələndərli
Heydər Əliyev: 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
İlham Əliyev: Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 13 il ərzində Azərbaycan Sovet İttifaqı
çərçivəsində ən inkişaf etmiş və qabaqcıl respublikaya çevrilmişdir
53 il əvvəl bu gün - 14 iyul 1969-cu il. Bu, Azərbaycan xalqı və dövləti üçün adi - sıradan bir təqvim gününü
ifadə edən tarix deyil. Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin mühüm dönüş nöqtələrindən biri, respublikamızın SSRİ
dövründə inkişafının, intibahının və yüksəlişinin başlanğıc nöqtəsidir. Söhbət Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin (KP) 1969-cu il 14 iyul plenumunda Heydər Əliyevin respublikanın rəhbəri olmasından
(Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilməsindən) gedir.
Məlumdur ki, 1969-cu ilədək Azərbaycan keçmiş SSRİ-nin tərkibində bütün sahələr üzrə geridə qalmış
respublikalar sırasında idi. Ölkənin inkişafı üçün əhəmiyyətli resurs və potensial mövcud olsa da, onlardan
səmərəli surətdə istifadə edilməməsi durğunluğa, tənəzzülə səbəb olmuşdu.
Heydər Əliyev tarixi-siyasi məsuliyyəti öz üzərinə götürərək - məqsədyönlü siyasət həyata keçirərək
tənəzzülü aradan qaldıra, Azərbaycanı inkişaf yoluna çıxara bildi. Müxtəlif istiqamətlərdə ardıcıl və sistemli
tədbirlər həyata keçirilməyə başlandı.
- İlk növbədə, milli siyasət həyata keçirməklə sovet liderlərinə məxsus stereotipləri dağıtdı. Zəkası,
vətənpərvərliyi və təşəbbüskarlığı ilə respublikamıza düşmən münasibəti bəsləyən qüvvələrin cəhdlərinin
qarşısını aldı, tərəqqinin sosial-iqtisadi bazasını yaratmaqla yanaşı, siyasi-ideoloji əhəmiyyətə malik olan mühüm
işlər gördü;
- Sənayeləşmə iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirildi. Sənaye müəssisələrinin
tikilib istifadəyə verilməsi və digər işlər sayəsində bu sahədə mühüm irəliləyiş qeydə alındı. Azərbaycanın qısa
müddətdə İttifaq səviyyəsində sənaye istehsalının artım sürətinə görə ilk yerdə qərarlaşması təsadüfi deyildi. Bu,
eyni zamanda, aqrar sektorda da canlanmaya və inkişaf meyillərinə zəmin yaratdı. Kənd təsərrüfatı sənaye təməli
üzərində inkişaf etdirildi və istehsal olunan məhsulların orta illik həcmi davamlı olaraq artırıldı;
- Neft sənayesinin inkişafı da Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən işlər sayəsində mümkün oldu. O, neft
hasilatının artırılmasını təmin etməklə, ehtiyatlardan səmərəli istifadəni təmin etməklə bu sahədə sabit və davamlı
inkişafa nail oldu;
- 1969-1982-ci illərdə respublika ərazisində yüzlərlə zavod, fabrik, istehsalat sahələri yaradıldı, 200-dən
çox iri sənaye müəssisəsi işə salındı. Ölkədə istehsal olunan 350 adda məhsul dünyanın 65 ölkəsinə ixrac
olunurdu;
- Həmin illərdə Azərbaycan nəhəng tikinti-quruculuq meydanını xatırladırdı. Görülən işlər nəticəsində
Bakının və respublika rayonlarının siması yenilənmişdi. Yaşayış binalarının, mehmanxanaların, məktəblərin,
mədəniyyət saraylarının tikilməsi, iqtisadiyyatımızın nüvəsini təşkil edən fabriklərin, zavodların, nəhəng sənaye
obyektlərinin, iri istehsal komplekslərinin, su anbarlarının, müasir yol infrastrukturunun yaradılması sosialiqtisadi inkişafa yeni təkan və töhfə verdi;
- Yeni iş yerlərinin yaradılması əhalinin məşğulluğunun artırılması, beləliklə, insanların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi və rifahının yüksəlməsi baxımından böyük önəm daşıyırdı;
- İqtisadi bazanın gücləndirilməsi digər sahələrdə də inkişaf üçün etibarlı zəmin, əlverişli şərait
formalaşdırdı. Təhsil sektorunda yeni inkişaf strategiyası müəyyənləşdirildi. Məqsəd respublikanın elmi
potensialının artırılması, cəmiyyətin intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi, güclü kadr ehtiyatının
formalaşdırılması idi. Təhsil sektorunun maddi-texniki bazası yaxşılaşdırıldı. Azərbaycanlı gənclər SSRİ
miqyasında fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisələrinə göndərildilər. Tələbələr Moskva, Leninqrad, Xarkov,
Kiyev, Minsk, Voronej və s. şəhərlərdə fəaliyyət göstərən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində öz təhsillərini başa
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vuraraq ölkəmizə qayıdır və kadr kimi müxtəlif sahələrdə çalışırdılar. Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik
etdiyi dövrdə SSRİ-nin ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində 18 minədək yüksək ixtisaslı mütəxəssis hazırlandı;
- Milli hərbi kadrları yetişdirmək və Sovet İttifaqının hərbi ali məktəblərinə azərbaycanlı gənclərin daxil
olmasını təmin etmək üçün 1971-ci ildə Bakıda Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Məktəb yaradıldı. Bununla
yanaşı, Heydər Əliyev gənclərimizin Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq və Bakı Ali Hərbi Dənizçilik məktəblərinə,
eləcə də SSRİ-nin digər hərbi məktəblərinə güzəştli şərtlərlə qəbul edilməsinə müvəffəq oldu. Bu gün Cəmşid
Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin milli zabit kadrlarımızın yetişdirilməsində və o dövrdə ali hərbi məktəbləri
bitirmiş şəxslərin Silahlı Qüvvələrin formalaşmasında müstəsna rolu var. Bu məktəblərdə yetişən Azərbaycan
hərbçiləri Birinci Qarabağ müharibəsində, Aprel döyüşlərində, 44 günlük Vətən müharibəsində yüksək
peşəkarlıq, nümunəvi qəhrəmanlıq, rəşadət və cəsarət göstəriblər;
- Mədəniyyət sahəsində məqsədyönlü işlər görüldü. Mədəniyyət evləri, kitabxanalar, klublar inşa edildi,
abidələr ucaldıldı, incəsənət xadimlərinə fəxri adlar, ordenlər, təqaüdlər ayrıldı. Bütün bunlar milli-mənəvi
dəyərlərin, xalqımızın mədəni irsinin qorunmasına mühüm töhfə oldu;
- 1978-ci ildə Heydər Əliyevin cəhdləri və təşəbbüsü sayəsində Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasına
“Azərbaycan dili Azərbaycan SSR-in rəsmi dövlət dilidir” maddəsinin daxil edilməsi müstəsna əhəmiyyətə malik
idi. Bu, dilçilik və ya hüquq məsələsi, yaxud texniki məqam deyildi. Milli-ideoloji məsələ kimi strateji önəm
daşıyırdı. Ardınca “Müasir Azərbaycan dili” və “Azərbaycan dili” dərsliklərinin hazırlanması milli həmrəyliyin
gücləndirilməsinə xidmət göstərmiş oldu. Sovet dövründəki siyasi-ideoloji məhdudiyyətlərə baxmayaraq,
xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri qorundu və zənginləşdirildi, azərbaycançılıq məfkurəsinin ictimai fikirdə
aparıcı yer tutması məqsədilə əlverişli ictimai-siyasi, elmi-mənəvi mühit formalaşdırıldı.
1982-ci ilin dekabrında SSRİ Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü seçilən
Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edildi. O, bir çox mühüm sahəyə
nəzarət və rəhbərlik edirdi. Bir çox fakt var. Amma mühüm məqamlardan biri Heydər Əliyevin Baykal Amur
Magistralının (BAM) tikintisinə, magistral xətt boyunca yüzlərcə stansiyanın, şəhərlərin inşasına rəhbərlik etməsi
idi. Onun BAM-ın tikintisində oynadığı tarixi rol barədə bir faktı diqqətə çatdıraq. Rossiya-24 televiziya kanalında
yayılan videomaterialda xüsusi olaraq vurğulanıb ki, Heydər Əliyev Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində
çalışarkən həmin dövrdə dünyanın ən mürəkkəb tuneli sayılan və xarici ölkə şirkətlərinin inşa edə bilmədiyi
Baykal Amur Magistralındakı Severomuyski tuneli uğurla tikilib. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
dönəmdə tikintisinə başlanılan magistralın 210 kilometrliyində azərbaycanlılar tərəfindən Ulkan stansiyası inşa
edilib və onun ətrafında Ulkan qəsəbəsi salınıb. Həmin qəsəbənin salınması isə birbaşa Ulu Öndərin nəzarəti
altında həyata keçirilib. Qeyd edək ki, Azərbaycandan ilk inşaat dəstəsi bu ərazilərə 1975-ci ilin əvvəlində gəlib.
Azərbaycanlıların da iştirakı ilə tikilən və 209 km uzunluqda olan dəmiryolu xəttinin çəkilişi vaxtından 2 ay əvvəl
başa çatdırılıb. Beləliklə, 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi
Bürosunun üzvü seçilən ümummilli lider Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini, SSRİ-nin
rəhbərlərindən biri kimi bu dövrdə də Azərbaycan xalqı və dövlətinin mənafeyindən irəli gələn əhəmiyyətli
addımlar atdı, misilsiz xidmətlər göstərdi.
1969-1982-ci illəri əhatə edən tarixi dövrdən danışan Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Heydər Əliyev
kimi güclü liderin Azərbaycanın rəhbərliyinə gəlməsindən sonra köklü dəyişikliklər baş vermişdir. “Onun
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 13 il ərzində Azərbaycan Sovet İttifaqı çərçivəsində ən inkişaf etmiş və qabaqcıl
respublikaya çevrilmişdir”, - deyən dövlət başçısı vurğulayıb ki, əlbəttə, Azərbaycan müstəqil deyildi və Sovet
İttifaqında müəyyən ideoloji çərçivələr də var idi. Ancaq buna baxmayaraq, həm respublikanın sosial-iqtisadi
inkişafında, həm milli mənəvi dəyərlərin təbliğində o illərdə Heydər Əliyev böyük işlər görmüşdür.
Bəli, Heydər Əliyev müxtəlif tarixi dövrlərdə tarixi və mənəvi-siyasi məsuliyyəti üzərinə götürərək, vacib
təşəbbüslərlə çıxış edərək xalq və dövlət qarşısında milli vəzifəsini yerinə yetirməklə nümunə formalaşdırıb örnək yaradıb. Onun Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olarkən gördüyü işlər muxtar
respublikanın sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməklə yanaşı, dövlətçilik ənənələrinin bərpası və qorunması
baxımından müstəsna əhəmiyyətə malik oldu. Dövlətçilik tariximizin daha bir dönüş nöqtəsi - həlledici məqamı
Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə 1993-cü il iyunun 9-da Naxçıvandan Bakıya qayıtması, ölkənin xaos,
vətəndaş qarşıdurması, dövlət müstəqilliyinin itirilməsi təhlükəsindən xilas edilməsi missiyasını öz üzərinə
götürməsi oldu. O, iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçildi. Bu, xalqın, dövlətin və
dövlətçiliyin Qurtuluşu idi. 1993-cü il oktyabr ayının 3-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə müvafiq
olaraq xalqın böyük etimadı əsasında Azərbaycan Prezidenti seçilən Heydər Əliyev qısa zamanda ölkədə
sabitliyin, milli həmrəyliyin və inkişafın təmin edilməsi, Azərbaycanın beynəlxalq arenada layiqli yer tutması
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üçün ardıcıl, məqsədyönlü işlər həyata keçirməyə başladı. Ulu Öndərin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993-2003cü illər ölkəmizdə sabitlik və inkişaf dövrü kimi tarixə düşdü. Ən əsası, Ümummilli Lider dövlətçilik tariximizdə
siyasi varislik erası və ənənələrini yaratmaqla davamlı inkişaf üçün etibarlı zəmin yaratmış oldu. Ümummilli
Liderimiz 2003-cü ildə xalqa müraciəti zamanı İlham Əliyevə özü qədər inandığını qeyd etmişdi. Xalqımız
Heydər Əliyev siyasətinə növbəti dəfə dəstək verdi, cənab İlham Əliyevə etimad göstərdi. İnam və etimad isə
özünü doğrultdu. Andiçmə mərasimində Azərbaycan xalqına rifah, inkişaf, intibah, tərəqqi və qələbə ilə bağlı
söz verən cənab İlham Əliyev həm daxili, həm də xarici siyasətdə müəyyənləşdirdiyi vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə nail olmaqla vədlərini gerçəkləşdirdi. Onun liderliyi ilə Azərbaycan ötən müddət ərzində qarşıya
qoyduğu bir çox strateji məqsədinə nail oldu. İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan xaos və
anarxiya meydanına, geosiyasi mübarizə poliqonuna, “demokratiya laboratoriyası”na çevrilən region ölkələrindən
fərqli olaraq həm öz milli qüdrətini artırdı, həm də Zəfər tarixi yaradaraq tarixi yenidən yazdı - tarixin yaddaşına
əbədi həkk olundu. Bu Qələbə təkcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və tarixi ədalətin bərpası deyil, eyni
zamanda, milli mənəviyyatın yenilənməsi, milli qürur və ləyaqətin bərpası, dövlətçiliyin gücləndirilməsidir.
Zəfərin strateji prosesə çevrilməsi isə Azərbaycanın gücünün artmasını təmin edən önəmli amildir.
Nəticə etibarilə, 1969-cu ildən başlayan inkişaf və rifah yolu Azərbaycanın gələcək tərəqqisinin əsası oldu.
Həmin vaxt yaradılan sosial-iqtisadi və siyasi-ideoloji təməl respublikamızın bugünkü yüksəlişinin
sütunlarındandır. Heydər Əliyevin qeyd etdiyi 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”.
Yeni Azərbaycan. - 2022. - 14 iyul. - № 122. - S. 3.
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Naxçıvandan başlanan xilaskarlıq missiyası
Ulu öndər Heydər Əliyevin 22 iyul 1990-cı ildə ata ocağına- muxtar respublikaya qayıdışı tarixi
dönüşün Zəfər çağırışı idi
İsmayılqızı Xuraman
Müasirləri arasında, sonrakı dönəmlərdə qərinədən artıq müddətdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş
ulu öndər Heydər Əliyevin adının hörmətlə çəkilməsi onun hadisələrə təsir imkanlarının tükənməzliyi,
səbəb və nəticənin uyğunluğunu zəkasının qüdrəti ilə qiymətləndirmək bacarığı ilə bağlıdır. Rəvan nitqi ,
uzaqgörənliyi ilə həmkarları arasında seçilən Ulu Öndərin hakimiyyətinin bütün dövrlərindəki
fəaliyyətinin dəyişilməz amili özünəinamı, qələbə formulunu şəxsi keyfiyyətlərində əbədiləşdirməsidir.
Tarixi şəxsiyyətlərin maraqlı, zəngin ömür yolu təkcə onların özlərinə aid olmur. İctimai-siyasi xadim kimi
məşhurlaşan bu şəxsiyyətlərin həyatı kimi, xidmətləri də mənsub olduqları xalqa, dövlətə həsr olunur və tarixdə
özünəməxsus yer tutur. Belə müdriklərdən olan ulu öndər Heydər Əliyevin dünyada tanınan siyasətçilərlə, dövlət
xadimləri ilə müqayisə olunmayacaq qədər zəngin, daim öyrənilməyə ehtiyac duyulan həyatı maraqlı, nümunə
göstəriləcək epoxadır. Ağlı, zəkası, təcrübəsi ilə müasirlərindən fərqlənən Ulu Öndərin həyatında iz qoyan mühüm
hadisələr çox olsa da Ümummilli Liderin siyasi fəaliyyətinin dönüş nöqtələri olan bəzi məqamları xatırlatmaq
yerinə düşər.
İnsanlarla ünsiyyəti sevən dahi Heydər Əliyev üçün « nə etməli», «nədən başlamalı» suallarının məntiqi
nəticəsi, əbədi cavabı «uğur» olmuşdur. Onun mübarizələrlə dolu həyat yolunun mənası zirvələrə yüksəlmək
istəyi idi. Bu baxımdan tam əminlikdə demək olar ki, türk birliyinin, dünya azərbaycanlılarının əvəzolunmaz
lideri Heydər Əliyevin şəxsində qələbə formulu özünün ən yüksək ifadəsini tapmışdır.
Uinston Çörçillin bu sözləri sanki Ulu Öndərin həyat formulunda əbədiləşib: « Və bax, budur dərs: heç vaxt
təslim olma… Heç vaxt, heç vaxt, heç vaxt… Heç nədə, kiçik və ya böyük, əhəmiyyətli və ya əhəmiyyətsiz- heç
vaxt təslim olmayın, vicdanın hökmündən və yaxşı zövqdən başqa.»
14 iyul 1969-cu ildə respublika rəhbərliyinə gəlişi ilə Azərbaycanı beynəlxalq aləmin subyekti kimi
tanıtmağı qarşısına məqsəd qoyan Ulu Öndər ölkənin xalq təsərrüfatında gedən prosesləri dərindən öyrəndi,
sistemli təhlil əsasında sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində mövcud olan çətinliklərdən çıxış yollarını
müəyyənləşdirdi. Onun başçılığı ilə qısa müddətdə Azərbaycanının sürətli inkişafını bir faktı müqayisə etməklə
diqqətə çatdıraq: 1969-cu ilədək ölkə üzrə milli gəlirin artım sürətinə görə müttəfiq respublikalar arasında axırıncı
yeri tutan Azərbaycan 1982-ci ildə, ulu öndər Heydər Əliyev Moskvaya yüksək vəzifəyə layiq görüldüyü zaman
respublikamız bu sahə üzrə görə SSRİ-də birinci yerdə idi. Neft sənayesini, yanacaq- energetika kompleksini,
texniki-tərəqqini inkişaf etdirməklə, elm, təhsil , mədəniyyət sahələrinə diqqəti artırmaqla respublikanı ölkə
sərhədlərindən kənarda belə tanıtdırdı. Respublikaya yenilik ruhu ilə başçılıq edən Ulu Öndərin adı ilə bağlı olan
« Əliyev dövrü» Azərbaycanın tarixinə ən məhsuldar illər kimi yazılıb.
« Tarixi bəsirət, irəlini görmək nadir bir hissdir, Siyasi xadimlərin heç də hamısında nə qədər çox istedadlı
olsalar da ,- bu hiss olmur. Təbiət bu keyfiyyəti yalnız seçilmiş adamlara- yeni dövlətlərin baniləri olacaq
insanlara, dünyanı dəyişən iqtisadi və fəlsəfi təlimlərin yaradıcılarına, zəmanəsini çox-çox qabaqlayan görkəmli
mütəfəkkirlərə verir. Heydər Əliyev , şübhəsiz bu böyük insanların sırasına daxildir.» Ulu öndər Heydər Əliyev
haqqında söylənilən bu sözlər müdrik şəxsiyətin fitri istedada malik olduğunu bildirən çoxsaylı
dəyərləndirmələrdən yalnız biridir. Ulu Öndərin liderlik formulunun dünyada özünü doğrultduğunu təsdiqləyən
amil isə tanınmış ictimai-siyasi xadimlərin Heydər Əliyev haqqında söylədikləri sözlər, siyasətinə verdikləri
dəyərdir. «Mən görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müdrik zəkasına inanıram və bilirəm ki, onun rəhbərliyi
altında Azərbaycan öz müstəqilliyini daha da möhkəmləndirəcək və əbədi edəcəkdir. Heydər Əliyevin uzaqgörən
siyasəti xalqı və ölkəni firavanlığa, sürətli inkişafa gətirib çıxaracaqdır» söyləyən tanınmış amerikalı siyasətçi
Henri Kissincerin sözləri reallıqdan xəbər verir. «Kremldə sui-qəsdlər. Andropovdan Qorbaçova qədər» kitabının
müəllifləri V. Solovyov və Y. Klepikova İttifaq miqyasında yüksək vəzifə tutan, fenomen biliyə malik Heydər
Əliyevi belə xarakterizə etmişdilər: « Əliyev həqiqətən də Siyasi Bürodakı yoldaşlarının yeknəsəq çevrəsindən
kəskin surətdə seçilirdi-özü də təkcə milliyyətinə görə yox.» Tanınmış telejurnalist Andrey Karaulov 1995-ci ildə
yazırdı : « Əliyevin çox güclü fantastik yaddaşı var. Bunu tam ciddi deyirəm: o , öz yetmişillik həyatının hər bir
gününü ən xırda detallarına qədər xatırlayır, hər şey onun yadındadır.»
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Bu misalları elə belə xatırlatmadım. Necə deyərlər, görünən dağın zirvəsinə çatmaq, deyil yaxınlaşmaq
üçün heç olmasa bu yolun yarısına qədərki məsafədə görəcəkləri haqqında məlumatın olmalıdır. SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini işləyən Heydər Əliyevin fenomen istedadı, qabiliyyəti, hadisələri düzgün
qiymətləndirmək bacarığı ilə müqayisədə özünün bivecliyinin aşkarlanmasından ehtiyatlanan SSRİ-nin ilk
prezidenti M. Qorbaçov Ulu Öndəri əsas rəqibi hesab edirdi.
21 oktyabr 1987-ci ildə Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyündən azad edilməsi barədəki qərarı özünə
qarşı ədalətsizlik adlandıran Ulu Öndər «Vaşinqton post» qəzetinin Moskva müxbiri Devid Remnikin sualına belə
cavab verir : « Əsl səbəb təkcə səhhətimlə bağlı deyildir. Hərçənd əlbəttə, mən həqiqətən xəstələnmişdim.
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, vəssəlam.»
Ulu Öndər 20 Yanvar qırğınından bir gün əvvəl- yanvarın 19-da, Kremlin «baş kommunisti»
ermənipərəst Mixail Qorbaçovla gözlənilməz danışığını « 1987-ci ildən sonra ilk dəfə olaraq Qorbaçov mənə
zəng etdi. Bizim çox kəskin danışığımız oldu… Qorbaçov dedi ki, Azərbaycanda vəziyyət qarışıqdır və bu
qarışıqlıqda sən günahkarsan. Orada sovet hakimiyyətinin yıxılmasında guya mən günahkaram, buna görə də bu
hərəkatın qarşısının alınması üçün məhz mən təcili tədbir görməliyəm. O, məni hədələdi ki, əgər mən bunu
etməsəm, onlar bilirlər mənimlə nə edəcəklər, onlar onsuz da Azərbaycanda qayda-qanun yaradacaqlar, lakin
günahkar mən olacağam. Mən ona çox kəskin cavablar verdim və bildirdim ki, bunlar hamısı iftiradır» bu sözləri
ilə xatırladan müdrik siyasətçi Heydər Əliyev «istefasından» sonra baş verənlər də bu reallığı təsdiqləyirdi. Ulu
Öndər Siyasi Bürodan istefa verdikdən 15 gün sonra Qarabağ məsələsi ortaya çıxdı. Qorbaçovun ən yaxın adamı,
iqtisadiyyat üzrə müşaviri, milliyyətcə erməni olan akdemik Aqanbekyan Parisdə keçirdiyi bir mətbuat
konfransında «Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilməlidir» deməsi ilə erməni daşnakları illərdən bəri hazırladıqları
planlarının icrasına başladılar. Fərdi təqaüdçü Heydər Əliyevin Moskvanı tərk etməməsi üçün güclü nəzarətin,
təzyiqlərin olmasına baxmayaraq Ulu Öndərin doğma Vətəninə məhəbbət duyğuları bütün qadağalara qalib gəldi.
Kreml bir yana, Azərbaycanın o dövrdəki rəhbərliyi də bu dönüşə qarşı idi. 1990-cı ilin 20 iyulunda doğma
Vətənində «istənilməyən şəxs» kimi qarşılanan fərdi pensiyaçı Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar respublikasının
partiya strukturlarından Azərbaycan Kommunist Partiyasını XXXII qurultayına nümayəndə seçilməsi ilə yaranan
toxunulmazlıqdan istifadə edərək ata-baba yurduna üz tutur.
1990-cı il iyul ayının 22-də Naxçıvana gələn Ulu Öndəri 100 mindən artıq həmyerlisi xilaskar kimi
qarşıladı. Görüşdə həmyerlilərinə müraciət edən Ulu Öndərin nitqi tarixi dönüşün zəfər çağırışı idi: « 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» söyləyən, Vətənini canından artıq sevən ulu öndər Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyasına
xalqının xeyir-duası ilə başladı. O missiya ki, yalnız muxtar respublikanın deyil, bütünlükdə Azərbaycanın
müstəqilliyinin əbədiliyini şərtləndirdi.
Doğma yurdunda el ağsaqqalı, sonra deputat, nəhayət, Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri kimi xalqın
taleyüklü problemlərinin əsl mahiyyətini müdrikcəsinə dərk edib, çıxış yollarını müəyyənləşdirib, alternativ
yollar axtaran Ulu Öndərin həyata keçirdiyi islahatların hər biri özlüyündə Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün
təməl idi.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 17 noyabr 1990-cı ildə keçirilən sessiyasına deputat kimi
sədrlik edən 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
adından «sovet, sosialist»» sözlərinin çıxarılması, dövlət atributları sayılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
üçrəngli bayrağının, himn və gerbinin bərpası barədə qərarın qəbul olunması müdriklik, cəsarət tələb edirdi.
O illərdə görülən işləri inkişafımızın təməli adlandıran Prezident İlham Əliyevin bu sözləri daha
xarakterikdir: « Heydər Əliyevin 1970-ci, 1980-ci illərdə də gördüyü işlər, Azərbaycanın inkişafına verdiyi
töhfələr və Sovet İttifaqının dağılma ərəfəsindəki fəaliyyəti, cəsarətli addımlar, qanlı 20 Yanvar faciəsinin
pislənməsi, Kommunist Partiyası sıralarının tərk edilməsi, Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
bayrağının dövlət bayrağı kimi təsis edilməsi, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adının
dəyişdirilməsi, Sovet İttifaqının saxlanmasına dair referendumun keçirilməməsi - bütün bu amillər əlbəttə ki,
xalqda Heydər Əliyevə olan məhəbbəti birə on artırırdı. 1992-ci ilin noyabrında Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaradılması xalqda böyük ümidlər yaratdı ki, nəhayət, xoşagəlməz hallara son qoyulacaq, nəhayət, Azərbaycanda
çox ciddi siyasi qüvvə yaranır, nəhayət, Azərbaycanda siyasi sistem yaranır.» Ulu Öndərin fəaliyyətinin Naxçıvan
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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. İlk Sərhəd Dəstəsi yaradıldı. O dövrdə Ulu Öndərin Azərbaycana böyük xidmətlərindən
biri də respublikanın sərhədlərinin , Naxçıvanın ermənilər tərəfindən işğalının qarşısının alınmasına yönəldilmiş
Qars müqaviləsinin təzələnməsi, İran və Türkiyə ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi oldu. Hər iki qonşu dövlətdən
Naxçıvana ərzaq , sənaye malları, ən başlıcası isə enerji verildi. «Ümid körpüsü» salındı. Naxçıvan hava limanı,
Bakıda isə muxtar respublikanın nümayəndəliyi açıldı. Bazar iqtisadiyyatının başlıca tələblərindən olan
özəlləşdirmə siyasəti o illərdə Ulu Öndərin imzaladığı «Naxçıvanda zərərlə işləyən kolxoz və sovxozların ləğv
edilməsi və onların əsasında şəxsi təsərrüfatların yaradılması», «Rentabelli işləyən kolxoz və sovxozların ictimai
mal-qarasının özəlləşdirilməsi» haqqında qərarların qəbulu ilə başladı.
Naxçıvanda olarkən Ali Məclisin Sədri kimi 1992-ci ildə antimilli qüvvələrin təhdidlərinə xalqla birliyi
sayəsində qalib gələn ulu öndər Heydər Əliyev növbəti dəfə xilaskarlıq missiyasını 1993-cü ildə yerinə yetirdi.
Həmin il, iyunun 9-da parçalanmaqda olan ölkəni daxili qarşıdurma və xarici dövlətlərin məkrli müdaxilələrindən
qorumaq üçün xalqın təkidli tələbi Bakıya qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyi
naminə daha mühüm xidmətlər göstərdi. Bu gün Azərbaycanın dünyada qüdrətli dövlət kimi tanınması Ulu
Öndərin ideyalarının reallaşması deməkdir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi ulu öndər Heydər Əliyevin
Naxçıvandan Bakıya , böyük siyasətə qayıdışı şərəfli xilaskar missiyasının başlanğıcı oldu.
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Ümummilli Liderimizin Qayıdışı ilə nələr oldu, nələrin qarşısı alındı…
Mətanət Məmmədova
Ötən əsrin sonlarına doğru Sovet İttifaqının süquta uğraması ictimai-siyasi vəziyyəti ağırlaşdırmışdı.
Həmin dövrdə cərəyan edən ölkədaxili və regional siyasi proseslər Azərbaycanı da uçurumun bir addımlığına
gətirib çıxarmışdı. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edən Ermənistan siyasi və hərbi təzyiqlərini getdikcə artırır,
əsassız torpaq iddialarını irəli sürürdü. Ölkədən təcrid olunmuş, blokada şəraitində yaşayan Naxçıvan isə taleyin
ümidinə buraxılmışdı.
Azərbaycan rəhbərliyinin edə bilmədiyini Ulu Öndər Naxçıvanda həyata keçirdi
Bu cür çətin, mürəkkəb və məsuliyyətli məqamda ulu öndərimiz Heydər Əliyev kimi böyük və zəngin həyat
məktəbi keçmiş təcrübəli dövlət xadiminin Azərbaycana qayıdışı, 1990-cı il iyulun 22-də Naxçıvana gəlməsi, qısa
bir müddət sonra – 1990-cı il sentyabrın 30-da Azərbaycan və Naxçıvan parlamentlərinə keçirilən seçkilərdə 340
nömrəli Nehrəm seçki dairəsindən Azərbaycan parlamentinə, 2 nömrəli seçki dairəsindən isə Naxçıvan
parlamentinə deputat seçilməsi xalq tərəfindən böyük sevinclə qarşılandı.
Böyük Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi əhalinin əsl nicatına çevrilmiş, hamı onun timsalında böyük
xilaskarını tapmışdır. 22 iyul 1990-cı il tariximizə böyük bir mərhələnin başlanğıcı, eyni zamanda naxçıvanlıların
xilası tarixi kimi daxil olmuşdur. On minlərlə insan muxtar respublikanın şəhər, qəsəbə və kəndlərindən axın-axın
Naxçıvan şəhərinə, ulu öndərin ziyarətinə gəlir, ona tükənməz sevgisini bildirirdi. Elə həmin gün Naxçıvan
şəhərinin mərkəzi meydanında keçirilən möhtəşəm mitinqdə yüz minə yaxın insanın iştirakı da dahi rəhbərə xalqın
sonsuz məhəbbət və inamının təntənəsi idi.
Təklənmiş bir adaya bənzəyən Naxçıvan görkəmli şəxsiyyətin gəlişi ilə nicat yoluna çıxdı. “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”, – deyən dahi rəhbər xalqın imdadına çatdı. Naxçıvana gəlişindən az sonra, 1990-cı ilin
avqustunda gənclərlə görüşdə ulu öndərin dediyi aşağıdakı sözlər onun əsas amalını konkret şəkildə ifadə edirdi:
“Mənim başlıca arzum Azərbaycanı siyasi və iqtisadi cəhətdən müstəqil, demokratik respublika kimi görməkdir”.
1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan parlamentinin yeni tərkibdə keçirilən ilk sessiyası da deputatların istəyi
və böyük təkidi nəticəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə öz işinə başlamışdır. Həmin sessiyada
Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyi üçün böyük tarixi qərarlar qəbul edilmişdir. Belə ki, təcrübəli dövlət
xadiminin təklifi ilə “sovet sosialist” sözləri muxtar respublikanın adından çıxarılmış, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı 70 ildən sonra ilk dəfə Naxçıvan parlamentində qaldırılmış, Azərbaycanın Ali
Soveti qarşısında bu bayrağın rəsmi dövlət bayrağı kimi təsdiq edilməsi üçün vəsatət irəli sürülmüşdür.
Naxçıvanda milli dövlətçiliyimizin bərpası yönündə atılan addımlar bununla məhdudlaşmamış, 1991-ci ildə
Sovet İttifaqının saxlanması üçün keçirilən qanunsuz referendum boykot edilmişdir. Bütün bu proseslər onun
göstəricisi idi ki, ulu öndərin qətiyyəti, hər şeydən üstün tutduğu milli dövlət maraqları, bu maraqların bərpası və
qorunması istiqamətində atdığı tarixi addımlar müstəqilliyimizin bəhrələrini bizə hər gün daha da yaxınlaşdırırdı.
Bir də onun göstəricisi idi ki, ulu öndər ozamankı Azərbaycan rəhbərliyinin cəsarət edə bilmədiklərini Naxçıvanda
həyara keçirirdi.
3 sentyabr 1991-ci il: milli dövlətçiliyimizin əsaslarının qoyulduğu gün
Azərbaycanın ən yeni tarixində mürəkkəb proseslərin getdiyi həmin vaxtda ümummilli liderin Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçildiyi gün-3 sentyabr 1991-ci il müstəqilliyini yenicə qazanmış bir
ölkənin tarixin təlatümlü burulğanından qurtarmaq missiyasının başlanğıcı, eyni zamanda milli dövlətçiliyimizin
əsaslarının qoyulduğu, xalqımızın varolma, özünü dünyada təsdiq etmək kimi arzu və amallarının başlanğıc tarixi
idi. Sonralar dahi şəxsiyyət bu barədə demişdir: “Bu zamanın, bu dəqiqələrin, bu saatın hökmünü nəzərə almaya
bilməzdim... Xalqın bu əhval-ruhiyyəsini, tələblərini nəzərə alaraq bütün məsələləri götür-qoy etdim. Yəqin etdim
ki, mən öz prinsiplərimə sadiq qalaraq, eyni zamanda indi Azərbaycanın, Naxçıvanın belə vəziyyətində, çətin
günündə, dövründə mənim üzərimə nəinki deputatların, binanın qarşısında, ətrafına toplaşan naxçıvanlıların
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qoyduqları vəzifənin ifasından geri çəkilsəm, bu, xalqın ağır günündə qaçmaq deməkdir... Mən öz taleyimi xalqa
tapşırmışam və xalqın iradəsini, yəqin ki, indi bu müddətdə, bu çətin dövrdə yerinə yetirməliyəm”.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyəti, onun iradəsi ilə qəbul olunmuş qərarlar müstəqillik
tariximizin ən parlaq səhifələridir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev həmin dövrdə
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi qərarların tarixi əhəmiyyətini vurğulayaraq demişdir:
“O illərdə nəinki Naxçıvan üçün, Azərbaycan üçün də tarixi qərarlar qəbul edilmişdir. ...O vaxt Naxçıvanın adı
dəyişdirildi. Ulu öndərin təklifi ilə “sovet sosialist” sözləri muxtar respublikanın adından çıxarıldı. Naxçıvanda
ilk dəfə olaraq 1990-cı illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı dövlət bayrağı kimi qəbul edildi və
Azərbaycanın Ali Soveti qarşısında vəsatət qaldırıldı ki, Azərbaycan dövləti də bu bayrağı rəsmi dövlət bayrağı
kimi təsdiq etsin. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının saxlanması üçün keçirilən qanunsuz referendumda Naxçıvan
iştirak etməmişdir. Yəni bu addımlar ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini şərtləndirdi. O
illərdə də ulu öndər qətiyyət, cəsarət, öz xalqına, öz millətinə nə qədər bağlı olduğunu göstərmişdir. Bir daha
göstərmişdir ki, onun üçün dövlət maraqları, Azərbaycanın maraqları hər şeydən üstündür”.
Həmin dövrdə qarşıda duran əsas vəzifə sərhədlərinin böyük bir hissəsi boyunca düşmən hücumlarının
hədəfinə çevrilmiş Naxçıvanı işğal təhlükəsindən xilas etmək idi. Buna görə də Türk dünyasının böyük oğlu Ali
Məclisin Sədri vəzifəsinin icrasına başlayandan cəmi 4 gün sonra – 1991-ci il sentyabrın 7-də Naxçıvan Muxtar
Respublikası Dövlət Müdafiə Komitəsinin yaradılması haqqında Qərar qəbul etmişdir. Bu qərar Naxçıvanın
müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan ilk addım oldu. Sonrakı dövrlərdə qəbul edilmiş tarixi qərarlarla
Naxçıvanda yerləşən sovet qoşunlarına məxsus hərbi texnika və silahların muxtar respublikada saxlanılması və
şəxsi heyətin çıxarılması təmin edilmişdir. Əhalinin mütəşəkkilliyi, torpağa bağlılığı və ulu öndərə olan sonsuz
inamı nəticəsində muxtar respublikada ilk milli ordu birləşmələri yaradılmış, Naxçıvanın müdafiə potensialı
yaxşılaşdırılmış, bugünkü qüdrətli Azərbaycan Ordusunun əsası ilk dəfə məhz Naxçıvanda qoyulmuşdur.
Muxtar respublikanın dağılmış iqtisadiyyatının, xüsusilə də kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi istiqamətində
tədbirlərin həyata keçirilməsini də ümummilli liderimiz diqqət mərkəzində saxlayırdı. Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Türkiyə və İranla çoxəsrlik qonşuluq əlaqələrinin bərpası da uzun illərdən sonra ilk dəfə
ümummilli liderin Naxçıvanda fəaliyyət göstərdiyi dövrə təsadüf edir. Görkəmli dövlət xadimi 1992-ci ildə qonşu
Türkiyə Cümhuriyyətinə və İran İslam Respublikasına səfərlər etmiş, keçirilən görüşlərdə iqtisadi sahədə
əməkdaşlığa dair protokollar imzalanmış, hər iki dövlətlə iqtisadi, mədəni, təhsil və digər sahələrdə qarşılıqlı
münasibətlər qurulmuşdur. Bunun nəticəsində qısa müddətdə Araz çayı üzərində “Ümid” körpüsü tikilib
istifadəyə verilmiş, Sədərək, Culfa və Şahtaxtı gömrük-keçid məntəqələrinin fəaliyyəti təmin olunmuşdur.
Ali Məclisin 1992-ci il aprelin 6-da keçirilən sessiyasında “Naxçıvan Muxtar Respublikasında zərərlə
işləyən kolxoz və sovxozlar haqqında” və “Rentabelli işləyən kolxoz və sovxozların ictimai mal-qarasının
özəlləşdirilməsi barədə təkliflər haqqında” qərarlar qəbul edilmiş, bu islahatlar aqrar bölmədə irəliləyişlərə səbəb
olmuşdur.
Bərpa etdiyimiz müstəqilliyimiz ümummilli lider Heydər Əliyevin sayəsində əbədilik qazandı
Ulu öndərin rəhbərliyi ilə hələ 1990-1993-cü illərdə Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolu Azərbaycanın
siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilib, milli dövlətçiliyimizin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına
gətirib çıxardı. Dahi siyasətçi Heydər Əliyevin 1993-cü ildən hakimiyyətə qayıdışı ilə müstəqil dövlətimizin
təməli möhkəmləndirildi, müstəqilliyimiz əbədilik qazandı.
Xüsusilə vurğulanmalıdır ki, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanda müstəqil
dövlətçiliyin böyük məktəbinə çevrilmişdir. Bu elə bir məktəb idi ki, müstəqil Azərbaycanın dövlətçilik sisteminin
konturları, gələcək inkişafın istiqamətləri məhz burada görkəmli dövlət xadimi tərəfindən hazırlanmışdır.
Bəhs olunan dövrdə hakimiyyətdə olan səriştəsiz, bacarıqsız və təsadüfi şəxslərin əməlləri nəticəsində
1993-cü il iyun ayının əvvəllərində respublikada gərgin ictimai-siyasi vəziyyət yaranmışdı. Hadisələr kulminasiya
nöqtəsinə çatmış, silahlı qarşıdurmalar fonunda hakimiyyət böhranı, siyasi böhran bütün ölkəni öz cənginə
almışdı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bir əsrdə ikinci dəfə itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. 19181920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin məhvi üçün hazırlanmış plan və ssenarilərlə 1991-ci ildəki
müstəqilliyin iflası üçün hazırlanmış planlar tamamilə eynilik təşkil edirdi. Belə bir dövrdə müstəqilliyimizi
yenidən itirmək təhlükəsi qarşısında qalmışdıq. Vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığını görən xalq yeganə ümid yeri
kimi həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri vəzifəsində işləyən ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevə üz tutdu. Dahi şəxsiyyət xalqın çağırışlarına cavab verdi və 1993-cü il iyunun 15-də ikinci dəfə
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siyasi hakimiyyətə qayıtmaqla respublikanı xaosdan, anarxiyadan, parçalanmaqdan, yox olmaqdan xilas etdi. Bu
hadisə Azərbaycan dövlətinin tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi yazıldı.
Görkəmli dövlət xadimi qısa müddətdə ölkədə baş alıb gedən hərc-mərclik və anarxiyanı aradan qaldırdı,
qanunun aliliyi təmin olundu, hüquqi-demokratik prinsiplərə əsaslanan Konstitusiyamız qəbul edildi, müasir
idarəçilik sistemi yaradıldı, vətəndaş həmrəyliyi bərpa olundu, iqtisadi tərəqqini şərtləndirən qlobal layihələr
reallaşdırıldı.
Ulu öndərin “Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli azadlığı əbədidir və əbədi olacaqdır!” fikri indi dünya
dövlətləri sırasında günbəgün mövqeyini gücləndirən müstəqil Azərbaycanın simasında bir daha öz təsdiqini tapır.
Bu gün də müstəqil Azərbaycanımız etibarlı əllərdədir. Azərbaycan xalqı çox çətinliklə əldə etdiyi bu
qiymətli sərvətin daimiliyi üçün, lazım gələrsə, canından belə keçməyə hazırdır.
Biz ötən illərdə şüurlu şəkildə dərk etdik ki, həqiqətən də, müstəqilliyi qoruyub saxlamaq onu əldə
etməkdən dəfələrlə çətin imiş. Azərbaycan tarixini, xüsusilə də bu tarixin hər birimizə yaxın olan mücadilə və
mübarizələrlə dolu XX əsr səhifələrini vərəqləyərkən gözlərimiz qarşısında müstəqillik yolunda axıdılan qanlar,
itirdiklərimiz canlandıqca düşünürsən ki, müstəqil olmaq heç də asan deyilmiş. Müstəqilliyi əldə etdikdən sonra
yaranan vəziyyətlə tanış olduqda, ona uzanan əlləri, gözügötürməyənlərin təxribatlarını görəndə isə belə bir
qənaətə gəlirsən ki, həqiqətən də, müstəqilliyi qorumaq onu qazanmaqdan dəfələrlə çətin imiş.
Zaman sübut etdi ki, ümummilli liderimiz Heydər Əliyev o zaman Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi
hakimiyyətə gəlməsəydi, müstəqilliyimizin taleyi eynilə cümhuriyyətimizin taleyinə bənzəyəcəkdi. Məhz ulu
öndərin uzaqgörənliyi, əzmkarlığı, məsləhətkeşliyi, ideyaları ilə müstəqilliyimiz qorundu, yaşadı, əbədiləşdi.
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ilə Azərbaycan
öz dövlət müstəqilliyini qoruya və möhkəmləndirə bildi
1992-ci il oktyabrın 16-da ziyalıların, tanınmış elm və mədəniyyət xadimlərinin ulu öndərə xalqın mütləq
əksəriyyətinin siyasi iradəsini əks etdirən “Azərbaycan Sizin sözünüzü gözləyir” müraciətinə dahi şəxsiyyət 8
gündən sonra “Yeni, müstəqil Azərbaycan uğrunda” tarixi cavabında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasını
obyektiv zərurət kimi əsaslandırmışdır.
Ölkəmizin ictimai-siyasi həyatı, gələcəyi üçün daha mühüm bir hadisə 1992-ci il noyabrın 21-də yenə də
Naxçıvanda baş verdi: respublikanın müxtəlif bölgələrindən gələn 550-dən artıq nümayəndənin iştirakı ilə Yeni
Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi.
Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyət uğrunda deyil, Azərbaycanın xilası naminə yaradılmışdır.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev də deyirdi ki, “Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda gedən ictimaisiyasi proseslərin içərisindən çıxan zərurətdir. O, bir adamın istəyi ilə yaranan partiya deyildir. Yeni Azərbaycan
Partiyasının fərqi ondan ibarətdir ki, bu partiya onu yaratmaq istəyən, siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən
adamların istəkləri ilə ağır şəraitdə, böyük təqiblər şəraitində yaranmış bir partiyadır. Bu partiya yalnız xalqın
istəyi ilə, xalqın təşəbbüsü ilə yaranan partiyadır”.
Azərbaycanın gələcəyinin təhlükə qarşısında qaldığı, dövlətimizin taleyinin həll olunduğu bir dövrdə
yaranan Yeni Azərbaycan Partiyası milli dövlətçiliyimizin inkişafı üçün son dərəcə əhəmiyyətli olan yeni tarixi
mərhələnin əsasını qoydu. Güclü sosial bazası, gerçəkliyə əsaslanan proqramı, ən önəmlisi isə ulu öndər Heydər
Əliyev kimi lideri olan Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi səhnəyə çıxması XX əsr Azərbaycan tarixinin mühüm
hadisəsi idi.
Ötən dövr bir daha göstərdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan xalqının milli iradəsini əks etdirən
dünənin, bu günün və gələcəyin partiyasıdır.
Artıq bu bir həqiqətdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının keçdiyi yol, əldə etdiyi nailiyyətlər Azərbaycanın
dövlətçilik salnaməsidir. Ölkə Prezidentinin də dediyi kimi: “Azərbaycan bütün sahələr üzrə uğurlara nail ola
bilibdir. Bu uğurların təməli 1992-ci ilin noyabrında qoyulub. O vaxt Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması
nəticəsində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qoruya və möhkəmləndirə bilib. Bu gün bütün dünya görür ki,
Azərbaycan özünə güvənən, öz daxili resurslarına arxalanan, müasir ənənələrə bağlı olan güclü dünyəvi dövlətə
çevrilib”.
Ulu öndər qayıtmasaydı, Naxçıvan da Qarabağ kimi işğal olunacaqdı
Tarix də, zaman da göstərdi və sübut etdi ki, Ulu Yaradanın bu xalqın xilaskarı olaraq yer üzərinə
göndərdiyi, həyatını Azərbaycana və azərbaycançılığa həsr edən, xalqımızın qeyrətli övladı, müstəqilliyimizi
564

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

uzunömürlü edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev olmasaydı, Naxçıvan Muxtar Respublikası da 1990-cı
illərdə işğal olunan əzəli torpaqlarımızdan biri olacaqdı.
1988-ci ildən etibarən sovet imperiyasının laxlaması nəticəsində ölkəmizdə baş verən ictimai-siyasi
hadisələr, imperiya hərislərinin xalqın başına açdığı bəlalara qarşı çıxan ulu öndər haqq səsini bəyan edərək
Vətənə qayıtmağı qərarlaşdırır. Bu qayıdış xəbəri çoxlarının yuxusuna haram qatır. Bu qayıdışın onlara heç bir
cəhətdən sərf etməyəcəyini düşünən imperiyanın sadiq qulları qruplaşaraq ulu öndərin Azərbaycana -Vətənə
gəlməsinə əngəl törətmək istəyirdilər. Bu həmin qruplaşma idi ki, onların xəyalları yaranan boşluqdan istifadə
edib bu xalqı yenidən əsarət zəncirlərinə bənd etmək, bunun da sayəsində ölkədə yüksək kürsülərdə əyləşmək,
xalqın sərvətlərini mənimsəmək idi. Böyük Heydər Əliyev təbii ki, belələrinə göz yuma bilməyəcəkdi. Bu xalqın
çəkdiyi bəlalar qarşıında onları yerlərində oturdacaqdı. Elə bütün bu düşüncələrlə də ulu öndərin Bakıya gəlməsini
özləri üçün böyük təhlükə hesab edərək bunun qarşısını almağa çalışırdılar. Bu, tariximizin qara bir səhifəsidir və
Azərbaycan xalqının həmin qruplaşmaya heç vaxt bağışlamayacağı bir günahdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlhаm Əliyev: Sovet İttifaqının dağıldığı ərəfədə və ondan
sonra Naxçıvan çox ağır günlər yaşayıb. O illərdə ancaq ulu öndər Heydər Əliyevin əzmkarlığı, qətiyyəti və siyasi
bacarığı Naxçıvanı böyük bəlalardan qorudu. Azərbaycana edilmiş hərbi təcavüzdən – 1990-cı ilin 20 Yanvar
faciəsindən sonra Heydər Əliyev sovet rəhbərliyini kəskin şəkildə ittiham etdi və Sovet İttifaqı Kommunist
Partiyasından çıxdı. Bundan sonra ona qarşı böyük təzyiqlər başlandı. O, məcbur olub Moskvadan Bakıya döndü.
Ancaq Bakıda o vaxtkı rəhbərlik təzyiqləri davam etdirirdi və Heydər Əliyev öz Vətəninə, doğulduğu yerə –
Naxçıvana gəldi. Onun gəlişi Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtardı. Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi qorudular,
Heydər Əliyev isə Naxçıvanı qorudu.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ulu öndərin siyasi fəaliyyətinin
Naxçıvan dövrünü belə xarakterizə etmişdir: “Tale ulu öndəri bu regiona göndərməklə Naxçıvanı işğal olunmaq,
əhalisini isə qaçqın ömrü yaşamaq təhlükəsindən hifz etdi. Azərbaycanın bu qədim torpağını xilas edən ulu öndər
özünə Naxçıvan boyda abidə ucaltdı. Azərbaycanın siyasi tarixində parlaq iz qoymuş bu böyük şəxsiyyətin
Naxçıvanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı, sıravi deputat, sonralar isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının
rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolunun bütün Azərbaycan siyasi mühitində
aparıcı qüvvəyə çevrilməsinə, milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına gətirib çıxartdı”.
İki ilədək dövr Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsini əhatə edir
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin blokada Naxçıvanında yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi dövr iki ilədək
olsa da, Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsini əhatə edir. Blokada ilə bağlı araşdırmalar apararkən böyük
şəxsiyyətin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyalarındakı çıxışlarını, Naxçıvana gələn
qonaqlarla söhbətlərini, ayrı-ayrı sahələrdəki vəziyyətlə bağlı fikirlərini, müsahibələrini oxuduqca çox
məqamlarla qarşılaşdım. Bunlardan birincisi, ulu öndərə baxmayaraq ki, Naxçıvanda yaşadığı və fəaliyyət
göstərdiyi vaxtlar da ölkə rəhbərliyi tərəfindən təzyiqlər var idi, lakin o, Azərbaycan rəhbərliyinə həmişə böyük
hörmət hissi ilə yanaşırdı. Bu, dahi şəxsiyyətin böyük idarəçilik qabiliyyətinin, insanlığının, alicənablığının
nəticəsi idi. İkincisi, dahi insanın qonaqlara, xarici ölkələrdən gələn nümayəndələrə Naxçıvanın Azərbaycanın
qədim ərazisi olduğunu tarixi faktlarla izahının şahidi oldum. Üçüncüsü, onun ölkədəki, eləcə də muxtar
respublikadakı ictimai-siyasi hadisələrin siyasi təhlilinin və təcavüzkar Ermənistanın, onun havadarlarının uzaq
gələcəyə hazırlanmış planlaını nə qədər dəqiqiliklə analiz etdiyini gördüm. Ümumilikdə isə ulu öndərin hər bir
çıxışı, söhbəti bu günün bir tarix dərsidir ki, gələcək nəslin ozamankı Azərbaycan haqqında məlumat alacağı
bundan güclü ikinci bir mənbə yoxdur.
Ulu öndər Heydər Əliyev Naxçıvana rəhbərlik etdiyi iki ilə yaxın müddətdə elə möhtəşəm işlər gördü ki,
onlar əhəmiyyətinə görə neçə-neçə onilliyə nümunədir. Ümummilli liderimiz Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi olan Naxçıvanı xaricdəki mənfur havadarlarına arxalanan bədnam ermənilərin işğal etməsinə imkan
verməmiş, onun müdafiə qüdrətini möhkəmləndirmiş, hərtərəfli inkişafı üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirmişdir.
Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri kimi
möhtəşəm fəaliyyətinin hər biri bir kitabı təşkil edən bəzi məqamları: 31 dekabrın “Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü” kimi qeyd olunması, keçmiş SSRİ-dən miras qalmış təhlükəsizlik orqanlarının ləğv edilərək
milli maraqlara xidmət edən yeni müvafiq qurumun yaradılması, rus qoşun hissələrinin muxtar respublikadan
çıxarılması, Naxçıvanın müdafiəsi üçün sistemli tədbirlərin görülməsi, nizami ordu hissələrinin təşkili,
diyarımızın tarixi taleyi üçün müstəsna əhəmiyyətə malik Qars müqaviləsinin şərtlərinin beynəlxalq aləmin diqqət
mərkəzinə çəkilməsi, idarəetmə strukturlarında ədalətin, demokratiyanın, operativliyin və dinamikliyin təmin
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olunması, “hakimiyyət xalq üçündür” prinsipinə dönmədən əməl edilməsi, aqrar islahatların, özəlləşdirmənin
uğurla aparılması, 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, mədəni mühitin
dirçəldilməsi, haqq səsimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün mühüm addımların atılması...
Sadalamadığımız yüzlərlə belə böyük tədbirlər məhz bu qısa müddətdə Naxçıvanda yüksək səviyyədə
gerçəkləşdirilmişdi.
Torpaqlarımızın azad olunması ulu öndərin ən böyük arzusu idi
Hələ Naxçıvanda fəaliyyət göstərdiyi dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ulu öndərin
sədrliyi ilə keçirilən sessiyalarında tez-tez Qarabağ problemi müzakirə olunurdu. Bu isə onun göstəricisi idi ki,
dahi şəxsiyyət böyük bir xalqın bütün problemlərini diqqətdə saxlayır, onların həlli yollarını axtarırdı.
Ümummilli liderimizin ən böyük arzusu torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, ərazi bütövlüyümüzün
bərpa edilməsi idi. Lakin ölkənin ozamankı iqtisadi vəziyyəti, ordumuzun yetərli gücə malik olmaması və onlarla
çətinlik bu arzunun reallaşmasına mane olurdu. Bunun üçün illər lazım idi. Ulu öndər deyirdi: “Gün o gün olacaq
ki, Novruz bayramını bir dəfə Şuşada keçirəcəyik, o biri il Laçında, o biri il Kəlbəcərdə, o biri il Ağdamda, o biri
il Füzulidə, o biri il Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda qeyd edəcəyik, Əminəm ki, belə olacaq”.
Belə də oldu. Ulu öndərin haqqında “Mən ona özüm qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər
bəsləyirəm” söylədiyi mənəvi və siyasi varisi cənab İlham Əliyev dövlətçilik qabiliyyəti, idarəetmə bacarığı,
siyasi-hərbi savadı, dünyanın həsəd apardığı liderlik qabiliyyəti ilə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
arzusunu gerçəkləşdirdi. Ata vəsiyyətinə əməl etməklə 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızın azad edilməsinə
nail oldu.
30 il əvvəlki I Qarabağ müharibəsi nə zamansa II Qarabağ müharibəsinin olacağına şübhə yeri qoymamışdı.
Xalq bir gün öz əzəli torpaqlarını geri alacaqdı. Həmin günün ulu öndərin mənəvi varisinin, hər bir
azərbaycanlının ümid bəslədiyi liderinin rəhbərliyi ilə reallaşması isə Azərbaycanda müstəqilliyimizin ilk
illərindən həyata keçirilən siyasətin uğurla davam etdirilməsini təsdiqlədi. 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayıb
noyabrın 10-da bitən 44 günlə təsdiqlədi. Tarixə meydan oxuyan, dünyaya kimliyimizi göstərən 44 günlə. Həmin
44 gündə Azərbaycan döyünən ürəyinə, bir parçasına qovuşdu, 30 illik həsrəti, nisgili bitdi. 10 noyabr 2020-ci il
“Qarabağ” dastanının yazıldığı gün oldu. Ali Baş Komandanımız, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin və Milli Ordumuzun Azərbaycan tarixində yazdığı yeni salnamə oldu.
Bəli, bu gün torpaqlarımız azaddır, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunub. Müstəqilliyimiz əbədilik qazanıb.
Ölkəmiz sürətlə inkişaf edir, işıqlı sabahlara doğru irəliləyir. Bütün bunların təməlində isə Heydər Əliyev ideyaları
dayanır. O ideyalar ki, ona əsaslanan siyasətin bu gün ölkəmizdə ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi ilə uğur üzərinə
uğur gəlir.
Səs.-2022.-2 sentyabr.-№158.-S.8-10.
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Heydər Əliyev zirvəsi
Cəbi Quliyev,
Milli Məclisin deputatı
Naxçıvan Muxtar Respublikasının siyasi həyatında Ulu Öndər Heydər Əliyevlə bağlı olan hadisələr çoxdur.
Bu hadisələrin hər biri yalnız muxtar respublikanın tarixinin deyil, bütün Azərbaycanın müasir dövlətçilik
salnaməsinin qürurdoğuran səhifələridir. Eyni zamanda bu tarixi məqamların hər biri Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin Naxçıvanın müdafiəsinin və xalqımızın milli müstəqillik uğrunda mübarizəsinin ayrı-ayrı və şərəfli
mərhələləridir.
Bütün bu hadisələrin sırasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1991-ci il sentyabr ayının 3-də Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali Məclisinin Sədri seçilməsinin xüsusi yeri var. Məlum olduğu kimi, Heydər Əliyevin 1990-cı
ilin iyul ayında Naxçıvana qayıdışı muxtar respublikanın, bütövlükdə isə Azərbaycanın siyasi-ictimai həyatında
yeni proseslərin başlanması, ən əsası xalqımızın milli azadlıq mübarizəsinin yeni mərhələyə yüksəlməsi ilə
əlamətdar olmuşdur. Ulu Öndər görkəmli dövlət xadimi, peşəkar siyasətçi idi. Məhz belə müdrik şəxsiyyətlər
tarixin gedişatını, proseslərin nəticəsini əvvəlcədən düzgün proqnozlaşdırmağı, o cümlədən bunu dövlətin və
xalqın milli maraqları naminə yönəltməyi bacarırlar. 1990-cı ilin iyul ayında Naxçıvana qayıdan Heydər Əliyev
yaxşı bilirdi ki, Azərbaycanın gələcəyi müstəqil dövlətçiliyimizin yaradılması, xalqımızın azadlığı ilə bağlıdır.
Ulu Öndər həm də yaxşı bilirdi ki, müstəqilliyimizin bərpa olunması və güclü dövlətimizin yaradılması onun
kimi şəxsiyyətlərin fəaliyyətindən və liderlik keyfiyyətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu mənada Heydər
Əliyev hələ Naxçıvana qayıtdıqdan sonra özünün tarixi və mənəvi missiyasını düzgün müəyyən etmiş, həm
Ermənistanın ölkəmizə ərazi iddialarının baş qaldırması səbəbindən blokada vəziyyətinə düşən muxtar
respublikanın müdafiəsinin təmin olunmasına, həm də xalqımızın milli azadlıq mücadiləsinin daha geniş vüsət
almasına özünün layiqli və dövlətçilik tariximizdə xüsusi yer tutan töhfələrini vermişdir.
Heydər Əliyevi Naxçıvan əhalisi 1990-cı ilin iyul ayında böyük coşqu və sevgi ilə qarşılamışdı. Təsadüfi
deyil ki, elə gəldiyi zamanda Heydər Əliyevin Naxçıvandan iki seçki dairəsi üzrə Azərbaycan SSR xalq
deputatlığına namizədliyi irəli sürülmüşdü. Həmin ərəfədə seçiciləri ilə görüşdə Heydər Əliyevin söylədiyi
"Mənim əsas məqsədim Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və Azərbaycan hakimiyyətini respublikanın bütün
ərazisində bərqərar etməkdən ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının milli dövlət kimi inkişaf etməsi indi əsas
məsələdir. Bunun üçün Azərbaycan tam müstəqil, azad, demokratik respublika olmalıdır… Bütün bu vəzifələri
həyata keçirmək üçün ancaq və ancaq birlik, yekdillik lazımdır" fikri də göstərirdi ki, Ulu Öndərin məramı
Azərbaycanın müstəqilliyinin təmin olunmasıdır.
Həmin il keçirilən seçkilərdə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin və Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin deputatı
seçilən Heydər Əliyevin təşəbbüsləri ilə Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından "sovet",
"sosialist" sözlərinin çıxarılması, ilk dəfə Naxçıvanda üçrəngli bayrağımızın dövlət bayrağı kimi qəbul edilməsi,
ilk dəfə 20 Yanvar hadisələrinə siyasi qiymətin verilməsi, o cümlədən 1991-ci ilin mart ayında SSRİ-nin
saxlanılması ilə bağlı referendumun Naxçıvanda boykot olunması xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizəsini
yeni mərhələyə yüksəldən tarixi hadisələr oldu. Bu hadisələrin hər birinin müəllifi Heydər Əliyevdir və bütün
bunlar tarixmizə Ulu Öndərin dövlət və xalq sevgisinin təcəssümü kimi həkk olunub.
1991-ci il sentyabrın əvvəllərində Naxçıvan MR-in ictimai-siyasi həyatında onun müqəddəratını həll
edəcək mühüm hadisələr baş verdi. Sentyabrın ilk günündə muxtar respublikanın bütün sakinləri ayağa qalxıb
qüdrətli siyasətçi Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri vəzifəsini öz üzərinə götürməsini təkidlə
tələb etdilər. Şəhərin Azadlıq meydanında bir neçə gün ara vermədən davam edən və 60-70 min nəfərin iştirak
etdiyi mitinqlərdə xalq öz qəti tələbindən dönmürdü. Nəhayət, onların bu haqlı və təkidli tələbi sentyabrın 3-də
keçirilən və tariximizdə özünəməxsus yer tutan Naxçıvan MR Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında yerinə
yetirildi. Bu həmin vaxt idi ki, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü gündən-günə genişlənir, Naxçıvan
üçün təhlükə artırdı.
Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinin Sədri seçilməsi milli azadlıq mübarizəsi istiqamətində
fəaliyyətin və Naxçıvanın müdafiəsi ilə bağlı görülən işlərin yeni mərhələyə yüksəlməsinə səbəb oldu. Bundan
cəmi 45 gün sonra isə Heydər Əliyevin uğrunda cəsarətlə mübarizə apardığı ideallar həyata vəsiqə qazandı: 1991ci il oktyabrın 15-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa olundu. Bir vaxtlar Heydər Əliyevə və apardığı milli
mücadiləyə qarşı çıxan qüvvələr müstəqilliyimizlə barışmalı oldular. Heydər Əliyevin Naxçıvanda ucaltdığı Xalq
Cümhuriyyətinin bayrağı isə dövlətimizin milli atributu kimi təsbit edildi.
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Həmin dövrdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Naxçıvan blokadaya alınmış, muxtar respublikanın
iqtisadi çətinlikləri çoxalmışdı. 1991-ci ilin dekabr ayından Naxçıvana təbii qazın verilməsi, 1992-ci ilin
iyulundan isə elektrik enerjisinin ötürülməsi dayanmışdı. Nə Mütəllibov iqtidarı, nə də AXC-Müsavat cütlüyü
muxtar respublikanın mövcud ağır vəziyyətini qismən də olsa yaxşılaşdırmaq üçün heç bir əməli tədbir görməyə
maraqlı olmadılar. Belə bir vəziyyətdə Heydər Əliyevin siyasi liderlik keyfiyyətləri, Türkiyə və İranla yaratdığı
əlaqələr blokada vəziyyətində olan muxtar respublikanın iqtisadi çətinliklərinin dəf olunmasında böyük rol
oynadı. Həmin çətin dövrdə Ulu Öndərin Naxçıvan qarşısında digər tarixi xidməti isə muxtar respublikanın
etibarlı müdafiəsinin təşkili oldu. Heydər Əliyev Naxçıvanı qorudu, burada mütərəqqi ordu quruculuğunu həyata
keçirdi. Hətta bütün Azərbaycan ərazisində ilk dəfə Naxçıvanda keçmiş sovet qoşunlarının bölmələrinin
çıxarılmasına Heydər Əliyevin sayəsində nail olundu.
Bütün bunlara görə yalnız naxçıvanlılar deyil, bütün xalqımız Heydər Əliyevə məhəbbət və rəğbətlə
yanaşırdı. Bu baxımdan 1992-ci ildə Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması, 1993-cü ildə Heydər
Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlişi Ulu Öndərə olan ümumxalq sevgisinin və milli etimadın təcəssümü idi.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan öz tarixinin ən qüdrətli və şərəfli dövrünü
yaşayır. Azərbaycanın inkişafı, Vətən müharibəsindəki zəfər möhtərəm İlham Əliyevin müdrik və qətiyyətli
siyasətinin təcəssümüdür. Bütün bunların fonunda Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü daha da
möhtəşəm görünür. Çünki fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü də daxil olmaqla Heydər Əliyev özünün qətiyyətli siyasi
addımları və cəsarətli milli mübarizəsi ilə Azərbaycanı bugünkü uğurlara və qələbələrə aparan yolların möhkəm
təməlini yaratmışdır.
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Xilaskar lider
Səbinə Xasayeva,
Milli Məclisin deputatı
Tarixi şəxsiyyətlər haqqında fikir deməyin böyük məsuliyyəti var, mən də bunu yaxşı dərk edirəm. Ömür
yolunu ömrümə işıq bildiyim böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev haqqında hər deyilən söz onun Azərbaycan
naminə yaşadığı ömrün səyyarəsi, azərbaycançılığının zərrəsi olmalıdır, onun bəşəri düşüncələrinin hardan
qaynaqlandığının ünvanı olmalıdır...
Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycan naminə, azərbaycançılıq naminə SSRİ rəhbərliyinin
1990-cı ilin 29 yanvar gecəsi Bakıda törətdiyi qırğına etiraz edərək Sov.İKP üzvlüyündən də imtina etdi. Bu,
həmin dövr üçün böyük cəsarət tələb edirdi...
Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycana qayıtdı, yaşamaq üçün Naxçıvanı seçdi...
Naxçıvan parlamentinin yeni tərkibdə 1990-cı il noyabrın 17-də keçirilən ilk sessiyasında deputatların
təklifi, istəyi və təkidi nəticəsində Ulu Öndər Heydər Əliyev iclasın sədri seçildi. Bu sessiya tarixi sessiya
olacaqdı, Azərbaycanın gələcəyi həm də bu sessiyanın nəticələrindən asılı olacaqdı. Odur ki, sessiyanın gündəliyi
bu baxımdan dəyərləndirildi. Sessiyada gündəliyə çıxarılan məsələlər, müzakirələrdən sonra qəbul edilən tarixi
qərarlar Azərbaycanın müstəqilliyini, suverenliyini şərtləndirirdi. Belə qərarlar niyə əvvəllər qəbul edilmirdi?
Çünki bu məsələləri sessiyada müzakirəyə çıxarmaq üçün dünyəvi siyasətin fenomenal lideri yox idi...
Fenomen şəxsiyyət olan Heydər Əliyev Naxçıvanda milli qurtuluşun, milli dövlətçilik quruculuğunun
təməllərini özünün zəngin təcrübəsinə və bu bölgədə daim yaşadılan qədim Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinə
əsaslanaraq sessiyanın gündəliyinə çıxarmışdı...
Daha sonra tarixi şəraitin tələbi kimi 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin fövqəladə sessiyası keçirildi. Deputatların və iclas zalının qarşısına toplaşan minlərlə vətəndaşın təkidi
ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçildi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri seçilməsi, Azərbaycan Respublikasının Milli
Məclisinə deputat seçilməsi böyük təcrübəyə malik olan siyasi xadimin ölkənin ictimai-siyasi həyatında bilavasitə
iştirakı demək idi. Hər iki seçki Azərbaycanın inkişafını təmin edəcəkdi, dünya dövlətləri sırasında nüfuzunu
möhkəmləndirəcəkdi.
Ermənistanın apardığı elan edilməyən müharibə Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda ciddi çətinliklər
yaratmışdı. Sənaye müəssisələrinin əvvəlki templə işləməməsi ölkədə iqtisadiyyatın nizamını pozmuşdu. Sənaye
məhsulları çatışmırdı, elektrik enerjisi ölkənin tələbatını təmin etmirdi, sosial-iqtisadi durum kəskin şəkildə
pisləşmişdi. Bunlar iqtisadi sahədəki vəziyyət idi.
Dövlətçilik baxımından gərəkli tədbirlərin görülməsi bu vəziyyətə dözümlüyü artırırdı. Azərbaycan
Respublikasının Ali Soveti "Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı haqqında" qanun qəbul etdi, bu bayraq
illərdən sonra, sabiq SSRİ-nin ideoloji sıxıntısından xilas edilərək yenidən dövlət bayrağı oldu. Sonralar
Ümummilli Lider demişdi: "Mən belə fikirdəyəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin qəbul
etdiyi qərarlar Azərbaycan Respublikasının işinə çox təsir etdi və Azərbaycan rəhbərliyi bir neçə belə qərarın
qəbul edilməsində məcburiyyət qarşısında qaldı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzərində bu bayraq 1990-cı il
noyabrın 17-də, Bakıda 1991-ci il fevralın 5-də dalğalandı..."
Böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyev azərbaycançılığı dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəltməyə nail oldu
və bu yüksəliş Azərbaycanın dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasında, dünyanın əksər böyük dövlətlərinin
Azərbaycanla ikitərəfli, çoxtərəfli müqavilələr imzalamasında olduqca gərəkli zəmanət oldu. Ulu Öndər hələ
Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri olanda azərbaycançılığın dövlətin mənəvi söykənəcəyi olması haqqında
müqayisəyəgəlməz təşəbbüslər irəli sürmüş, onları böyük sevgilərlə gerçəkləşdirmişdi. Ümummilli Lider dünya
azərbaycanlılarının mənəvi birliyini yaratmaq, bu birliyi siyasi və mənəvi gücə çevirmək istəyini də
gerçəkləşdirdi, dünya azərbaycanlılarını Vətənə və xalqa xidmət uğrunda birləşməyə çağırdı. Bu çağırış bəşəri
çağırış oldu. 1991-ci il dekabrın 16-da Ali Məclis tərəfindən "31 Dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin
Həmrəylik və Birlik Günü haqqında" qərar qəbul edildi. Bu qərar bütün azərbaycanlıların bir ideya ətrafında
birliyinin təşkilatlanması demək idi...
Ulu Öndərin Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri seçilməsi gənc Azərbaycan dövlətinin gələcəyinin qarantı oldu.
Böyük tarixi şəxsiyyət müasir Azərbaycanın dövlətçilik memarı oldu, Azərbaycanı labüd dövlət çevrilişindən
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xilas etdi. Azərbaycan Ulu Öndərin böyük, dönməz xarici siyasəti nəticəsində dünya dövlətləri tərəfindən etimadla
əhatələndi. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin siyasi kursunu böyük sədaqətlə davam etdirir...
Azərbaycan. - 2022.- 3 sentyabr. - № 189. - S. 5.
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Bəşəriyyətin Heydər Əliyev dühası
31 il əvvəl – 3 sentyabr 1991-ci ildə Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri seçilməklə Azərbaycan böyük təhlükələri dəf etməyi bacardı
Rəfiqə Kamalqızı
Hər bir tarixi şəxsiyyətin xidmətləri mənsub olduğu xalqın yaddaşında əbədi qalır, ancaq bununla
məhdudlaşmır. Çünki elə dühalar var ki, onlar həm də bəşəri əhəmiyyətli işlər görürlər. 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”. 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 Öndər: “İdarəçilik təcrübəsi olmayan adam dövlətə rəhbərlik edə bilməz”
İdarəçiliyi hər adam apara bildməz. Ulu öndər bununla əlaqədar olaraq demişdir: "İdarəçilik 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... 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.
Bəli, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bununla bağlı demişdir: "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". Bəli,
dövlət başçımızın söylədiyi kimi «Heydər Əliyev şəxsiyyəti, Heydər Əliyev dühası bugünkü Azərbaycanın uğurlu
inkişafının təməlində dayanan bir amildir". Məhz ulu öndər Heydər Əliyevin 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi Azərbaycan xalqının taleyində böyük siyasi əhəmiyyətə
malik olan tarixi hadisədir. Naxçıvandan başlanan xilaskarlıq yolu Azərbaycanın şanlı tarixində yeni səhifə
açmaqla müstəqil ölkəmizin işıqlı gələcəyini təmin etmişdir. Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu ağrılı,
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əzablı yollar keçib. Bu yolun ən məsul məqamlarında ictimai-siyasi mühitin xüsusi həyəcanla vuran nəbzi xalqın
uzun illər həsrətində olduğu müstəqilliyini itirmək nigarançılığı ilə bağlı olmuşdur.
Naxçıvandan başlanan tarixi missiya
31 il öncə 1991-ci il sentyabrın 3-də keçirilən və tariximizdə özünəməxsus yer tutan fövqəladə sessiyasında
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Ali Məclisin Sədri seçilməsi də tarixdə liderlərin rolunun əvəzolunmazlığını təsdiq
edən mühüm hadisələrdən biridir. 3 sentyabr 1991-ci ildə keçirilən Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasının
nəticəsini meydanlara toplaşan insanlar səbirsizliklə gözləyirdilər. O günlərdə yaşadığı həyəcanını sonradan
Rusiyanın jurnalistləri ilə görüşündə xatırlayan Ulu Öndər sonralar həmin sessiya haqqında belə deyirdi: "Sədr
seçmək məsələsi gündəlikdə dururdu... Sessiya iki və üç gün davam etdi. Bir nəticəyə gələ bilmədilər. Evə
gəlib məni oraya dəvət etdilər. Üç-dörd dəfə boyun qaçırdım. Özümün razılığı olmadan məni Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçdilər" söyləyən Ulu Öndərin bu qərarı Azərbaycanın taleyinin
dönüş nöqtəsi oldu. Özünəməxsusluğu ilə seçilən həmin tarixi günün əhəmiyyətini "Çox böyük mənəvi əziyyət
içərisindəyəm ki, mənim razılığım olmadan məni sədr seçdilər. Ancaq bu zamanın, dəqiqələrin, bu saatın
hökmünü nəzərə almaya bilməzdim" sözləri ilə bildirən, yalnız xalqı üçün yaşayan, insanların xoşbəxt gələcəyi
naminə çalışan ulu öndər Heydər Əliyev vurğulayırdı ki, Azərbaycanın belə ağır vəziyyətində, çətin günündə
naxçıvanlıların tələbindən imtina etmək, geri çəkilmək, insanlara dəstək olmamaq onların ümidlərini qırmaq
demək idi: "Ancaq eyni zamanda mən öz taleyimi xalqa tapşırmışam və xalqın iradəsini yəqin ki , indi, bu
müddətdə, bu çətin dövrdə yerinə yetirməliyəm". "Onun Naxçıvan MR Ali Məclisinə sədr seçildiyi gün tək
muxtar respublikanın deyil, bütünlükdə Azərbaycan xalqının xilas günü kimi tarixə yazıldı" söyləyən
Prezident İlham Əliyevin sözlərini tarix və zaman da təsdiqlədi. 1990-cı ildə imperiyanın törətdiyi 20 Yanvar
hadisələrini pisləyən Ulu Öndərin Azərbaycanın Mosvadakı nümayəndəliyindəki çıxışını vətəndaşlıq borcu,
kommunst rejiminə qarşı etiraz, siyasi qətiyyət adlandıran Prezident İlham Əliyev müdrik siyasətçi Heydər
Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyətini müstəqilliyə gedən yolun başlanğıcı adlandırır: "Naxçıvanda Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin bayrağını dövlət bayrağı elan etmişdir və atılmış digər addımlar ona xalqın
məhəbbətini daha da artırmışdır. Bununla bərabər, o vaxt Azərbaycanda hakimiyyətdə olan AXCMüsavat cütlüyü xalqın inamını tamamilə itirmişdi. Onların antimilli siyasəti xalqda böyük hiddət
doğururdu. Bacarıqsızlıq, qeyri-peşəkarlıq nəticəsində ölkə demək olar ki, idarəolunmaz vəziyyətə
düşmüşdü. Ölkəmizi xaos, anarxiya bürümüşdü, qeyri-qanuni silahlı birləşmələr küçələrdə əli silahlı
gəzirdilər, insanları incidirdilər. O illərdə ölkəmizi kütləvi rüşvətxorluq bürümüşdü. Torpaqlarımızın işğal
altına düşməsi, iqtisadi böhran, sənaye böhranı, hərbi böhran demək olar ki, ölkəmizin gələcək müstəqil
həyatına böyük təhlükə yaradırdı. Belə olan halda əlbəttə ki, xalq öz ümidini Heydər Əliyevə
bağlamışdı". Azərbaycançılıq məfkurəsini siyasi fəaliyyətinin əsas amilləri kimi diqqətdə saxlayan ulu öndər
Heydər Əliyevin Azərbaycana dönüşü tarixi hadisə idi. Müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi uzaqgörənliyi
sayəsində milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və
xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına nail olan Heydər Əliyev siyasi dühası ilə respublikamızın müasir
simasını müəyyənləşdirərək, xalqımızın taleyində silinməz izlər qoymaqla varlığımızın əbədi qarantı oldu.
Ermənistan tərəfindən blokadaya alınan muxtar respublikaya rəhbərlik asan deyildi. Ağır, çətin zamanda xalqı ilə
birlikdə olmaq üçün Vətəninə qayıdan Ulu Öndərin varlığından belə narahat olan qüvvələr hamının el ağsaqqalı,
müdrik şəxsiyyət kimi sevdiyi ümummilli lider Heydər Əliyevə qarşı da xəyanətlər törətdilər. Amma milyonlar
onu daxili və xarici dairələrin itaətində olan şər qüvvələrdən qorudu. Xilas yolu isə yenə xalqla birlikdə olmaq
idi.
“Mən həyatımdan keçərəm, Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaram”
Ulu Öndərin Naxçıvandakı fəaliyyəti çox zəngin, ağır və eyni zamanda, çox şərəfli bir dövrü əhatə edir.
Uzaqgörən siyasətçinin Naxçıvandakı fəaliyyəti müstəqilliyə gedən yolda əsas rol oynamışdır. 17 noyabr 1990cı ildə keçirilən Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyasınv ağsaqqal kimi sədrlik edən, Naxçıvan MSSR-nin adının
dəyişdirilməsi, dövlət atributları sayılan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağının bərpası, himn və gerbi üçün
müsabiqə keçirilməsi barədə təşəbbüs irəli sürən uzaqgörən siyasətçi yaxşı bilirdi ki, azadlıq, sərbəstlik olmayan
yerdə inkişaf, yenilik nəinki çətindir, hətta mümkünsüzdür. Ali Məclisə sədrliyi dövründə daha əhəmiyyətli
islahatların həllinə nail olan Ulu Öndər Azərbaycanın süverenliyini təsdiqləyən məsələlərin həllini sürətləndirdi.
20 Yanvar faciəsinə siyasi qiymət verilməsini, günahkarların cəzalandırılmasını qəti tələb etdi. Kremldə baş verən
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oyunlardan xəbərdar olan siyasətçi "İttifaq müqaviləsini" Qorbaçovun xalqları aldatmaq cəhdinin siyasi
təzahürü hesab edərək ona qəti etirazını bildirdi. "Yenidənqurma» oyununun pərdəarxası məqsədini, onun
təhlükəli nəticələrini də uzaqgörən siyasəti ilə aydın dərk edirdi. O "nəticə" ki, Azərbaycana Dağlıq Qarabağ
boyda ürək ağrısı, əzab-əziyyət, qaçqın, şəhid sözlərini "bəxş etdi". Yalan, saxta ideyalar əsasında formalaşan və
xalqları 70 ildən artıq əsarətdə saxlayan kommunist partiyasına etirazını KP sıralarından istefa verməklə bildirən
Ulu Öndər vurğulayırdı ki, çoxpartiyalılıq olmayan cəmiyyətdə demokratiyadan, inkişafdan söhbət gedə bilməz.
Ulu Öndərin Naxçıvandakı ən böyük xidmətlərindən biri, insanlarda milli təfəkkür və məfkurənin
formalaşdırılması idi. Diaspor fəaliyyətinin təməlini qoyan 31 dekabr- Dünya Azərbaycan türklərinin milli
həmrəylik və birliyi barədə qərar qəbul olundu. Əhəmiyyətinə görə daha böyük önəm daşıyan xidmətlərindən biri
də 150 ildən artıq bir müddətdə "sərhədlərimizi qoruyan" SSRİ-nin 41-ci sərhəd dəstəsinin və 75 saylı
mexanikləşdirilmiş moto-atıcı diviziyanın muxtar respublikanın ərazisindən çıxarılması barədə qərarın qəbulu
oldu. Azərbaycanda "qızıl ordu" hissələrinin qaldığı vaxtda Naxçıvanda belə bir cəsarətli addımın atılması, rus
ordusuna məxsus silah- sursatın, əmlakın, hərbi texnikanın yeni yaradılan Milli Orduya və Azərbaycanın I Sərhəd
Dəstəsinə təhvil verilməsi yalnız düşünülmüş, ağıllı siyasətin nəticəsində mümkün ola bilərdi. Naxçıvanın
ermənilər tərəfindən işğalının qarşısının alınmasına yönəldilmiş Qars müqaviləsinin təzələnməsi isə
keçmişimizdən bu günümüzə ərmağan idi. Blokadada qalan naxçıvanlıların çətin vəziyyətdən çıxması üçün qonşu
İran və Türkiyə ilə əməkdaşlıq gücləndi, hər iki dövlətdən muxtar respublikaya ərzaq, sənaye malları ən başlıcası
isə enerji verildi. Türkiyə ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün «Ümid» körpüsü salındı. Paytaxt Bakı ilə
yeganə nəqliyyat yolunun intensiv fəaliyyəti üçün geniş imkanlara malik hava limanı, Bakıda Naxçıvan
nümayəndəliyi açıldı. Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi. AXC-Müsavat iqtidarındakı
bəylərin «unitar dövlətdə muxtariyyat ola bilməz» kimi səhv ideyalarına Ulu Öndər "Mən həyatımdan keçərəm,
Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaram" sözləri və Qars müqaviləsini təzələməklə cavab verdi. Təcrübəli dövlət
xadimi Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, Naxçıvanın muxtariyyatının ləğv olunması bu qədim Azərbaycan
torpağının itirilməsi demək idi. Ulu öndər Ali Məclisin Sədri vəzifəsinin icrasına başlayandan cəmi 4 gün sonra
– 1991-ci il sentyabrın 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Müdafiə Komitəsinin yaradılması haqqında
qərar qəbul edib. Bu qərar Naxçıvanın müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində atılan ilk addım oldu. Sonrakı
dövrlərdə qəbul edilmiş tarixi qərarlarla Naxçıvanda yerləşən sovet qoşunlarına məxsus hərbi texnika və silahların
muxtar respublikada saxlanılması təmin olunub. Əhalinin böyük mütəşəkkilliyi, torpağa bağlılığı və Ulu Öndərə
olan sonsuz inamı nəticəsində muxtar respublikada ilk milli ordu birləşmələri yaradılıb, Naxçıvanın müdafiə
potensialı yaxşılaşdırılıb, bugünkü qüdrətli Azərbaycan Ordusunun əsası ilk dəfə məhz Naxçıvanda qoyulub.Bir
sözlə, ulu öndər sentyabrın 3-də xilaskarlıq missiyasını öz üzərinə götürdü: "...İndi Azərbaycanın, Naxçıvanın
belə vəziyyətində, çətin günündə, dövründə mənim üzərimə nəinki deputatların, binanın qarşısına, ətrafına
toplaşan naxçıvanlıların qoyduqları vəzifənin ifasından geri çəkilsəm, bu, xalqın ağır günündə qaçmaq
deməkdir... Mən öz taleyimi xalqa tapşırmışam və xalqın iradəsini, yəqin ki, indi bu müddətdə, bu çətin
dövrdə yerinə yetirməliyəm".
Xalqın arzu və istəklərini reallaşdıran Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvanda yaradılıb
1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda ölkəmizin ictimai-siyasi həyatı, ümumilikdə isə müstəqil
Azərbaycanın gələcəyi üçün mühüm rol oynayan Yeni Azərbaycan Partiyasının əsası qoyulub. Dövrün, zamanın
çağırışlarına cavab vermək məqsədilə yaradılan Yeni Azərbaycan Partiyası xalqın arzu və istəklərinin
reallaşdırılması üçün qısa zaman ərzində böyük nüfuz qazanıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri Vasif Talıbov ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü barədə deyib: “Azərbaycanın
siyasi tarixində parlaq iz qoymuş bu böyük şəxsiyyətin Naxçıvanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı,
sıravi deputat, sonralar isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi
Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolunun bütün Azərbaycan siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə
çevrilməsinə, milli dövlətçiliyin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına gətirib çıxartdı”.
Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolu ölkə miqyasında davam etdirilib
O zaman Naxçıvanda Ulu Öndərin rəhbərliyi ilə məqsədyönlü işlər aparılsa da, ümumilikdə, ölkədə
hakimiyyətdə olanların səriştəsizliyi, siyasi səbatsızlığı Azərbaycanı məhvə doğru sürükləyirdi. Torpaqlarımızın
ard-arda işğal olunması, yaranmış gərgin ictimai-siyasi hadisələr 1993-cü il iyun ayının əvvəllərində özünün
kulminasiya nöqtəsinə çatdı. Hakimiyyət böhranı bütün ölkəni cənginə aldı. Artıq Azərbaycan öz dövlət
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müstəqilliyini ikinci dəfə itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Vəziyyətin getdikcə ağırlaşdığını görən xalq
yeganə ümid yeri kimi həmin vaxt Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri olan ulu öndər Heydər
Əliyevə üz tutdu. Dahi şəxsiyyət xalqın çağırışlarına cavab verdi, onun nicatı uğrunda siyasi mücadiləyə başladı
və 1993-cü il iyunun 15-də ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıtmaqla respublikanı xaosdan, anarxiyadan,
parçalanmaqdan, məhv olmaqdan xilas etdi. Bu hadisə Azərbaycan dövlətinin tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi
əbədi həkk olundu. Həmin gündən etibarən Ulu Öndərin müdrik daxili və xarici siyasəti nəticəsində 1991-ci il
sentyabrın 3-dən Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolu ölkə miqyasında davam etdirildi. Beləliklə, tarix üçün
qısa zaman ərzində Azərbaycan mühüm nailiyyətlər qazandı. Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sarsılmaz sədaqət
Naxçıvan Muxtar Respublikasını çiçəklənən diyara çeviribNaxçıvan Muxtar Respublikasında da ulu öndər
Heydər Əliyevin siyasi xəttinə sədaqət yeni inkişaf erasının başlanmasına təkan verib. Ötən dövrdə Naxçıvan
blokada şəraitində inkişafın əsl nümunəsini ortaya qoyaraq, Azərbaycanın sürətlə tərəqqi edən diyarına çevrilib.
İndi Naxçıvanın çox böyük müdafiə potensialı, dayanıqlı iqtisadiyyatı var. Bu gün mühüm enerji potensialına
malik Naxçıvan, həm də dünyaya əsrarəngiz turizm potensialı olan bir diyar kimi qapılarını açır. Hər il bu qədim
diyara dünyanın müxtəlif ölkələrindən çoxsaylı turistlər gəlir, burada müxtəlif beynəlxalq tədbirlər keçirilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin ötən 15 il ərzində muxtar respublikaya 14 dəfə səfərə
gəlməsi və 135-dən çox müxtəlif təyinatlı obyektin açılışında iştirak etməsi də Naxçıvanın sürətli sosial-iqtisadi
inkişafının bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyev muxtar respublikaya son səfərində görülən genişmiqyaslı
işlərin dövlətimizin vətəndaşına göstərdiyi böyük qayğının ifadəsi olduğunu vurğulayaraq deyib: “...Burada
aparılan işlər çox yüksək qiymətə layiqdir, çox böyük zəhmət, çox böyük məhəbbət tələb edir. Görürəm ki, bütün
işlər böyük məhəbbətlə, böyük zövqlə görülür ki, insanlar üçün yaxşı şərait yaradılsın, Naxçıvan Muxtar
Respublikası bundan sonra da uğurla inkişaf etsin”
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
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
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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.
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, 19 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 2003-cü ildən ötən müddət Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü
kimi daxil olub. Şübhəsiz, sosial-siyasi 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 19 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!". 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
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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! Beləliklə, Ulu
Öndər Heydər Əliyevin istər Ali Məclisin Sədri, istərsə də Azərbaycan Respublikasının rəhbəri kimi fəaliyyət
göstərdiyi illər ölkəmizdə müstəqil dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi dövrü kimi yadda
qalıb və bu, Azərbaycanın xilası və inkişafı epoxasıdır.
Səs.-2022.-3 sentyab 159.-S.8-9.
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Heydər Əliyev Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət modelinin yaradıcısıdır
Sevda Əliyeva,
siyasi elmlər doktoru, professor
Biz müstəqil Azərbaycan kimi əzəmətli bir abidənin təməlini qoyuruq, onu qururuq, yaradırıq. Onu
indiki nəsillər üçün yaradırıq, gələcək nəsillər üçün yaradırıq. Bizim üzərimizə şərəfli vəzifə düşübdür və
bunu layiqincə yerinə yetirməliyik. Güman edirəm ki, hər bir vətəndaş bu vəzifənin yerinə yetirilməsində
öz yerini tapacaqdır.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider
Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Haqlı olaraq hesab
edilir ki, Azərbaycanın bir dövlət olaraq qlobal siyasi arxitekturada layiqli yer tutması, dramatik kolliziyalar və
fundamental çalxalanmalar yaşayan dünyamızda dinamik inkişaf örnəyi sərgiləməsi, hüquqi və demokratik
dövlət quruculuğu sahəsində böyük uğurlar əldə etməsi ümummilli liderin strateji kursunun əməli nəticələridir.
Məhz Heydər Əliyevin titanik səyləri sayəsində müstəqil respublikamızda müasir dövlətçilik modifikasiyasının
təşəkkülü, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması üçün sanballı hüquqi-normativ təməl yaradılmışdır. Lakin
Azərbaycanda yeni tip dövlətçiliyin yaradılması, müxtəlif sosial təbəqə və kateqoriyaların istək və mənafeləri ilə
uzlaşan sosial-siyasi sistemin formalaşmasına aparan yol heç də hamar olmamışdır.
Təlatümlü 1990-cı illərin əvvəlləri əlamətdar, taleyüklü hadisələrin zənginliyi nöqteyi-nəzərindən böyük
maraq doğurur. 1990-cı ilin yanvar faciəsi, həmin il iyulun 20-də ulu öndər Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsi, iki
gün sonra isə təqiblərlə əlaqədar Naxçıvana getməsi, sentyabrın 30-da Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputat
seçilməsi, faktiki olaraq ulu öndərin təşəbbüsü ilə Naxçıvanın milli müstəqillik uğrunda hərəkatın mərkəzinə
çevrilməsi, nəhayət, 1991-ci il sentyabrın 3-də Heydər Əliyevin Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçilməsi böyük
ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb edən, proseslərin sonrakı axarının məzmununu müəyyənləşdirən, gələcək
perspektivlərə həlledici təsir göstərən hadisələr qəbilindəndir. 1993-cü ilin iyununa kimi davam etmiş Naxçıvan
dönəmi Heydər Əliyevin siyasi bioqrafiyasının önəmli hissəsini təşkil etməklə bərabər, milli dövlət quruculuğu
nöqteyi-nəzərindən də olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmin dövrün ümumi səciyyəsi ondan ibarətdir ki,
sistem kollapsı şəraitində yaşamaq uğrunda çırpınan, Azərbaycanla yerüstü rabitəsi kəsilmiş, düşmən
hücumlarının əsas hədəflərindən birinə çevrilmiş, bu azmış kimi, respublika rəhbərliyinin və bəlli siyasi
qüvvələrin qərəzli münasibəti ilə üzləşmiş Naxçıvan bölgəsi real surətdə tamamilə məhv olmaq, Qarabağın və
Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərinin acı taleyini paylaşmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi və bu təhlükədən
ölkəmiz Heydər Əliyevin siyasi dühası və titanik səyləri sayəsində qurtulmuşdu. Bununla bərabər, məhz
Naxçıvana rəhbərlik edərkən dərin böhran şəraitində, ekstremal durumda cərəyan edən proseslərlə bağlı adekvat
qərarlar vermək, mövcud fors-major vəziyyətinə uyğun yeni idarəetmə metodlarını işləyib hazırlamaq zərurəti
görkəmli xadim üçün sonralar istər dövlətçiliyimizə qarşı ciddi təhdidlərin qarşısının alınmasında, istərsə də
dövlət təsisat və institutlarının yaradılmasında mühüm təcrübi önəmə malik idi.
Heydər Əliyevin ölkənin 91 nəfər görkəmli ziyalısının müraciətinə cavab olaraq, 1992-ci il oktyabrın 24də dərc edilmiş “Yeni, müstəqil Azərbaycan uğrunda” proqram səciyyəli məktubu istər ölkənin siyasi
perspektivlərinin, istərsə də hüquqi dövlət quruculuğunun qarşısında duran əsas vəzifələrin konkretləşdirilməsi
baxımından son dərəcə məzmunlu bir sənəddir. Məktubun qayəsini belə bir tezis təşkil edirdi: “İndi əsas vəzifə
dövlətçiliyin, müstəqilliyin bərqərar olunmasını, milli-demokratik dövlətin formalaşmasını, müstəqil
Azərbaycanın suverenliyini, təhlükəsizliyini təmin etmək və vətəndaşlara azad, xoşbəxt, firavan həyat şəraiti
yaratmaqdan ibarətdir”. Əsas məqsədə nail olmaq prioritet vəzifələrin, o cümlədən, demokratik prinsiplər əsasında
vahid, bütöv Azərbaycanın qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi kimi vəzifənin həlli ilə əlaqədə
götürülürdü. Göründüyü kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin strategiyasında hüquqi dövlət quruculuğu prioritet
əhəmiyyətini hətta Azərbaycan dövlətçiliyi üçün ən çətin, ən mürəkkəb mərhələdə belə saxlayırdı.
Bəhs edilən dövrün siyasi mənzərəsi araşdırılarkən belə bir önəmli məqam xüsusi vurğulanmalıdır ki, 1990cı illərin əvvəlində istər daxili, istərsə də xarici (geosiyasi) amillər üzündən Azərbaycanın nəinki müstəqil bir
dövlət kimi perspektivləri, ümumiyyətlə, milli varlığının özü son dərəcə ciddi təhlükələrlə qarşılaşmışdı. Heydər
Əliyev "Yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciətində"
577

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini rəsmən bərpa etdiyi 1991-ci ilin oktyabrından 1993-cü ilin iyununa kimi
dövrün konkret siyasi qiymətini verirdi: “Vəziyyət elə təhlükəli xarakter almışdı ki, 1991-ci ildə əlverişli tarixi
şəraitin və taleyin xalqımıza bəxş etdiyi imkandan yaranmış müstəqil dövlətimiz qəsdən və yaxud səriştəsizlikdən
yaranan iradəsizlik nəticəsində real itirilmək təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Beləliklə, 1991-1993-cü illər
Azərbaycanın müstəqillik tarixində nəinki itirlmiş illər hesab olunur, həm də bu illərdə Azərbaycan "ölüm, ya
olum" dilemması qarşısında qalmışdı... Hərc-mərcliyin baş alıb getdiyi Azərbaycan vətəndaş müharibəsi həddinə
gəlib çatdı... Ölkə onu gözləyən fəlakətlərdən, daxili və xarici antiazərbaycan qüvvələrin qəsdlərindən, vətəndaş
müharibəsindən, torpaqlarımızın bir-birinin ardınca işğal edilməsindən və nəhayət, müstəqil dövlətçiliyin
məhvindən, Azərbaycanın parçalanmasından xilas edilməli idi”.
Tale xalqımıza ən yeni tarixinin ən mürəkkəb, ən keşməkeşli dönəmində belə böyük dövlət xadimini – ulu
öndər Heydər Əliyevi nəsib etdi. O, sadəcə, Azərbaycanı tarix səhnəsindən silinmək, parçalanmaq, məhv olmaq
təhlükəsindən qurtarmadı, istiqlaliyyətimizin, çağdaş dövlətçiliyimizin banisi, memarı olaraq tarix salnamələrinə
öz adını həkk etdi. Heydər Əliyev o dövlət xadimlərindən idi ki, istər fitri liderlik qabiliyyəti, istər hərtərəfli nəzəri
təmələ söykənən ümumi dünyagörüşü, istər ən müxtəlif sosial, siyasi, iqtisadi, mədəni hadisə və prosesləri düzgün
dəyərləndirməyə və təhlil etməyə qadir analitik zəkası, istər qeyri-adi idarəçilik təfəkkürü və erudisiyası, istər
olduqca məzmunlu siyasi bioqrafiyasından qaynaqlanan zəngin təcrübəsi dövlətçilik və siyasi idarəçilik fəlsəfəsi
tarixində bütöv bir çağı və fenomeni təmsil edirdi. Təsadüfi deyildir ki, məhz ulu öndərin təməlini qoyduğu
inkişafın Azərbaycan modeli siyasi və sosial transformasiyaların uğurlu örnəyi kimi qavranılmaqdadır. Heydər
Əliyevin 1990-cı illərin ilk yarısında fəaliyyəti öz məzmununa görə siyasi hərc-mərclikdən sistem nizamına,
faktiki iqtidarsızlıqdan dəqiq strukturlaşdırılmış hakimiyyət düzəninə doğru hərəkəti təmsil edirdi. Bu zaman
görkəmli xadim hər şeydən öncə xeyirxahlıq missiyası ilə çıxış edirdi: 1993-cü il iyunun 15-də faktiki olaraq xalq
cəbhəsi iqtidarının iflasa uğradığı, dövlətin və millətin taleyinin tükdən asılı olduğu, Azərbaycan dövlətçiliyinin
uçurum kənarında bulunduğu belə bir ekstremal şəraitdə xalqın ümumi tələbi ilə Ali Sovetin sədri seçilmiş Heydər
Əliyev son dərəcə incə, zərgər dəqiqliyi tələb edən siyasi manevrləri, qeyri-standart qərarları ilə siyasi situasiyanı
nəzarət altına götürməyə və hakimiyyət vakuumuna son qoymağa müvəffəq oldu. Daha sonra ulu öndər gərgin
səylər və zəhmət bahasına cəbhədə vəziyyəti sabitləşdirməyə, ordunun yenidən qurulmasına və bir sıra uğurlu
əməliyyatlar keçirməsinə, atəşkəs rejiminin bərqərar olmasına, dövlət strukturlarının idarə olunacaq duruma
gətirilməsinə, iqtisadi böhranın tam iflasla nəticələnməsinin qarşısının alınmasına, Azərbaycanın iqtisadi
inkişafının bünövrəsini qoymuş “Əsrin müqaviləsini” imzalanmasına nail oldu. Ən əsası, Azərbaycan müəyyən
xarici çevrələr tərəfindən ölkəmiz üçün planlaşdırılan “baş tutmamış dövlət” taleyini yaşamaqdan xilas oldu.
Arayış üçün qeyd edərdik ki, baş tutmamış dövlət (ingiliscə failed state) Sürix Universitetinin beynəlxalq hüquq
üzrə professoru D. Türerin ümumi qəbul edilmiş qənaətinə görə, “qanun və qaydanın dəstəklənməsini təmin edən
dövlət strukturlarının dağılmasının məhsulu olub, daxili zorakılığın “anarxik” formaları tərəfindən təhrik və
müşayiət olunur”. Beləliklə, 1993-1994-cü illərdə Heydər Əliyev hüquqi düzəni və deməli, sabitliyi təmin edən
dövlət-hüquq yaradıcılığı üzərində diqqətini cəmləşdirmişdi. Ulu öndərin o dönəmdəki siyasi kursu ilk növbədə
dövlətin hüquqi dayaqlarının, onun güc strukturlarının möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdi.
1994-cü ilin oktyabr – 1995-ci ilin mart aylarında xaricdən yönəldilən və idarə olunan hərbi-siyasi
müxalifətin çevriliş cəhdlərinin qarşısının alınmasından, “Azərbaycanda zor gücünə, silahlı dəstələrdən istifadə
etməklə hakimiyyətə gəlmək ənənəsinə son qoyulduqdan” (Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin
onuncu ildönümü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, 20 mart 2001-ci il) sonra
ölkəmizin ən yeni tarixinin artıq keyfiyyətcə yeni mərhələsi başlanırdı.
Yeni mərhələnin səciyyəvi xüsusiyyətləri kimi sabitliyin tamamilə bərqərar olması, siyasi və dövləti
institutların, hakimiyyət strukturlarının formalaşmasının başa çatdırılması çıxış edirdi. Heydər Əliyev sözün tam
mənasında dövlətçiliyimizin memarı vəzifəsini şərəflə həyata keçirir, dünyanın analoji problemlərlə üzləşən bir
çox ölkələri üçün örnək sayıla biləcək işlək idarəçilik mexanizmlərinə, daim inkişafda olan sosial-iqtisadi
strukturlara malik, qlobal kolliziyalar şəraitində optimal xarici siyasi kurs yürüdən və müxtəlif növ təhdid və
çağırışlara adekvat cavablar təqdim edən, qlobal, regional və daxili siyasi trendlərin düzgün təhlilinə əsaslanan
dövlətçilik modelinin müəllifi kimi fədakarlıq göstərirdi.
Heydər Əliyev 1993-2003-cü illərdə böhrandan effektiv çıxış kursunu həyata keçirməyə, eləcə də
keyfiyyətcə yeni funksional sistem, başqa sözlə, Azərbaycan dövlətçiliyinin yeni modifikasiyasını yaratmağa
müvəffəq olmuşdur; bu zaman o, siyasi yaradıcılıq fenomeni kimi fəaliyyət göstərərək, məzmun və mahiyyət
etibarı ilə yeni idarəçilik metodlarını və üslublarını işləyib hazırlamış və tətbiq etmişdir.
Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri də hüquqi dövlətin Azərbaycan
modelini yaratması olmuşdur. Bu istiqamətdə ən mühüm addım 1995-ci il noyabrın 12-də müstəqil Azərbaycan
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dövlətinin Konstitusiyasının ümumxalq səsverməsi yolu ilə qəbul edilməsi idi. Prezident İlham Əliyevin 21
yanvar 2013-cü il tarixli “Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi haqqında”
sərəncamında vurğulandığı kimi, “Ölkəmizin Əsas Qanunu – Konstitusiyanın qəbul edilməsi, hakimiyyətlərin
bölünmə prinsiplərinin təsbit olunması, hüquq normalarının və qanunvericilik bazasının beynəlxalq standartlara
uyğunlaşdırılması, müasir idarəetmə üsullarının bərqərar olması və müvafiq dövlət qurumlarının
formalaşdırılması Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə gerçəkləşən genişmiqyaslı quruculuq proqramının tərkib
hissəsidir”. Bu Konstitusiya Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq müasir demokratiya standartlarına tamamilə
cavab verməklə, ölkədə gedən institusional dəyişiklikləri dünyanın qabaqcıl ölkələrinin hüquqi-normativ təcrübə
və praktikalarına uyğun məcraya yönəltmişdi. Lakin demokratiya ideyası bu zaman mexaniki yox, yaradıcı
surətdə tətbiq edilərək, Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlər sistemi ilə uzlaşdırılmışdır.
Heydər Əliyev demokratik inkişafın, yeni siyasi və sosial gerçəkliyin doğurduğu transformasiyanın
önəmini və zəruriliyini şüurlu surətdə qəbul etmiş və bu istiqamətdə nəhəng işlər görmüşdür. Fəqət onun analitik
zəkası demokratiyanı ehkamçı, müəyyən “universalist” şablonlar üzrə epiqonçu mənimsənilməsinin xalqımızın
və dövlətimizin strateji mənfəətləri nöqteyi-nəzərindən son dərəcə yararsız və hətta zərərli olduğunu anlamağa
imkan verirdi. Ulu öndər "Yeni 2001-ci il, yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına
müraciətində" özünün demokratiya haqqında təsəvvürlərini aşağıdakı şəkildə təlqin edirdi: “Demokratiya xaos,
hərc-mərclik, özbaşınalıq deyildir. Demokratiya ictimai-siyasi sabitliyin, qanunların aliliyinin hökm sürdüyü
şəraitdə yaranıb inkişaf edə bilər. Demokratiyanın hüdudları genişdir. Odur ki, o, hər xalqın mentalitetinə, hər bir
cəmiyyətin, hər bir dövrün tələblərinə uyğun olaraq inkişaf edir” (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər
Əliyevin Yeni 2001-ci il, Yeni Əsr və Üçüncü Minillik münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti, 29 dekabr
2000-ci il). Heydər Əliyevin diskursu üçün səciyyəvi olan bu qısa fraqmentdə böyük dövlət xadiminin siyasi
fəlsəfəsinin bir sıra əsas tezislərini görmək mümkündür. Əvvəla, burada “demokratiya” kateqoriyası politoloji
anlayış kimi anarxiyanın, hakimiyyətsizliyin antitezisi olaraq çıxış edir. Yəni bir siyasi kateqoriya qismində
demokratiya, bəzilərinin hesab etdiyi kimi, cəmiyyətdə dövlət hakimiyyətinin zəiflədilməsinin sinonimi olaraq
deyil, yeni, yüksək təşkilatlanmış siyasi toplumun daha qabaqcıl düzəni olaraq anlaşılır. Bu zaman “demokratiya”
kateqoriyası “inkişaf” konsepti ilə korrelyasiyada götürülür. Yəni demokratiya sadəcə, özü üçün məqsəd ola
bilməz; o məhz inkişaf və tərəqqinin daha optimal şərtlərini təmin edəcək siyasi düzən olaraq nəzərdən keçirilir.
İkincisi, qlobal neoliberal həmlə kontekstində 1980-90-cı illərdə hakim təmayülə çevrilmiş demokratiyanın
“universalist” (daha doğrusu, unifikasiyaedici) təfsiri əslində Qərbdə unikal şərtlər daxilində təşəkkül tapmış
siyasi və sosiomədəni institutların mexaniki şəkildə dünyanın digər regionlarına “nəql edilməsini” nəzərdə
tuturdu. Həqiqətdə belə bir təfsir faktiki olaraq demokratikləşməyə milli dövlətlərin zəiflədilməsinə, qlobal və
transmilli aktorların ağalığının möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş bir alət kimi baxışa haqq qazandırırdı. Bu
baxımdan Heydər Əliyevin “Müraciətində” və ümumən diskursunda demokratiya haqqında fikirləri faktiki olaraq
yuxarıdakı təmayülə qarşı çevrilmişdir. O, bir tərəfdən milli dövlətlərin özünəməxsusluğunu, suveren hüququnu
dəstəkləyir, digər tərəfdən, demokratiyanın siyasi və sosiomədəni müxtəliflikdən qaynaqlanan variativliyi
ideyasına haqq qazandırır. Demokratiyanın Heydər Əliyev tərəfindən verilmiş tərifi daşlaşmış rəyi – doksanı
(doksa yunanca ümumi yayılmış rəy deməkdir) sarsıtmaqla, eyni zamanda, siyasi quruluş və rejimlərin mənsub
olduqları məkan və zaman kontekstində təhlili zərurəti üzərinə diqqəti yönəldir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan öz milli qanunvericilik sistemini yaradarkən və onu dünya standartlarına uyğunlaşdırarkən başqa
dövlətlərin mövcud praktikasını mexaniki surətdə tətbiq etməkdən imtina edərək, bunu dünyada mövcud olan ən
mütərəqqi nümunələri yaradıcı şəkildə, ölkəmizin reallıqlarına və milli-tarixi ənənələrinə uyğunlaşdırmaqla
həyata keçirirdi.
Ulu öndərin nəzəriyyəsində demokratiya (və istənilən siyasi düzən) dinamik sistem kimi nəzərdən
keçirilirdi, fəqət bu zaman invariantların da önəmi vurğulanırdı; hər bir sistem digərləri ilə ümumi
qanunauyğunluqlar aşkara çıxarsa da, bəlli fenomenal, təkrarolunmaz xüsusiyyətlərə də malikdir. Digər tərəfdən,
belə bir baxış demokratiyanın fundamental prinsipi kimi qanunun aliliyi ideyasını ön plana çəkirdi: həqiqi
demokratik üsul-idarə yalnız qanunlar əsasında idarə olunan dayanıqlı siyasi sistemdə fəaliyyət göstərə bilər.
Dövlət quruculuğunun əsaslarını təsbit etmiş müstəqil Azərbaycanın ilk konstitusiyası haqlı olaraq Heydər
Əliyevin əsəri hesab olunur. Sözügedən əsas qanunu hazırlayan komissiyanın 1995-ci ildə noyabrın 10-da
keçirilmiş son iclasındakı çıxışında Prezident Heydər Əliyev bu barədə qeyd edirdi: “Komissiyanın sədri kimi
şəxsən mən bu böyük tarixi sənədin hazırlanmasında öz şəxsi məsuliyyətimi daim dərk etmişəm, bu gün də dərk
edirəm. Ona görə də bu sənədin hazırlanmasına xeyli vaxt sərf etmişəm. Haqqım var deyəm ki, çox zəhmət
çəkmişəm. Hər bir kəlmənin, hər bir sözün mənasını dəfələrlə araşdırmışam, onun, bu gün üçün, gələcək üçün
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nə qədər əsaslı olmasını dəfələrlə təhlil etmişəm. Mən çox rahatlıq hissi ilə bu layihənin altından imza atıram və
bu layihəyə görə tam cavabdeh olduğumu bu gün bəyan edirəm”.
Məlum olduğu kimi, 1991-1993-cü illərdə Azərbaycanın yeni konstitusiyasının hazırlanması üçün iki dəfə
komissiya yaradılmasına baxmayaraq, keçmiş iqtidarlar dövründə bu məsələyə lazımi səviyyədə diqqət
yetirilmədiyindən, bu təşəbbüslər öz bəhrəsini verməmişdi. Mövcud ədəbiyyatda düzgün olaraq qeyd edilir ki,
məhz Heydər Əliyevin qətiyyətli şəkildə prosesə müdaxilə etməsindən sonra yeni Konstitusiyanın hazırlanması
üzrə işlər sürətlənir. Milli Məclisin 2 may 1995-ci il tarixli qərarı ilə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
rəhbərliyi altında yeni Konstitusiya layihəsini hazırlayan komissiyanın 34 nəfərdən ibarət tərkibi təsdiq olundu.
İyunun 5-də komissiyanın ilk iclasında öz çıxışında Azərbaycanda konstitusiya quruculuğu tarixinə toxunan və o
illərdə ictimai-siyasi hadisələri dərindən təhlil edən ulu öndər yeni Konstitusiyanın məramı, qaynaqları və istinad
edəcəyi hüquqi praktikalara, habelə mahiyyətinə aydınlıq gətirirdi: “Biz elə bir Konstitusiya layihəsi hazırlamalı,
və nəhayət, elə bir Konstitusiya qəbul etməliyik ki, o, müstəqil Azərbaycan Respublikasının demokratik prinsiplər
əsasında uzun müddət sabit yaşamasını təmin edən əsas qanun, tarixi sənəd olsun... Konstitusiyamız
Azərbaycanda məhz demokratik, hüquqi, dünyəvi, sivilizasiyalı bir dövlət qurmaq üçün əsas yaratmalıdır, onun
əsas qanunu olmalıdır... Konstitusiya yaratmaq üçün tarixi keçmişimizə nəzər salmalıyıq, eyni zamanda,
ümumbəşəri dəyərlərdən, dünyanın demokratik dövlətlərinin əldə etdiyi nailiyyətlərdən istifadə etməli,
bəhrələnməliyik... Konstitusiya birinci növbədə dövlətlə, hakimiyyətlə xalqın arasında olan münasibətləri özündə
əks etdirməlidir. Hakimiyyət bölgüsü qanunvericilik, ali icra, məhkəmə hakimiyyətləri – bunlar hamısı xalqın
iradəsinə söykənməli, seçkilər yolu ilə təmin olunmalıdır. Dövlət xalqın işi olmalıdır. Xalq dövlət üçün yox, dövlət
xalq üçün olmalıdır və bu prinsiplər Konstitusiyamızın əsasını təşkil etməlidir... Ona görə də hər bir vətəndaşın
hüquqlarının qorunması, azadlıqlarının təmin edilməsi və hər bir vətəndaşa cəmiyyətimizdə, ölkəmizdə özünə
layiqli yer tutmaq imkanlarının yaradılması – bunlar hamısı Konstitusiyamızda öz əksini tapmalıdır”. Göründüyü
kimi, görkəmli dövlət xadimi yeni Konstitusiyanı ümumbəşəri demokratik dəyər və nailiyyətlər əsasında, lakin
eyni zamanda Azərbaycanın konkret siyasi və sosiomədəni ənənə və xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tərtib etməyi
məqsədəuyğun sayırdı. Bu zaman Ulu Öndər hüquq bərabərliyi prinsipinin Konstitusiyada hərtərəfli təsbitinə
çağırırdı və bu prinsipə öz təfsirini verirdi: “Mən bərabər hüquqlar haqqında danışanda onu nəzərdə tuturam ki,
dinindən, dilindən, milliyyətindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq insanların hamısının eyni
hüquqlara malik olması və bu hüquqlardan səmərəli istifadə imkanları əldə etməsi Konstitusiyamızda öz əksini
tapmalıdır”. Aydındır ki, gətirilən sitatda Heydər Əliyevin hüquqi dövlət quruculuğu ilə əlaqədar prioritet önəm
verdiyi müddəalar yer almışdır.
Ümummilli liderimizin rəhbərliyi altında 6 ay müddətinə hazırlanan və ümumxalq səsverməsi yolu ilə
1995-ci il noyabrın 12-də qəbul olunan müstəqil Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyası yuxarıda bəhs
edilən prinsip və müddəaları bütün dolğunluğu ilə gerçəkləşdirdi. Orada ölkənin inkişaf vektorunun
müəyyənləşdirilməsi, demokratik əsaslarla hakimiyyət bölgüsünün təsbit edilməsi ilə bərabər, insan hüquq və
azadlıqlarının təminatı prioritet məqsədlər kimi xüsusi vurğulanırdı. Təsadüfi deyildir ki, Konstitusiyanın 158
maddəsindən 48-i, başqa sözlə, təqribən üçdə biri sırf insan hüquq və azadlıqlarının təminatına yönəlmişdi. Müasir
Azərbaycan Konstitusiyasında konstitusionalizmin klassik ideyası öz əksini tapmışdır: insan hüquq və
azadlıqlarının prioriteti; siyasi plüralizm; hakimiyyətlərin bölgüsü; konstitusion nəzarət institutu və s.
Konstitusiya “ictimai müqavilə” olaraq dövlət, cəmiyyət və fərd arasında münasibətləri müəyyən etdi, insan
hüquqlarının prioritetini özündə təsbit etdi. O, Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsində və digər
beynəlxalq müqavilə və konvensiyalarda insan hüquqlarına dair nəzərdə tutulmuş müddəaları tam şəkildə ehtiva
edir. Konstitusiyanın ikinci bölməsinin “Əsas insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları” adlanan üçüncü fəsli
hüquq və azadlıqların təminatı və müdafiəsi mexanizmlərini müəyyənləşdirir. Konstitusiyanın 12-ci maddəsi
dövlətin ali məqsədinin insan hüquqlarını təmin etmək olduğunu müəyyən edir. Burada insan hüquqlarının
Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq tətbiq edilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Konstitusiyanın 71-ci maddəsində irqindən, milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsiyyətindən,
mənşəyndən, əqidəsindən, siyasi və sosial mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir insanın hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsi qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanları qarşısında bir vəzifə olaraq qoyulmuşdur. Bu
hüquq və azadlıqlar birbaşa qüvvədədir. Konstitusiyanın 25-ci maddəsinə əsasən, onların həyata keçirilməsini
heç kəs məhdudlaşdıra bilməz. Bu zaman xüsusi olaraq qeyd edilirdi ki. Konstitusiyanın heç bir müddəası insan
və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının ləğvinə yönəldilmiş müddəa kimi təfsir edilə bilməz.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1996-cı il 21 fevral tarixli sərəncamı ilə təsis edilmiş Hüquq İslahatları
Komissiyası beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə Avropa standartlarına cavab verən müxtəlif və qanunları
hazırlamış, bununla da milli qanunvericiliyin modern əsaslar üzərinə keçirilməsinə şərait yaratmışdır.
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İnsan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin olunması istiqamətində qəbul edilmiş normativ sənədlər
sırasında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, ümummilli lider Heydər Əliyevin 22 fevral 1998-ci il tarixində
imzaladığı “İnsan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi sahəsində tədbirlər haqqında”
Fərmanı və 1998-ci il 18 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İnsan hüquqlarının müdafiəsinə dair Dövlət
Proqramı”nı xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Sözügedən fərman və sərəncam insan hüquqları məsələsini
ümumdövlət əhəmiyyətli məsələ səviyyəsinə qaldırırdı. Belə ki, bu sənədlərdə insan hüquqlarının müdafiəsi
sahəsində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən, Milli Məclis tərəfindən qanunların qəbulu zamanı
Konstitusiyada təsbit edilmiş hüquq və azadlıqların əsas meyar kimi rəhbər tutulması, Azərbaycan
Respublikasının İnsan hüquqları üzrə səlahiyyətli müvəkkili təsisatının yaradılması, ölkəmizin insan hüquqları
haqqında beynəlxalq sazişlərə qoşulması, bu sahədə elmi-tədqiqat institutunun yaradılması, normativ- hüquqi
aktların insan hüquqlarına dair beynəlxalq standartlara tam uyğunluğunun təmin edilməsi, hüquqi mexanizmlərin
təkmilləşdirilməsi, insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın daha da
inkişaf etdirilməsi, bu sahədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq institut və mərkəzlərdə tədqiqat və təhsil proqramları
üzrə mütəxəssislərin hazırlanması, insan hüquqları haqqında öhdəliklərə riayət edilməsi və digər məsələlər
nəzərdə tutulmuş, daha sonralar həmin aktlarda təsbit olunmuş məsələlərin həlli istiqamətində mühüm islahatlar
həyata keçirilmişdir.
Təsadüfi deyil ki, ilk Dövlət Proqramının qəbul olunduğu gün - iyunun 18-i ölkə başçı İlham Əliyev
cənablarının 2007-ci il tarixli Sərəncamına əsasən, Azərbaycanda insan hüquqları günü elan edilmişdir. Maraqlı
və mahiyyət etibarilə böyük rəmzi məna daşıyan məqam odur ki, məhz həmin tarixdə BMT-nin İnsan Hüquqları
Şurası tərəfindən "İnstitusional quruculuq paketi" qəbul edilmiş və bu paket çərçivəsində BMT-yə üzv olan
dövlətlərdə insan hüquqları sahəsində vəziyyəti qiymətləndirməyə imkan yaradan yeni universal dövri icmal
mexanizmi təsis edilmişdir.
Dahi Heydər Əliyevin hüquqi dövlət quruculuğu strategiyası 2003-cü ildən sonra da, özü də müasir tələblər
və çağırışlar nəzərə alınmaqla davam etdirilmişdir. Bu müddət ərzində dövlət başçısının imzaladığı qanunlar,
fərman və sərəncamlar, dövlət proqramları Azərbaycanda insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının daha etibarlıı
təmin edilməsi üçün mövcud hüquqi bazanı daha da genişləndirmişdir. İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə
demokratik cəmiyyət quruculuğu istiqamətində həyata keçirilmiş islahatlar, o cümlədən, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasına edilmiş əlavə və dəyişikliklər ölkəmizin bu sahədə milli qanunvericiliyinin
beynəlxalq norma və prinsiplərə, ümumbəşəri dəyərlərə tam uyğunluğunu təmin etmişdir.
Əslində, bu amil Azərbaycanın son illərdə qazandığı böyük uğurların əsasını təşkil etmişdir. Məhz
demokratik dəyərlərdən qaynaqlanan xalq-iqtidar birliyi 44 günlük müharibə nəticəsində qazandığımız tarixi
zəfərimizin mühüm şərtlərindən biri olmuşdur.
Bu gün dünyanın ən müxtəlif yerlərində, elə yaşadığımız coğrafiyada müharibələrin, münaqişələrin tüğyan
etdiyi, xaos və böhranların baş verdiyi bir zamanda Azərbaycan bütün bu təhlükələrə rəğmən bir sabitlik və inkişaf
oazisi kimi görünməkdədir. Hazırda Azərbaycanın dünyanın ən sürətlə inkişaf edən, müasirləşən dövlətindən
birinə çevrilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin bizə miras qoyduğu ideyaların həyatiliyini bir daha təsdiq edir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 3 sentyabr. - № 189. - S. 7.
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Əbədiyyətə qovuşan zamanın 2023-cü - Heydər Əliyev İli
Mübariz Abdullayev
2023-cü il mayın 10-da Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu,
görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili tamam olur. Azərbaycanın inkişafının
böyük bir dövrü ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Zaman ötdükcə Onun Azərbaycanın inkişafı naminə
gördüyü işlərin miqyası daha dərindən dərk olunur. Prezident İlham Əliyev 29 sentyabr 2022-ci il tarixində
“Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi haqqında” Sərəncam imzalayıb.
Sənəddə oxuyuruq: Heydər Əliyev öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış
və ardıcıl mübarizə apararaq onu müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqı yeni əsrə və
yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm qoymuşdur. Davamlı yüksəliş yolunda inamla
irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin həyat amalının təntənəsidir”.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövrü
Ulu öndər Heydər Əliyevin bir neçə onillik ərzində və həm də müxtəlif ictimai-siyasi formasiyalarda, fərqli
ideoloji çərçivələr daxilində Azərbaycana uğurla rəhbərlik etməsi, respublikanı daim inkişafa istiqamətləndirməsi
lider şəxsiyyətin tarixdəki yeri və böyük rolu barədə konkret təsəvvür yaradır. Dünya ölkələrinin
təcrübəsindən, keçdiyi yoldan da bəlli olduğu kimi, liderlər həmişə insanları yeni, mütərəqqi ideyalar ətrafında
səfərbər ediblər, onları mübarizəyə ruhlandırıblar, bəzən tarixin axarını belə dəyişiblər, prosesləri cəmiyyətin
sosial sifarişlərinə istiqamətləndiriblər. Ulu öndər Heydər Əliyevin həm keçmiş sovet dönəmində, həm də
müstəqillik illərində Azərbaycanın rəhbəri kimi fəaliyyəti də məhz bu kimi taleyüklü məqamlarla səciyyələnir.
Fitri istedada, yüksək idarəçilik qabiliyyətinə malik olan Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin
birinci mərhələsi keçmiş sovet dönəminə təsadüf edir. 1969-cu ilin 14 iyulunda keşməkeşli tarixə malik
Azərbaycan üçün taleyüklü hadisə baş verdi. Həmin tarixdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin (KP MK) növbəti plenumunda sonralar Vətən naminə çoxşaxəli fədakar fəaliyyəti, müdrikliyi və
cəsarəti sayəsində xalqımızın Ümummilli Lideri səviyyəsinə yüksələn Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın
birinci katibi seçilərək respublikanın rəhbəri oldu.
Bu təyinatdan sonra respublikamızın həyatında yeniliyə, inkişafa doğru dönüş başladı. Heydər Əliyev qısa
müddətdə respublikamız barədə keçmiş ittifaqda yaranan stereotipləri dağıtmağa, rejimin buxovlarını məharətlə
sındıraraq milli dirçəlişə, yeni intibaha, gələcəkdə müstəqil yaşamağa zəmin ola biləcək fundamental əsaslar
yaratmağa nail oldu. Azərbaycanın gələcək inkişafı baxımından güclü iqtisadiyyat qurulmasının önəmini yüksək
dəyərləndirən Heydər Əliyev qısa müddətdə respublikamızı keçmiş ittifaqın aqrar əlavəsindən çıxardaraq yüksək
texnologiyalı sənaye inkişafına istiqamətləndirdi. Heydər Əliyev öz nüfuzundan istifadə edərək bir sıra
ümumittifaq əhəmiyyətli iqtisadi layihələrin məhz Azərbaycanda reallaşdırılmasına nail olurdu. Ulu Öndər
Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə neft sənayesində tənəzzül meyilləri aradan qaldırıldı, neft
və qaz ehtiyatlarından səmərəli istifadə edilməsi milli inkişafa mühüm töhfələr bəxş etdi.
Eyni zamanda, Heydər Əliyev respublikada aqrar sektoru da sənaye əsasında inkişaf etdirməyə, intensiv
metodların tətbiqi yolu ilə bir sıra istiqamətlərdə, o cümlədən də gəlirli sahə olan pambıqçılıqda, üzümçülükdə
məhsuldarlığın əhəmiyyətli dərəcədə artırılmasına nail oldu. Artıq 1982-ci ildə kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsal həcmi ilk dövrlərlə müqayisədə 6 dəfə artmışdı ki, bu da aqrar sektorun inkişafı yönündə həyata keçirilən
siyasətin səmərəliliyindən xəbər verirdi.
Ulu Öndərin azərbaycanlı gəncləri keçmiş ittifaqın nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almağa göndərməsi
uzaqgörənliyin və milli təəssübkeşliyin zirvə nöqtəsi sayıla bilər. Ümumilikdə Heydər Əliyevin respublikaya
rəhbərlik etdiyi dövrdə SSRİ-nin ən nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində 18 minədək yüksəkixtisaslı mütəxəssis
hazırlandı. Sonradan həmin kadrlar müstəqil Azərbaycana ləyaqətlə xidmət göstərdilər.
Heydər Əliyevin Azərbaycanın sabahı naminə misilsiz fəaliyyəti bütün mühüm istiqamətləri əhatə edirdi.
Bu sırada Ulu Öndərin milli mədəniyyətə, ədəbiyyata, Azərbaycan dilinə böyük qayğısını xüsusi qeyd etmək
lazımdır. Milli ideoloji siyasətin tərkib hissəsi kimi, 1978-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin cəhdləri və təşəbbüsü
sayəsində Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasına “Azərbaycan dili Azərbaycan SSR-in rəsmi dövlət dilidir”
maddəsi daxil edildi. Bu, milli ideologiyamızın funksional vahidi olan milli dilimizin mühafizəsi və təbliği
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baxımından mühüm tarixi strateji addım oldu. Bunun ardınca “Müasir Azərbaycan dili” və “Azərbaycan dili”
dərslikləri hazırlandı.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik etdiyi 13 il ərzində (1969-1982) məqsədyönlü
şəkildə yaratdığı zəngin irs növbəti mərhələdə müstəqil Azərbaycanın iqtisadi və mədəni əsaslarına çevrildi.
Heydər Əliyev sonradan keçmiş ittifaqın rəhbərliyində təmsil olunanda da bütün varlığı ilə sevdiyi və canından
əziz bildiyi doğma xalqının mənafelərini daim önə çəkmiş və respublikamızın inkişafı üçün malik olduğu bütün
imkanlardan istifadə etmişdir. Bütövlükdə, onun zamanında yaratdığı zəngin irsdən kənarda müstəqil
Azərbaycanın nə iqtisadiyyatını, nə də mədəniyyətini təsəvvür etmək mümkün deyil. Prezident İlham Əliyevin
imzaladığı Sərəncamda Ulu Öndərin keçmiş sovet dönəmində Azərbaycana rəhbərliyi belə səciyyələndirilib:
“Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyev özünün qeyri-adi idarəçilik bacarığı, polad iradəsi və
yüksək vətənpərvərliyi sayəsində, uzaqgörən və məqsədyönlü qərarları ilə çox qısa müddətdə respublikamızda
sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni sahələrin inkişafında böyük sıçrayışa nail olmuşdur. Tariximizin
gedişatının və həyatımızın ahənginin köklü surətdə dəyişdiyi, azadlıq və müstəqillik duyğularının milli
düşüncəmizdə üstünlük təşkil etməyə başladığı bu illər Azərbaycanın quruculuq salnaməsinin ən parlaq
səhifələridir. Ulu Öndərin xalqın yaradıcılıq enerjisini bir məqsədə yönəltməklə tarixi yaddaşın bərpası
istiqamətində atdığı qətiyyətli addımlar o dövrdə milli ruhun canlanmasına xidmət göstərmiş, özünüdərki və soykökə qayıdışı təmin etmiş, müstəqil dövlət quruculuğuna aparan yolun təməl daşına çevrilmişdir”.
Heydər Əliyevin böyük missiyası - müstəqilliyimizin xilası
Heydər Əliyevin Vətən və xalq qarşısında mühüm xidmətlərini sadalasaq, böyük bir siyahı alınar. Bu sırada
Onun böyük missiyasını- müstəqilliyimizi fitnə-fəsadlardan, xain hücumlardan qorumasını, xilas etməsini isə
ayrıca diqqətə çatdırmaq lazımdır. Tale elə gətirdi ki, həmişə Azərbaycanın müstəqilliyini arzulayan, bütün şüurlu
fəaliyyətini bu istiqamətdə quran və yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bunun üçün fundamental əsaslar yaradan
Heydər Əliyev respublikamızın ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində əldə etdiyi müstəqilliyini qorumaq
missiyasını da elə Özü yerinə yetirdi. O dövrün mənzərəsini göz önündə canlandıraq. Xaos, iqtisadi və siyasi
böhran, vətəndaş qarşıdurması, torpaqlarımızın işğal altına düşməsi, cəmiyyətdəki sabahkı günə ümidsizlik
müstəqilliyin ilk illərində ölkəmizi səciyyələndirən əsas cəhətlər idi. Bir tərəfdən, zorakılıq yolu ilə hakimiyyətə
gələn AXC-”Müsavat” iqtidarının səriştəsizliyi nəticəsində ölkədə yaranan vətəndaş qarşıdurması, digər tərəfdən
isə, Ermənistanın respublikamıza qarşı elan olunmamış müharibə aparması, havadarlarının köməyi ilə
torpaqlarımızı işğal etməsi Azərbaycanı, sözün əsl mənasında, ölüm, ya qalım dilemması ilə üz-üzə qoymuşdu.
Vəziyyət o qədər ciddi hal almışdı ki, hətta müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsi də real idi.
Müstəqilliyimiz, respublikanın gələcəyi üçün həmin böhranlı günlərdə xalq son ümidini sınanmış oğlu
Heydər Əliyevə bağlayaraq təkidlə Onun Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gəlməsini tələb edirdi. Bütövlükdə,
Azərbaycanın inkişaf salnaməsini yazan Ulu Öndər bu dəfə də xalqının yanında olmağa qərar verərək iyunun 9da Naxçıvandan Bakıya gəldi və iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Bir qədər
sonra isə Milli Məclisin qərarı ilə Ulu Öndər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata
keçirməyə başladı. Heydər Əliyev 1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səsverməsi nəticəsində 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 seçildi.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycanda hadisələr müsbət
məcraya yönəldi, ölkənin parçalanması təhlükəsi aradan qaldırıldı, qanunsuz silahlı qruplaşmaların dövlət
çevrilişləri cəhdlərinə son qoyuldu. Dövlət başçısının imzaladığı Sərəncamda Heydər Əliyevin müstəqillik
illərində Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr taleyüklü mərhələ kimi səciyyələndirilib: “Zamanın hökmü ilə ötən
əsrin 90-cı illərində dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Ermənistanın təcavüzü, xarici təzyiqlər və daxili
çəkişmələr üzündən dünyanın siyasi xəritəsindən silinmək və dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi ilə qarşılaşmışdır.
Taleyimizin həll olunduğu ağır bir zamanda xalqın təkidli tələbinə səs verərək yenidən hakimiyyətə qayıdan
Heydər Əliyev doğma Vətənin xilası naminə misilsiz fədakarlıq nümayiş etdirmiş, ölkəmizi ictimai-siyasi
pərakəndəliyin və anarxiyanın məngənəsindən qurtarmış, bütün sahələrdə müşahidə olunan dərin tənəzzülün
qarşısını almış, yenidən qurduğu və hər cür qəsdlərdən qoruduğu dövlətin dayanıqlı inkişaf yolunu müəyyən
etmişdir. Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyi illəri xalqımızın nadir tarixi imkandan faydalanaraq, böyük
əziyyətlər bahasına öz müstəqilliyini əbədi və dönməz etdiyi taleyüklü mərhələdir”.
Xalqın sonsuz ehtiramı
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Sərəncamda vurğulandığı kimi, Heydər Əliyevin zəngin həyat yolu və müstəsna fəaliyyətinin bütün
mərhələləri bir-birini tamamlamış, öz xalqına sıx bağlılığın, milli dövlətçilik məfkurəsinə sadiqliyin canlı
təcəssümü olmuşdur. Geniş bilik və dərin təfəkkür sahibi olan Heydər Əliyev düşünülmüş və cəsarətli qərarları
ilə təkcə müstəqillik dövründə deyil, bütün dövrlərdə Azərbaycan ictimaiyyətini ən ciddi şəkildə düşündürən
məsələləri uğurla həll etmişdir. Ulu Öndər cəmiyyət həyatının müxtəlif sahələri arasında üzvi bağlılığı aydın
görərək, müəllifi olduğu milli inkişaf strategiyasında ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə
qarşıda duran vəzifələri düzgün müəyyənləşdirmiş və məharətlə həyata keçirmişdir.
Təmsil etdiyi xalqın məhəbbətini və inamını qazanmaq liderin, siyasi xadimin əldə edə biləcəyi ən böyük
uğurdur. Bu mənada, deyə bilərik ki, Heydər Əliyev xoşbəxt bir dövlət xadimi olub. O, hələ sağlığında ikən xalqın
qəlbində əbədiyaşarlıq qazanmışdı. Sərəncamda Heydər Əliyevə bütün dünya azərbaycanlılarının inamının və
rəğbətinin böyük olduğuna diqqət çəkilərək vurğulanıb: “Dövlətçilik salnaməmizdə silinməz izlər qoymuş,
azərbaycanlı olması ilə ömür boyu fəxr etmiş, milli qürur və iftixar mənbəyimiz olan Heydər Əliyev bütün
dünyada Azərbaycanın rəmzi kimi qəbul edilir. Xalqımız onun əziz xatirəsini həmişə uca tutur və minnətdarlıqla
anır, yenidən hakimiyyətə gəldiyi günü Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı - Milli Qurtuluş Günü kimi
qeyd edir”.
Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev ideyalarına sonsuz inamını 2003-cü il oktyabrın 15 keçirilən seçkilərdə
Onun siyasi varisini - İlham Əliyevi dəstəkləməklə bir daha təsdiqlədi. Ulu Öndər 1 oktyabr 2003-cü il tarixli
müraciətində xalqa müəyyənləşdirdiyi siyasəti davam etdirə biləcək dəqiq ünvanı 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”.
Xalq seçkilərdə Ulu Öndərin çağırışına səs verdi - İlham Əliyev seçicilərin 76 faizinin etimadını qazandı.
Bu, bir tərəfdən ölkə vətəndaşlarının İlham Əliyevin bundan əvvəl müxtəlif vəzifələrdəki səmərəli fəaliyyətinə
verdiyi yüksək qiymət idisə, digər tərəfdən də Heydər Əliyev ideyalarına sədaqətin, bağlılığın, bu ideyaları daim
Azərbaycanın başı üzərində görmək istəyinin ifadəsi idi. Prezident İlham Əliyev dövlət başçısı statusunda
fəaliyyətə başlayarkən bəyan etdi ki, Onun üçün bundan sonra əsas vəzifə Heydər Əliyev siyasətini davam
etdirmək olacaq. Azərbaycanın xoşbəxtliyi ondadır ki, Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin siyasətinin
ardıcıllığını uğurla təmin edir. Sərəncamda vurğulandığı kimi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri əsasında həlli Ulu Öndərin qarşıya qoyduğu başlıca vəzifə olmuş, ölkəmizin bütün
resursları, xalqımızın potensialı tarixi ədalətin bərpası üçün səfərbər edilmişdir. Ulu Öndərin şah əsəri olan güclü
Azərbaycan dövləti Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz suverenliyini, müstəqilliyini qorumağa qadir
olduğunu 44 günlük Vətən müharibəsində şanlı Zəfər qazanmaqla sübuta yetirdi.
Əlbəttə, Azərbaycanda 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan olunması şərti səciyyə daşıyır. Bu böyük
şəxsiyyətin ideyaları və əməlləri hər hansı bir məhdudiyyət tanımır. Onun zamanı respublikamızda əbədiyyətə
qədər davam edəcək. Ulu Öndərin Özü də buna inanır və deyirdi: Mən Azərbaycanda əbədi olacağam.
Yeni Azərbaycan.-2022.-30 sentyabr.-№178.-S.2.
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Xalqımız Heydər Əliyevi hər zaman minnətdarlıqla anacaq
Cavid Osmanov,
Milli Məclisin deputatı, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Lider faktoru tarix boyu dövlətlərin və xalqların taleyində mühüm siyasi amil kimi özünü göstərib. Siyasi və
iqtisadi idarəetməsindən, coğrafi yerləşməsindən, cəmiyyətinin milli və mənəvi baxışlarından asılı olmayaraq hər
bir ölkənin inkişafında, formalaşmasında, onun tarixinin yaranmasında qətiyyətli siyasi liderlərin böyük rolu olub.
Tarix həm də sübut edir ki, belə dahi liderlər öz dövlətinin əsaslarının, onun milli ideyalarının yaradıcısına çevrilir,
xalqını həmin ideyaların, dövlətçilik dəyərlərinin ətrafında qətiyyətlə birləşdirə, səfərbər edə bilirlər.
Bu baxımdan xalqımızın Ulu Öndəri Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyəti, istər sovet, istərsə də müstəqillik
illərində Azərbaycanın inkişafı və yüksəlişi naminə gördüyü işlər tarixdə liderlərin roluna dair ən mükəmməl
nümunədir. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, görkəmli siyasi və
dövlət xadimi Heydər Əliyevin ömür yolunun hər anı, hər səhifəsi bugünkü və gələcək nəsillərə nümunə olan
unudulmaz tarixdir. Elə buna görə də vətənini, dövlətini sevən, dövlətçilik ideallarına bağlı olan hər bir
azərbaycanlı qəlbində Heydər Əliyevə əzəmətli abidə ucaltmışdır.
Heydər Əliyev hələ sovetlər birliyində respublikamızın iqtisadi inkişafı, cəmiyyətimizdə milli ruhun, milli
özünüdərkin yüksəlişi, xalqın tarixi yaddaşının itməməsi üçün əlindən gələni edib, müstəqil dövlətçilik
ideyalarının reallaşması naminə milli və iqtisadi zəmin formalaşdırıb.
Müasir Azərbaycan dövlətini yaratmaq missiyası da xilaskar kimi Ulu Öndər Heydər Əliyevə nəsib oldu.
1993-cü ildə ölkəmizin çətin bir vaxtında heç kimin öhdəsindən gələ bilməyəcəyi məsuliyyəti üzərinə götürməklə
Azərbaycanın əbədi müstəqilliyini təmin etdi. Onun hakimiyyətə qayıdışı ilə milli ideologiyamızın əks olunduğu
dövlətçilik konsepsiyası hazırlandı. Ulu Öndər müasir Azərbaycanın qurucusu, memarı kimi tanındı, milyonların
ehtiramını qazandı.
Aradan illər ötdükcə, Azərbaycan daha da inkişaf etdikcə Heydər Əliyevin dahiliyini daha dərindən dərk
edirik. Həmçinin iki il əvvəl 44 günlük Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi Zəfər həm də Heydər Əliyev
siyasətinin təcəssümü, Heydər Əliyev yolunun davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsi idi. Dövlət və xalq olaraq
qazandığımız bütün nailiyyətlər təsdiq edir ki, möhtərəm Prezident İlham Əliyevin layiqincə davam etdirdiyi
Heydər Əliyev yolunun, Ulu Öndərin müəyyən etdiyi siyasi kursun alternativi yoxdur.
Xalqımız Heydər Əliyevə tarix boyu minnətdar olacaq, hər zaman onu dərin ehtiramla yad edəcək. Heydər
Əliyevlə bağlı olan tarixlərdə, eləcə də hər il may ayının 10-da ölkəmizin hər yerində müxtəlif tədbirlər keçirilməsi
Ulu Öndərə olan ümumxalq məhəbbətinin göstəricisidir. 2023-cü ildə Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 ili
tamam olur. Ulu Öndərin 100 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində qeyd olunmasını təmin etmək məqsədilə
Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin "Heydər Əliyev ili" elan
edilməsi cəmiyyətdə böyük razılıq və minnətdarlıqla qarşılandı.
2023-cü ilin "Heydər Əliyev ili" elan edilməsi ilə əlaqədar olaraq geniş tədbirlər planı hazırlanacaq, Heydər
Əliyevin 100 illik yubileyi Azərbaycanda və eləcə də onun hüdudlarından kənarda böyük təntənə ilə qeyd
ediləcək. Əlbəttə, Ulu Öndərin qurucusu olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası da öz tədbirləri ilə "Heydər Əliyev
ili"nə layiqli töhfələr verəcək.
Prezident İlham Əliyevin respublikamızda 2023-cü ilin "Heydər Əliyev ili" elan edilməsi ilə bağlı
sərəncamında qeyd olunduğu kimi, müstəqil Azərbaycan Ulu Öndərin indiki və gələcək nəsillərə əmanəti, onun
zəngin və çoxşaxəli irsi isə xalqımızın milli sərvətidir. Bu müqəddəs mirası qoruyub saxlamaq hər bir
azərbaycanlının şərəfli vəzifəsidir. Qürur hissi ilə qeyd etməliyik ki, cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi
nəticəsində Heydər Əliyevin əmanəti olan Azərbaycan dövləti sürətlə yüksəlir, tarixinin ən qüdrətli dövrünü
yaşayır, regionda və dünyada söz sahibi kimi mövqelərini möhkəmləndirir. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası,
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilə nəticələnən Vətən müharibəsi bütün bunların təsdiqi kimi tariximizi
şərəfləndirdi, Azərbaycanın öz milli maraqlarını qətiyyətlə təmin etdiyini göstərdi.
Bütövlükdə 2023-cü ilin "Heydər Əliyev ili" elan edilməsi respublikamızın həyatında böyük siyasi-ictimai
hadisədir. Növbəti il bu istiqamətdə həyata keçiriləcək tədbirlər Ulu Öndərin dövlətçilik fəlsəfəsinin və
azərbaycançılıq məfkurəsinin daha dərindən öyrənilməsində, təbliğ olunmasında, gələcək nəsillərə ötürülməsində,
həm də inkişaf etdirilməsində yeni mərhələ olacaq.
Azərbaycan. - 2022.- 1 oktyabr. - № 213. - S. 6.
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Heydər Əliyev ideyaları yeni Azərbaycanın dövlətçilik irsidir
Yeni Azərbaycan Partiyası – 30
Əli Nəcəfxanlı
Azərbaycanda vəziyyətin get-gedə ağırlaşdığını, çətinləşdiyini görərkən və bu partiyanın yaranması
ilə əlaqədar mənə müraciət edən ziyalıların, respublikanın tanınmış adamlarının – ölkəmiz, xalqımız,
torpağımız üçün ürəyi həqiqətən yanan adamların iztirabını duyarkən, onların xalqımız, ölkəmiz üçün bir
iş görmək arzusunu hiss edərkən mən tədricən belə bir partiyanın yaranmasına kömək etməyə razılığımı
verdim. Sonra mənə 91-lərin müraciəti gəldi və mənim müraciətə cavabım oldu.
Heydər Əliyev
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Doxsanıncı illərin əvvəlləri. Ölkə həyatının ictimai-siyasi təbəddülatlarla dolu olduğu vaxtlar. Xalq
hərəkatının qanadlarında hakimiyyətə gəlmiş qüvvələrin xalqın inamını sarsıtdığı bir dönəm. Şərqin qapısı sayılan
Naxçıvandan parlayan Günəş başımız üstündəki qara buludları dağıtdı, yollarımıza nur saçdı: Ulu öndər “Yeni
Azərbaycan Partiyası” adlanan bir siyasi təşkilat yaratdı və sonradan onu “bu günün, sabahın və gələcəyin
partiyası” adlandırdı.
Yeni Azərbaycan Partiyası ötən əsrin sonunda ölkənin gərgin, təbəddülatlı bir dövründə siyasi arenaya gəldi
və xilasın, tərəqqinin binasını qoydu. O zaman tez-tez hakimiyyət dəyişiklikləri və daxili siyasi çaxnaşmalar baş
verirdi. Azərbaycanda böhran vəziyyəti qorxulu həddə çatmışdı. Nankor qonşularımız Qarabağda işğalçılıq və
separatçılıq siyasəti yeridir, əzəli torpaqlarımızı ələ keçirməyə çalışırdılar. Nizami ordumuz olmadığına görə,
adda-budda yaradılmış özünümüdafiə dəstələri düşmənin qarşısını almaqda çətinlik çəkir, çoxlu itki verirdilər.
Artıq məşum Xocalı faciəsi törədilmiş, Qarabağın baş tacı olan Şuşa və Laçın işğal edilmişdi.
Həqiqətən də ümumxalq inamına malik olan və ilk növbədə milli birliyə, vətəndaş həmrəyliyinə
əsaslanaraq, ölkəni böhrandan xilas etməyə qadir olan yeni siyasi qüvvəyə ehtiyac duyulurdu. Belə qətiyyətli
lider yalnız dünya səviyyəli siyasətçi və dövlət xadimi Heydər Əliyev ola bilərdi. Bu səbəbdən də ziyalılar ulu
öndərin rəhbərliyi ilə yeni siyasi partiya yaratmaq istəyi ilə 1992-ci ilin oktyabrında mətbuatda ona müraciət
ünvanladılar. Təbii ki, bu müraciət cavabsız qalmadı və soyuq bir gecədə, şam işığında partiyanın ilk
Nizamnaməsi hazırlandı. 21 noyabr 1992-ci ildə isə Azərbaycanın əksər rayonlarından cəmiyyətin bütün
təbəqələrini təmsil edən 550 nümayəndənin iştirakı ilə partiyanın təsis konfransı keçirildi və Heydər Əliyev YAPın sədri seçildi.
Beləliklə, Azərbaycanın ictimai-siyasi səhnəsinə cəmiyyətdəki qüvvələr nisbətini və bundan sonra ölkədə
baş verəcək hadisələrin axarını köklü və konstruktiv surətdə dəyişə bilən partiya – Yeni Azərbaycan Partiyası
meydana çıxdı. 1995-ci və ondan sonrakı illərdə keçirilən parlament seçkilərində Milli Məclisin mandatını
qazanan deputatların əksəriyyəti bu partiyanın üzvləri olduğundan parlamentin cəmiyyətdəki nüfuzu və təsir
gücü daha da artdı.
Partiyanın Nizamnaməsində qeyd olunur ki, YAP Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və
qanunvericiliyi çərçivəsində, özünün Nizamnaməsi və Proqramı əsasında – Azərbaycanda hüquqi dövlət, sivil
vətəndaş cəmiyyəti, sabit və sosial yönümlü iqtisadiyyat, azərbaycançılığı ehtiva edən milli birlik yaratmaq
məqsədilə birgə fəaliyyət göstərən vətəndaşların birləşdiyi parlament tipli siyasi partiyadır.
Ulu öndər YAP-ı yaratdıqdan və siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ümidlər inama, inamlar reallığa
döndü. Ölkədə sabitliyə nail olundu, cəbhədə irəliləyişlər oldu və düşmənlər məcburən atəşkəsə getdilər. Daha
sonra dünyanın iri neft şirkətləri ilə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı, Konstitusiya qəbul edildi və s. Azərbaycan
sabit və sürətli inkişaf relsləri üzərində inamla irəli getməyə başladı.
YAP-ın 3-cü qurultayında (2005-ci il, mart) cənab İlham Əliyev yekdilliklə partiyanın sədri seçilib. İlham
Əliyev partiya haqqında deyib: “Yeni Azərbaycan Partiyasının adı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Partiya Heydər Əliyevin ətrafında yaradılmışdır, onun siyasi təcrübəsi, bilikləri, xalq qarşısında göstərdiyi
xidmətlər, Naxçıvanda çalışdığı dövrdə göstərdiyi əsl vətənpərvərlik və öz xalqına olan sadiqlik Azərbaycanın
mütərəqqi insanlarını onun ətrafında birləşdirdi”. Həmin seçkidən iki il əvvəl ölkə Prezidenti seçilən İlham
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Əliyev iyirmi ilə yaxındır ki, ümummilli liderin dövlətçilik irsinin layiqli davamçısı kimi ölkəmizin quruculuq və
inkişaf xəttinə sədaqət nümunəsi göstərir.
Yeni Azərbaycan Partiyası bizləri bir amal ətrafında birləşdirir, ictimai-siyasi həyatımıza verdiyi düzənlə,
dəqiq hədəfləri göstərməklə irəliləyişimizi, tərəqqimizi yönləndirir. Zamanın sınaqlarından alnıaçıq, üzüağ çıxan
Heydər Əliyev ideyalarını yeni Azərbaycanın dövlətçilik irsi kimi qoruyub yaşadan bu partiyanın 2021-ci il
martın 5-də keçirilmiş növbədənkənar 7-ci qurultayında qeyd olunub ki, 30 ilə qədər erməni işğalı altında qalmış
Azərbaycan torpaqları Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri, möhtərəm Prezidentimiz, müzəffər Ali Baş
Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 günlük Vətən müharibəsində azad edilib, Azərbaycanın
çoxəsrlik tarixinin ən şərəfli səhifələrindən biri yazılıb, xalqımızın və millətimizin qüruru qaytarılıb, adı ucalıb.
Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun ən yüksək zirvəyə çatması, ölkəmizin sosial-iqtisadi və
hərbi-siyasi yüksəlişi məhz bu yolun ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin
nəticəsidir.
Flaqman partiyanın sədri 7-ci qurultaydakı giriş nitqində əvvəlki qurultaydan ötən illərin ölkəmiz üçün,
bölgəmiz üçün həlledici olduğunu bildirib. Həqiqətən də həmin müddətdə başda Vətən müharibəsindəki parlaq
Qələbə olmaqla, həyatımızda çox önəmli hadisələr baş vermişdir. Prezident və parlament seçkiləri keçirilmiş,
ölkədə gedən islahatlar yeni mərhələyə qədəm qoymuş, ictimai-siyasi iqlim daha da sağlamlaşdırılmışdır. “İkinci
Qarabağ müharibəsinin nəticələri də bölgə üçün yeni reallıqlar yaratmışdır. Bölgədə yeni əməkdaşlıq imkanları
yaranmışdır. Uzunmüddətli sülhün təmin edilməsi üçün çox önəmli şərtlər yaradılmışdır və eyni zamanda,
ölkəmizdə də yeni dövrə qədəm qoymaq üçün yeni imkanlar yaranıb”.
Cənab İlham Əliyev yekun nitqində 7-ci qurultayı ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında önəmli hadisə
saydığını söyləyib, partiyanın rəhbər orqanlarına seçilmiş bütün siyasi əqidədaşlarına yeni uğurlar arzulayıb və
bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təşkilatı kimi gözəl ənənələri var. Bu
il partiyanın 30 illik yubileyi keçiriləcək. YAP yeniləşmiş formatda daha fəal olacaq, ölkə qarşısında duran
problemləri daha böyük fədakarlıqla icra edəcək. Hər bir üzv ümumi işə öz layiqli töhfəsini verəcək ki, partiya
bundan sonra da ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi, nailiyyətlərimizin bayraqdarı olaraq qalsın.
Qurultayda zəruri təşkilati prosedurlarla bərabər, altı siyasi partiyanın – Azərbaycan Xalq Demokratik
Partiyası, Azərbaycan Kəndli Partiyası, Milli Qurtuluş Partiyası, Yurddaş Partiyası, Milli Hərəkat Partiyası və
Demokrat Sahibkarlar Partiyasının Yeni Azərbaycan Partiyasına qoşulmaq barədə müraciətləri olub. Həmin
müraciətlər yekdilliklə qəbul edilib və flaqman partiyanın sıraları daha da möhkəmlənib. Prezident İlham Əliyev
qurultay öncəsi YAP-a qoşulmaları çox önəmli, əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirib: “Bu da siyasi sistemimizin
təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır və eyni zamanda, göstərir ki, partiyamızın həm məramı,
həm proqramı, fəaliyyəti və əldə etdiyi nailiyyətlər dost partiyalar üçün də cəlbedicidir”.
YAP hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu ideyalarını layiqincə həyata keçirib. Ölkədə sivil
dəyərlər, demokratik prinsiplər əsasında hərtərəfli inkişafa nail olub. Azərbaycanda insan hüquq və azadlıqlarının
təminatı, liberal dəyərlərə söykənən güclü və sosialyönümlü iqtisadiyyat yaradılması, sosial ədalətin bərqərar
olması bir çox cəhətdən parlament tipli sağ mərkəzçi siyasi partiya olan YAP-ın da xidməti sayılır. Bu partiya
cəmiyyətin bütün təbəqə və kateqoriyalarından olan sağlam qüvvələri öz ətrafında birləşdirib, ən kütləvi siyasi
qüvvəyə çevrilib. Beynəlxalq əlaqələrini genişləndirib və dünyada geniş şöhrət qazanıb.
Yeni Azərbaycan Partiyasının 30 illik tarixi, əslində, müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixini əks etdirir.
Bu partiya ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xətt əsasında Azərbaycanın inkişafını
təmin edən mütəşəkkil siyasi təşkilatdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin başının üstünü almış təhlükələrin ulu
öndərin rəhbərliyi altında aradan qaldırılmasında, xaos və özbaşınalığın ləğv edilməsində, ictimai-siyasi
sabitliyin bərqərar olunmasında, bazar iqtisadiyyatı əsasında neft strategiyasının işlənib hazırlanmasında və
reallaşdırılmasında partiya fəallarının da xidmətləri danılmazdır. Yeni əsrdə torpaqlarımızın işğaldan azad
olunması üçün güclü ordu formalaşmış, ölkədə dinamik iqtisadi inkişafa nail olunmuşdur. Bu işlərin
görülməsində YAP-ın müstəsna və xüsusi rolu vardır.
Partiyanın 7-ci qurultayında cənab İlham Əliyev gəncləşmə siyasətinin zəruriliyini də vurğulayaraq qeyd
edib ki, sabahımızın sahibi olacaq gənc nəslimizin milli ruhda, mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə edilməsi ən
başlıca vəzifələrdən biridir. Siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərən gənc nəslə elə təlimat verilməlidir ki, onlar
gələcək həyata hazırlıqlı olsunlar, ölkəmizin müstəqilliyini hər şeydən üstün tutsunlar: “Ənənələrimiz,
dəyərlərimiz, yaşayış tərzimiz – bütün bunlar bizim sərvətimizdir, biz bunu itirə bilmərik və itirməməliyik. Ona
görə gənc nəslin tərbiyə edilməsi çox önəmli məsələdir və burada milli-mənəvi dəyərlər ön plandadır”.
Qurultaydan keçən bir il ərzində partiyanın cəmiyyət həyatında avanqard rolunun daha da artırılması,
uğurların möhkəmləndirilməsi, azadlığına qovuşmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bərpa-quruculuq işlərinin
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genişləndirilməsi, gənclərin məsul vəzifələrə irəli çəkilməsi və sair istiqamətlərdə böyük nailiyyətlərə imza atılıb.
Hər ötən gün zəfər yolumuzda silinməz izlər buraxıb, hər gələn gün isə yeni qələbələrin müjdəçisi olub.
Bu gün YAP üzvləri bəşəriyyətin qlobal inteqrasiyasına, demokratik dünya dövlətlərinin birliyinə
istiqamətlənən yola rasional yanaşır, milli demokratiyanı dərinləşdirməklə ölkəmizi öz müstəqil siyasəti, böyük
mədəniyyəti ilə dünya inkişafının öncül sıralarına çıxarırlar. Bu müqəddəs missiyanın layiqincə həyata
keçirilməsi üçün Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşən xalqımız sözün əsl mənasında tarix yazır. Bu,
müstəqil Azərbaycanın tərəqqi tarixidir, o cümlədən, elə YAP-ın şərəf tarixidir. Yüz minlərlə soydaşımız bu
partiyanın sıralarında olmaqdan qürur duyur, zamanın çağırışlarına layiqincə cavab vermək üçün sədaqətlə
çalışır. Siyasi əqidədaşların, həmməsləklərin birgə fəaliyyəti ölkənin, xalqın daha xoşbəxt gələcəyinə xidmət
edir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 1 oktyabr. - № 213. - S. 7.
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Heydər Əliyev - Azərbaycan tarixinin ilk ümummilli lideri
Nizami Cəfərov,
Milli Məclisin deputatı, akademik
Azərbaycanın qədimdən-qədim tarixində ölkəmizə rəhbərlik etmiş dövlət başçıları, hökmdarlar müxtəlif
adlar və titullar daşımışlar: şah, padşah, atabəy, əmir, sultan və s. Lakin həmin çoxsaylı dövlət başçılarının heç
birinə daha yüksək titul sayılan və ümumxalq qiymətinin ifadəsi olan ümummilli lider adına layiq görülmək şərəfi
nəsib olmayıb. XX əsrin görkəmli siyasətçiləri sırasında xüsusi yeri və layiqli nüfuzu olan Heydər Əliyev bu
yüksək ada sovet imperiyası daxilində Azərbaycanı suverenlik epoxasına hazırlaması, dövlət müstəqilliyinin ilk
addımında gerçəkləşdirdiyi nadir xilaskarlıq missiyası və qazanılmış bu tarixi nailiyyəti möhkəmləndirib dönməz
prosesə çevirməsi ilə layiq görülüb.
Müstəqil Azərbaycan dövləti, haqlı olaraq, həm də ulu öndər deyə xüsusi məhəbbətlə anılan Heydər
Əliyevin şah əsəri və indiki nəsillərə ən böyük yadigarı sayılır. Çağdaş dünya müstəqil dövlətimizi Heydər
Əliyevin Azərbaycanı kimi qəbul edib dəyərləndirir. Ulu öndərin ideya və əməlləri daim bizimlədir və
Azərbaycanı yeni-yeni uğurlara qovuşdurur.
Bütün bunlar qədirbilən xalqımızın qəlbində bu misilsiz tarixi şəxsiyyətin xatirəsinə sonsuz əbədi sevgi və
davamlı ehtiram duyğuları doğurur. Unudulmaz rəhbərin ölməz xatirəsi nəinki hər il doğum və anım günlərində,
eləcə də hər gün hər uğurumuza nəzər salanda qədərincə yad edilir. Hər istəkdə, hər addımda onun tükənməz
irsinin əlamət və nişanələrini görürük.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusunun anadan olmasının 100 illiyinin ulu öndərin nəhəng
şəxsiyyətinə, titanik fəaliyyətinə, milli tariximizdə tutduğu misilsiz mövqeyə layiq qeyd edilməsi üçün Prezident
İlham Əliyevin xüsusi sərəncamla 2023-cü ili “Heydər Əliyev İli” elan etməsi xalqımızın öz ümummilli liderinə
məhəbbətini yüksək səviyyədə təcəssüm etdirir. Sərəncamda göstərildiyi kimi: “Dövlətçilik salnaməmizdə
silinməz izlər qoymuş, azərbaycanlı olması ilə ömrü boyu fəxr etmiş, milli qürur və iftixar mənbəyimiz olan
Heydər Əliyev bütün dünyada Azərbaycanın rəmzi kimi qəbul edilir. Xalqımız onun əziz xatirəsini həmişə uca
tutur və minnətdarlıqla anır, yenidən hakimiyyətə gəldiyi günü Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı –
Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edir”.
2023-cü ilin Azərbaycanda “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi xəbəri nəinki ölkəmizdə, eləcə də bu böyük
türk oğlunun sağlığında öz lideri kimi dəyərləndirmiş Türk dünyasında da məmnunluqla qarşılanıb. Bu günlərdə
Türkiyənin Ərzincan şəhərində keçirilən beynəlxalq türkoloji simpoziuma türkdilli ölkələrdən və toplumlardan
gəlmiş yaxın dostlarımız, görkəmli alimlər bizi gələn ilin ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” elan olunması
münasibətilə təbrik edir, keçiriləcək tədbirlərə dəvət gözlədiklərini, özlərinin də bu şanlı yubileyi geniş qeyd
edəcəklərini söyləyirdilər.
Bu yerdə Türkiyə Cümhuriyyətinin sabiq Prezidenti, mərhum Süleyman Dəmirəlin “dostum-qardaşım”
dediyi Heydər Əliyevə müraciətlə söylədiyi məşhur sözlər yada düşür: “Azərbaycanı çox çətin şəraitdə idarə
etməyə və hamımızın yaxşı bildiyimiz, mənim də yaxından bildiyim məhrumiyyətlərə baxmayaraq, Azərbaycan
xalqının əhval-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”. Bu sözlər bu gün təkcə
qardaş və dost Türkiyə rəhbərliyinin deyil, bütün Türk dünyasının Azərbaycan liderinə verdiyi böyük qiyməti
ifadə edir.
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
hərtərəfli dərk olunur.
Zaman keçdikcə, biz ümummilli liderimizin fəaliyyətinin məntiqini, mahiyyətini daha yaxşı dərk etməyə
başlayırıq. “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində keçiriləcək çoxsaylı tədbirlər, ümumxalq şənlikləri ulu öndərin
xatirəsinə əbədi ehtiramı bir daha təsdiqləməklə yanaşı, həm də onun zaman keçdikcə daha aydın və parlaq
obrazına günümüzün geniş əhatəli baxışı olacaq. Bununla Heydər Əliyevin zəngin, həmişəyaşar dövlətçilik irsi
yeni uğurlarımıza növbəti töhfələrini verəcək.
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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 olduqca böyük işlər görüb.
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 1993-cü ilin böhranlı günlərində, xilaskarlıq missiyası
ilə yenidən respublikanın ali idarəçiliyinin sükanı arxasına qayıtdı.
Heydər Əliyevin ölkə rəhbərliyinə qayıdışı dünyanın diqqətini Azərbaycana cəlb edə bildi və bu mənada
qısa zamanda ölkəmiz beynəlxalq iqtisadi sistemə daxil oldu. Azərbaycanın Avropa dəyərlərinə inteqrasiyası
prosesinə və dünyanın qabaqcıl strukturları ilə əlaqələrin qurulmasına start verildi. Bütün bunlar sonrakı illərdə
davamlı surətdə bir-birini əvəzləyən uğurların təminatçısı və müjdəçisi oldu.
Bu gün Heydər Əliyevin müstəqil dövlət quruculuğu siyasətini Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev uğurla
davam və inkişaf etdirir. Qazanılan bu uğurlar bütün sahələrdə özünü göstərir. Ən böyük uğurlarımızdan biri də
ulu öndərin yaratdığı möhtəşəm əsaslar üzərində onun Qarabağın xilas edilməsi arzusunun gerçəkləşməsi, Vətən
müharibəsində qazanılmış tarixi Zəfərdir. Təbii ki, bütün bu uğurlar və sonrakı dövrlərdə qazanacağımız böyük
qələbələr ulu öndər Heydər Əliyevin qoymuş olduğu möhkəm bünövrəyə söykənir. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin ideyaları isə həmişə bu inkişafın önündə gedəcək.
Xalq qəzeti. - 2022.- 13 oktyabr. - № 223. - S. 4.
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Möhtəşəm tarixi uğurlarımızın müəllifi
Eldar Quliyev,
Milli Məclisin Hesablayıcı komissiyasının sədri, Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri,
professor
Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinin bərpasının 31-ci ildönümünün astanasındadır. Bu dövrdə çox
tarixi, eləcə də gərgin hadisələrlə üzləşdik. Hətta 1993-cü ildə müstəqilliyimizi itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə
qalmışdıq. Həmin dövrdə Azərbaycanı Heydər Əliyev dühası qorudu, xilas etdi. Ulu Öndər qurtuluş missiyasını
öz üzərinə götürərək dövlətimizi və müstəqilliyimizi bütün təhlükələrdən xilas etdi.
Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti ilə müasir və müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı, onu beynəlxalq
birliyin tamhüquqlü üzvünə çevirdi. Məhz Ulu Öndərin sayəsində Azərbaycan tənəzzüldən qurtularaq, inkişaf
yoluna qədəm qoydu. Məhz Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi ilə dünyanın tanınmış neft şirkətləri Azərbaycanda
neft sənayesinə sərmayə yatırdılar və bu gün dönüb tarixə nəzər salanda Heydər Əliyev dühasının böyüklüyünü
daha dərindən anlayırıq. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin böyüklüyü həm də onda idi ki, o, dövlət quruculuğu
prosesinin ardıcıllığını təmin edəcək əsasları da formalaşdırdı. Ulu Öndər cənab İlham Əliyevin şəxsində
Azərbaycanın müstəqilliyinin, ölkəmizin sosial-iqtisadi, mədəni yüksəlişinin daimliyini, dönməzliyini təmin
edəcək layiqli davamçısını müəyyənləşdirdi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də xalqımıza etdiyi müraciətdə demişdir: "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".
Bu müraciətdən ötən 19 ildə Azərbaycanın sürətli inkişafı, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması təsdiq
edir ki, böyük öndər nə qədər haqlı imiş. Belə ki, xalqımız hələ ilk dəfə 2003-cü il oktyabr ayının 15-də keçirilən
seçkilərdə cənab İlham Əliyevə etimad göstərməklə ən doğru və müdrik seçimini etdi. İnsanlar öz səslərini İlham
Əliyevə verməklə həm də Heydər Əliyev ideyalarının davam etdirilməsini dəstəklədilər.
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin ötən 19 ili müxtəlif və əzəmətli uğurlarla əlamətdardır.
Bu illər ərzində möhtərəm Prezident dövlətçiliyimizi və müstəqilliyimizi möhkəmləndirib, sarsılmaz edib,
Azərbaycanı qlobal məsələlərdə söz sahibinə çevirib. Təsadüfi deyil ki, bu gün enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı
məsələlərdə dünyanın aparıcı siyasi-iqtisadi dairələri ölkəmizlə hesablaşırlar. İndi Bakı dünyanın ən aktual
problemlərinin həllinin müzakirə edildiyi siyasi mərkəz, beynəlxalq tədbirlər ünvanı kimi tanınır və belə uğurlar
həm də Azərbaycanı beynəlxalq münasibətlər sisteminin ehtiram və etimad göstərilən dövlətləri sırasına çıxarıb.
Bütün bunlar göstərir ki, əsası Ulu Öndər tərəfindən müəyyən edilmiş Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı siyasəti bu
gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Heydər Əliyevin işıqlı ideyaları reallığa çevrilərək
ölkəmizin hazırkı inkişafında, qazanılan böyük uğurlarda öz tarixi əksini tapır.
Ötən 19 ilin əsas uğurlarından biri Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, qeyri-neft sektorunun yüksəlişi,
regionların sürətli inkişaf yoluna çıxarılmasıdır. Bu dövrdə iqtisadiyyatımızın 3 dəfədən çox artması beynəlxalq
təcrübədə rekord göstəricidir. Eyni zamanda bu fakt ona işarədir ki, qısa müddətdə keçdiyimiz inkişaf yolu bir
neçə onilliyə bərabərdir. Təsadüfi deyil ki, gənc respublika olsaq da, inkişafımız dünyada nümunəyə çevrilib. Bu
dövrdə 2 milyondan artıq yeni iş yerinin açılması regional inkişafdan xəbər verən əsas sosial-iqtisadi göstəricidir.
Pandemiyanın yaratdığı çətinliklərə rəğmən islahatların, dövlət proqramlarının real nəticəsi olaraq bu gün
Azərbaycanda iqtisadi inkişaf yenidən vüsət alır. 2022-ci ilin ötən dövründə ÜDM-nin artım tempi təsdiq edir ki,
iqtisadi islahatlar bəhrəsini verir, Azərbaycan iqtisadiyyatı artım tempini bərpa edir.
Ölkədə əldə olunan müsbət makroiqtisadi göstəricilərdə kənd təsərrüfatının öz payı var. Çünki
respublikamızda həyata keçirilən aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatının dinamik inkişafı üçün uzun
müddətdir ki, münbit zəmin yaradılıb. 19 ildə aqrar sektorda əsaslı dəyişikliklər baş verib, yeni iqtisadi və
mülkiyyət münasibətləri formalaşıb, normativ hüquqi baza təkmilləşdirilib. Kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət
dəstəyinin gücləndirilməsi, yeni çağırışlara uyğun sahə üzrə strateji hədəflərin və institusional dəyişikliklərin
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müəyyən edilməsi sahənin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinin təməlini qoyub. Bu illər ərzində milli ərzaq
təhlükəsizliyinin təminatı möhkəmlənib, daxili istehsal hesabına əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə təminatı
səviyyəsi iki dəfəyə qədər artıb, meyvə-tərəvəz və bir sıra digər məhsulların tələbatdan artıq istehsal edilməsi bu
məhsullar üzrə ixrac potensialını artırıb.
Sosial-iqtisadi nailiyyətlərlə yanaşı, Azərbaycanın qlobal enerji təhlükəsizliyi müzakirələrində aparıcı
mövqe əldə etməsi, beynəlxalq tranzit qovşağına çevrilməsi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum
qaz kəmərlərinin ardınca Bakı-Tbilisi-Qars və "Cənub qaz dəhlizi" layihələrinin reallaşması, Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı Kompleksinin istifadəyə verilməsi, fəzaya 3 peykin göndərilməsi, habelə respublikamızın
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi, Bakının beynəlxalq tədbirlər məkanına çevrilməsi,
"Avroviziya", I Avropa Oyunları və IV İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi mötəbər yarışlara evsahibliyi, ölkəmizin
Qoşulmama Hərəkatına hazırda davam edən sədrliyi Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyinin geridə qalan 19 ilinin
mühüm siyasi-iqtisadi və beynəlxalq uğurlarıdır. Dünyanın ən nüfuzlu siyasi liderləri ilə bir cərgədə dayanan
Prezident İlham Əliyevin siyasi kursu Azərbaycanın qüdrətli dövlətə, regionda və dünyada söz sahibinə
çevrilməsini təmin edib.
Azərbaycanın hər bir uğuru ölkə vətəndaşlarının öz rəhbərinə olan inamını daha da gücləndirib. Təsadüfi
deyil ki, ötən hər prezident seçkisi seçicilərin mütləq əksəriyyətinin öz səslərini cənab İlham Əliyevə verməsi ilə
əlamətdar olub. İnkişaf proseslərinin davamlı olmasını arzulayan vətəndaşlar hər dəfə seçkilərdə İlham Əliyevə
dəstəyini nümayiş etdirib. Bu, Azərbaycanda cəmiyyətin mövcud siyasi kursa rəğbətinin və inamının real təsdiqi
olmaqla bərabər, milyonların arzusunu, istəyini özündə ehtiva edib.
Fəxarət doğuran digər məqam isə Prezident İlham Əliyevin dünyada dərin analitik təfəkkürə və
məqsədyönlü, düşünülmüş siyasi iradəyə malik lider kimi qəbul olunmasıdır. Qətiyyəti, diplomatik məharəti onu
dünyanın nüfuzlu siyasi rəhbərləri cərgəsinə çıxarıb. Ona görə Azərbaycan Prezidentinin şəxsiyyəti bu gün
beynəlxalq səviyyədə ehtiramla qəbul olunur. Dövlətimizin başçısının hadisələrə baxışı, münasibəti hər bir
beynəlxalq tədbirin diqqətlə izlənilən məqamlarındandır. Məsələn, bu il oktyabr ayının 1-də Sofiyada YunanıstanBolqarıstan Qaz İnterkonnektorunun açılış mərasimində Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçin, Bolqarıstan
Prezidenti Rumen Radevin Prezident İlham Əliyev barədə söylədikləri dövlətimizin başçısının beynəlxalq
miqyasda, nüfuzlu siyasi dairələrdə ehtiramla qəbul olunan siyasi lider olduğunu göstərir.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin ən əlamətdar hadisəsi isə əlbəttə ki, torpaqlarımızın
işğaldan azad olunmasıdır. Məlumdur ki, Azərbaycan işğala məruz qalsa da, ATƏT-in Minsk qrupu, bir sıra
beynəlxalq təşkilatlar əsl həqiqətləri dilə gətirməkdən daim uzaq oldular və dolayısı ilə Ermənistanın işğal
siyasətinə dəstək verdilər, hətta ölkəmizə qarşı təzyiqlər də etdilər. Lakin cənab İlham Əliyev ilk gündən qətiyyətli
siyasət yürütdü, birmənalı şəkildə Azərbaycan torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin qurulmayacağını bəyan etdi.
İkili standartlara, işğalçının müdafiə olunmasına qarşı böyük təmkin göstərən Prezident İlham Əliyev müdrik və
uzaqgörən siyasəti ilə tədricən torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi tarixi də yaxınlaşdırdı. 2020-ci ilin 44
günlük Vətən müharibəsində isə bu tarixi missiyanı qətiyyətlə yerinə yetirməklə İlham Əliyev tariximizi
şərəfləndirdi.
Vətən müharibəsindəki Zəfər, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması Prezident İlham Əliyevin bir siyasi
lider və Ali Baş Komandan kimi qətiyyətinin və böyüklüyünün təntənəsi oldu. İşğaldan azad edilmiş
torpaqlarımızın bərpası və yenidənqurulması isə İlham Əliyev siyasətinin növbəti təntənəsi kimi tarixə düşəcək.
Bir neçə gün əvvəl Çexiyanın Praqa şəhərində Prezident İlham Əliyev, Fransa Prezidenti Emmanuel
Makron, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında
keçirilən görüş bir daha göstərdi ki, cənab İlham Əliyev Vətən müharibəsində qazanılan qələbəni indi siyasidiplomatik sferada qətiyyətlə davam etdirir. Sülhə məcbur edilən Ermənistan artıq Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanıyır. Mühüm məsələlərdən biri də odur ki, "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi", "status" kimi ifadələrdən
istifadə edilmir, Minsk qrupunun adı çəkilmir.
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurası da bu dövrdə hər zaman Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısını hiss
etmişdir. Bu diqqət və qayğıdan irəli gələrək Ağsaqqallar Şurası ölkəmizin inkişafına, Prezidentimizin yürütdüyü
siyasətə özünün layiqli töhfələrini verir. Ağsaqqallarımız dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, milli-mənəvi
dəyərlərimizin qorunması və təbliği, yeniyetmə və gənclərimizin Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarına sədaqət
və yüksək vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması kimi nəcib vəzifəni uğurla həyata keçirirlər.
Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev ölkəmizdəki inkişaf proseslərində ağsaqqalların fəaliyyətini
həmişə yüksək dəyərləndirmişdir. İctimai-siyasi fəallığın təmin edilməsi üçün yaradılan hərtərəfli şəraitə,
Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının yeni inzibati bina ilə təmin olunmasına görə ölkə rəhbərliyinə
minnətdarlıqlarını ifadə edən ağsaqqallar Prezident İlham Əliyevin ətrafında hər zaman səfərbərdirlər.
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Xalqımız hələ ilk dəfə 2003-cü ildə cənab İlham Əliyevə etimad göstərəndə əmin idi ki, Heydər Əliyev
ideyaları layiqincə davam etdiriləcək, Ulu Öndərin ölkəmizlə bağlı bütün arzuları gerçəkləşəcək. Budur,
Azərbaycanın iqtisadi və sosial inkişafı, regionun lider dövlətinə çevrilməsi, torpaqlarımızın işğaldan azad
olunması, keçmiş məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına geri dönüşü ilk növbədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin
arzularının həyata keçməsinin təcəssümüdür. Bütövlükdə, 19 ilin həqiqətləri təsdiq edir ki, Prezident İlham Əliyev
xalqımızın möhtəşəm və tarixi uğurlarının müəllifidir.
Azərbaycan. - 2022.- 15 oktyabr. - № 225. - S. 11.
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Elm və təhsilimizin böyük dostu Heydər Əliyev
Mahirə Hüseynova
“Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi haqqında” Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı 2022-ci il 29 sentyabr tarixli Sərəncam siyasi olmaqla bərabər, böyük mənəvi əhəmiyyəti
olan dövlət sənədidir.
Bu fikir ADPU-nun beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru filologiya elmləri doktoru, professor Mahirə
Hüseynovanın “Elm və təhsilimizin böyük dostu Heydər Əliyev” sərlövhəli məqaləsində yer alıb. AZƏRTAC
məqaləni təqdim edir.
Söhbət təkcə müasir deyil, ümumilikdə Azərbaycan tarixində özünün yerini müəyyənləşdirən, adını əbədi
həkk edən böyük dövlət xadimi və siyasətçidən - qüdrətli şəxsiyyət Heydər Əliyevdən gedir. Zəngin həyat yolu
və məhsuldar fəaliyyətinin bütün mərhələləri üzvi şəkildə bir-birini bağlayan, unikal şəxsiyyəti ilə həmin
bağlantılar arasında həyat fəlsəfəsini ehtiva edən Ümummilli Liderin gördüyü, artıq tarixə çevrilən müstəsna
dərəcədə əhəmiyyətli işlər gəncliyin öyrənməli olduğu irsdir. Bu irsin elmi şəkildə araşdırılaraq gəncliyə
çatdırılması isə mütəxəssislərin üzərinə düşən vəzifədir. Gəncliyimiz məhz fundamental əsasları elə Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan, sonradan Heydər Əliyevin iradəsi ilə qorunaraq saxlanılan, ayaq üstə dayanan və
Azərbaycan gəncliyinə əmanət verilən azad, müstəqil, suveren Azərbaycan Respublikasında böyüyüb yetişibdir.
Buna görədir ki, Azərbaycan gəncliyi üçün örnək olan xarakterik xüsusiyyətlərin qabarıq şəkildə yer alması
qətiyyən təsadüfi hesab oluna bilməz. Yeni yetişən gənc nəslin təhsili ilə bərabər, onların mənəvi cəhətdən
kamilliyinə çalışan təhsil işçiləri müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyevin titanik əməyi və
iradəsi sayəsində ayaq üstə dayanan dövlətin qiymətini hər məqamda xatırlatmalı, onu qorumağın nə qədər həyati
məsələ olduğunu diqqətdə saxlamalıdır.
Heydər Əliyevin hələ Azərbaycana rəhbərliyinin birinci mərhələsində, 1969-1982-ci illərdə və ondan sonra,
Sovet İttifaqının siyasi rəhbərliyində olduğu dövrlərdə və nəhayət, müstəqil Azərbaycan dövlətinin Prezidenti
olduğu zamanlarda təhsil, ədəbiyyat və incəsənət, mədəniyyət məsələlərinə hansı həssaslıqla yanaşdığı belə
məsələlərdən biridir.
Bircə o faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Ümummilli Liderin rəhbərlik etdiyi ilk beş ildə, 1969-1974-cü illərdə
ölkədə 198 elmlər doktoru, 1781 elmlər namizədi hazırlanıb, elmi-tədqiqat institutları, ali məktəblər, elm və təhsil
müəssisələri yüksəkixtisaslı peşəkar elmi kadrlarla təmin edilib. Bu illər ərzində ali təhsil müəssisələrinin sayı
Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutu, İnşaat Mühəndisləri İnstitutu, Naxçıvan Pedaqoji İnstitutu, Xankəndi Pedaqoji
İnstitutunun yaradılması ilə genişlənmişdir. Birbaşa Heydər Əliyevin təşəbbüsü və qətiyyəti ilə ölkədə yaradılan,
gələcək azərbaycanlı hərbi zabitlərin yetişməsində müstəsna rol oynayan Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Liseyin təşkil edilməsi Ümummilli Liderin həyatımızın bütün sahələrinə həssaslıqla yanaşmasının nümunəsidir.
Bu gün onlarla azərbaycanlı generalın hərbi karyerasında mühüm yer tutan Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi
Liseyin məhz Stalin repressiyasının qurbanı, sovetləşmədən sonra ilk azərbaycanlı general, Azərbaycan hərb
sənətinə şərəfli generallar bəxş etmiş Naxçıvanskilər nəslinin sonuncu general nümayəndəsinin adı ilə
adlandırılmasının çox böyük siyasi və mənəvi yükünün olması da danılmazdır. O mərhələdə Azərbaycanın ali
təhsil müəssisələrində 80 mindən artıq ali təhsilli gəncin hazırlanması ilə bərabər, ölkənin peşə məktəbləri
şəbəkəsində 95 mindən artıq gəncin orta-ixtisas təhsili alması ilə yanaşı, Ümummilli Liderin azərbaycanlı
gənclərin ölkəmizdən kənarda müxtəlif profilli ali məktəblərdə təhsil almasına çalışması və buna nail olması onun
təhsil strategiyasının diqqətəlayiq tərkib hissəsi idi. Heydər Əliyevin birbaşa təşəbbüsü ilə SSRİ-nin Moskva,
Leninqrad, Kiyev, Tartu, Odessa, Kazan, Minsk, həmçinin digər şəhərlərində fəaliyyət göstərən 151 nüfuzlu ali
məktəbə təhsil almaq üçün göndərilən gənclərin yüksəkixtisaslı kadrlar kimi Vətənə qayıtması Ümummilli
Liderin Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı planlarından xəbər verirdi.
Heydər Əliyev fəaliyyəti boyu Azərbaycan dilinə sevgisi və diqqəti ilə fərqlənib. 1977-ci ildə SSRİ-nin
yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi ilə müttəfiq respublikalarda da anoloji sənədin hazırlanaraq qəbul
edilməsinə start verildiyi vaxt Azərbaycanda gedən proseslər nəinki İttifaq dövlətində, bütün dünyada müzakirə
predmetinə çevrildi. Onu qeyd edək ki, Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının subyekti olan 15 müttəfiq
respublika nominal dövlətçilik atributlarına malik idi və həmin o atributlardan biri də hər bir respublikanın
Konstitusiyası sayılırdı. Buna baxmayaraq, 30-cu illər Stalin konstitusiyasında rus dilinin dövlət dili kimi təsbit
olunması mütəfiq respublikalar üçün də dəyişilməz, prinsipial qaydalardan biri idi və Stalinin ölümündən sonra
belə, həmin prinsip toxunulmaz olaraq qalırdı. Belə bir zamanda, SSRİ-nin əbədi göründüyü vaxtlarda, 1978-ci
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ildə Azərbaycan SSR-nin Konstitusiya layihəsi hazırlanaraq ümumxalq müzakirəsinə verildi. Müzakirələr
bitdikdən sonra ölkənin Ali Sovetinin sessiyasında Konstitusiya Komissiyasının Sədri Heydər Əliyev
“Azərbaycan Konstitusiyasının (Əsas Qanunun) layihəsi və onun ümumxalq müzakirəsinin yekunları haqqında”
məruzə ilə çıxış etdi. Məruzədə diqqətçəkən məqamlardan biri ondan ibarət idi ki, Əsas Qanunun təməl prinsipləri
arasında respublikanın milli, tarixi xüsusiyyətləri ilə bərabər, Azərbaycan dilinin dövlət dili statusunun da yer
alması heyrətamiz faktlardan oldu. Ümummilli Liderin şəxsi təşəbbüsü və qətiyyətli, inandırıcı səyləri nəticəsində
Konstitusiyanın 73-cü maddəsində yazılırdı; “Azərbaycanın Sosialist Respublikasının dövlət dili Azərbaycan
dilidir”. Xatırlatmaq yerinə düşər ki, SSRİ respublikalarının böyük əksəriyyəti üçün əlçatmaz görünən bu hadisə
bilavasitə Heydər Əliyev cəsarətinin gerçəkliyi kimi tariximizə yazıldı. Aradan 17 il keçəndən sonra, 1995-ci ilin
oktyabrında, müstəqil Azərbaycanın Prezidenti Heydər Əliyev suveren bir dövlətin, Azərbaycan Respublikası
Konstitusiya Komissiyasının Sədri kimi, komissiya iclaslarının birində tarixə dönmüş o günləri yada salıb həmin
73-cü maddədə yazılanları nəzərdə tutaraq deyəcəkdir: “Ancaq bu maddə Moskvada çox böyük etiraza səbəb
oldu. Belə izah edirdilər ki, başqa respublikalarda bu yoxdur, buna ehtiyac yoxdur... Ancaq 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 da öz Konstitusiyamıza yazmalıyıq və yazacağıq”.
Heydər Əliyev böyük dövlət adamı olaraq dilin inkişafını şərtləndirən amilləri bilir və həmin amillərin
bərqərar olması üçün bütün maksimum imkanlardan yararlanmağa çalışırdı.
Heydər Əliyevin ölkəmizə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra təşəbbüskarı olduğu Dünya
Azərbaycanlılarının I qurultayının ruhunu ifadə edən fikirləri ibrətamizdir. Dünya Azərbaycanlılarının Bakıya
toplaşan nümayəndələrinə müstəqil dövlətin rəhbərinin söylədiyi ən dəyərli tövsiyə soydaşlarımızın harada
yaşamasından asılı olmayaraq, milli dəyərlərimizi və dilimizi qorumaq idi: “Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti
onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur
hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli, mənəvi dəyərlərini, adətənənələrini yaşatmalıyıq”.
Həmin tarixi hadisədən, Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayından altı il sonra dilimizlə bağlı ölkə
Prezidentinin 2001-ci il avqustun 9-da imzaladığı “Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi
haqqında” Fərman irəliyə atılmış yeni və tarixi bir addım oldu.
Heydər Əliyevin dil siyasətində sərhəd məhdudiyyəti yoxdur. XXI əsrdə dünya türklərinin lideri, ağsaqqalı
Heydər Əliyev təkcə Azərbaycan dilinin qayğısına qalmaqla kifayətlənmir, o, müasir türk xalqlarını
yaxınlaşdırmaq, onlar arasında mənəvi, mədəni, iqtisadi bağlılığı daha da dərinləşdirmək üçün çox işlər görürdü.
Ümummilli Lider 2003-cü il fevralın 6-da Bakı şəhərində TÜRKSOY təşkilatının üzvü olan ölkələrin mədəniyyət
nazirləri Daimi Şurasının 19-cu toplantısının iştirakçılarını qəbul edərkən türk xalqlarının birliyi ilə bağlı olan çox
mühüm məqamı bu cür ifadə edirdi: “...Ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın, insani əlaqələrin inkişaf
etdirilməsi vacib məsələdir. Ancaq bunların hamısının kökündə mədəniyyət, dil, bizim adət-ənənələrimiz durur.
Bizi bir-birimizə bağlayan nədir? Bu, dilimizin eyni kökdən olmasıdır. Düzdür, bəziləri bir-birlərini başa
düşmürlər, amma biz dilimizə görə bir kökdən gəlmiş xalqlarıq. İkincisi, bizim müstəqil mədəniyyətimiz,
ənənələrimiz, müştərək mənəvi dəyərlərimizdir. Bunlar türkdilli xalqları həmişə, əsrlər boyu bir-biri ilə bağlayıb,
birləşdirib, bir-biri ilə yaxınlaşdırıbdır”.
Belə bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, bu, Heydər Əliyevin bir insan, vətəndaş, xalqının oğlu olaraq
qürur duyub xatırladığı yeganə hadisə deyildi və həmin hadisələri spesifik metodologiya ilə tədqiqatı bunu təsdiq
edir. Bu, böyük dövlət adamının, Azərbaycan mədəniyyəti və ədəbiyyatının, incəsənətinin dostu olaraq ömrünün
sonuna qədər də o cür qalan siyasət nəhənginin həyat və fəaliyyətinin mənası idi.
Ümummilli Liderin adını Azərbaycan xalqının ədəbiyyat və ictimai fikir tarixinə əbədi həkk etdirmiş,
Azərbaycan Sosialist Respublikası Xalq Komissarları Sovetinin ilk sədri, görkəmli yazıçı və dramaturq Nəriman
Nəcəf oğlu Nərimanovun adının əbədiləşdirilməsi istiqamətində gördüyü işlər də onun həyat fəlsəfəsindən xəbər
verir. Azərbaycanda ilk kommunistlərdən biri olan, xalqının nicat və xoşbəxtlik yolunu sosializmdə görən doktor
Nəriman Nərimanov hələ Xalq Komissarları Sovetinin sədri olarkən Bakıda yüksək partiya və hökumət
vəzifələrində çalışan erməni millətçilərinin və onların təsiri altındakı digər millətlərin nümayəndələrinin (təəssüf
ki, onların arasında azərbaycanlılar da az deyildi) qərəzli hücumuna məruz qaldı. Əlbəttə, hücum edənlərin xalqını
göz bəbəyi kimi sevən bir insana “millətçi” damğası vurması elə bir çətinlik tələb etmirdi və bu belə də oldu.
Nəriman Nərimanova hücumlar elə bir həddə çatdı ki, nəhayət, onu şəxsən tanıyan Vladimir İliç Lenin çıxış
yolunu doktor Nərimanovu Moskvaya aparmaqda gördü. Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin dörd sədrindən biri olan
Nəriman Nərimanov burada da Kommunist Partiyasının Baş katibi olan, intriqalar içində hakimiyyətini
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genişləndirməklə bərabər, dərinləşdirməyi də bacaran İosif Stalinin hədəfinə çevrildi. 54 yaşında həyatdan gedən,
Kreml divarları yanında dəfn edilməyə layiq görülən Nəriman Nərimanovun fiziki ömrünün Stalin repressiyasının
qurbanına çevrilməsi mümkün olmasa da, onun ölümündən sonra, “xalqlar atası”nın birbaşa göstərişi ilə Nəriman
Nərimanova “millətçi” damğası vurularaq adının çəkilməsi yasaqlandı. İllər sonra Stalinin ölümünə, repressiya
qurbanlarının reablitasiya olunmalarına baxmayaraq, Nərimanovun adı üzərindən qara pərdə qalmaqda davam
edirdi. 1969-cu ildə Heydər Əliyevin Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi
seçilməsindən 5-6 ay sonra, Nəriman Nərimanovun anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində o, xalqının
maariflənməsi yolunda sonuncu imkanlarını belə əsirgəməyən böyük maarifçi və ədəbiyyat adamının, görkəmli
dövlət xadiminin müdafiəsinə qalxdı. Heydər Əliyev vaxtilə Nəriman Nərimanova atılan böhtan və iftiraların
əsassızlığını ortaya qoyaraq, Kremlin o zamankı ideoloqlarını, həmçinin Siyasi Büronun rəhbərliyini
Nərimanovun haqsız yerə təqib olunduğuna inandıra bildi. Ümummilli Liderin Kremlin müqavimətini qırmağı iki
il vaxt aparsa da, uğurla nəticələndi və Azərbaycan xalqının böyük oğlu Nəriman Nərimanovun anadan olmasının
100 illiyi vaxtında, 1970-ci ildə deyil, iki il sonra, 1972-ci ilin iyununda keçirildi. Bu, Heydər Əliyevin təkcə
Nərimanovun bədxahları üzərində deyil, bədxahların söykəndiyi şər üzərindəki möhtəşəm qələbəsi olmaqla
bərabər, ədalətin çaldığı zəfər idi.
Bunlarla belə, onun fəaliyyətində ədəbiyyata və ədəbiyyat xadimlərinə münasibəti, həmin münasibəti
şərtləndirən qayğısı hər məqamda görünür. Bu, böyük vətəndaş yanğısının simvolu olan ölməz əməllərdəndir.
Onlardan biri kimi, Azərbaycan poeziyası və dramaturgiyasının görkəmli nümayəndələrindən birinin, ədəbiyyat
tariximizdə olduğu kimi, xalqımızın maarifçilik tarixində də silinməz izlər qoyan, yaradıcılığı ilə bərabər, şəxsi
həyatında da əyilməzlik simvoluna çevrilən Hüseyn Cavidə münasibətin təqdimatıdır. Ötən əsrin 30-cu illərinin
qanlı repressiya maşınının qurbanı, uzaq Sibirdə, Kalımdakı düşərgədə həyatını faciəli şəkildə bitirən Hüseyn
Cavidin anadan olmasının 100 illiyi ərəfəsində Heydər Əliyev ancaq onun edə biləcəyi addımı atır. Böyük şair və
dramaturqun yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi ilə bağlı qərarın qəbul edilməsindən sonra o, Sibir
həbsxanasında vəfat etmiş şairin qəbrini axtarıb tapdırır və nəşinin Azərbaycana gətirilməsinə nail olur. Böyük
ehtiramla Vətənə gətirilən Hüseyn Cavid ilə Bakıdakı vida mərasimindən sonra o, doğulduğu torpağa verilmək
üçün Naxçıvana yola salınır.
Heydər Əliyevin obrazını təşkil edən qatlar İmadəddin Nəsimi, ya Üzeyir Hacıbəyov, Cəfər Cabbarı, yaxud
Müslüm Maqomayev, Cəlil Məmmədquluzadə və Mirzə Ələkbər Sabir, Səməd Vurğun, Məmməd Səid Ordubadi,
Aşıq Ələsgər, Molla Pənah Vaqif və onlarla digər yaradıcı insanlara münasibətdə açılır. Bu obrazın hər bir qatında
xalıqının bu günü ilə çuğlaşan tarixi keçmişinə hörmətlə bərabər, gələcək nəsillər qarşısında məsuliyyət hissini
görmək mümkündür.
Bu, o vaxtkı Sovetlər İttifaqında Azərbaycanın rəhbəri Heydər Əliyevin misilsiz cəsarətinin nəticəsi idi.
Yada salaq ki, 1930-cu illər Azərbaycan poeziyasının gənc olmasına baxmayaraq, ən istedadlı nümayəndələrindən
biri, repressiya qurbanı olmuş Mikayıl Müşfiqin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi də Ümummilli Liderin bu sahədəki
xidmətlərindən biridir.
Görkəmli dramaturq Cəfər Cabbarlının ədəbi irsinin nəyə görə xüsusi qiymətləndirməsi Heydər Əliyevin
xalqımızın ən gözəl keyfiyyətlərinin ədəbiyyatda bərqərar olunması işinin davamı sayıla bilər. Məhz həmin
keyfiyyətlərdir ki, millətin gələcək yolunu uzadır, onu mənalı və qaynar cəmiyyətə aparır: “Cabbarlının həyatı öz
böyük istedadını xalqa... xidmət göstərməyə həsr etmiş möhkəm əqidəli və coşqun ehtiraslı döyüşçünün, alovlu
vətəndaşın həyatıdır”.
Heydər Əliyev zəmanəmizin böyük filosofu və mütəfəkkiri idi. Onun formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi
azərbaycançılıq fəlsəfəsi Azərbaycanın müasir dünyada xüsusi yerini müəyyən etmiş, milli dövlətçiliyimizin
bünövrəsini təşkil edərək, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Azərbaycan
ziyalısını son yüzilliklərdə ən ciddi bir şəkildə düşündürən milli dirçəliş problemləri bütöv şəkildə Heydər
Əliyevin həmin illərdəki fəaliyyəti ilə strateji dövlət siyasətinə, elmdən, sosiologiyadan və fəlsəfədən əməli
siyasət müstəvisinə keçmişdir.
İstər sovet Azərbaycanının rəhbəri, istərsə də müstəqil ölkənin Prezidenti kimi, əlbəttə, Ümummilli Liderin
işi başından aşır, lakin bu “başdan aşan” işlərin məcrasında xalqının vətənpərvərliyini, mənəvi tərbiyəsini önə
çəkən rəhbərin parlaq obrazı dayanırdı. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının qurultaylarında, ayrı-ayrı ədəbiyyat və
mədəniyyət xadimlərinin yubiley tədbirlərində söz demək üçün imkan yaranan hər məqamda Heydər Əliyev
“insan qəlbinin mühəndisi olan yazıçılara” sadə bir oxucu olaraq müraciət edir, gələcək nəslin tərbiyə işində
onların missiyasını yada salırdı: “Sizin əsərləriniz adamları keçmişin qalıqlarına, bunlara laqeyd münasibətə qarşı
barışmaz mübarizəyə səsləməli və qaldırmalıdır, həyatımızda işıqlı, fərəhli qüvvələri və hadisələri təsdiq etməli,
ucaltmalıdır”.
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Gəncliyin niyə istənilən prosesin “vintciyi və təkərciyi” olmadığını, əksinə, bir sıra hallarda onun
lokomotivinə çevrildiyini xatırladan Heydər Əliyev həmin gəncliyə qayğının vacibliyi ilə bərabər, onlardan
məsuliyyət tələb edilməsinin xüsusi əhəmiyyətindən danışmaqla bəşəriyytin formalaşdığı zamandan bəri onun
vacib “atalar və oğullar” polemikasının əhəmiyyətini yada salırdı. Həmin polemikanın əbədi sualları gündəmdə
olduğu qədər hər bir cəmiyyət inkişafa doğru gedəcək deyən ümummilli liderimiz bu zaman mənəvi məsuliyyəti
də yada salırdı: “Yalnız o yazıçının insan 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 bilər, yəni xalq qarşısında öz
mənəvi məsuliyyətini bütün dərinliyi ilə dərk edir”.
Dünyaya yeni baxış ona görə lazım deyil ki, keçmişdə olanların üstündən xətt çəkəsən, əksinə, yeni baxış
ona görə lazımdır ki, keçmişdə olan ən yaxşıları yaradıcılıqla inkişaf etdirib yeni nəfəs verəsən. Bu, tərəqqiyə
çəkən sadə yollardan biridir və Ümummilli Lider həmin yolla getməyi məqbul sayır, bu yolda ədəbiyyatı yaradan
müasirləri qarşısında duran vəzifələri bir daha yada salırdı.
Yazıçının “özü, onun istedad və məsuliyyəti” ilə yanaşı, ədəbiyyatın bütün mənalarda, inkişafında ədəbi
tənqidin yerini və oyanayacağı rolu xatırladırdı. O, hesab edirdi ki, bu inkişafda tənqidçilərin missiyası ancaq
yaranmış və yaranan ədəbiyyat nümunələrindəki ideya xəttinin deyil, həmin xəttin oxucunun həyatında yerini
müəyyənləşdirmək də olmamalıdır; ədəbi tənqidin vəzifəsi “oxucu və yazıçı” tandeminin düzgün qurulması işində
ən qərəzsiz arbitr rolunu oynamaqdan ibarətdir. Bunlar sovet Azərbaycanına rəhbərlik etmiş müdrik rəhbərin
gələcək nəslin tərbiyə işi ilə bağlı keçirdiyi narahatlıq hissləridir. Bu, ancaq böyük vətənpərvər insanlara xas olan
narahatlıq duyğularıdır, vətənin sabahı üçün məsuliyyət daşıyan, xalqının daha işıqlı gələcəyi üçün əsaslı zəminlər
yaratmaq istəyi ilə ifadə olunan sözlərdir.
Heydər Əliyevin siyasi varisi, xalqımızın son 250 illik tarixinin ən böyük Qələbəsinin memarı 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”.
Onu vurğulayaq ki, günümüzdə Ulu Öndərin milli dövlətçilik ideologiyasını doğma Azərbaycanın uğur
faktoruna çevirən Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli və düşünülmüş siyasəti sayəsində ölkəmizin müstəqil dövlət
kimi beynəlxalq arenada mövqeləri daha da möhkəmlənib, regionda liderliyi təmin edilib. 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.
Ümummilli Liderin təkcə adını deyil, onun əməllərini yaşadan, siyasi arzularını həyata keçirən Heydər
Əliyev Fondu ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında elm və təhsilin hamisi, müxtəlif
sosial layihələrin müəllifi kimi ancaq Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından kənarda da tanınır.
Bu, ümumilikdə Heydər Əliyevin siyasətdə və dövlət idarəetməsində yaratdığı kursun, varislik prinsipinin
görünən tərəfləridir. Apardığı böyük işlərin miqyasını aydın təsəvvür edən və onunla haqlı olaraq qürur duyan
Ümummilli Lider qazandığı hər bir uğuru şərtləndirən faktor kimi, yeganə dayaq nöqtəsi olaraq dogma xalqını
görürdü. Buna görədir ki, dünyanın ən nüfuzlu siyasət adamları cərgəsinə qatılan, xalqının böyük sevgi ilə
ümummilli adlandırdığı böyük şəxsiyyət qürurla deyirdi: “Hər zaman fəxr etmişəm ki, mən azərbaycanlıyam!”.
Azərbaycan müəllimi. - 2022. - 21 oktyabr. - № 41. - S. 5.
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Müstəqil dövlət quruculuğunun bayraqdarı
Amin İsmayılov,
AMEA-nın müxbir üzvü, professor, YAP İdarə Heyətinin üzvü
Azərbaycanlılar siyasi təfəkkürü və tarixi situasiyaya düzgün reaksiyası ilə hər zaman öndə olublar. Şərqin
ilk demokratik respublikasının qurulduğu Azərbaycan 70 ildən sonra dövlətçiliyini yenidən bərpa etməklə
azadlığımıza qənim kəsilən qüvvələrin məkrli planlarını alt-üst edib.
XX əsrdə ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini elan edən Azərbaycan xalqı qazanılmış müstəqilliyini qoruyub
möhkəmləndirmək üçün daxili və xarici qüvvələrə qarşı mübarizədə güclü lider və mütəşəkkil siyasi mərkəzin
olmasının vacibliyini tarixi zərurət kimi dərk edirdi.
Sovet siyasi sistemin iflasından sonra yaranmış ideya məfkurəvi boşluqda ayrı-ayrı pərakəndə qüvvələr
ölkədə bir sıra siyasi partiyalar yaratmışdılar. Amma bu qurumlar nəinki ölkəni böhrandan çıxarmaq, hətta
müstəqilliyi qorumaq gücündə deyildilər.
Lidersizlik və naşı rəhbərlik səbəbindən Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət çox ağır idi. Ölkədə xaos,
özbaşınalıq, intizamsızlıq baş alıb gedirdi. Bir yandan da separatizm meyilləri ortaya çıxmışdı. Müstəqil
Azərbaycan dövləti vətəndaş müharibəsinə sürüklənir, uçuruma yuvarlanırdı. Həmin ağır dönəmdə xalqın
qarşısında taleyüklü suallar yarandı: Nə etməli? Vəziyyətdən necə çıxmalı?
Xoşbəxtlikdən, çıxış yolu vardı. Bu yolu Heydər Əliyev tapdı. Vətənin xilası naminə sağlam qüvvələrlə
birgə çıxış yolları axtaracağı aşkar idi. Xalq birmənalı şəkildə qurtuluş və xilas yolunun yalnız bu dahi, qüdrətli
şəxsiyyətə bağlı olduğuna əmin oldu.
Xalqın bu qəti qənaəti müstəqilliyin elan edilməsinin birinci ildönümü günlərində zamanın sosial sifarişi
kimi meydana çıxdı. Azərbaycanın 91 nəfər tanınmış, nüfuzlu ziyalısı ölkə əhalisinin iradəsini əks etdirən
məktubla Heydər Əliyevə müraciət edərək onun rəhbərliyi ilə güclü bir partiya yaradılmasının zəruriliyini bəyan
etdilər. O zaman ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətə qayıtmaq istəmirdi, amma həyatından çox sevdiyi
xalqının taleyinə də biganə qala bilmədi. Ulu öndər yeni partiyanın qurulmasına razılıq verdi və müstəqil
Azərbaycanın taleyində xilaskarlıq rolu oynayacaq siyasi qurumun sədri seçildi. Beləliklə 1991-ci ilin noyabrında
Naxçıvanda təsis edilən Yeni Azərbaycan Partiyası, sözün həqiqi mənasında, xalqımızı qurtuluş və inam
ünvanına, xalqın arzu və istəklərini özündə ehtiva edən nəhəng hərəkat rəmzinə çevrildi.
Bir məqamı da yada salmaq istəyirəm. Partiyanın elan olunduğu zaman ölkəmiz iqtisadi, siyasi böhran
içində boğulurdu. Lakin dahi siyasətçi Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtmaqla böyük fəlakəti sovuşdurdu. 1993cü ilin payızında ümummilli liderin müstəqil Azərbaycan dövlətinin Prezidenti seçilməsi ilə müstəqil
Azərbaycanda milli-dövlətçilik quruculuğu başlandı. Əsl xalq liderinin gərgin fəaliyyəti və müdrik qərarları ilə
Azərbaycanda sabitlik və qayda-qanun bərpa olundu. Bu, xalqın öz böyük liderinə tam inanması, ona böyük inam
və etimad göstərməsi dəstək verməsi nəticəsində mümkün oldu.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu milli istiqalılımızın əbədilyini təmin etmək idi. Böyük rəhbər
bildirirdi ki, dövlət müstəqilliyi qorumaq onu əldə etməkdən daha çətindir. Məhz Heydər Əliyevin misilsiz dühası
sayəsində Azərbaycanda milli dövlətçiliyin bütün atributları gücləndirildi. 1995-ci ildə onun təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə müstəqil dövlətin ilk konstitusiyası qəbul olundu. Bununla da Azərbaycan xalqı sivil, hüquqi dövlət
qurmaq arzusunda olduğunu bütün dünyaya bəyan etdi.
Xalqımızın müstəqil dövlətin qorunması və yüksəlişi üçün vacib bildiyi güclü lider– mütəşəkkil siyasi
mərkəz tandemi fəaliyyətə başladı. YAP ölkənin peşəkar və vətənpərvər komandasını formalaşdıran siyasi mərkəz
kimi dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürdü və yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalan müstəqil Azərbaycan iqtisadi
və siyasi yüksəliş yoluna qədəm qoydu.
Azərbaycan dövlətinin nüfuzu təkcə öz coğrafi ərazisində deyil, beynəlxalq aləmdə də davamlı olaraq
yüksəlməyə başladı. Azərbaycanda demokratik siyasi və iqtisadi islahatların aparılması, insan hüquqlarının
qorunması istiqamətində görülən işlər xalq tərəfindən rəğbətlə dəstəkləndi, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
razılıqla qarşılandı.
Rəsmi Bakı sivil dünyanın mütərəqqi siyasi və iqtisadi qurumları ilə əməkdaşlığını genişləndirdi.
Ölkəmizdə söz, ifadə, mətbuat azadlığı sahəsində uğurlu addımlar atıldı. Ümummili liderin rəhbərliyi altında
aparılan düzgün daxili və xarici siyasət kursu qısa müddətdə ölkəni qlobal arenaya çıxara bildi. Azərbaycanın
çağdaş tarixinin uğur və yüksəliş mərhələsi başlandı.
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Xilaskar lider kimi tarixə möhür vuran Heydər Əliyevin layiqli varisi kimi Prezident İlham Əliyev həm
YAP, həm də dövlət rəhbəri kimi bu yolu uğurla davam etdirdi. Yarandığı gündən Azərbaycanın inkişaf və
tərəqqisini qarşıya məqsəd qoyan YAP müasir tariximizin şərəf və qürur salnaməsinin yazılmasında daim
Prezidentimizlə birlikdə oldu.
30 il ərzində qatıldığı bütün seçkilərdə qalib gəlməsi faktı ilə YAP müasir dünya siyasi sistemində analoqu
olmayan uğura da imza atıb. Bu həm də xalqın ümumxalq partiyası sayılan siyasi təsisata inamının və etimadının
göstəricisidir. Ümummilli liderin dövətçiliyimizin xilası, ölkəmizin tərəqqisi naminə yaratdığı YAP bu gün ərazi
bütövlüyünü təmin etmiş, regionun lider dövləti statusunu qazanmış güclü Azərbaycanın qurucu komandasıdır.
Qarabağ uğrunda Vətən müharibəsinin qalibi güclü siyasi lider Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi
bu siyasi komanda müstəqil dövlətin həlledici siyası qüvvəsidir. Bu qüvvə ötən illərdəki kimi bu gündə
yüksəlişdədir. YAP-ın tarixi, əslində, həm də müstəqil dövlətimizin uğur tarixidir. Elə bir tarix ki, bundan sonra
da politoloqlar və siyasi analitiklər uğur tarixi kimi öyrənəcək və tədris ediləcək.
YAP xalqın tarixi inamını tam doğruldaraq sözün əsl mənasında yeni Azərbaycan qurdu. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu, Prezident İlham Əliyevin davam etdirdiyi quruculuq və inkişaf yolu bu gün də
uğurla davam etdirilir. Güclü liderlə güclü siyasi mərkəzin vəhdəti daha güclü Azərbaycan yaradır.
Azərbaycan öz qədim tarixi boyu heç vaxt bu qədər güclü və qüdrətli olmayıb. İlham Əliyevin liderliyi ilə
regionda tarixi ədaləti bərpa edən Cənubi Qafqazda sülhün, sabitliyin, inkişaf və tərəqqinin aparıcı qüvvəsi,
lokomotividir.
Azərbaycanın parlaq uğurlarında Yeni Azərbaycan Partiyasının, onun ölməz lideri ulu öndərin imzası var.
Azərbaycanın milli ideologiyasının, siyasi fikir tarixinin bayraqdarı olan YAP xilaskarlıq missiyası ilə həm də
xalqımızın mənəvi sərvətidir. Partiyanın 30 illik yubileyi ölkəmizdə ümumxalq təntənələri ilə qeyd edilir. YAPın partiya olaraq yaradılması və bugünkü varlığı xalqımızın böyük mənəvi-siyasi potensialıdır.
30 illik uğurlu fəaliyyətə nəzər saldıqda bir daha aydın olur ki, YAP dünənin, bu günün və gələcəyin
partiyası olaraq qarşısına qoyduğu bütün hədəflərə nail olan mükəmməl bir siyasi təsisatdır. Xalqımız əmindir ki,
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmiz qüdrətli
dövlət və yüksək inkişaf etmiş cəmiyyət naminə müqəddəs missiyasını bundan sonra da şərəf və ləyaqətlə yerinə
yetirəcəkdir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 1 noyabr. - № 239. - S. 1,4.
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Heydər Əliyev yolunun avanqard siyasi qüvvəsi
Yeni Azərbaycan Partiyası – 30
Mixail Zabelin,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin aparıcı siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyası 30 il əvvəl
dövlətçiliyimizin bərpasının ilk vaxtlarında – ölkənin çətin, mürəkkəb vəziyyətdə olduğu günlərində
yaranmışdır.
Belə bir partiyanın siyasi meydana çıxmasını o zamankı qeyri-sabit ictimai-siyasi şərait, iqtisadiyyatın
dagılması, xaos və özbaşınalıq, Qarabagda hərbi uğursuzluq, Azərbaycanın şimal və cənub sərhədlərində təşkil
edilən sepatratçılıq oyunları, bütövlükdə, yeni qazanılmış müstəqilliyin və ölkənin ərazi bütövlüyünün qoruyub
saxlanması kimi taleyüklü vəzifələr tələb edirdi. Azərbaycan xalqı qəti olaraq anlayırdı ki, respublikanı bu ağır
vəziyyətdən xilas edə biləcək yeganə lider Heydər Əliyevdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan ölkənin ciddi sınaqlara məruz qaldığı belə bir dövrdə ölkə
ziyalılarının təşəbbüsü və fəal iştirakı ilə yarandı. Azərbaycanın taleyini düşünən insanlar ölkəni böhrandan çıxara
biləcək yeni bir partiya yaratmaq təşəbbüsü ilə xalqın sınanmış lideri və müdrik oğlu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti
ətrafında birləşdilər. Məhz belə bir vaxtda 91 nəfər Azərbaycan ziyalısının imzası ilə xalqımızın dahi oğlu,
tanınmış dövlət xadimi və böyük təcrübəyə malik Heydər Əliyevə müraciət göndərildi. Ümummilli lider Heydər
Əliyev o dövrdə blokada şəraitində olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə sədrlik edirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev ölkə ziyalılarının
xalqın adından ona ünvanlanmış müraciətini qəbul etsə də,
onun Bakıya gəlməsinə o zamankı hakimiyyət maneələr yaratdığından 550 nəfərdən ibarət təşəbbüs qrupu
Naxçıvana gedərək partiyanın təsis konfransını orada keçirməyə nail oldular. Azərbaycanın bütün regionlarından
seçilmiş nümayəndələrin təmsil olunduğu konfrans 1992-ci il noyabrın 21-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə
keçirildi. Konfransda Heydər Əliyev yekdilliklə partiyanın Sədri seçildi. Yeni təşkilatın proqram və nizamnaməsi
qəbul edildi, Siyasi Şurası, İdarə Heyəti və sədrin müavinləri də seçildi.
Beləliklə, müstəqil Azərbaycan tarixində öz üzərinə böyük tarixi missiya götürən və xalqımızın həyatında
mühüm hadisəyə çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyası yarandı. Həmin tarixi hadisələri dəyərləndirən ulu öndər
Heydər Əliyev sonralar deyirdi: “Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi proseslərin
içərisindən çıxan zərurətdir... Yeni Azərbaycan Partiyasının fərqi ondan ibarətdir ki, bu partiya onu yaratmaq,
siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən adamların istəkləri ilə, bir təşkilati mərkəz olmadan... ağır şəraitdə, böyük
təqiblər şəraitində yaranmış bir partiyadır”.
YAP müxalif partiya olaraq yaransa da 1993-cü il oktyabr ayının 3-də YAP-ın sədri Heydər Əliyevin
prezident seçilməsi və 1995-ci ilin noyabr ayının 12-də Milli Məclisə seçilən deputatların əksəriyyətinin Yeni
Azərbaycan Partiyasının üzvləri olması ilə iqtidar partiyasına çevrilmiş, ona olan ümumxalq inamı bir daha təsdiq
edilmişdir. Qısa zaman çərçivəsində xalqı ətrafına toplayaraq iqtidar partiyasına çevilən YAP, eyni zamanda,
ölkədə demokratiyanın inkişafında aparıcı qüvvə kimi özünü təsdiqləmiş və Azərbaycanın müstəqilliyinin
təminatçısı kimi özünü doğrultmuşdur. Milyonların dəstəklədiyi və arxasınca inamla addımladığı iqtidar partiyası
illərin sınağından cəsarətlə çıxaraq, öz qüdrəti ilə fərqlənərək qarşıya qoyulan məqsəd və amal uğrunda inamla
mübarizə aparmışdır.
Yarandığı gündən Yeni Azərbaycan Partiyasının məramı dövlət müstəqilliyinin qorunub
möhkəmləndirilməsindən, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsindən, demokratik, hüquqi, dünyəvi cəmiyyət
qurulmasından, əmin-amanlıq, ictimai-siyasi sabitlik, milli həmrəylik, güclü və sosialyönümlü iqtisadiyyat
yaradılmasından ibarət olmuş və partiyamız 30 ildə öz məqsədlərinə uyğun fəaliyyət göstərmişdir. Partiya bütün
məqamlarda ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə dövlətçilik, milli-mənəvi dəyərlərimizə sadiqlik mövqeyində
dayanmış, xalqımızın arzularının ifadəçisi kimi çıxış etmişdir. YAP iqtidar partiyası olaraq, Heydər Əliyev
siyasətinin avanqard qüvvəsi kimi, xalqımızın qarşısında dayanan vəzifələrin həll edilməsinə layiqli töhfəsini
vermişdir.
2003-cü ilin oktyabr ayının 15-də keçirilən Prezident seçkilərində YAP Sədrinin birinci müavini İlham
Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmiş, 2005-ci ilin mart ayının 26-da keçirilən Yeni
Azərbaycan Partiyasının III Qurultayında isə yekdilliklə partiyanın Sədri seçilmişdir.
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Bu gün ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursu Prezident, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sədri İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir. Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə ölkəmiz uğurla inkişaf edir. Son illərin
statistikasına və siyasi xronikasına baxmaq kifayətdir ki, Azərbaycan Respublikasının uğurlu inkişaf mənzərəsi
hər kəsin gözü önündə canlansın.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə olan nüfuzunun durmadan artması, daxili və xarici siyasətin ən nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən dəstəklənməsi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin idarəçilik kursunun dövlət
başçısı, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyev tərəfindən qətiyyətlə davam etdirilməsinin
nəticəsidir. İndi Azərbaycan dünya birliyini maraqlandıran ən qlobal layihələrin təşəbbüskarı, iştirakçısı və
müəllifidir. Azərbaycanın iştirakı olmadan bölgədə heç bir layihənin icrası mümkün deyil.
Ölkəmizin müsbət beynəlxalq imicinin daha da möhkəmlənməsinə, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasına müstəsna töhfələr vermiş Mehriban xanım Əliyevanın Yeni Azərbaycan
Partiyası sədrinin birinci müavini təyin olunması partiyanın nüfuzunun və gücünün, Yeni Azərbaycan Partiyasına
ictimai dəstəyin daha da artması baxımından olduqca mühüm əhəmiyyətə malikdir.
Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hərbi, siyasi və diplomatik sahələrdə uğurlu
fəaliyyətin həyata keçirilməsi,
xalq – iqtidar birliyi 30 ilə yaxın müddətdə düşmənin işğalı altında qalan tarixi torpaqlarımızın azad
edilməsi ilə nəticələndi. Qüdrətli Azərbaycan Ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatlar apararaq 44 gün ərzində
Ermənistanın silahlı qüvvələrini darmadağın etməsi, düşmənin məğlub olaraq qarşımızda diz çökməsi və təslim
olması xalqımızın tarixi zəfəridir.
Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə sürətlə bərpa-quruculuq işləri aparılır. Ərazilərin minalardan
təmizlənməsi prosesi həyata keçirilir, yeni yol infrastrukturu yaradılır. Elektrik enerjisi ilə təchizat məsələləri həll
edilir, hava limanları tikilib istifadəyə verilir, Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən bütün Qarabağ “yaşıl
enerji” zonası elan edilib. Yaşayış məntəqələri “ağıllı şəhər”, “ağıllı kənd” konsepsiyaları əsasında bərpa olunur.
Artıq böyük qayıdışa start verilib və inanırıq ki, yaxın müddətdə bütün məcburi köçkünlər öz yurdlarına
qayıdacaqlar.
Ötən müddət ərzində YAP-nın qurultaylarında qəbul edilən tarixi qərarlar ölkəmizin gələcək inkişaf
perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm rol oynamışdır. Bu mənada Yeni Azərbaycan
Partiyasının VII qurultayı da ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında çox mühüm və əlamətdar hadisə kimi yadda
qalmışdır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 16 noyabr. - № 249. - S. 7.
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Zaman özü dahi Heydər Əliyevi Respublika hakimiyyətinə gətirmişdir
Fərəcov Ə.N.
YAP Veteranlar Şurasının və “91-lər”in üzvü, ADPU-ııun professoru, Prezident təqaüdçüsü
Qurbanov S.Ş.
Səbail rayonu YAP “Ü.Hacıbəyov-68” ƏPT sədri, ADPU-nun dosenti
Siyasi fəaliyyətinin ilk illərində dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında çalışan Ulu Öndər bütün imkan daxilində
azərbaycanlıların bu orqanda işə düzəlmələrinə xüsusi səy göstərmişdir. Bununla yanaşı, o illərdə çox saylı
Azərbaycan ziyalısını gerçəkləşə biləcək real repressiyadan xilas etmişdir. Təsadüf deyil ki, sonralar həmin
şəxslər mətbuat vasitəsilə Ulu Öndərin ünvanına dəfələrlə təşəkkürlərini bildirmişlər. Heydər Əliyev 1964-cü
ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində sədr müavini, 1967-ci ildən isə həmin
Komitənin sədri vəzifəsində müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərmişdir. Heydər Əliyev yeganə azərbaycanlıdır ki,
dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işləyərkən general rütbəsinə yüksəlmişdir.
Heydər Əliyev 1969-1982-ci illərdə Azərbaycan KP MK-nın Birinci katibi və Büro üzvü, 1982-ci ilin
noyabrından 1989-cu ilə kimi SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində işləmişdir. 1971-ci ildən
Sov.İKP MK üzvü, 1976-cı ildən Sov.İKP MK siyasi Büro üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ildən Sov.İKP Siyasi
Büro üzvü olmuşdur. Heydər Əliyev 1979 və 1983-cü illərdə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq
görülmüşdür.
Bütün məqamlarda vaxt, zaman özü H.Əliyevi Azərbaycana rəhbər vəzifəyə gətirmişdir. H.Əliyev birinci
dəfə Respublika hakimiyyətinə gələrkən keçmiş İttifaq Respublikaları arasında Azərbaycan Respublikası ən aşağı
yerlərdən birində dururdu. Qısa məqamda H.Əliyevin ən yüksək işgüzarlığı, intellektual səviyyəsinin imkanları
vəziyyəti elə məqamlara gətirdi ki, Azərbaycan bir-birinin ardınca dəfələrlə keçici Qırmızı Bayraq ordeni aldı.
Nəticədə Azərbaycan İttifaq Respublikaları arasında ən yüksək səviyyəyə ucaldı. Bir rəhbər olaraq H.Əliyev
Azərbaycanın həyati əhəmiyyəti olan bütün sahələrinə, o cümlədən sənayenin, kənd təsərrüfatının, təhsil,
mədəniyyət, səhiyyə sahələrinin inkişafına xüsusi diqqət göstərirdi. Təhsillə əlaqədar olaraq bir neçə məqamı
xatırlamaq istəyirik. Ulu Öndərin Respublikamızda birinci dəfə siyasi hakimiyyətdə olduğu 1969-1982-ci illərdə
məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin sayı 1600-dən 1875-ə çatmışdı. Azərbaycanın şəhər, kənd və qəsəbələrində
700-ə qədər yeni məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Onun şəxsi təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə həmin
illərdə 5 yeni ali təhsil müəssisəsi yaradılmış, ali məktəb tələbələrinin sayı 70 mindən 100 min nəfərə
çatdırılmışdır. H.Əliyevin şəxsi təşəbbüsü və qayğısı sayəsində həmin illərdə 17 min Azərbaycan gəncinin keçmiş
İttifaqın 50 şəhərinə 170-dən artıq ali məktəbin 250-dən çox müxtəlif ixtisası üzrə təhsil almağa getməsi təmin
olunmuşdur. Ulu Öndərin uzaqgörən siyasətinin mühüm mərhələsi azərbaycanlı hərbi kadrların yetişdirilməsini
də əhatə edirdi. H.Əliyevin qayğısı sayəsində yalnız 1982-ci ildə keçmiş Sovetlər Birliyinin ən nüfuzlu ali hərbi
məktəblərinə 550 nəfər azərbaycanlı gənc qəbul edilmişdi.
Ulu Öndər Azərbaycan gəncliyinin sadəcə respublikadan kənarda təhsil alması kimi mövqe ilə
kifayətlənmirdi. O, şəxsən özü gənclərlə görüşür, onlara məsləhət və tövsiyələrini verirdi. Bu, Azərbaycan
gəncliyi üçün böyük bir stimul idi. Bu potensial Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra ölkə üçün son dərəcə
müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Çünki hər bir ölkənin inkişafı üçün onda bacarıqlı kadr potensialının olması
vacib şərtlərdən biridir. H.Əliyev hələ o zaman yaxın gələcəkdə Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olacağını
düşünürdü və sonralar bu fikrini açıq şəkildə ifadə etmişdir: “Bəli, mən bu işləri görərkən həm də gələcək müstəqil
Azərbaycan üçün fəaliyyət göstərirdim və gələcək müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsaslarını yaradırdım”
Ulu Öndərin Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alma sahəsindəki bu uzaqgörən siyasəti müasir
dövrümüzdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Belə
ki, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində 5 min
nəfər azərbaycanlı gəncin xaricdə ölkəmiz üçün vacib olan ixtisaslar üzrə təhsil alması nəzərdə tutulmuş və təmin
olunmuşdur. Ulu Öndərin keçmiş SSRİ-nin ali hərbi məktəblərində azərbaycanlı hərbi kadrlar hazırlanmasına,
həmçinin C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nəzdində “Hərbi və
fiziki təlim” fakültəsinin yaradılmasına istiqamətlənmiş müdrik, uzaqgörən siyasəti nəticə etibarilə bu gün
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Cənubi Qafqazda qalib qüvvəyə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır.
Adı çəkilən fakültə SSRİ Müdafiə və Təhsil nazirliklərinin birgə təqdimatı əsasında SSRİ Nazirlər
Sovetinin sədri Aleksey Nikolayeviç Kosıginin imzaladığı sərəncamla yaradılmışdır. Bu fakültə SSRİ-də
dördüncü, Zaqafqaziyada isə birinci və yeni idi. Fakültənin təşkili ulu öndər Heydər Əliyevin ciddi səyi
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nəticəsində 1981-ci ildə mümkün olmuşdu. Fakültəyə ancaq ordu sıralarında nümunəvi xidmət etmiş gənclər
qəbul olunurdu. Fakültə leytenant rütbəsi ilə respublikanın ümumtəhsil orta məktəbləri üçün ildə 200 nəfərə qədər
ibtidai hərbi hazırlıq müəlliminə ali təhsil diplomu verirdi. Ulu Öndərin bu qabaqlayıcı xidməti Azərbaycan ikinci
dəfə, yəni 1991-ci ildə müstəqilliyini yenidən bərpa edəndə özünün müstəsna dəyərini göstərdi: onların hər biri
tağım komandiri kimi yeni formalaşmağa başlayan milli ordumuzun ilk zabitləri oldular. Haqqında söhbət gedən,
Hərbi və fiziki təlim fakültəsi indi də əvvəlki illərdə olduğu kimi ADPU-nun nəzdində müasir tələblər
səviyyəsində fəaliyyətini davam etdirir.
Fakültənin məzun və tələbələri bütün hallarda birinci Qarabağ müharibəsində könüllü iştirak etmişlər.
1992-ci ilin 26 fevral Xocalı soyqırımından sonra fakültənin tələbələri müsəlləh Qarabağ müharibəsinə
qoşulmaq üçün istəklərini bildirdilər. Bu məqsədlə fakültənin tələbələri ilə Qəbələ rayonundakı turizm bazasında
Avxan adlı türk zabitinin rəhbərliyi ilə ciddi hərbi təlimlərin aparılması təmin olundu. Təlim məşqlər 3 aya qədər
davam etdi. Sonra tələbələrimiz Vətən torpaqlarının müdafiəsinə yollandılar. Onlar 1992-ci ilin may ayında
Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa, Laçın, Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərə qatıldılar. ADPU-nun “Hərbi və fiziki təli?”
fakültəsinin tələbə və məzunlarından birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların sayı 30 nəfərdir.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunmasında, vətən torpaqlarının erməni işğalçılarından müdafiəsi
uğrunda gedən döyüşlərdə göstərdikləri şəxsi igidlik və şücaətə görə ölümlərindən sonra iki nəfərə “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmiş və üç nəfər isə Azərbaycan Bayrağı” ordeninə layiq görüldü.
Hazırda respublikamızda elə hərbi hissə, yaxud bölmə olmaz ki, orada zabit heyətinin tərkibində haqqında
bəhs etdiyimiz fakültənin və C.Naxçıvanski adına Liseyin məzunlarından olmasın.
Bütün zamanlarda Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin sözünün ağası olmasının şahidi olmuşdur: İstər
Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyində totalitar rejimin Azərbaycan xalqına qarşı işğalçı mövqeyinə qarşı
üsyan səsini ucaldanda, istər Sov. İKP-nin üzvü olduğunu təsdiq edən partiya biletini atanda, istər Naxçıvanda
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı kimi fəaliyyət proqramını irəli sürəndə, istərsə də Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətdə olduğu bütün illər ərzində.
1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri seçilən zaman Ulu Öndərin
həmin iclasdakı çıxışında dediklərini xatırladaq: “Sizi əmin edirəm ki, bütün imkanlardan istifadə edib bu böyük
vəzifəni, ağır bir yükü aparmağa çalışacağam və bu vəzifənin ləyaqətlə yerinə yetirilməsinə səy göstərəcəyəm.
Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının bu günkü ağır, mürəkkəb və gərgin vəziyyətini tam
məsuliyyətlə dərk edirəm. Bu vəzifəni üzərimə götürərək öz məsuliyyətimi anlayıram və bunların hamısını rəhbər
tutaraq əlimdən gələni edəcəyəm.”
Bu sırada nələr dururdu? Ölkə daxilində vətəndaş müharibəsi həddinə çatmış daxili gərginlik, xarici
müdaxilənin Azərbaycanı təhdid etməsi, Azərbaycanın bölgələrə parçalanma ehtimalı, AXC-Müsavat cütlüyünün
iqtidarda olduğu təqribən bir il ərzində Respublikamızın uçuruma yuvarlanma həddində olması və sonunda
Heydər Əliyevin bütün labüd fəlakətlərdən ölkəni xilas etməsi faktı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sözləri
ilə desək: “Heydər Əliyev 1993-cü ildə Parlamentin sədri seçiləndən sonra müstəqil Azərbaycanın həyatında yeni
dövr başlamışdır. Əgər 1993-cü ildə xalqın tələbi və təkidi ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi,
Azərbaycan çox bəlalarla üzləşə bilərdi. Bu gün həmin dövrü təhlil edəndə görürük ki, Heydər Əliyevin qətiyyəti,
cəsarəti, iradəsi Azərbaycanı bu bəlalardan qurtardı.”
1987-1993-cü illər Azərbaycan xalqı üçün çətin illər olmuşdur. Çox mürəkkəb dözülməz hadisələr baş
verirdi, hərc-mərclik idi. Xaos tüğyan edirdi.
Sovetlər İttifaqı süquta uğrayırdı, qanunlara məhəl qoyulmurdu. İnsanlarda ümidsizlik, hakimiyyətə
inamsızlıq yaranmışdı. Yanvar qırğını oldu. Xocalıda soyqırım törədildi, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlar işğal
edildi. Ölkədə çörək qıtlığı, benzin çatışmazlığı yarandı. Hakimiyyət dövlətçilikdə və siyasətdə biliyi, bacarığı,
səriştəsi olmayan, yalançıların ixtiyarına keçirdi. Günün günorta çağı soyğunçuluq baş verirdi. Hava qaralan kimi
şəhərə çıxmaq qorxulu idi. Bəziləri özləri üçün silahlı dəstələr düzəltmişdi. Xalqın güzəranının dözülməziliyi,
Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdəki məğlubiyyətlərin səbəbləri sanki unudulmuşdu. Belə bir dönəmdə 1992-ci
ildə Cəbhə-Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəldi. Xalq yeni hakimiyyətdən çox şeylər gözləyirdi, lakin belə olmadı.
Çünki ???-Müsavat cütlüyü dövləti idarə etməyin nə qədər çətin bir iş olduğunu, siyasətin mürəkkəb proses
olduğunu lazımınca qiymətləndirə bilmirdilər. Bunlardan bəziləri bilavasitə tələbə auditoriyalarından yüksək
dövlət vəzifələrinə gəlmişdir. Ona görə də Qarabağ uğrundakı döyüşlərdə uğursuzluqlar daha da dərinləşir, yenicə
qazanılmış müstəqilliyimizin itirilmək təhlükəsi getdikcə reallıq həddinə yaxınlaşırdı. Belə bir vaxtda əhalinin
tərəqqipərvər, vətənini sevən ziyalıları Azərbaycanı mövcud təhlükədən qurtara bilən şəxsiyyətin axtarışına
başladılar. Azərbaycan üçün belə şəxsiyyət var idi. O, Heydər Əliyev cənabları idi. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev
həmin vaxtlarda Naxçıvanda Milli Məclisin Sədri vəzifəsində fəaliyyət göstərirdi. Lakin həmin vaxtlarda
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hakimiyyətdə olanlar Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə, hətta Bakıya gəlməsinə də əngəl törədirdilər.
Mövcud hakimiyyət
Heydər Əliyevi təcrid vəziyyətində saxlamaq istəyirdi. Lakin hakimiyyətin bu istəyi mümkün deyildi.
Qədirbilən xalqımızın ziyalı insanları müntəzəm olaraq Naxçıvana gedir, Heydər Əliyevdən Azərbaycanın böhran
vəziyyətindən çıxara bilməsinin yollarını müzakirə edir və Ulu Öndərdən məsləhətlər alırdılar. Demək lazımdır
ki, Heydər Əliyevin bəzi əleyhdarları belə Azərbaycanı mövcud olan böhrandan çıxara biləcək insanın yalnız
Heydər Əliyevin bacara biləcəyini etiraf edirdilər. Azərbaycanı ağır durumdan çıxarmağın yolunu hər kəs Heydər
Əliyevdə görürdü. Belə bir ağır məqamda 91-nəfər ziyalı xüsusi mərdlik nümayiş etdirib, 16 oktyabr 1992-ci ildə
Ulu Öndər Heydər Əliyevə məktubla müraciət etdilər. Fəxrlə demək lazımdır ki, həmin məktuba cavab çox
çəkmədi. Ulu Öndər 24 oktyabr 1992-ci il tarixində “91-lər”in müraciətinə müsbət cavab verdi.
21 noyabr 1992-ci il tarixində 551 nəfərin iştirakı ilə Naxçıvanda kinoteatrın binasında əlverişsiz bir
şəraitdə Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis konfransı keçirildi. Çünki o vaxtki hakimiyyət Heydər Əliyevin
Bakıya gəlməsinə süni əngəl törədirdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev yeni yaradılan Partiyanın Sədri vəzifəsinə seçildi. Heydər Əliyevin Sədrliyi ilə
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması ümumxalq sevincinə səbəb oldu. Qısa vaxt daxilində YAP-a altmış minə
yaxın insan daxil oldu.
“91-lər”in Heydər Əliyevə müraciəti ümumxalq rəğbətinə çevrildi. Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər
Əliyevin Sədrliyi ilə qısa zaman kəsiyində, təxminən altı ay sonra hakimiyyətə gəldi. Bu yalnız Azərbaycanda
deyil, dünya tarixində müstəsna hadisələrdəndir. Əlbəttə, bu, ulu öndər Heydər Əliyev dühasının Azərbaycan
xalqı yanında illərdən bəri qazandığı etimadın və etibarın nəticəsi idi.
Heydər Əliyev 9 iyun 1993-cü ildə Bakıya gəldi. Həmin vaxtda maraqlıdır ki, hakimiyyətdə olanlar da öz
canlarının qorxusundan Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsini istəmək məcburiyyətində qalmışdılar. Çünki onların
özlərinin də həyatı təhlükə qarşısında idi. Korpus komandiri Surət Hüseynovun tabeçiliyində olan hərbçilər
paytaxtın 70 kilometrliyində yerləşən Nəvahi qəsəbəsinə qədər gəlib çatmışdı və hakimiyyətdə olanları Bakının
“Azadlıq” meydanında dar ağacından asacaqları ilə hədələyirdilər.
13 iyun 1993-cü il tarixdə ulu öndər Heydər Əliyev Milli Məclisin sessiyasından çıxandan sonra bir neçə
nəfər jurnalistlə birlikdə Gəncəyə getdi. O vaxta qədər Cəbhə-Müsavat cütlüyü Gəncəyə bir neçə dəfə nümayəndə
göndərmişdir ki, Surət Hüseynov silahlı qarşıdurmadan çəkinsin. Lakin Surət Hüseynov Gəncəyə bu məqsədlə
gedən nümayəndə heyətindən heç kəsi qəbul etməmişdir. Çünki, onlara etibar etmirdi. Gəncə camaatı, o cümlədən
qarşı-qarşıya duran tərəflər H.Əliyevi hörmətlə qəbul etdilər, tərəflər öz iddialarına son qoydular. Bununla da
şiddətlənə biləcək bir fəlakətin qarşısı alındı. Hansı ki, o vaxt hakimiyyətdə olanlardan bəziləri Gəncəni
bombalamağı təklif edirdilər, Gəncədə toplamış hərbi birləşmələr Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə
istiqamətləndilər.
Heydər Əliyev 1993-cü il 15 iyunda Milli Məclisin Sədri vəzifəsinə, həmin ilin oktyabr ayında ölkə
Prezidenti seçildi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçiləndən sonra Heydər Əliyev ölkədə yaranmış
böhran vəziyyətini aradan qaldırmaq istiqamətində çox sayda uğurlu işlər apardı. Qarabağ uğrunda gedən
döyüşlərdə Azərbaycan Ordusu əsaslı dönüşü təmin etdi. 1994-cü ilin may ayında atəşkəsə nail olundu. Vaxt
qazanmaq Azərbaycan Ordusunun döyüş qabiliyyətini artırmaq, müasir silahlardan məharətlə istifadə etmək,
xüsusi ixtisaslaşmış döyüşçülərin differensiasiya bacarığını təkmilləşdirmək baxımından olduqca lazım idi.
Görülən bu tədbirlər Azərbaycan Ordusunun həmin vaxtlardan təməli qoyulan 2020-ci ildəki Zəfər yürüşünün
əsasına çevrilmişdir. 1994-cü ilin sentyabrında “Əsrin müqaviləsi” adlanan sənədin imzalanması dünyanın böyük
ölkələrinin Azərbaycana inamının artırılmasına şərait yaratdı. Azərbaycana investisiya axınının qarşılıqlı tərəfdaş
kimi danışıq aparmaq imkanlarını təmin etdi. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycanın iqtisadi müstəqilliyi təmin
olundu.
Doğrudur, 1991-ci ilin oktyabr ayının 18-də Azərbaycan bir əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyini bərpa etmişdi,
lakin həmin müstəqillik təhlükə altında idi.
Ona görə də Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtması ilə müstəqilliyimizin xilaskarına çevrildi.
Heydər Əliyev 1993-cü ilin Prezident seçkilərindən sonra onun bir neçə böyük dövlətlərə səfərləri oldu.
Ulu Öndər xarici ölkələrə səfərlərində Azərbaycanın müasir dövrün sivil dövlətlərindən olduğunu bütün dünyaya
sübut edirdi. Xarici ölkələrə səfərlər etməklə Ulu Öndər o vaxtlar Azərbaycanı əziyyət çəkdiyi informasiya
blokadasından xilas etdi. İnformasiya blokadasından çıxması Azərbaycanı bugünkü uğurlarının başlanğıcına
çevirdi.
1994-cü ilin oktyabr, 1995-ci ilin mart aylarında ölkədə dövlət çevrilişinə göstərilən cəhdlərin qarşısı
Heydər Əliyevin yüksək idarəçilik qabiliyyəti sayəsində vaxtında alındı. Azərbaycanda həyati əhəmiyyətli bütün
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sahələrdə vüsətli inkişaf başlandı. Heydər Əliyev ölkəni böyük peşəkarlıqla idarə edirdi. Bütün sahələrdə
canlanma, inkişaf başlandı, mütərəqqi islahatlar aparıldı, istedadlı insanlar dövlət vəzifələrinə gətirildi. Həmin
münasibət indi də davam etdirilir Ulu Öndər 1999-cu ilin noyabr ayında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq
Bələdiyyələrə seçkilərin aparılmasını təmin etmişdir. Bu münasibətlə Ulu Öndər bildirdi ki, bələdiyyələrə
seçkilərin aparılmasında məqsədimiz ölkədə demokratiyanı inkişaf etdirmək və dövlətin idarə olunmasının
yükünün bir hissəsini bələdiyyələrə etibar elməkdir.
Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı qarşısındakı mühüm xidmətlərindən biri də özünün siyasi varisi olan İlham
Əliyevin ölkə rəhbərliyinə gəlməsinə zəmanət verməsi olmuşdur. Heydər Əliyev bu münasibətlə deyirdi ki, İlham
Əliyevə özüm qədər inanıram və onun gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm. 2003-cü ilin oktyabr ayında
İlham Əliyev Prezident vəzifəsinə seçildi. Prezident seçkilərinə qatılarkən Azərbaycan xalqı İlham Əliyevi
böyük hörmətlə qəbul etdi, gənclər onu özlərinin qardaşı, yaşlı nəsil onu özlərinin övladı kimi qarşıladılar.
Dünyada təsadüfi heç nə yoxdur. Gələcəkdə Azərbaycanın canlı yaradıcı tarixinə çevriləcək Heydər Əliyev
BDU-nun tarix fakültəsini bitirdi, tarixi yaradan tarixçi oldu. Şarl Lui Monteskye 1711-ci ildə qələmə aldığı “İran
məktubları”nda yazırdı: “Dünyanın heç bir xalqı şöhrəti və əzəməti ilə “tatarlarla” yarışa bilməz. Onlar türk
adlanıb. Avropada, Asiyada və Afrikada nəhəng fatehliklər edib, dünyanın üç qitəsində ağalıq edirlər. Bu
müzəffər xalqın tarixçiləri çalışmayıb ki, onların ağlasığmaz qələbələrinin şöhrətini yazsınlar. Bu cəngavər xalq
öz gündəlik şöhrəti ilə məşğul olub. Əbədi məğlubedilməzliyinə inanıb, keçmiş qələbələrinin əbədiləşdirilməsi
qayğısına qətiyyən qalmamışdır. Qeyd edilən fikirlər türkün böyüklüyünün etirafı hesab olunmalıdır. Lakin gec
də olsa, bu tarix yazıldı, özü də XX əsrin 30 ili ərzində yenidən yazıldı. Bu, Azərbaycanın müasir tarixi, bu tarixin
yaradıcısı Heydər Əliyev idi. Türk dünyasının böyük oğlu Mustafa Kamal Atatürkün “Tarix yazmaq - tarixi
yaratmaq qədər çətindir. Əgər yazan yaradana sadiq qalmazsa, yazılan tarix insanları çaşdıracaq mahiyyət alır”
tezisini unutmayın.
Sovet imperiyasının mərkəzində yüksək vəzifə tutan Heydər Əliyev tarixi yaratdı və yazdı, onun
yaratdıqları insanları çaşdırmadı, əksinə çox-çox sonralar xalqın karına gəldi.
Bu qüdrətli düha sahibi olan Heydər Əliyev hətta ona xəyanət edənləri bağışlamış, lakin onun xalqına,
vətəninə xəyanət edənləri bağışlamamışdır. Bu fikrin tarixi orta əsr tarixinin əks sədasıdır. Bu, Heydər Əliyevin
türk dünyasında olan övladlıq borcu və Böyük Vətən qarşısında şəxsiyyət-vətəndaş borcunu ödəmək istəyi ilə
səciyyələnir.
Heydər Əliyevin siyasi məsuliyyəti, onun əqidə bütövlüyü, dərin zəkası, xüsusi düşüncə qüdrətilə şərtlənir
və işlədiyi çağlarda heç bir siyasi səhvə yol vermədiyi də xalqının nəzərindədir. Bu isə Heydər
Əliyevin ömür yolunda məğlubedilməzliyinin və yenilməzliyinin təsdiqidir.
Heydər Əliyev erkən və orta əsr türk dünyasında ömür yaşamış sərkərdələrimizin siyasi baxışlarından
xüsusi məharətlə bəhrələnmişdir. VI əsrdə Göytürk xalqının oğlu Şetunun Çin xalqının məktubuna cavabına
diqqət yetirək: “Sizə hər il vergi göndərəcəyəm, sözünüzü dinləyəcəyəm. Ancaq paltarlarımızın ətəklərinin
kəsməyə, çiyinlərimizdə dalğalanan saçlarımızı kəsməyə, dilimizi dəyişdirməyə və sizin qanunlarınızı
mənimsəməyə gəlincə isə, bizim ənənələrimiz, qədimdən qalma adətlərimiz çox uzaq keçmişdən gəlir, mən özüm
də indiyə qədər bunlardan tək bircəsini belə dəyişməyə cürət etməmişəm. Ona görə ki, bütövlükdə türk xalqı eyni
qəlbin yiyəsidir!”
Göytürk xaqanı Şetunun Çin hökmdarına cavabının siyasi mahiyyətini aşkar etmək o qədər də çətin
deyildir. Ona görə ki, Göytürklər iki yerə bölünürlər. Çin hökmdarı bu fürsətdən istifadə edərək onların
zəiflədiklərini düşünür və xüsusi şücaət və ağıl sahibi olan Şetun xaqanı hiylə ilə almaq istəyir. Şetun xaqan isə
Çin hökmdarına çatdırır ki, iki yerə bölünən türkün bir ürəyi, bir əqidəsi, bir inamı, bir məsləki, bir gücü vardır.
Bunun davamı olaraq Heydər Əliyevin türk dövlətlərinin birliyini yaratmaq siyasi ideyası öz başlanğıcını VI əsr
tariximizdən götürmüşdür.
Dünyanın ən müdrik insanları Heydər Əliyevi tarixi şəxsiyyət kimi qəbul etmişlər. ABŞ-ın keçmiş
prezidenti Bill Klinton deyirdi ki, Heydər Əliyev nəinki Azərbaycanı, Amerikanı, hətta bütün dünyanı idarə edə
bilər. Almaniya parlamentinin üzvü K.Vimmer H. Əliyevin şəxsiyyətindən bəhs edərkən söyləmişdir ki, “Cənab
Heydər Əliyev prezident seçilərkən Qərbdə ona şübhə ilə yanaşırdıq, zənn edirdik ki, o, Azərbaycanda
kommunizm ideyalarını bərpa edəcək. Lakin tez bir zamanda bizə aydın oldu ki, yanılmışıq. İndi Azərbaycan
İkinci Dünya müharibəsindən çıxmış Almaniyanı, Prezident Heydər Əliyev isə kansler Adenaueri xatırladır. Əgər
daxili və xarici qüvvələr ona mane olmasalar, işləməyə imkan versələr Azərbaycanın indiki inkişaf mərhələsi
onun tarixinə intibah dövrünün başlanğıcı kimi daxil olacaq.
Böyük Britaniyanın sabiq Baş naziri, dəmir ledi Marqaret Teççer “onu müasir zəmanəmizin görkəmli siyasi
xadimi”, ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Madlen Olbrayt “Corc Vaşinqtona bərabər şəxsiyyət’ kimi xarakterizə
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etmişdir. R.T. Ərdoğan H. Əliyevin şəxsiyyətini yüksək qiymətləndirərək demişdir: “H. Əliyev Azərbaycanın
böyük lideridir. O, böhranlar dövründə öz ölkəsinə sabitlik gətirdi. Azərbaycan xalqı onun qoyduğu irs ilə fəxr
edə bilər.
Heydər Əliyev Azərbaycanın xoşbəxtliyi və firavanlığı, bölgədə və dünyada sülh naminə göstərdiyi
xidmətlərinə görə türk və dünya tarixində şərəfli yer tutmuşdur”.
Xüsusi ilə vurğulamaq lazımdır ki, öz həyatının bəzi təhlükəli məqamlarında Heydər Əliyev general Şarl
de Qollun təsvir etdiklərinə qəribə bir tərzdə uyğun gələn vəziyətlərə də düşmüşdür. Məsələn, Şarl de Qoll yazırdı:
“Bəziləri deyirlər ki, mən kommunistlərin, frank massonların müttəfiqiyəm, digərləri iddia eləyir ki, guya mən
Fransada krallıq, imperiya, yaxud da şəxsi diktatura qurmaq istəyirəm. Güclü təsəvvür və fantaziyaya malik olan
bütün bu adamlar bircə şeyi yaddan çıxarırlar. Onu yaddan çıxarırlar ki, Fransa işğalçılarla dolu olanda mən azad
fransızların başında durdum və Fransa imperiyasına ona görə rəhbərlik etdim ki, Fransa işğal halında idi. Yaddan
çıxarırlar ki, Fransa işğal altında olmasaydı, mən bizim ordumuzun öz rütbəmdə bir zabiti olaraq qalacaqdım, Onu
da yaddan çıxarırlar ki, mən siyasətçi deyiləm, sadəcə öz ölkəsini azad etmək istəyən bir vətənpərvərəm. Lakin
de Qoldan fərqli olaraq Heydər Əliyev hərbçi olmaqdan əlavə dərin siyasətçi idi. O, miqyaslı istedada malik idi.
Ona görə də Azərbaycanın dövlətçiliyini bir çox fəlakətdən xilas etdi. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının
planetə bəxş etdiyi bir möcüzəsi idi.
Heydər Əliyevin siyasətinin layiqli davamçısı, böyük siyasi məktəb keçmiş, çoxşaxəli fəaliyyətilə xalqın
rəğbətini və məhəbbətini qazanmış və Prezident seçilmiş İlham Əliyev müasir şəraitdə Azərbaycanın hərtərəfli
tərəqqisinə, demokratik imicinin yüksəlməsinə çalışan görkəmli və böyük siyasi xadimidir.
Heydər Əliyevin Ordu quruculuğu sahəsindəki siyasətini uğurla həyata keçirən Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev 44 günlük Vətən müharibəsində 30 il erməni işğalında qalan Azərbaycan torpaqlarını
özünün hərbi sərkərdəliyi və Azərbaycan Ordusunun rəşadəti sayəsində birdəfəlik azad etdi. Hal-hazırda isə
işğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarında ölkə Prezidenti - Ali Baş Komandan İlham Əliyevin bilavasitə
rəhbərliyi ilə vüsətli abadlıq və quruculuq işləri həyata keçirilir.
Yeni Azərbaycan.-2022.-18 noyabr.-№211.-S.5.
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Ulu öndər öz xalqını və onun mədəniyyətini aparıcı mövqeyə çıxardı
2023 – Heydər Əliyev İli
Çingiz Fərzəliyev,
Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin direktoru, Əməkdar incəsənət xadimi
Dövlət xadiminin şəxsiyyətinin böyüklüyünü onun fəaliyyətinin ayrıca götürülmüş dövründə
qiymətləndirmək çətindir. Yalnız tarix onların həqiqi xarakteristikasını verə bilir.
2023-cü il Azərbaycan üçün əlamətdar tarixdir–adı dünya tarixinə yazılmış, özündən sonra əbədi irs
qoymuş, bu gün də insanların yaddaşında yaşayan Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu
Əliyevin yüz yaşı tamam olur.
Tale mənə bu dahi insanla bir neçə dəfə görüşmək səadəti nəsib edib. Həmin görüşlərin hər biri mənim
üçün unudulmaz, dəyərli incidir. Heydər Əliyevlə bağlı ən parlaq xatirələrimdən biri ötən əsrin yetmişinci
illərində baş tutmuş görüşlə əlaqədardır. Həmin görüşü bu günədək xatırlayır, o vaxtkı hiss və həyəcanı yenidən
yaşayıram...
1976-cı ildə “Ölkə gəncliyi” ümumittifaq sərgisində gümüş medal qazanaraq 2-ci mükafata layiq
görüldüyümə görə Bakıya qayıdandan sonra fəal gənclər sırasına daxil edildim. Sovet dövründə bu cür təşkilatlar
respublikanın ictimai həyatında mühüm rol oynayır, onun üzvləri müxtəlif tədbirlərə cəlb edilirdilər. Beləcə, bizə
bir şəxsiyyət kimi inkişafımızın əhəmiyyətini göstərir və seçdiyimiz peşədə yeni zirvələri fəth etmək əzmi
aşılayırdılar.
Həmin dövrdə Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi vəzifəsində çalışan Heydər Əliyev
müxtəlif sahələrdə fərqlənmiş insanlarla, o cümlədən, ölkənin yaradıcı ziyalıları ilə görüşlər keçirirdi. Bu
tədbirlərdən biri də yeni neft emalı zavodunda keçirilmişdi. Hazırda həmin zavod ümummilli liderimizin adını
daşıyır. İştirakçılar arasında təkcə incəsənət aləminin təmsilçiləri deyil, habelə istehsalat öncülləri, partiya və
komsomol fəalları da var idi. Dəvət olunanların sayı məhdud olduğundan, məni perspektivli gənc kimi ön sıraya
– tribunanın qarşısına çıxarmışdılar. Bəlkə də, heç bir nüansı gözdən qaçırmayan rəssamlıq təcrübəsi “mən”im
həmin gün baş verənləri bütün parlaqlığı və ən xırda incəliklərinə qədər yaddaşıma həkk etmişdi.
Bakının havası küləkləri kimi əsrlər boyu müəmmalı olub. Elə həmin gün əsən gilavarı da nəvazişli və isti
adlandırmaq olmazdı. Şiddətli külək tribunada arxası dənizə tərəf dayanmış insanlara “mərhəmət” etmirdi.
Xatirimdədir, onların arasında Azərbaycan komsomolunun birinci katibi Vaqif Hüseynov və SSRİ Ali Sovetinin
deputatı Oqtay Bağırov da var idi. Digər məsul vəzifəli şəxslər kimi, onlar da küləyin şiddəti qarşısında tab
gətirməyə çətinlik çəkirdilər. Beləliklə, Heydər Əliyevin onların arasında xüsusilə seçildiyini, sanki hava
şəraitinin ondan yan keçdiyini yəqin etdim. Bir müddət sonra tədbir bütün iştirakçıların toplandığı qapalı məkanda
davam etdi.
Əksər qonaqlar, yumşaq tərzdə desəm, əldən düşmüş kimi görünsələr də, Heydər Əliyev, sanki indicə öz iş
otağından çıxmışdı. Bu mənzərə inanılmaz dərəcədə heyrətamiz idi. Bilirsiniz, insan gözünü ondan çəkmək
iqtidarında deyildi. Heydər Əliyevin nadir hafizəsi var idi, adları və simaları yadında möhkəm saxlayırdı. Və
həmin gün o, səhnədən əhatəsindəki insanlara göz gəzdirərkən, baxışlarından tanıdığı simalara isti münasibəti
sezilirdi. Xatirimdədir, onunla üzbəüz dayandığımdan, bir neçə dəfə ötəri baxışlarını mənə yönəldərək yeni tanış
sima axtardığını hiss etdirirdi.
Yəqin, məhz həmin anda Heydər Əliyevə xas olan daxili gücü və nadir rəhbərlik istedadını hiss edə bildim.
Onun üçün əhəmiyyətsiz məsələ yox idi. О, bütün mövzular barədə təfsilatı ilə düşünərək və güclü strategiya
quraraq, SSRİ dövrünün ən sərt ideoloji şəraitində Azərbaycanı, öz xalqını, onun mədəniyyətini aparıcı mövqelərə
çıxarmağa nail olmuşdu.
Şəxsiyyətin cazibəsi… Gözəl insan… Bunlar yalnız zahiri əlamətlər deyil, heç kəsi laqeyd buraxmayan
xarizmadır. Bu səbəbdən insanlar ona can atırdı. Ona olan ehtiramın dərəcəsinin ölçüsünü təyin etmək isə
mümkün deyildi. Ömründə bir dəfə də olsa, onunla görüşənlərin və onun aurasını hiss edənlərin xatirələri bir-biri
ilə səsləşir. Bu görüşlərin harada keçirilməsindən və iştirakçıların sayından asılı olmayaraq, o sanki bütün məkanı
sözlə ifadə edilməyən enerjisi ilə əhatə edirdi. Qarşısındakılar onun müraciət edən hər kəsə necə diqqətlə
yanaşdığını hiss edirdilər. Zalda, yaxud iş otağında çıxış edərkən faktlara, rəqəmlərə və tarixi örnəklərə
əsaslanaraq, öz fikirlərini hər kəsə elə məharətlə çatdırırdı ki, onu dinləyənlərin diqqətinə hakim kəsilirdi.
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Müxtəlif sahələr üzrə dərin bilikləri olan Heydər Əliyev geniş maraq dairəsini əhatə edən bir çox məsələlərə
peşəkarcasına fikir bildirirdi. Mənim sahəm olan incəsənətə o dərəcədə dərindən və incəliklərinə qədər bələd idi
ki, etdiyi çıxışları bu günədək diqqətlə öyrənirəm. Bir misal gətirmək istərdim...
Bakıda SSRİ Rəssamlar İttifaqı Katibliyinin səyyar müşavirəsi keçirilirdi. Həmin müşavirədə ulu öndərin
məruzəsi SSRİ Rəssamlar İttifaqının o dövrdə 50 min tirajla buraxılan “Xudojnik” jurnalında tam şəkildə dərc
olunmuşdu. İncəsənət barədə dərin məzmunlu fikirlər, onun dərk edilməsi, yerində bildirilmiş iradlar və təklif
edilmiş inkişaf istiqamətləri təkcə ittifaqın peşəkar rəssamlarına deyil, habelə gələcəkdə Azərbaycan incəsənətini
təmsil edəcək gənc sənətkarlara da ünvanlanmışdı.
Bilirsinizmi, Heydər Əliyevin çıxışı elə bir səviyyədə idi ki, hətta mənim dünyanı rəssam kimi dərk
etməyim onun nəzər saldığı zirvələri fəth edə bilmirdi. Necə deyərlər, “bir addım öndə olmaq” bacarığı çatmırdı
– o isə bir neçə addım öndə idi. Bu öncüllük Heydər Əliyev üçün o qədər təbii idi ki, SSRİ dövründə səsləndirdiyi
əksər fikirlər bu gün də aktualdır.
Ulu öndərin xarakterinin möhtəşəmliyi özünü hər şeydə büruzə verirdi. Onun mətinliyi, xüsusən, SSRİnin süquta uğradığı, dağılmaqda olan ölkənin o zamankı rəhbərliyi tərəfindən verilmiş qərarları açıq-aşkar
pislədikdən sonra Vətənə, Naxçıvana qayıtdığı illərdə özünü daha qabarıq göstərdi. Xatirimdədir, Heydər
Əliyevin bu cəhəti məndə güclü təəssürat doğurmuşdu. Məhz həmin dövrdə bu insanın təcrübəsinin və siyasi
iradəsinin Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anladım. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin andiçmə
mərasimi keçirilərkən mən noyabr ayında yarıməsrlik yubileyimi qeyd etməyə hazırlaşırdım, bizi yaş baxımından
20 il “ayırırdı”. O zaman yalnız bir arzum var idi – istəyirdim ki, Azərbaycan xalqının böyük oğlu öz ölkəsini
uzun illər ərzində inamla firavan gələcəyə doğru aparsın. Hətta silahlı qarşıdurma, erməni separatizmi,
torpaqlarımızın işğalı şəraitində Heydər Əliyevin hər dəfə onların geri qaytarılacağının labüdlüyünü, tarixi
ədalətin bərpa olunacağını bəyan etməsi əminliklə səslənir və ən kiçik şübhə belə doğurmurdu.
Azərbaycanın müasir tarixi onun--ulu öndərin adı ilə sıx bağlıdır. O, respublikaya rəhbərliyi öz oğluna -Heydər Əliyev yolunun davamçısı olmağı vəsiyyət etdiyi əsas ardıcılına həvalə etdi. Şübhəsiz, böyük dövlət
xadimi olan bu insanın inanaraq atdığı addımlar bu gün respublikamızın regionun aparıcı dövlətinə çevrilməsi ilə
nəticələndi. Və bu kurs öz həmvətənlərinə Zəfər sevincini yaşatmış, Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyünün
bərpasına nail olmuş İlham Əliyev tərəfindən iftixarla davam etdirilir!
Prezidentin, Ali Baş
Komandanımızın hər çıxışını bütün ölkə vətəndaşları kimi diqqətlə izlədiyimi, 30 il ərzində yolumuzu
gözləyən Azərbaycanın şəhər və kəndlərinin azad olunması ilə bağlı xəbərləri eşidərkən dərin qürur hissi
keçirdiyimi xatırlayıram. Azərbaycan Prezidentinin
iştirak etdiyi “Xarıbülbül” festivalı təntənəsində– azadlığa qovuşmuş Şuşa üzərində Heydər Əliyevin səsi
ucalarkən, göz yaşlarımıza hakim ola bilmədiyimizi də xatırlayıram. Və mən gördüm ki, həmin anda
İlham Əliyev, ilk növbədə, atasının vəsiyyətini yerinə yetirən, Cıdır düzündə toplaşanlara ekrandan
müraciət edən atanın cismani varlığını qeyri-ixtiyari olaraq hiss edən oğul idi. Məhz həmin məqamda qəlbində öz
ailəsinə, valideynlərinin xatirəsinə sədaqət, Vətəninə məhəbbət və dövlətinə bağlılıq hissləri bəsləyən, verdiyi
qərarlardan milyonlarla insanın asılı olduğu şəxsin çox cüzi, kişiyə xas olan göz yaşlarını gördüm…
Fikrimcə, Azərbaycan üçün siyasi xadim nəsillərinin varisliyi sabitliyin, firavanlıq və tərəqqinin əsasını
təşkil edir. Onların təməlində isə hər bir xalqın inkişafında mühüm rol oynayan olduqca zəngin mədəniyyət
dayanır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 26 noyabr. - № 258. - S. 9.
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Öz möhtəşəmliyi ilə zirvədə dayanan nadir şəxsiyyət
Misir Mərdanov
AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun XX əsrin son 30 ilinə və XXI əsrin əvvəlinə təsadüf edən tarixi və
taleyi Ümummilli lider Heydər Əliyev şəxsiyyəti və onun əzəmətli ideyaları üzərində qərar tutur. Azərbaycanın
indiki əzəmətli inkişafı fonunda müasir tariximizin bu həqiqəti daha aydın, daha bariz şəkildə qavranılmaqdadır.
Bu gün ötən sərin 70-ci illərini təhlil edərkən qətiyyətlə demək olur ki, Heydər Əliyev bu millətin
inkaredilməz qürur mənbəyi, qazandığımız bütün nailiyyətlərin səbəbkarı, uğurlu günlərimizin təməlini qoyan
alternativsiz lider, millət atasıdır. Bugünkü Müstəqil Azərbaycan və onun əldə etdiyi uğurlar isə Ümummilli
liderimiz Heydər Əliyevin fəaliyyətinin şah əsəridir. Danılmaz həqiqətdir ki, Vətənimiz, xalqımız, millətimiz,
bütövlükdə isə bütün türk, müsəlman dünyası üçün Heydər Əliyev nadir şəxsiyyətlərdən olmuşdur. Öz zamanında,
əqidə və fəaliyyəti ilə belə ad-san qazananlar, həyatlarını xalq, Vətən yolunda sərf edənlər heç vaxt unudulmur,
xatirələrdən silinmir, həmişəyaşar olurlar...
Dünyanın ən qədim xalqlarından biri olan xalqımız bəşəriyyətə çox böyük dühalar, dahilər, elm, poeziya,
sənət korifeyləri bəxş etmişdir. Azərbaycan torpağı çox görkəmli, yenilməz, zəkalı, istedadlı sərkərdələr, dövlət
və ictimai-siyasi xadimlər yetirmişdir. Xalqımız 4 min ildən artıq yaşı olan dövlətçilik tariximizdə dahi
şəxsiyyətlərin adlarını qoruyub-saxlamış, nəsildən-nəslə, əsrdən-əsrə keçirmiş, onlara əbədiyyət heykəli
ucaltmışdır. Belə şəxsiyyətlərə Manna dövlətinin başçısı İranzunu, Atropatena dövlətinin yaradıcısı Atropatı,
Albaniya hökmdarı Cavanşiri, öz bacarığı, kamalı ilə müstəqil, güclü Azərbaycan Atabəylər dövlətini yaratmış
Şəmsəddin Eldəgizi, milli Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin banisi I Şah İsmayıl Xətaini, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin qurucuları Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Nəsib
bəy Yusifbəyli, XX əsrin əvvəllərində sovet hakimiyyətinin ilk illərində Azərbaycana rəhbərlik etmiş doktor
Nəriman Nərimanovu və başqalarını misal göstərmək olar.
Onlar xalqın milli dəyərlərini, dilini, dinini, mənəvi dünyasını qoruyub saxlamış, onu daha da inkişaf
etdirmiş, bununla da xalq rəhbəri olmuşlar. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, Heydər Əliyev xalqımızın bu ulu, nəhəng
övladları içərisində öz möhtəşəmliyi ilə zirvədə dayanan nadir şəxsiyyətdir.
Ümummilli lider 70-ci illərdə Azərbaycanı gözlənilməyən bir cəsarət və məharətlə idarə etməyə başlayaraq
neçə illərin sükunətini pozdu və onu hərəkətə gətirdi, milləti oyatdı, türk düşüncəsini silkələdi, ictimai əxlaqı
tərpətdi... Heydər Əliyev bu vaxta qədər İttifaq miqyasında, demək olar ki, adı çəkilməyən bir ölkəni SSRİ-nin
ən qabaqcıl respublikasına çevirdi; on ildən artıq müddətdə Ulu öndərin Azərbaycanın iqtisadi, mədəni, mənəvi
yüksəlişi üçün gördüyü işləri o zaman SSRİ respublikalarından heç birinin rəhbəri görməmişdi. Heydər Əliyev
artıq müəyyən taktiki məqsədlərlə Moskvanın gözlərini qamaşdıraraq mənsub olduğu millət üçün çox böyük işlər
görür, strateji planları həyata keçirirdi. Həmin planlardan birincisi isə xalqın özünü özünə tanıtdırmaq, onun
normal etnokulturoloji həyatını bərpa etmək idi... Onun 1969-cu ilin noyabrında Azərbaycan Dövlət
Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) 50 illik yubileyində Azərbaycan dilində çıxış etməsi,
gözlənilmədən müxtəlif müəssisələrə gedib zəhmətkeşlərlə tez-tez görüşməsi, bacarıqlı milli kadrları
respublikanın idarə olunmasına cəlb etməsi, ölkənin ictimai-siyasi həyatında xüsusi xidmətləri olan insanların
əməyini vaxtında və layiqincə qiymətləndirməsi və digər yeni yanaşmaları isə bədxahları qıcıqlandırırdı.
Özünə möhkəm yer eləmiş, gedəni söyüb, gələni öyməklə neytrallaşdıran, müxtəlif millətlərdən ibarət
məmurlar şantaja, böhtana əl atdılar, lakin bu rəhbər o biri rəhbərlərdən deyildi... Türk hökmdarlarının böyük
ənənələrini davam etdirən Azərbaycan rəhbəri qətiyyətlə öz böyük amallarını həyata keçirirdi. Rəhbərlik etdiyi
ilk gündən Heydər Əliyev mədəniyyətimizin tərəqqisi, inkişafı üçün çox işlər gördü. Onun təşəbbüsü ilə
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə abidələr, heykəllər ucaldıldı. Bu gün ölkəmizi bəzəyən Nəriman
Nərimanova, İmadəddin Nəsimiyə, Şah İsmayıl Xətaiyə, Molla Pənah Vaqifə, Hüseyn Cavidə, Cəfər Cabbarlıya
və digərlərinə qoyulmuş möhtəşəm heykəl və abidələr Ulu öndərin yadigarlarıdır.
Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin yalnız tarixi ilə deyil, bugünü ilə də sonsuz enerjiylə məşğul
olan, Azərbaycan yazıçıları, mədəniyyət, incəsənət xadimləri ilə ardıcıl görüşən, onların qurultaylarında fəal
iştirak edən respublika rəhbəri millətin yaradıcı qüvvələrini əvvəlki illərin ətalətindən çıxardı, onlarla görkəmli
yazıçı, incəsənət, mədəniyyət, elm xadiminin sədası məhz respublika rəhbərinin nüfuzu sayəsində qısa bir
zamanda SSRİ-nin mərkəzindən gəlməyə başladı. Yəni Azərbaycan Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik
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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 mühüm xidmətləri olmuşdur, məhz bu görkəmli şəxsiyyətin, böyük dövlət xadiminin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində Bakı "beynəlmiləl" şəhərdən milli şəhərə çevrilirdi.
Görkəmli dövlət xadimi kimi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin möhtəşəmliyinin və 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
şovinizmi 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 deyildir. Tənəzzülə başlamış nəhəng imperiyanın ən ağır sahələrinin idarə
edilməsində böyük uğurlara nail olan Heydər Əliyev az vaxt içərisində keçmiş SSRİ-də böyük nüfuz qazandı.
Həmin dövrdə Heydər Əliyev Siyasi Büroda bütün Sovet dövlətini idarə etməyə və onu tənəzzüldən çıxarmağa
qadir olan yeganə dövlət xadimi idi. Odur ki, səriştəsiz və bacarıqsız Kreml rəhbərləri, xüsusilə Qorbaçov Heydər
Əliyevi özlərinə ciddi rəqib hesab edirdilər. O illərdə Moskvada baş verən hadisələri daha yaxşı təsəvvür etmək,
həmçinin, xalqımızın bu dahi övladının nə qədər unikal bir şəxsiyyət olduğunu bir daha görmək və Heydər Əliyev
fenomenini daha yaxşı tanımaq üçün bir zamanlar oxuduğum kitabdan bəzi hissələri olduğu kimi oxuculara
təqdim etmək istəyirəm:
"Sovet dövlətinin tanınmış siyasi xadimlərindən biri, uzun illər SSRİ-nin Xarici işlər naziri, sonra SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin sədri vəzifələrində işləmiş Andrey Qromıkonun oğlu, siyasi jurnalist Anatoli Qromıko
yazdığı "Kremlin labirintlərində" adlı kitabında yazır ki, 1985-ci ildə Baş katib Çernenkonun vəfatından sonra
Mərkəzi Komitənin Siyasi Bürosunda ən yüksək posta yalnız iki nəfərin namizədliyi barədə düşünürdülər. Onlar
ya SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini Heydər Əliyevin, ya da Mərkəzi Komitə katibi Mixail
Qorbaçovun namizədliyini müzakirə edirdilər. Kitabda yazılır ki, Heydər Əliyev digər tanınmış siyasi
xadimlərdən istedadı, yüksək şəxsi keyfiyyətləri və bacarığı ilə fərqlənirdi.
Böyük şəxsiyyətin SSRİ-də populyarlığını bu fakt da göstərir ki, 80-ci illərdə Rusiyanın nüfuzlu
telekanallarından olan Rusiya İctimai Televiziyasının məşhur aparıcısı Leonid Yakuboviç "Pole çudes"
proqramında belə bir sual qoymuşdu: "Dünyanın ən nüfuzlu siyasətçisi kimdir?" Suala "Heydər Əliyev" cavabını
verən qadın qalib olaraq bahalı avtomobil udmuşdu.
...Dövlət başına keçən qisasçı Qorbaçov tezliklə Heydər Əliyevə və Azərbaycana qarşı kompromatlar və
irimiqyaslı hücum planı hazırladı. Bu işdə öz maraqları olan ermənilər də ona canfəşanlıqla kömək göstərirdilər.
Akademik Aqanbekyanın Fransanın "Humanite" qəzetinə verdiyi müsahibə heç də təsadüfi deyildi. O, Dağlıq
Qarabağ problemini qabartmaqda Qorbaçovun razılığını almışdı.
Moskvada SSRİ rəhbərliyi tərəfindən Heydər Əliyevə güclü təzyiqlər göstərilirdi. "Yuxarının" göstərişi ilə
Azərbaycandan onun haqqında böhtan və "şikayət" məktubları təşkil edilir və qəzetlərdə məqalələr dərc olunurdu.
Ancaq fəaliyyəti həmişə billurtək şəffaf olan Heydər Əliyevə heç nə yapışmırdı, hücumların qarşısında polad
iradə ilə dağ kimi dayanmışdı.
Mixail Qorbaçov hakimiyyət başına keçsə də, anlayırdı ki, Heydər Əliyevə kompromatlarla, böhtan və
şantajla qalib gələ bilməyəcək. İki rəhbər şəxsiyyət arasında narazılıqlar artır, uçurum getdikcə dərinləşirdi. 1986cı il aprelin 26-da Çernobıl Atom-Elektrik Stansiyasında dəhşətli qəza baş verdi. Heydər Əliyev Siyasi Büroda
xalqa bu barədə dərhal məlumat verilməsini tələb etdi. Ancaq Qorbaçovun təkidi ilə məlumat gizlədildi və yalnız
beş gündən sonra, yəni 1 May bayramından sonra xalqa açıqlandı.
Alkoqolizmə qarşı mübarizə üçün üzüm plantasiyalarının məhv edilməsi məsələsində də iki rəhbərin
fikirləri bir-birinə tamamilə zidd oldu. Qorbaçovun yenidənqurma planındakı səhvləri göstərməklə Heydər Əliyev
böyük risk edərək özünün haqlı olduğunu sübut etdi. Siyasi Büronun iclasındakı məruzəsində Heydər Əliyevin
arqumentləri o dərəcədə güclü idi ki, Mixail Qorbaçov etiraz və ya düzəliş etməyə bəhanə tapa bilməmişdi.
Beləliklə, qisasçılıq Qorbaçovda siyasi rəqibinə qarşı kin-küdurəti daşdırdı. Qarşısındakı məğlubedilməz
şəxsiyyətdən yaxa qurtarmaq üçün sivil mübarizədə ard-arda uduzurdu. Qalırdı yalnız istefa məsələsi. Ona da əsas
bəhanə fiziki durum idi, ancaq Heydər Əliyev dövlət rəhbərləri arasında fiziki cəhətdən ən sağlam, tükənməz
enerjili və gümrah idi. İstefaya göndərmək üçün isə onda ağır xəstəlik tapılmalı idi...
O zaman Siyasi Büro üzvlərinin sağlamlığına, mətbəxinə, səfərlərinə, işə gedib-gəlmələrinə ayrı-ayrı
mühafizə dəstələri nəzarət edirdilər. SSRİ Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi 9-cu idarəsinin əməkdaşı, Heydər
Əliyevin mühafizə şöbəsinin rəisi Aleksandr İvanov Moskvada nəşr olunan "Versiya" qəzetinə açıqlamasında
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bildirib ki, Heydər Əliyevin səhhətində heç vaxt, heç bir qüsur aşkar edilməmişdi. 1987-ci il mayın 11-də, yəni
ad gününün səhəri günü saat 6-da həmişə olduğu kimi, yatağından qalxıb geyindi, idmanla məşğul olub yeməyə
getdi. Adəti üzrə kəsmik, sıyıq və südlü çay sifariş etdi. Yeməkdən sonra qəflətən halı pisləşdi, yaxasını açıb
uzandı. Sonra Heydər Əliyev katibliyin müdiri Valeri Qridnevi, o da Nazirlər Sovetinin növbətçi həkimini, həkim
isə SSRİ Səhiyyə Nazirliyinin 4-cü idarəsinin həkimlərini çağırdı… Onu infakt diaqnozu ilə xəstəxanaya
apardılar.
Aleksandr İvanov söyləyib ki, mən xəstəxanaya gələndə Heydər Əliyev huşsuz vəziyyətə düşmüşdü və iki
gün bu vəziyyətdə qaldı… Ancaq bu izaholunmaz vəziyyət necə yaranmışdı? Bunun səbəbini öyrənməyə çalışırdı.
Ancaq o şəraitdə bunu kimdənsə öyrənmək qeyri-mümkün idi... Həmin ilin noyabrında Heydər Əliyev istefa
ərizəsi yazmalı oldu.
Mühafizə rəisi Aleksandr İvanov xatırlayır ki, Heydər Əliyev istefa ərizəsini yazandan sonra bağ evinə
gəldi. Xeyli susub fikrə getdi və nəhayət, mənə dedi:
- Saşa, sən cavansan, bəlkə də baş verənləri yaxşı başa düşmürsən. Amma üç ildən sonra bu
yenidənqurmanın nə ilə qurtaracağını görəcəksən.
Bu, hələ 1987-ci ilin soyuq noyabr günündə deyilmiş uzaqgörən sözlər idi və üç ildən sonra SSRİ dağılmağa
başladı.
Allahın heç nə əsirgəmədiyi dahi Heydər Əliyev bütün dövrlərdə əlçatmaz zirvədə dururdu. O, bəşərin
fövqünə ucalmış fenomen dövlət xadimi kimi xalqın yaddaşında və Azərbaycan tarixində əbədi olaraq
yaşayacaqdır!"
Yəqin oxucularımız üçün şahidi olduğum bir hadisə də maraqlı olar. 1997-ci ildə mən Bakı Dövlət
Universitetinin rektoru olarkən Heydər Əliyevlə birgə Qazaxıstana gedən nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil
edilmişdim. Çox zəngin proqramda Ulu öndərin Qazaxıstan Parlamentində çıxışı da nəzərdə tutulmuşdu. Onun
çıxışından sonra yaşlı bir qadın (səhv etmirəmsə, parlamentin sabiq deputatı idi) əl qaldırıb söz istədi. Dedi ki,
Siz Heydər Əliyevi hələ yaxşı tanımırsınız. Qazaxıstanın keçmiş dövlət başçısı Dinmühəmməd Kunayev vəfat
edərkən məni çağırıb dedi ki, sənə son sözlərimi deyirəm, bunu xalqımıza çatdırarsan. Bil ki, Heydər Əliyev türk
dünyasının, bəlkə də bütün dünyanın ən müdrik və qeyrətli şəxsiyyətidir. 1986-cı ildə Qazaxıstanın çox çətin
günlərində SSRİ-nin rəhbəri Qorbaçovla cəsarətlə döş-döşə gələrək Qazaxıstanın milli mənafelərini müdafiə etdi,
bura başqa millətdən başçı göndərilməsinə etirazını bildirdi. Belə qüdrətli insanlar min ildə bir dəfə yetişir. Qazax
xalqı belə türk oğlu ilə həmişə fəxr etməlidir.
Doğrusu, bu barədə eşitmişdim, ancaq canlı şahidin sözləri məni həm qürurlandırdı, həm də bir az kövrəltdi.
Bu xatirə ilə bağlı 13 noyabr 1996-cı il tarixində Türkiyənin TQRT telekanalının "Üz-üzə" proqramına
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin müsahibəsindən bir hissəni oxucularımızın diqqətinə
çatdırmaq istərdim:
"- O vaxt Qorbaçovla Sizin aranızda narazılıq başladı. Bu, nədən oldu?
- 1986-cı ildə ilk dəfə Qorbaçov Sovetlər Birliyinin tərkibindəki türkdilli respublikaların rəhbərlərini
çıxarıb, onların yerinə rusları və başqa millətdən olan adamları təyin etməyə başladı. Mən ona anlatdım ki, belə
etmək olmaz. Onunla bir neçə dəfə belə söhbətim oldu. Nəhayət, 1986-cı ilin dekabrında Qazaxıstanın rəhbəri
Kunayevə qarşı ədalətsizlik oldu. Kunayev qazax, türk idi. O, 22 il orada bu vəzifədə çalışmışdı. Onun vaxtı gəldi,
yəni o, vəzifədən istefa verməli idi. Mən ona qarşı olan ədalətsizliyə etiraz etdim. Digər tərəfdən, o, istefa
verəndən sonra onun yerinə Moskvadan Qorbaçova yaxın, rus millətindən olan bir adamı təyin etdilər. Mən
Qorbaçova söylədim ki, bunu etmək olmaz. Qazaxıstan böyük bir respublikadır. Kunayev qazaxdır, o, 22 ildir ki,
oraya rəhbərlik edib. Bundan əvvəl də bu respublikaya rəhbərlik edənlər qazaxlar olublar. Amma indi Qazaxıstana
başqa millətdən olan bir adamı rəhbər göndərmək doğru deyil. O, mənə dedi ki, qazaxlar özləri bunu rica ediblər.
Ancaq yanlış deyirdi, əslində belə şey yox idi. Mən bilirdim ki, bunu qazaxların hamısı istəmir. Ola bilər, bəziləri
istəsinlər, amma hamısı istəmir. Bu, doğru siyasət deyil.
Qazaxlar yeni təyin olunan adamı qəbul etmədilər. Orada gənclər ayağa qalxıb üsyan etdilər. Onların bir
çoxlarını həbs etdilər, bəziləri həlak oldular. Sonra araşdırmalar aparıb "Qazaxıstan millətçiliyi" barədə qərar
qəbul etdilər. Yəni qazax xalqına qarşı bir qərar çıxardılar. Mən buna qarşı da etiraz etdim.
Tək bu deyildi. Şimali Qafqazda bir çox kiçik müsəlman respublikaları var. Məsələn, Kabardin-Balkar
Muxtar Respublikasının rəhbəri Malbaxov da müsəlman idi. Qorbaçov onu çıxarıb, yerinə Sibirdən bir rusu gətirib
qoymaq istəyirdi. Mən buna da, digər belə məsələlərə də etiraz etdim. Siyasi Büroda mənim - bir türkün,
müsəlmanın olması onlar üçün əlverişli deyildi".
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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 alət olan Qorbaçov, nəhayət, öz fitnəkar niyyətinə nail ola bildi: xalqımızın
dahi oğlu SSRİ-yə rəhbərlikdən uzaqlaşdırıldı. Bu, əslində bütün sovet hakimiyyəti illəri ərzində xalqımıza
vurulan ən ağır zərbə idi. Təsadüfi deyil ki, bundan dərhal sonra Qorbaçov tərəfindən himayə olunan erməni
millətçiləri Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparıb almaq üçün fəal mübarizəyə başladılar. Dahi şəxsiyyətimiz
bu dövrdə həm öndən - Moskvadan, həm də arxadan Azərbaycandakı dönüklərdən vurulan ağır zərbələrə məruz
qaldı. 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, özünün 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 və xəyanətkar siyasəti nəticəsində Azərbaycan xalqı bu dövrdə öz böyük oğlunun zəka potensialından
məhrum edilmişdi.
Heydər Əliyevin Azərbaycana başçılıq etdiyi Birinci dövrlə İkinci dövr arasındakı illər, sözün əsl
mənasında, tariximizin hərc-mərclik dövrü, ağır tənəzzül illəri idi. Xüsusilə, Azərbaycanın tarixinin 1990-1993cü illəri xalqın yaddaşında ən ağır fəlakət illəri, "olum, ya ölüm" dövrü kimi qalmışdır. Azərbaycan Cənubi
Qafqazın xəritəsindən silinmək üzrə idi. Ölkədə, sözün əsl mənasında, hakimiyyətsizlik idi. Siyasi hərc-mərclik,
hərki-hərkilik baş alıb gedirdi. Bölgələrimizdə, rayonlarda, paytaxtın ayrı-ayrı məhəllələrində faktiki olaraq silahlı
quldur dəstələri hökmranlıq edirdilər. Xalq vahimə və təşviş içərisində idi. Atışma səslərindən camaat evində
rahat yata bilmirdi. Faktiki olaraq dövlət yox idi. Ölkəni xalq adından idarə edən, əslində isə heç bir səriştəsi
olmayan, ən adi idarəçilik qaydalarının belə nə olduğunu bilməyən və xaricdəki ağalarının göstərişi ilə hərəkət
edən məhdud bir qrup məmləkəti milli fəlakət həddinə çatdırmışdı. Ölkə vətəndaş müharibəsi və etnik
toqquşmalar meydanına çevrilməkdə idi. Cəbhə düşmənin üzünə açıq idi. Ulularımızın müqəddəs əmanəti olan
Vətən torpaqları hərraca qoyulmuşdu. Torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunması, 200 minə yaxın soydaşımızın
Qərbi Azərbaycandan deportasiya edilməsi, bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün yaratdığı problemlər
ölkəni surətlə uçuruma sürükləyirdi. Müxtəlif sərsəm bəyanatlar Azərbaycanın xarici aləmdəki olan-qalan
nüfuzunu da tamamilə məhv etməkdə idi. Bu zaman Vətənin ümid çırağı, əliyalın, başsız qalan xalqın yeganə
qələbə silahı Heydər Əliyev zəkası idi.
Müdrik xalqımız, o zaman qəti və sərrast hərəkət edərək yeganə düzgün addımı atdı - 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 bir neçə
siyasi gedişdən sonra 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. Vətən, millət, bütün xalqımız məkrli
düşmənlərin hazırladığı fəlakət uçurumuna yuvarlanmadı, fəlakətdən, ölüm qəzasından yan keçdi. Qurtuluş
savaşında qələbəyə doğru dönüş başlandı.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bu gün cismən aramızda olmasa da, onun müəyyənləşdirdiyi müqəddəs
yol daim xalqımızın yeganə ümid və istinadgah mənbəyi olaraq qalacaqdır. Bu uğur magistralında bizə Ulu
öndərin layiqli siyasi davamçısı - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev kimi vətənpərvər,
qətiyyətli, peşəkar, yeni dünya siyasətinin incəliklərinə dərindən bələd olan, islahatçı və çevik, praqmatik və
cəsarətli lider ləyaqətlə rəhbərlik edir. Son 19 ildə Heydər Əliyev siyasi irsini bütün sahələrdə uğurla davam
etdirən 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.
Dövlət başçısı verdiyi hər bir vədə sadiqlik nümayiş etdirərək ictimai həyatın müxtəlif sahələrində yeni
dövrün tələblərinə uyğun islahatların aparılmasını - qeyri-neft sektorunun ümumi daxil 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.
Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünyada nümunə göstəriləcək bir inkişaf modeli
formalaşmışdır - bu, modern Azərbaycan dövləti modelidir. Onun rəhbərliyi ilə görülən işlər ölkəmizin
gələcəyinin daha parlaq olacağını tam əminliklə deməyə əsas verir. Çünki Prezident İlham Əliyev Ulu öndərin
məktəbinin yetirməsi, qurucu, birləşdirici, Azərbaycan xalqının bütün istək və arzularını həyata keçirən, öz
siyasətində Azərbaycan dövlətinin və xalqının maraqlarını ən ali məqsəd kimi görən və bütün qüvvəsini bu
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istiqamətdə səfərbər edən, xalqın birmənalı şəkildə dəstəklədiyi, etimad göstərdiyi və etibar etdiyi liderdir.
Prezident İlham Əliyev həm də praqmatik siyasətçidir, hadisələri, prosesləri dəqiq qiymətləndirir, mühüm
məsələlərin elmi cəhətdən əsaslandırılmış həlli yollarını təqdim edir, verdiyi bütün vədləri gerçəkləşdirir: "Biz 30
ilə yaxın idi ki, həmişə deyirdik ki, gün gələcək doğma ata-baba torpaqlarımıza qayıdacağıq". Ancaq indi
Prezidentimizin uzaqgörən, qətiyyətli siyasəti nəticəsində biz bu gün həmin torpaqları erməni işğalçılarından geri
almışıq. Böyük qələbəni al qanı ilə yazan şəhidlərimizin intiqamının alınması ilə əldə edilən zəfəri, qalibiyyəti
Azərbaycan xalqına bəxş etməklə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev həm də həyatını Azərbaycana həsr
edən, "Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız Azərbaycan yoxdur" - deyən Ulu öndərin arzusunu reallaşdırdı. Bununla da
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən lider kimi adını əbədi olaraq tarixə yazdırdı,
xalqımızın qəhrəmanlıq səlnaməsini yaratdı və 44 günlük Vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanına çevrildi.
Həmçinin, bütün dünya Azərbaycan dövlətinin ədalətli mübarizəsinin bir daha şahidi oldu.
Bu qələbə də, indiyədək iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət, elm, təhsil, idman, səhiyyə və digər sahələrdə
qazanılmış uğurların əsası olan Heydər Əliyev məktəbinin daha bir qələbəsi kimi tarixə yazıldı.
525-ci qəzet. - 2022. - 26 noyabr. - № 216. - S. 10-11.
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Ümummilli liderin həmişəyaşar qalibiyyət strategiyası
Arif Şəkərəliyev,
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru, Əməkdar elm xadimi
Xalq mənə ümid bəsləyir, mən də bu ümidi dоğrultmaq üçün ömrümün qalan hissəsini də xalqıma
bağışlayıram və həyatımı xalqıma qurban verməyə hazıram.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider
Tarixin Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük şəxsiyyət– dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi,
fenоmen rəhbər, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin
əziz və unudulmaz xatirəsi ötən illərdə xalqımızın qəlbində əbədiləşmiş, ideya və əməlləri isə ölkəmizi işıqlı
gələcəyə aparır.
Ulu öndərin qarşıdan gələn 100 illik yubileyini ölkəmizdə onun nadir şəxsiyyətinə, xalqımıza misilsiz
xidmətlərinə layiq şəkildə keçirmək üçün Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2023-cü il Azərbaycanda
“Heydər Əliyev İli” elan edilmişdir. Dövlət başçısının şanlı yubileylə bağlı 28 noyabr
2022-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər Planında isə ölkəmizdə və xaricdə müxtəlif formatlı
silsilə tədbirlərin təşkili ilə yanaşı, “Heydər Əliyev–100” yubiley medalının təsis edilməsi, poçt markalarının,
xatirə nişanlarının və qızıl sikkələrin buraxılması, Heydər Əliyev Mükafatının təqdimatı, məktəblərdə “Heydər
Əliyev dərsləri”nin keçilməsi və tələbələr üçün “Heydər Əliyev təqaüdü”nün verilməsi də nəzərdə tutulur.
Bu sərəncamlar qədirbilən xalqımızın ulu öndərə sonsuz məhəbbətinin, qurub-yaratdığı müstəqil
Azərbaycan dövlətinin ümummilli liderin xatirəsinə sonsuz ehtiramının ifadəsi olaraq hər bir azərbaycanlının
qəlbində hədsiz məmnunluq duyğuları yaratmışdır. Artıq indidən böyük rəhbərin keçdiyi şərəfli ömür yolu
öyünclə nəzərdən keçirilir, ümumxalq təntənələrinə müxtəlif səviyyələrdə ciddi və əhatəli hazırlıq aparılır. Ulu
öndərin nadir irsinin tədqiqatçıları olan alimlərimiz də xalqımızın böyük oğlunun titanik fəaliyyəti ilə bağlı
araşdırmaların yeni mərhələsinə start vermişlər.
Müstəqil dövlətimizin banisi Heydər Əliyevin tükənməz mənəvi irsi onun çoxəsrlik tariximizin ən
mükəmməl və qüdrətli şəxsiyyəti olduğunu qəti olaraq sübut etmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyini təmin etməklə,
suveren dövlətin əsaslarını yaratmaqla ulu öndər xalqımızın mötəbər və təminatlı gələcəyinə böyük yоl açmışdır.
Azərbaycan yarım əsrdən artıqdır ki, sevimli liderinin amal və ideyalarına uyğun оlaraq irəli gedir, çətinlik və
maneələri inamla dəf edir, tarixə yazılan böyük nailiyyətlər əldə edir. Dünyanın tərəqqipərvər insanları və bütün
Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə, оnun ideyalarına, qоyduğu dəyərli irsə böyük hörmət və
ehtiramla yanaşırlar.
Azərbaycanın ən yeni tarixinin bütöv bir dövrü ümummilli lider Heydər Əliyevin şərəfli adı və möhtəşəm
fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlıdır. Оnun 35 illik rəhbərliyi dövründə respublikamız əsrə bərabər inkişaf yоlu
keçmişdir. Ulu öndər öz ölkəsinə rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə var qüvvəsini və bacarığını Azərbaycanın
yüksəlişinə həsr etmiş, respublikamızın hər yerində nəhəng quruculuq işlərinin təşəbbüskarı оlmuşdur. Heydər
Əliyev bütün Türk dünyasının da sevimlisi, türkdilli xalqların fəxr etdiyi nadir tarixi simadır.
Azərbaycan müstəqilliyin ilk addımında naşı siyasi qüvvələrin məsuliyyətsizliyi və xəyanətkarlığı
səbəbindən məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşəndə ümummilli lider öz xaqının harayına yetişərək onun xilaskarına
çevrildi. 1993-cü ilin böhranlı yayında – Vətənin dar günündə – ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş verən
çaxnaşma, hakimiyyət uğrunda gedən mübarizə, cəbhədəki acınacaqlı məğlubiyyətlər, vətəndaş qarşıdurması
zamanı xalqımız öz böyük оğlunu hakimiyyətə dəvət etdi.
1993-cü il iyun ayının 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan parlamentinin sədri seçildi. Qədirbilən xalqımız
həmin günü haqlı оlaraq hər il Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin zəngin dövlətçilik təcrübəsi, möhkəm iradəsi və uzaqgörənliyi sayəsində siyasi
böhran dayandırıldı. Milli Оrdunun döyüş qüdrətinin artması nəticəsində tоrpaqlarımızın işğal edilməsinə sоn
qоyuldu, atəşkəs elan оlundu. Qısa bir zamanda Heydər Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi altında respublikamızda
ictimai-siyasi sabitlik, iqtisadi dirçəliş əldə оlundu, siyasi aləmdə dövlətimizin beynəlxalq nüfuzu möhkəmləndi
və müstəqilliyimiz dönməz xarakter aldı.
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Sonrakı dövrdə mahir dövlət qurucusu Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil respublikamızın ilk
Kоnstitusiyası qəbul edildi, parlamentə seçkilər keçirildi. Şərqdə ilk dəfə оlaraq ölüm hökmü ləğv edildi, hüquqi
və sivil dövlət quruculuğu prоsesi uğurla davam etdirildi. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsinə başlanıldı.
“Əsrin müqaviləsi” adını almış neft müqaviləsi imzalandı, dünya dövlətləri ilə iqtisadi və siyasi əlaqələrimiz
genişləndi. Bütün bunlar məhz ulu öndərin uzaqgörən siyasəti və gərgin əməyi nəticəsində mümkün оldu.
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tükənməz enerjisini nəinki öz xalqının, dövlətinin inkişafına,
bütövlükdə, dünya xalqlarının iqtisadi, mədəni səviyyəsinin yüksəlməsinə, mehriban münasibətlərin dərin kök
salmasına sərf edirdi. Bu gün biz fəxrlə deyirik ki, Azərbaycanı dünya dövlətləri arasında irəli çıxaran, xalqı məhv
оlmaqdan xilas edən, оnun gələcək inkişafına möhkəm zəmin yaradan ulu öndər Heydər Əliyev oldu.
Dünya miqyaslı dövlət xadimi Heydər Əliyev keçmiş SSRİ məkanında hamının öyrənmək istədiyi siyasətçi
idi. MDB dövlət başçılarının sammitlərində çıxış edən Azərbaycan liderinin hər bir təklifi böyük maraq və
ehtiramla qarşılanırdı. О, dünya siyasətçiləri arasında uzaqgörən şəxsiyyət kimi həmişə çox nüfuzlu və hörmətli
idi. Məhz Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bərpa edilən tarixi Böyük İpək Yоlu dünyamızın
Şərqi ilə Qərbini birləşdirərək bütün dövlətlərin inkişafına mühüm təkan vermişdir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin Prezienti kimi Heydər Əliyev BMT, ATƏT, Avrоpa Şurası, İslam
Kоnfransı Təşkilatı, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, GÜAM, MDB və başqa beynəlxalq təşkilatların
tоplantılarında daim qlоbal bəşəri prоblemlərə öz оrijinal baxışı ilə fərqlənirdi. Çünki ulu öndərin, sözün həqiqi
mənasında, amalı yaratmaq, məramı qurmaq, məqsədi xalqa xidmət etməkdən ibarət idi.
Ulu öndərin inkişaf strategiyasını yeni çalarlarla zənginləşdirən Prezident İlham Əliyevin praqmatizmə
söykənən səmərəli fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın sosial-iqtisadi tərəqqisi daha intensiv xarakter almışdır.
Ölkə başçının rəhbərliyi altında həyata keçirilən iqtisadi siyasətin fərqləndirici xüsusiyyətləri bu sahədə sürətli
inkişafa xidmət edən bütün istiqamətlər üzrə fəaliyyətin paralel şəkildə həyata keçirilməsi və əlaqələndirilmiş
proqramlar üzrə aparılmasıdır.
Son 19 ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə respublikamızda iqtisadi quruculuq prosesi sürətləndi.
Ölkəmiz regionun ən güclü dövlətinə çevrildi. Bunun nəticəsi olaraq insanların maddi rifahı və həyat səviyyəsi
xeyli yaxşılaşdı. Möhtərəm dövlət başçısı ulu öndərin müəyyən etdiyi dövlətçilik kursuna uyğun olaraq ölkənin
sosial-iqtisadi cəhətdən inkişafını təmin etdi. Azərbaycanın regionda lider dövləti kimi bölgədəki yeni
reallıqların əsas müəllifi, iqtisadi-siyasi proseslərin başlıca iştirakçısı oldu.
Prezident İlham Əliyevin rəbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü, düşünülmüş siyasət, dərin islahatlar
nəticəsində uzun illər ərzində yaradılmış iqtisadi və hərbi potensial şanlı Ordumuzun düşmən üzərində parlaq
və qəti qələbəsini şərtləndirdi. 2020-ci il ölkəmizin dövlətçilik və müstəqillik tarixinin ən şərəfli səhifələrindən
birini təşkil edir. Ali Baş Komandan ulu öndər Heydər Əliyevin Ata vəsiyyətini şərəflə yerinə yetirdi.
Artıq Qarabağa böyük qayıdış başlayıb. Quruculuq işləri uğurla davam etdirilir. Möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva vaxtaşırı tikinti meydançalarında olurlar. Bütün
bunlar xalqımızda qürur hissi yaradır.
Bu gün 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 durmadan möhkəmləndirəcək.
Bütün bunlar isə bizə onu deməyə əsas verir ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin
yaratdığı tarixi əsaslar üzərində dünyanın qüdrətli və sürətlə inkişaf edən dövlətlərindən birinə çevriləcəkdir.
Xalq qəzeti. - 2022.- 30 noyabr. - № 261. - S. 5.
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Heydər Əliyev və Cənubi Azərbaycan
Musa Qasımlı,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü, professor
Hər il anım günündə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan naminə gördüyü tarixi xidmətlər
xatırlanır, təcrübəsinə bir daha nəzər yetirilir və gələcəyə işıq tutulur. Heydər Əliyevin həm sovet
dövründə, həm də müstəqillik illərində miqyasına görə böyük və strateji, məzmun və mahiyyətinə görə
dərin olan fəaliyyət sahələrindən biri Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın vəziyyəti və
hüquqları məsələsi olub.
Son vaxtlar qonşu İran İslam Respublikası adlanan ölkədə baş verən proseslər vətənimizin
cənubunda yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının qorunması və təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri yenidən
aktual edib.
Bəs Heydər Əliyev 1969-1987-ci illərdə ümumi sovet siyasəti çərçivəsində Cənubi Azərbaycanda
yaşayan soydaşlarımıza münasibətdə hansı xətti yürüdüb?
Tarixə qısa bir baxış
XIX əsrdə çar Rusiyası və Qacarlar İranı arasında aparılan işğalçı müharibələr nəticəsində 1813-cü il
Gülüstan, 1828-ci il Türkmənçay sülh müqavilələri ilə Azərbaycanın zorla iki yerə bölüşdürülməsindən sonra
keçən bütün tarixi dövr ərzində milli ruhlu adamları, qabaqcıl ziyalıları soydaşlarımızın hüquqlarının qorunması,
vətənin birləşdirilməsi, bütövləşdirilməsi daim düşündürüb. Qeyd etmək lazımdır ki, bölüşdürülməyə qədər
Bütöv Azərbaycanın ərazisi təxminən 410 min kv. km. təşkil edirdi. Bölüşdürüldükdən sonra Azərbaycan əraziləri
cənubda 280 min kv. km., şimalda 130 min kv. km. idi. "Cənubi Azərbaycan" adı altında İran ərazisində müasir
dövrdə aşağıdakı regionlar vardır: Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil, Zəngan, Həmədan, Qəzvin
əyalətləri, Savə mahalı, Astara şəhristanı (mahalı). Təxminən 40 mln. azərbaycanlı İran əhalisinin 50%-ə qədərini
təşkil edir.
Tarixən həm də bir türk ölkəsi olan İranı XX əsrin 20-ci illərin ortalarınadək azərbaycanlı sülalələr idarə
edib. Bu ölkənin adını türklər verib. Müxtəlif dövrlərdə Səttarxan Sərdar Milli, Bağırxan Salar Milli, Şeyx
Məhəmməd Xiyabani və Seyid Cəfər Pişəvərinin rəhbərliyi altında baş verən hərəkatlar eyni zamanda bütöv
Azərbaycan xalqının zəngin tarixinin mühüm hadisələridir. İkinci Dünya müharibəsi illərində sovet ordu hissələri
tərkibində azərbaycanlıların Cənubi Azərbaycana getməsi, soydaşlarımızın arasında hərbi, siyasi, ideoloji və
mədəni tədbirlər həyata keçirmələri də Azərbaycan tarixinin ayrılmaz bir hissəsidir. Şimaldan gedənlərin
cənubdakı fəaliyyətləri təkcə ümumi sovet xarici siyasətinin yerinə yetirilməsi deyil, Vahid Azərbaycan uğrunda
gərgin səylərin və sevginin nümunəsi idi. Müharibə illərində Cənubi Azərbaycanda çalışmış tanınmış ictimaisiyasi, dövlət və ədəbiyyat xadimlərindən Əziz Əliyev, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza və
başqalarının Pişəvəri hərəkatının böyük dövlətlərin siyasəti ucbatından uğursuzluğa uğramasından sonra geri
dönərək uzun illər boyu yüksək dövlət və ictimai vəzifələrdə işləməsi Azərbaycanın şimalında cənub mövzusunun
müxtəlif orqanlarda çalışanların şüurunda və fəaliyyətində müəyyən yer tutmasına təsir edib.
Hələ 20-ci illərdə tələbə ikən Cənubi Azərbaycanda olan Əziz Əliyev buranın tarixini, coğrafiyasını və
əhalisinin vəziyyətini dərindən bilirdi. İkinci Dünya müharibəsinin gedişində Cənubi Azərbaycanda sovet ordu
hissələri tərkibində siyasi təbliğatçılar qrupunun rəhbəri işləyən Əziz Əliyev problemə azərbaycanlılar içərisində
ən yaxşı və incəliyinə qədər bələd olan dövlət xadimi idi. Kommunist və qeyri-kommunist olmasından asılı
olmayaraq, bütün azərbaycanlıların qəlbində Azərbaycanın cənubunu və şimalını Azərbaycana birləşdirmək istəyi
həmişə olub.
Bununla yanaşı, müharibə dövründə xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları kimi cənubda işləyən, məhdud
dairədən kənarda tanınmayan bəzi gənclər də sonralar Azərbaycanda vəzifələr tutaraq müharibə illərində
gördükləri işi yeni şəraitə uyğun olaraq həyata keçirməyə çalışıblar.
Şah dövründə azərbaycanlıların vəziyyəti və Heydər Əliyevin baxışı
İkinci Dünya müharibəsi illərində gənc yaşlarından xüsusi xidmət orqanlarında işə başlayan Heydər Əliyev
Cənubi Azərbaycanda da fəaliyyət göstərərək azərbaycanlıların hüquqlarının qorunmasında, siyasi və ictimai
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təşkilatlarının yaradılmasında, müstəqillik, birlik ideyalarının formalaşmasında, şimala birləşmək istəklərinin
gücləndirilməsində mühüm rol oynamışdı. O, Təbrizdə işlərkən cənublu gənclərin Seyid Cəfər Pişəvəri
hərəkatında iştirak etmələri, Azərbaycan Demokrat Partiyasına üzv olmaları yolunda fəal təbliğat aparmış və bu
partiyada çalışmışdı. Heydər Əliyev Cənubi Azərbaycan problemini həm nəzəri-tarixi, həm də praktiki baxımdan
dərindən bilirdi.
Sovet dövründə Azərbaycan müstəqil olmadığı üçün xarici siyasət yürüdə bilməsə də, Heydər Əliyev
ümumi sovet xarici siyasəti çərçivəsində Cənubi Azərbaycan məsələsini diqqətdə saxlayırdı. Heydər Əliyevin bu
məsələyə münasibəti bir neçə istiqaməti əhatə edirdi: Cənubi Azərbaycandan olan ziyalılara xüsusi qayğı göstərir;
cənub mövzusunun unutdurulmamasına çalışır; elmi araşdırmaların aparılmasını təşviq edir, alim, yazıçı və
şairləri cənub mövzusundan yazmağa çağırır, böyük ustalıqla həmin ideyanın yayılmasına kömək edir; Cənubi
Azərbaycandan olan şair və yazıçıların məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasından ötrü qərarlar qəbul edir, onları
mənzillə təmin edir; İrana və Cənubi Azərbaycan şəhərlərindəki kitabxanalara Bakıdan nəşrlər göndərilməsini
artırır; cənublu gənclərin Azərbaycan ali məktəblərində təhsil almalarına dair qərarlar qəbul edirdi və s. Heydər
Əliyev hakimiyyətə gələn kimi ilk növbədə İrana Azərbaycan ədəbiyyatının göndərilməsi işi genişləndirildi.
1970-ci illərin əvvəllərindən etibarən İranda Azərbaycan kitabına olan ehtiyac xeyli artmışdı. Ona görə də
Azərkitab İrana 5 min nüsxə kitab göndərmək barədə İran naşirləri ilə müqavilə imzaladı. Təbriz, Urmiya, Zəngan
və başqa şəhərlərdəki ali məktəb kitabxanalarına çoxlu Azərbaycan kitabı göndərildi. Bunların arasında
Azərbaycan ədəbiyyatı, tarixi və mədəniyyətinə, digər elm sahələrinə dair kitablar üstünlük təşkil edirdi. Kitab
göndərilməsi işində Azərbaycan kitabxanaları da fəal iştirak edirdilər. 1971-1973-cü illərdə Azərbaycan EA
kitabxanası və M. F. Axundov adına kitabxana İrana 900-dən çox kitab və jurnal göndərmişdi.
Heydər Əliyev belə hesab edirdi ki, SSRİ-nin İranla normal münasibətlərinin qurulması, inkişaf etdirilməsi,
rəsmi nümayəndə heyətlərinin və ictimaiyyət xadimlərinin səfərləri cənubi azərbaycanlıların öz problemlərini
başa düşmələrinə, həlli yolları barədə düşünmələrinə təsir göstərər. Onun hakimiyyəti illərində İrandan gələn
bütün qonaqlara, xüsusən azərbaycanlılara böyük ehtiram göstərilirdi. Məsələn, Azərbaycan KP MK bürosunun
1970-ci il 4 dekabr tarixli iclasında İran şahının həyat yoldaşı Fərəh Pəhləvi və onun anası Fəridə Dibanın
Azərbaycana səfəri haqqında məsələ müzakirə edildi. Müzakirə nəticəsində beş maddədən ibarət qərar qəbul
olundu. Qərarda eyni zamanda yazılırdı ki, təsdiq edilmiş proqram qonaqların istəyinə uyğun olaraq dəyişdirilə
bilər. Dekabr ayının 9-11-də keçirilən səfərdə Fərəh xanımı və anasını 7 nəfər rəsmi, 5 nəfər şəxs isə qeyri-rəsmi
şəkildə müşayiət edirdi. İranın SSRİ-dəki səfiri və həyat yoldaşı da onu müşayiət edənlərin arasında idi. Qonaqlara
Azərbaycanda böyük hörmət və ehtiram göstərildi. Onlar Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında, Bakı
şəhərinin tarixi yerlərində, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında, Azərbaycan tarixi muzeyində, C.
Qaryağdının emalatxanasında oldular. Səfər qonaqlarda Azərbaycan haqqında dolğun təsəvvürün yaradılmasında
mühüm rol oynadı.
Bu dövrdə sovet rəhbərliyi və Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Heydər Əliyev ümumi siyasi, strateji
və hərbi məqsədləri naminə Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar barədə dəqiq informasiyalar alırdı.
Məsələn, SSRİ-nin İrandakı səfirliyinin birinci katibi V. Baranov 1978-ci il 30 iyul tarixli "İranda
azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında məsələyə dair (informasiya)" adlı iki nüsxədən ibarət olan məlumatında
yazırdı ki, azərbaycanlılar İranın türkdilli xalqları arasında ən çoxsaylıdır və farslardan sonra ikinci yeri tuturlar.
Sənəddən məlum olurdu ki, 1976-cı ildə əhalinin siyahıyaalınmasına görə, azərbaycanlılar Şərqi Azərbaycanda
3,2 mln., Qərbi Azərbaycanda 1,4 mln., Zənganda 0,6 mln. nəfər yaşayırdılar. Həmədan, Qəzvin və b. şəhərlərdə
də azərbaycanlılar çox idi. Məlumatdan aydın olurdu ki, İranda yaşayan 33,6 mln. əhalinin 7 mln. nəfərini
azərbaycanlılar təşkil edirdi. Bütün ölkə miqyasında əhalinin ümumi artımı 2,7% olsa da, bu, İran Azərbaycanında
3,1% təşkil edirdi. Məlumatda yazılırdı ki, yaxın illərdə azərbaycanlıların sayı 8 mln. nəfərə çatmalıdır. Qeyd
etmək lazımdır ki, bunlar rəsmi statistik məlumatlar idi. Rəsmi statistika isə azərbaycanlıların sayını həmişə az
göstərirdi. Azərbaycanlı əhalinin 65%-i kənd yerlərində yaşayır, əsasən, maldarlıq, üzümçülük, əkinçilik və
bağçılıqla məşğul olurdu. Şəhərlərdə yaşayan azərbaycanlıların 10%-ə qədəri dövlət qulluğunda və şirkətlərdə
çalışırdılar. Böyük bizneslə məşğul olan azərbaycanlılar da var idi. Təbrizdən çıxan bir neçə milyonçu ailə Tehran
bazarına nəzarət edirdi. İranın sənaye-ticarət burjuaziyasını, əsasən, azərbaycanlılar təşkil edirdilər. İranın din
xadimləri arasında çoxlu azərbaycanlı var idi.
Birinci katibin məlumatında vurğulanırdı ki, azərbaycanlılar qədim və özünəməxsus mədəniyyəti olan
xalqdır. Onların mənşəyi manna, kadusi, kaspi, alban və başqalarından törəyir, türkdilli kimer, skif, hun, bulqar,
xəzər, oğuz, peçeneq və digərləri ilə qaynayıb-qarışıblar. O daha sonra yazırdı ki, hələ XVI əsrdə Səfəvilər
zamanında Azərbaycan dilində ədəbiyyat yaranıb. XIX əsrin ikinci yarısından Azərbaycan millətinin
formalaşması başlayıb, lakin İranda qəbul olunmuş rəsmi doktrinaya görə bütün əhali iranlı adlanır.
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Səfirliyin birinci katibinin məlumatında İranda azərbaycanlıların hüquqlarının kobud surətdə pozulmasına
dair konkret faktlar verilirdi. Qeyd edilirdi ki, hələ 1971-ci ilin sonunda Şəfi Cavadinin çap olunmuş "Təbriz və
onun çevrəsi" adlı kitabında azərbaycanlıların guya midiyalıların varisləri, Azərbaycan dilinin isə qədim fars
dilinin dialektlərindən biri olduğu yazılır. İranda dərslər yalnız farsca keçilir, Azərbaycan dilində hətta ibtidai
məktəblər də fəaliyyət göstərmirdi. Təbrizdə müəllimlər ana dilində dərs verdikləri üçün işdən azad edilmişdilər.
Təbrizdəki Azarbedaqan Universitetində dərslər farsca keçirilirdi. Təbriz televiziyası hər gün Azərbaycan dilində
yalnız 30 dəqiqə xalq musiqisi, folklor və dini mövzuda verilişlər verirdi. Təbriz radiosunda isə Azərbaycan
dilində hər gün 2 saat veriliş yayımlanırdı. Ana dilində təhsil almaq imkanlarının olmaması ucbatından
Azərbaycanda kəndlilər savadsız qalırdılar. Belə acınacaqlı vəziyyət azərbaycanlı etnik qruplar olan şahsevənlər,
qarapapaqlar, əfşarlar, qaradağlılar arasında da hökm sürürdü. Azərbaycan dilində kitabların nəşrinə icazə
verilmirdi. Sovet səfirliyinin birinci katibi yazırdı ki, müasir görkəmli Azərbaycan şairi Məhəmmədhüseyn
Şəhriyar şeirlərinin çoxunu fars dilində çap etməyə məcburdur, onun Azərbaycan dilində olan şeirləri ayrı-ayrı
adamlar tərəfindən yarımkustar formada hazırlanıb yayılır. Azərbaycanın Vəli, Xaqani, Qarçarlı (ləqəbi Səhənd)
kimi şairləri də ağır vəziyyətdə yaşayıb-yaradırlar.
Çoxsaylı xahişlərə baxmayaraq, Səhəndə "Kitabi-Dədə Qorqud"u çap etməyə icazə verilməmişdi.
Aryanpurun "Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi" kitabını yalnız fars dilində çap etmək mümkün olmuşdu. 1977-ci ildə
nağıllar məcmuəsini Azərbaycan dilində nəşr etdiyi üçün Tehrandakı "Fərzane" nəşriyyatı cərimə edilmişdi.
Bundan fərqli olaraq "Quran"ın Azərbaycan dilində təfsirinə icazə verilmişdi. Birinci katib azərbaycanlıların
narazılığını da yazırdı. Qeyd edirdi ki, azərbaycanlı əhali mərkəzi hakimiyyətin yeritdiyi siyasətdən kəskin surətdə
narazıdır. Ona görə də 1978-ci ilin fevral və may aylarında Təbrizdə keçirilən mitinqlərdə Azərbaycan
mədəniyyətinin inkişafına mane olan əngəllərin aradan qaldırılması, farsların "türke xare" ("türk uzunqulaqdır")
kimi təhqiredici ifadələrinin rəsmi surətdə qadağan edilməsi qətiyyətlə tələb olunmuşdu. Şərqi Azərbaycan
ostanının milliyyətcə azərbaycanlı olan general-qubernatoru general Şəfaqət mənşəcə fars olan polis və jandarma
məmurlarına yerli əhalinin milli və dini hisslərini təhqir etməyi qadağan etmişdi.
Şahın həyat yoldaşının şəxsi dəftərxanasının müdiri, İran problemlərini öyrənən qrupun rəhbəri X.
Nəhavəndi isə Təbrizdə şah əleyhinə baş verən mitinqləri hökumətin buraxdığı səhvlərin nəticəsi hesab edərək
gələcəkdə onların düzəldilməsini tövsiyə etmişdi. Bundan sonra hökumət Azərbaycanda vəziyyəti
sabitləşdirməkdən ötrü hər iki ostanın general-qubernatorunu, ali məktəblərin rektorlarını dəyişərək mədəni
proqramları həyata keçirəcəyini bildirmişdi.
V. Baranov İran azərbaycanlılarının sovet azərbaycanlılarına sevgisinə dair də çoxlu faktları yazırdı. Qeyd
edirdi ki, onlar şimala rəğbət bəsləyir, Azərbaycan dilində Bakı radiosunu dinləyir, Azərbaycan musiqisini
kassetlərə yazıb yayır, Azərbaycan klassik ədəbiyyatını və müasir yazıçıları oxuyurlar. Avropadan İrana gələn
qonaqlar deyirdilər ki, İranın böyük şəhərlərində bazarlarda Azərbaycan dilində danışmaq fars dilindən daha
münasibdir.
Cənub məsələsini incəliklərinə qədər dərindən bilən və azərbaycanlıların vəziyyətinə sovet dövlətinin
ümumi siyasəti çərçivəsində biganə qalmayan Heydər Əliyev, ilk növbədə, Azərbaycan SSR-də yaşayan
cənublulara xüsusi qayğı göstərirdi. 1969-cu il yanvarın 1-nə olan məxfi məlumata görə, SSRİ-də 12 min 212
nəfər siyasi mühacir (sənədlərdə belə yazılır-M.Q.), 5 min 431 nəfər onlara bərabər tutulan şəxs yaşayırdı. Onların
16 min 749 nəfər övladı var idi ki, bunların da 15 min 538 nəfəri SSRİ-də doğulmuşdu. Həmin mühacirlərin 5
min 109 nəfəri Azərbaycanda idi. 1970-ci il yanvarın 1-də Azərbaycanda 4670, 1971-ci il yanvarın 1-də 4614
nəfər, 1973-cü ildə 4617 siyasi mühacir yaşayırdı. Onlara hüquqca bərabər olan adamların sayı 1836 nəfər idi.
Həmin ildə siyasi mühacirlər üçün 142. 500 rubl daimi yardım ayrılmışdı. Siyasi mühacirlər İrandakı qohumlarına
12480 rubl pul baratı göndərmişdilər. 1974-cü ildə isə bu məbləğ 13960 rubl təşkil etmişdi. Heydər Əliyevin
rəhbərlik etdiyi Azərbaycan KP MK-nın qərarı ilə Azərbaycanda olan cənublu mühacirlərə əlavə olaraq maddi
yardımlar göstərildi.
Respublika rəhbərinin tapşırığına uyğun olaraq mühacirlərin mənzil problemlərinin həlli sahəsində ciddi
addımlar atılmışdı. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1971-ci il iyul ayının 28-də qəbul etdiyi 184/ 9 №-li qərara
uyğun olaraq ehtiyacı olan mühacirlərin mənzillə təmin edilməsinə başlanılmışdı. 1973-cü ildə Bakıda 76,
Sumqayıtda 15, Gəncədə 15, Şəkidə 5, Əli Bayramlıda 5 mühacir ailəsinə mənzil verilmişdi.
1974-cü ilin üçüncü kvartalında cənublu siyasi mühacirlərə 115.469 rubl daimi, 39.368.70 rubl məbləğində
müvəqqəti yardım edilmişdi.
Göstərilən qayğı və respublikada qazanılan uğurlar cənublular tərəfindən rəğbətlə qarşılanırdı. Onlar
Heydər Əliyevi şimal və cənubun lideri olaraq görürdü. Məsələn, Azərbaycan Demokrat Partiyası MK-nın sədri
Qulam Yəhya oğlu Danişyan Heydər Əliyevə ünvanlandığı 1974-cü il oktyabr ayının 3-də 109 №-li məktubunda
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yazırdı ki, partiya adından qan qardaşlarımızın əldə etdikləri yüksək nailiyyətlər münasibətilə Sizi təbrik edirik.
Əlavə edirdi ki, bu nailiyyətlər bizi İranın imperializm və irtica əsarətindən azad olmaq uğrunda mübarizəyə
ruhlandırır. Göründüyü kimi, cənubi azərbaycanlılar öz mübarizələrində mühüm amil kimi hansı sistemdən asılı
olmayaraq, Azərbaycanın şimalının güclü olmasını görürdülər.
Azərbaycan rəhbəri Azərbaycan Demokrat Partiyasının yaradılmasının ildönümünün hər il qeyd
olunmasını təşviq edərək əlverişli şərait yaradırdı. 21 Azər hərəkatının 30 illiyi münasibətilə Qulam Danişyan
1975-ci il 5 noyabr tarixli 45 №-li məktubunda Heydər Əliyevdən bir sıra şəxslərin orden və medallarla təltif
olunması, müxtəlif vəzifələrdə irəli çəkilməsini xahiş etdi. Xahiş yerinə yetirildi. Cənubluların nümayəndələri
müxtəlif sovet və təsərrüfat vəzifələrində irəli çəkildi. Bu addım cənubluların idarəetmə işlərinə yaxından bələd
olmalarına və peşəkar kadr kimi yetişmələrinə kömək edirdi.
Cənubi Azərbaycandan olanlar Şimali Azərbaycana təkcə Cənubi Azərbaycan, İran deyil, bütün şərq
xalqları nümunə, örnək kimi baxırdılar. Qulam Danişyan 1975-ci il noyabr ayının 3-də H. Əliyevə göndərdiyi 42
№-li məktubunda yazırdı ki, Azərbaycan Respublikasının keçdiyi şanlı qələbələr yolu və əldə etdiyi əzəmətli
nailiyyətlər bütün Şərq, xüsusilə İran və İran Azərbaycanı üçün cazibəli örnək və nümunədir. Hazırda qan
qardaşlarımız tərəfindən sənaye və təsərrüfat üzrə beşillik planın vaxtından əvvəl yerinə yetirilməsi, Sizin
rəhbərliyinizlə son illərdə əldə edilmiş belə möhtəşəm qələbələr bizləri ürəkdən sevindirir, bütün firqə üzvləri və
iranlı siyasi pənahəndələri yeni əmək nailiyyətləri üçün ruhlandırır.
1975-ci il yanvar ayının 1-nə olan məlumata görə, Azərbaycanda 4639 cənubi azərbaycanlı siyasi mühacir
yaşayırdı. Onlar vətənin bir tayından o biri tayına pənah gətirmişdilər. Həmin ildə Cənubi Azərbaycandan olan
siyasi mühacirlərə 119. 637 rubl daimi, 35. 523 rubl isə müvəqqəti yardım verilmişdi. 313 siyasi mühacir İrandakı
qohumlarına 12. 520 rubl pul baratı göndərmişdi. 1976-cı il yanvar ayının 1-nə olan məlumata görə, Azərbaycanda
4587 siyasi mühacir yaşayırdı. Həmin ildə Azərbaycan Qırmızı Aypara cəmiyyətinin xətti ilə siyasi mühacirlərə
ayrılan yardımlar artırıldı.
Heydər Əliyev Qulam Danişyanın anadan olmasının 70 illiyi münasibətilə "Xalqlar dostluğu ordeni" ilə
təltif edilməsi haqqında Azərbaycan KP MK bürosunun 1976-cı il 10 sentyabr tarixli B-19/14 №-li iclas qərarına
uyğun olaraq sentyabr ayının 17-də 433 s №-li məxfi məktubla Sov. İKP MK-ya müraciət etdi. Məktubda yazılırdı
ki, Qulam Danişyan 1941-1945-ci illərdə İran Azərbaycanında milli demokratik hərəkatda fəal iştirakına görə
İran Azərbaycanı milli hökumətinin "Səttarxan ordeni" və "21 Azər medalı" ilə təltif edilib, general rütbəsi alıb,
1946-cı ildən SSRİ-də mühacirətdədir. Heydər Əliyevin bu istəyi yerinə yetirildi.
(Ardı var)
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Liderlik qüdrəti
Səttar Möhbalıyev,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri,
Milli Məclisin deputatı
Heydər Əliyev!..
Dünyanın ən böyük azərbaycanlısı!..
Heç təsadüfi deyil ki, bu iki ad hər zaman qoşa çəkilir, Azərbaycan Heydər Əliyevlə, Heydər Əliyev
də Azərbaycanla birlikdə anılır...
Deyirlər, xoşbəxt o xalqlardır ki, çətin, ağır günlərində tale onlara xilaskar göndərir. Demək,
Azərbaycan xalqı da Tanrının böyük lütfü ilə üzləşib ki, ən dar məqamlarında, ən ağır sınaqlarla üz-üzə
olduğu anlarda ona qurtuluş üçün bu ulu şəxsiyyəti - Heydər Əliyevi xilaskar kimi yetirib.
Vətəninə, millətinə, dövlətinə ən ali hisslərlə bağlı olan, ömrünü bu xalqın, ölkənin inkişafı, rifahı, tərəqqisi
yolunda şam kimi əridən Heydər Əliyev bütün azərbaycanlıların Ulu Öndəri, Ümummilli Lideri sayılır.
Azərbaycan elə bir həssas coğrafiyada yerləşir ki, tarixboyu, eləcə də müasiri olduğumuz hazırkı dövrlərə
qədər dövlətçiliyimizə qarşı təhdidlər olub və bundan sonra da olacağı danılmaz həqiqətdir. Amma Ulu Öndər
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci və 1993-2003-cü illəri əhatə edən hər iki zaman
dilimində dövlətçiliyimizin təməllərini elə möhkəmlətmiş, elə mükəmməl formalaşdırmışdır ki, bu, uzun
onilliklər, hətta yüzilliklər boyu Azərbaycanın uğurlu inkişafını təmin edəcək, xarici təhdidlərdən etibarlı şəkildə
qoruyacaq.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xalqı, ölkəsi qarşısında misilsiz tarixi xidmətləri bu gün Şuşadan bütün
dünyaya nur saçan parlaq zəfərin işığında daha aydın görünür.
Azərbaycanın inkişafında tarixi missiya
Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında əvəzedilməz xidmətləri hələ ötən əsrin ikinci
yarısından, konkret olaraq 1969-cu il iyulun 14-dən Ulu Öndərin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişi ilə uğurlu
başlanğıcını götürüb.
Sovet rejiminin sərt qanunlarının işlədiyi həmin illərdə məhz Heydər Əliyevin heç bir təhlükəyə boyun
əyməyən milli təəssübkeşliyi, çəkinməzliyi sayəsində Azərbaycan özünün milli dövlətçilik, müstəqillik
ənənələrinin bərpasına başladı. Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə gəlməsi
respublikamızda demək olar ki, bütün sahələrdə böyük inkişafa yol açdı, iqtisadi, elmi, ədəbi-mədəni inkişafda
sözün əsl mənasında sıçrayış oldu. Heydər Əliyevin tükənməz səyləri nəticəsində Azərbaycanda müstəqil
düşüncəyə yol açıldı və bu, illərdir sovet boyunduruğu altında inləyən xalqımızın istiqlala gedən yolunda atılan
əvəzsiz addım oldu.
Ulu Öndər 1969-cu ildə Azərbaycanda hakimiyyətə gələndə odövrkü bütün statistik sənədlərdə də əks
olunduğu kimi, faktiki olaraq ölkəmiz iqtisadi göstəricilərinə görə keçmiş SSRİ-də sonuncu yerlərdə idi.
Azərbaycan zəngin təbii sərvətlərə malik və istehsal potensialı yüksək olan ölkə olmasına baxmayaraq, milli
gəlirin inkişaf tempinə, sənaye və kənd təsərrüfatı istehsalının həcminə, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin
istehsalatda tətbiqinə, ictimai əməyin məhsuldarlığına görə ümumittifaq göstəricilərindən çox-çox geridə qalırdı.
Eyni zamanda respublikada iqtisadi-siyasi böhran hökm sürürdü və getdikcə daha da dərinləşirdi.
Bunu sonradan zaman da, məkan da bir daha təsdiq etdi ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin o vaxt
Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsi həm xalqımızın milli ideyalarının bərpası, həm də ölkəmizin hərtərəfli
inkişafında müstəsna və tarixi rol oynadı.
O zaman böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının həyatındakı mühüm tarixi missiyalarından
biri isə respublikada ilk növbədə milli-mənəvi ruhun yüksəldilməsi istiqamətində gördüyü işlər oldu. Ulu Öndərin
azərbaycanlıların tarixi ənənələrinə, köklərinə bağlılığını sürətləndirməyə yönəlik addımları xalqın müstəqillik
arzularını yenidən alovlandırdı, bu zəmin üzərində inkişaf edən hürriyyət amalları sonradan müstəqilliyimizə
aparan milli dalğaya, hərəkata çevrildi.
Bir məqamı da xüsusi vurğulayaq ki, Ulu Öndər hələ birinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətdə olduğu
illərdən etibarən Qarabağda, Şuşada milli ruhun yüksəlməsinə olduqca böyük diqqət yetirir, daim erməni
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milliyyətçiləri ilə mübarizə aparırdı. Eyni zamanda Ümummilli Lider Azərbaycanın tarixi bölgəsi Qarabağın,
Şuşanın hərtərəfli inkişafına dair böyük işlər gerçəkləşdirirdi. Hələ 1970-ci illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü və
rəhbərliyi ilə qədim şəhərimiz Şuşanın inkişaf etdirilməsinə dair xüsusi qərarlar qəbul edilmişdi.
Ulu Öndərin təşəbbüsü ilə xalqımızın milli mənlik şüurunun, mədəniyyətinin və ana dilinin inkişafında da
güclü inkişaf baş verdi, milli-mənəvi dəyərlərə qayıdış sürətləndi. Qatı sovet ideologiyasının mütləq hakim
olduğu həmin dövrdə Heydər Əliyev xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin itib-batmaması üçün mühüm işlər
gördü, məqsədyönlü siyasəti sayəsində Azərbaycanda milli oyanışın əsaslarını qoydu.
Müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsindən qurtuluşa uzanan yol
Bu da danılmaz reallıqdır ki, Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə çox qısa zaman içərisində respublikanı
hərtərəfli inkişaf mərkəzinə çevirən Ulu Öndərin bu nailiyyətləri, başda ermənilər olmaqla, Azərbaycanın
tərəqqisini, o cümlədən Heydər Əliyevin uğurlarını gözü götürməyən şəxslərin diqqətindən yayınmamışdı və
yayına da bilməzdi. Buna görə də anti-Azərbaycan qüvvələr həmin vaxt Heydər Əliyevə qarşı bir cəbhədə
birləşərək hər fürsətdə Ulu Öndərin fəaliyyətinə mane olmağa çalışırdılar.
Haqsızlıqlarla heç zaman barışmayan, zülmə boyun əyməyən dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev buna görə də
1987-ci il oktyabr plenumunda Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini vəzifəsindən istefa vermişdi.
Bu da etiraf edilməlidir ki, birinci dəfə hakimiyyətdə olduğu illər ərzində Heydər Əliyevin şəxsi səyləri
sayəsində Azərbaycanda əldə edilmiş hərtərəfli inkişaf, Ulu Öndərin iqtidarda olmadığı müddətdə - 1987-1993cü illər ərzində sürətlə tənəzzülə uğradı, qazanılan nailiyyətlər itirildi. Naşı, antimilli mərkəzlərin oyuncağına
çevrilmiş rəhbərlərin məkrli fəaliyyətləri nəticəsində Azərbaycan uçuruma sürükləndi.
Sözügedən 6 il, "Heydər Əliyevsizlik illəri" Azərbaycanın ölüm-qalım sınağında çapaladığı illər oldu.
1988-ci ildən daha da ağırlaşan vəziyyət tezliklə Qarabağ müharibəsinə çevrildi, sonradan isə respublikamız
faktiki olaraq müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı, ölkə vətəndaş müharibəsi, siyasi böhran, sosial
səfalət içərisində çalxalanmağa başladı. Hakimiyyət hərisliyi gözlərini bürümüş antimilli qüvvələrin vətənə
xəyanət etmələri sayəsində torpaqlarımız ard-arda işğal edildi və bir milyondan çox soydaşımız yurd-yuvasından
didərgin düşdü. Onsuz da uçurumun kənarında olan Azərbaycanın çıxılmaz vəziyyəti daha da ağırlaşdı.
Azərbaycanın belə ağır və mürəkkəb dövründə xalqımız öz xilas, qurtuluş yolunu yalnız vətənin taleyini
hər şeydən üstün bilən Heydər Əliyevdə gördü. Azərbaycan xalqı əmin idi ki, ölkəni düşdüyü bu acınacaqlı
durumdan yalnız bu dahi şəxsiyyət qurtara bilər. Buna görə də təkidlə özünün Ümummilli Lideri, Ulu Öndəri
saydığı Heydər Əliyevi Bakıya dəvət etdi. 1993-cü ildə yenidən Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər
Heydər Əliyev müstəqilliyimizi məhv olmaqdan xilas etmək kimi çox çətin və həm də şərəfli missiyanı öz üzərinə
götürdü.
O zaman ömrünün müdrik çağında olan və çoxsaylı təhdidlərə məruz qalan Heydər Əliyevin yenidən
hakimiyyətə qayıdaraq ölkənin taleyüklü məsələlərini həll etmək üçün üzərinə böyük siyasi missiya götürməsi
sözün əsl mənasında həm xalqı yolunda fədakarlıq, həm də böyük şəxsiyyətin tükənməz iradəsinin, əzminin
gücünü göstərirdi.
Heydər Əliyevin taleyin hökmü və zamanın çağırışı ilə Ali Sovetin Sədri seçilməsi Azərbaycan
dövlətçiliyinin və müstəqilliyinin xilasına açılan uğurlu bir yol, Milli Qurtuluş Günümüz oldu. 1993-cü ilin 15
iyununda bütün dünya "xalq-Heydər" birliyinin gücünü gördü, bu sarsılmaz gücün xalqın üzləşdiyi bütün
təlatümlərə, faciələrə qalib gəldiyinin şahidi oldu.
Əgər bu gün biz müstəqil, demokratik, hüquqi dövlətdə yaşayırıqsa, bütün bu ali məqamlara bizi Ulu Öndər
Heydər Əliyev ucaldıb.
Siyasət nəhəngi
Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Ulu Öndər çox qısa zaman ərzində ölkəni hərtərəfli inkişaf
məkanına çevirdi. İlk növbədə ölkədə vətəndaş müharibəsinin qarşısını alaraq, faktiki olaraq respublikanı
parçalanma təhlükəsindən xilas etdi. Mükəmməl idarəçilik qabiliyyəti sayəsində ictimai-siyasi sabitliyi bərpa
edən Ulu Öndər əsl demokratik, vətəndaş cəmiyyətinin əsasını qoydu.
Fenomen şəxsiyyətin Azərbaycana yenidən qayıdışından sonra ölkəmizdə ən mühüm işlərdən biri də
ictimai-siyasi qurumların inkişafı və fəallaşması oldu. Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının müxtəlif siyasi
qüvvələrin təsirindən qorunmasında, cəmiyyətdəki missiyasını yerinə yetirməsində Ümummilli Liderin əvəzsiz
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rolu oldu. Bunların sayəsində həmkarlar ittifaqlarının uzun illər ərzində formalaşmış maddi-texniki bazasının
dağıdılmasının qarşısı alındı, vətəndaş cəmiyyətinə yad olan inzibati-amirlik metodlarından imtina edildi,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının demokratik idarəçilik prinsiplərinə əsaslanan fəaliyyətinə
dəstək verildi. Ulu Öndər dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin reallaşdırılması işində, dövlət başçısı kimi
fəaliyyətinin sonuna qədər həmkarlar ittifaqına güvəndi.
Milli həmrəyliyimizin banisi Heydər Əliyev "Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam!" deyərək, xalqımızın xoşbəxt gələcəyinin məhz azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlı olduğunu
hər zaman qürurla bəyan edirdi. Ulu Öndər bu istiqamətdə apardığı məqsədyönlü siyasət nəticəsində millətimizin
həmrəyliyinə nail olaraq Yer üzündəki bütün azərbaycanlıları vahid ideya ətrafında birləşdirdi.
Qarabağ probleminin həlli isə Ulu Öndər Heydər Əliyevin gündəliyində duran bir nömrəli məsələ idi. Bu
istiqamətdə dahi şəxsiyyətin ən böyük tarixi və həyati əhəmiyyətli nailiyyəti Ermənistanla Azərbaycan arasında
1994-cü ildə atəşkəslə bağlı razılığın əldə edilməsi oldu. Eyni zamanda Ulu Öndər bütün beynəlxalq tribunalarda
Qarabağ məsələsini qaldırdı və onun siyasi gündəmdən silinməsinə imkan vermədi.
Ölkədəki qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılması da Ümummilli Liderin
prioriteti idi. Heç təsadüfi deyildi ki, 1994-cü ildə bağlanan nəhəng "Əsrin müqaviləsi"ndən gələn ilk gəlirləri də
bu vətəndaşlarımızın mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına yönəltmişdi, ölkəmizdə çadır şəhərciklərinin
ləğvinə başlanılmışdı. Ulu Öndər Heydər Əliyev bütün əlamətdar günlərdə, tədbirlərdə qaçqın və məcburi köçkün
ailələri ilə görüşür, hər dəfəsində də əminliklə bəyan edirdi ki, onlar tezliklə öz yurdlarına qayıdacaqlar. Heydər
Əliyevin Ali Baş Komandanlığında gerçəkləşdirilən uğurlu Horadiz əməliyyatı sayəsində isə Böyük qayıdışın
təməli atılmışdı.
Ümumiyyətlə, müstəqil dövlətimizə rəhbərlik etdiyi illər ərzində Ümummilli Lider respublikamızda bütün
sferalarda böyük inkişafı, ictimai-siyasi sabitliyi, güclü iqtisadiyyatı, qüdrətli ordu quruculuğunu təmin edən
mühüm siyasət yürütdü. Ən əsası, Azərbaycanı regionda lider mövqeyə yüksəldərək, beynəlxalq aləmdə nüfuzlu
dövlətə çevirdi. Şəxsi nüfuzu və siyasi qabiliyyəti sayəsində Azərbaycanı bütün dünyada tanıtdı.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasət nəhəngi olduğunu, onun Azərbaycan üçün gördüyü müstəsna işləri
müasiri olduğu dünya liderləri, siyasətçilər, elm, ictimaiyyət xadimləri də dilə gətirir, etiraf edirdilər.
Təkcə ABŞ-nin sabiq prezidenti Corc Buşun Heydər Əliyev haqqında dediyi bir fikri sitat gətirək:
"Dünyada tanınmış, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin şəksiz liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz
dünyagörüşünə və nadir natiqlik istedadına valehəm".
Bəli, bütün bunlar Heydər Əliyev dühasının yaratdığı Azərbaycan həqiqətləridir!
Heydər Əliyev amallarının zirvəsi
"Mən ona özüm qədər inanıram" deyərək, Azərbaycanı öz layiqli siyasi varisinə etibar edən Ulu Öndər
cənab İlham Əliyevin timsalında ölkəmizi Heydər Əliyev ideyalarının, amallarının zirvəsinə ucaldan, tarixindəki
ən qüdrətli məqama yetirən şəxsiyyətə həvalə etdi.
Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü müstəqil siyasətlə Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaşa, söz sahibinə
çevrildi. Son 19 ildə Azərbaycan bütün istiqamətlər üzrə konseptual yanaşma və proqramlar əsasında çox böyük
tarixi uğurlara imza atıb. Bu illər ərzində iqtisadi islahatlar baxımından Azərbaycan qədər sürətli inkişaf yolu ilə
gedən ikinci ölkə olmayıb. Eləcə də ordu quruculuğunda mühüm nailiyyətlər qazanılıb. Bu gün Azərbaycan
Ordusu döyüş qabiliyyətinin yüksək olması, şəxsi heyəti, maddi-texniki təminatı və digər parametrlərə yüksək
səviyyədə cavab verməsinə görə dünyanın ən güclüləri sırasındadır. Cənubi Qafqazda isə şəriksiz liderdir.
Biz Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
qüdrətinə 2020-ci il sentyabrın 27-də başlayan və cəmi 44 gün sürərək
8 Noyabr Şuşa zəfəri ilə sonlandırılan müharibədə Ermənistanın kapitulyasiyaya, məğlubiyyət aktına imza
atmasının fonunda əyani şahid olduq. Rəşadətli Azərbaycan Ordusunun adı belə gələndə tir-tir titrəyən düşmən
məhvə məhkum olacağını əvvəlcədən bildiyi üçün həmin vaxt Ağdamı, Kəlbəcəri, Laçını döyüşsüz təhvil
verməyə məcbur oldu.
Vətən müharibəsi ərzində dövlət başçımız cənab İlham Əliyev informasiya cəbhəsində də layiqli mübarizə
apardı, məkrli qüvvələrin xain planlarını darmadağın etdi. Eləcə də bugün ermənipərəst qüvvələrin Azərbaycana
qarşı başlatdığı çirkin kampaniyalara qarşı bütün beynəlxalq platformalarda cavab verir, Azərbaycanın haqlı
mövqeyini qətiyyətlə müdafiə edir.
Dünyanın politik mənzərəsinin qarmaqarışıq olduğu bu mürəkkəb dövrdə müstəqil siyasət yürüdən İlham
Əliyev hər zaman sülhü təşviq edir, qlobal böhranlardan çıxış yolları təklif edir. Qarabağ zəfəri ilə bütün türk
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dünyasını qürurlandıran, onları həm də geosiyasi coğrafiyada birləşdirən İlham Əliyev bu yaxınlara qədər sadəcə
arzu kimi görünən güclü türk birliyini də gerçəkləşdirməyi bacarıb.
Prezident İlham Əliyev harada yaşamasından asılı olmayaraq bütün soydaşlarımıza qol açır, üzləşdikləri
problemlərin aradan qaldırılması üçün kömək göstərəcəyini bildirir. Bu yaxınlarda cənab İlham Əliyevin İranda
yaşayan azərbaycanlı soydaşlarımızla bağlı dediyi fikirdə olduğu kimi: "Biz öz həyat tərzimizi, dünyəvi
inkişafımızı, Azərbaycanın və azərbaycanlıların, o cümlədən İrandakı azərbaycanlıların müdafiəsini təmin etmək
üçün hər şeyi edəcəyik. Onlar bizim millətin bir parçasıdır".
Azərbaycan torpaqlarını "dəmir yumruq" əməliyyatı ilə çox qısa zamanda işğaldan azad edən Müzəffər Ali
Baş Komandan İlham Əliyev bununla həm də ikiəsrlik münaqişəni, 30 illik müharibəni, yüzminlərlə keçmiş
məcburi köçkünün yurd həsrətini sonlandırdı.
Bu böyük zəfər də vaxtilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yürütdüyü siyasətin cənab Prezident İlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən uğurlu bəhrəsi idi. Buna görə idi ki, cənab Prezident müharibənin başa çatdığı gün
Fəxri xiyabana gəlib Ulu Öndərin məzarını ziyarət edərək müqəddəs ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyi üçün özünü
xoşbəxt hiss etdiyini söyləmişdi.
Vaxtilə Heydər Əliyevin "gün o gün olacaq ki, Novruz bayramını bir dəfə gələcəyəm Şuşada, o biri il
Laçında, o biri il Kəlbəcərdə, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda keçirəcəyik. Əminəm ki,
belə də olacaqdır. Mən buna inanıram və bu inamla yaşayıram, bu inamla işləyirəm və bu inamla da Azərbaycan
xalqına rəhbərlik edirəm", - deyə əminliklə ifadə etdiyi inamı gerçəkləşmişdi.
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin qətiyyəti, əzmi, gücü sayəsində qazandığımız bu zəfər min
illərdən sonra da xatırlanacaq şərəf salnaməsidir.
Qalib sərkərdə İlham Əliyevin başçılığı altında Azərbaycanın əldə etdiyi bu qələbə Ulu Öndərin də
arzularında olduğu kimi, bir gün mütləq Azərbaycanın digər tarixi torpaqlarına da qovuşacağımıza olan inamı
daha da artırır.
Heydər Əliyev Fondu Ulu Öndər irsini ləyaqətlə yaşadır
İndi qurucu Lider İlham Əliyev Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda dünyamiqyaslı layihələr gerçəkləşdirir,
Böyük qayıdışa hazırlıq görür. Bu iki il ərzində dəfələrlə işğaldan azad edilən bölgələrimizə səfərə gedən cənab
Prezident o yerlərdə çoxsaylı obyektlərin açılışını edib, yenilərinin təməlini qoyub. Cəmi iki il ərzində Qarabağ
və Şərqi Zəngəzur iqtisadi bölgələrində - Füzulidə və Zəngilanda dövlət başçımızın iştirakı ilə iki beynəlxalq hava
limanının açılması, Zəngilan rayonunun "ağıllı kənd" konsepsiyasında yenidən qurulmuş Ağalı kəndinə sakinlərin
qayıdışının gerçəkləşdirilməsi isə tarixi nailiyyət kimi dəyərləndirilməlidir.
Bütün bunlar həm də möhtərəm Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanı yüksəltdiyi iqtisadi gücün
təzahürüdür. Dövlət başçımızın özünün də ifadə etdiyi kimi, biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru heç bir ölkədən
maliyyə dəstəyi almadan, öz gücümüzə tikib, qururuq.
Xüsusilə vurğulayaq ki, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında Heydər
Əliyev Fondu Ulu Öndər siyasətini uğurla gerçəkləşdirir, bu irsi ləyaqətlə yaşadır. Qafqazın ən böyük qeyrihökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev Fondu dünyanın ən nüfuzlu mərhəmət ünvanına çevrilib. Dünyanın müxtəlif
ölkələrində həyata keçirdiyi xoşməramlı missiyaların, müxtəlif layihələrin hamısı Ulu Öndərin təbliğatının
tanıdılmasına yönəlib.
Bu gün isə Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin ən parlaq təzahürünü Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda
görürük. Fond Mehriban xanım Əliyevanın birbaşa şəxsi nəzarəti və diqqəti altında işğaldan azad edilən
bölgələrimizdə aparılan bərpa-quruculuq prosesində ön sıralardadır. Heydər Əliyev Fondu Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda vandal düşmənin dağıtdığı tarixi, mədəni, dini irsimizin bərpası istiqamətində mühüm işlər
görməkdədir.
"Dəmir yumruğ"unun gücü ilə Qarabağ münaqişəsini tarixin arxivinə göndərən Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyev Azərbaycanın həyatında yeni səhifə açıb, bölgədə yeni reallıqların yaranmasının əsasını
qoyub. Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizliyin təminatı üçün yeni əməkdaşlıq platformalarının yaradılması
təklifini irəli sürən Azərbaycan Prezidenti həm də Azərbaycanı Avrasiyanın ən mühüm nəqliyyat-logistika
ünvanına çevirib.
Bütün bunlar isə Heydər Əliyev dühasının xalqımızın rifahı və xoşbəxtliyi naminə cızdığı mükəmməl yol
xəritəsinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən gerçəkləşdirilən uğurlu davamıdır və gələcək nəsillərimiz də bu iki
şəxsiyyətin qurub-yaratdığı mükəmməl dövlətçilik zəmini üzərində əmin addımlarla irəliləyəcəklər.
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Möhtərəm Prezidentin sərəncamı ilə gələn il "Heydər Əliyev İli" elan edilib və dahi şəxsiyyətin 100 illik
yubileyi həm ölkəmizdə, həm də Azərbaycanın hüdudlarından kənarda böyük təntənə ilə qeyd ediləcək.
Bütün bunlar isə qədirbilən xalqımızın azərbaycanlı olması ilə həmişə qürur duyan, "Ömrümün qalan
hissəsini də xalqıma bağışlayıram" deyərək siyasət meydanına atılaraq xalqı və dövlətinin xilası, onun gələcəyi
üçün misilsiz işlər həyata keçirən Ulu Öndər Heydər Əliyev şəxsiyyətinə dərin ehtiramı, minnətdarlığıdır.
Azərbaycan. - 2022.- 9 dekabr. - № 269. - S. 4.
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Əbədiyaşarlıq nümunəsi
İsa HƏBİBBƏYLİ,
AMEA-nın prezidenti, Milli Məclisin deputatı, akademik
Dünyada mənsub olduğu xalqların tarixində əbədi yaşamaq haqqı qazanmış nadir şəxsiyyətlər var ki, onlar
həm öz ölkələrinə, həm də geniş mənada bəşəriyyətə aid olan tarixi şəxsiyyətlərdir. Öz xalqı və dövləti
qarşısındakı misilsiz tarixi xidmətləri ilə əbədiyyət qazanmış görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev həm də
dünya miqyasında XX əsrin qüdrətli liderlərindən biri kimi qəbul olunur. Azərbaycan xalqının XX əsrin
ortalarından sonrakı tarixi taleyində mühüm rol oynamış Heydər Əliyev özünün ədalətli mübarizəsi və parlaq
əməlləri ilə həm də ümumiyyətlə cəmiyyətin və insanlığın tarixi təkamülünə xidmət göstərmişdir. O, tarixin ən
çətin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitində mənsub olduğu xalqı zamanın qasırğalarından qoruyub çıxarmağı və
irəli aparmağı bacarmışdır. Uzaqgörən tarixi şəxsiyyətin keçdiyi məsuliyyətli və şərəfli yol, apardığı mübarizə,
qazandığı nailiyyətlər başqa xalqlar üçün də düşündürücü və ibrətamiz nümunə olmuşdur. Beləliklə,
Azərbaycanın çoxəsrlik tarixi salnaməsinə öz adını yazmış görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev digər xalqlar
üçün də liderlik nümunəsi kimi qəbul edilmişdir.
Müasirlərinin xatirələrinə əsaslanaraq belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, liderlik istedadı Heydər
Əliyevdə hələ gənclik illərindən müşahidə olunmuşdur. Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunda onunla birlikdə təhsil
almış AMEA-nın müxbir üzvü Səfərəli Babayev tələbə yoldaşlarının Heydər Əliyevi öz aralarında marşal
adlandırdıqlarını onun tələbəlik dövründən mənəvi cəhətdən məğrur və cəsarətli olması ilə əlaqələndirmişdir.
Başqa bir tələbə yoldaşı Zərqələm Əliyeva da xatirələrində Heydər Əliyevdən xilaskar kimi söz açmışdır. Heydər
Əliyev şəhər mühitinin çətin sınaqlarında sadə kəndli tələbə qızların etibarlı arxası olmuşdu. Ali və orta ixtisas
təhsili üzrə qiymət cədvəllərindəki "əla" qiymətlər Heydər Əliyevin bilik səviyyəsinin və istedadının, "marşal" və
"xilaskar" kimi tanınması isə cəsarəti və uzaqgörənliyinin göstəricisi idi. Keçdiyi keşməkeşli və şərəfli ömür və
mübarizə yolunun dərsləri, fitri istedadı, cəsarətli və uzaqgörənliyi Heydər Əliyevin bütövlükdə həyat və mübarizə
yolunun barometri olduğunu ifadə etməyə tam əsas verir. Sadəcə olaraq onu nəzərə almaq lazımdır ki, şəxsiyyətin
mühüm göstəriciləri olan həmin çoxcəhətli dəyərlər Heydər Əliyevdə adi insanlarda olan eyni keyfiyyətlərdən
fərqli şəkildə təzahür etmişdir. Belə ki, istedadlı insanların mütləq əksəriyyəti konkret bir sahədə müəyyən bir
istiqamət üzrə özlərinin fərqli qabiliyyətlərini nümayiş etdirdikləri halda, Heydər Əliyevin simasında bu,
kompleks şəkildə təzahür etmişdir. Hələ gənclik və tələbəlik illərindən müasirləri arasında marşallıq, rəssamlıq,
memarlıq, aktyorluq, xilaskarlıq istedadı ilə fərqlənən Heydər Əliyev sonralar fenomenal yaddaşı, cəmiyyət
həyatının bütün sahələrini əhatə edən hərtərəfli bilik və qabiliyyətləri ilə səciyyələnmişdir. Tarixdə silinməz izlər
açmış siyasi-təşkilati idarəetmə məharəti ilə o, mükəmməl dövlətçilik istedadına da malik olduğunu isbat
etmişdir.
Çoxcəhətli qabiliyyətlərə və nadir istedada malik olan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev dünya
dövlətçilik təcrübəsində və Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ən universal dövlət xadimidir. Nəinki Azərbaycan
dövlətçiliyində, hətta dünya miqyasında universal qabiliyyətlərə malik olmaq baxımından Heydər Əliyevlə
müqayisə edilə biləcək dövlət xadimi göstərmək çətindir. Bu baxımdan universal qabiliyyətlərə malik olması ilə
Heydər Əliyev dünya və Azərbaycan dövlətçiliyinin tarixinə öz imzasını qızıl hərflərlə yazmışdır. Heydər
Əliyevin çoxcəhətli istedadı və zəngin dövlət idarəçiliyi təcrübəsi Azərbaycan dövlətçilik tarixinin nadir
hadisəsidir.
Dövlət idarəçiliyində və böyük siyasətdə hər şeydən qabaq mənsub olduğu xalqa arxalanan və dövlətə
xidmət etməyin xalqa xidmət etmək demək olduğunu əyani şəkildə nümayiş etdirən Heydər Əliyev özünün
çoxillik mübarizə yolunda dövlətçilik anlayışı ilə ümummilli idealların vəhdətinin geniş mənada əbədiyyətə
xidmət etmək nümunəsi olduğunu təsdiq etmişdir. Heydər Əliyev fenomeni - dövlətçiliklə xalqa xidmətin
sarsılmaz vəhdətindən ibarətdir. Dövlətə və xalqa xidmətin möhtəşəm birliyi Heydər Əliyevin dövlətçilik
istedadının möhürüdür. Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev mənalı həyatının bütün mərhələlərində rəhbərlik
etdiyi Azərbaycan dövlətçiliyinə və mənsub olduğu Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir. Sovet
Azərbaycanının çətin və mürəkkəb siyasi-ideoloji şəraitində o, hakim kommunist partiyasının ideyalarının deyil,
Azərbaycan xalqının milli maraqlarının həyata keçirilməsinə nail olmağı bacarmışdır. Bu cəhətdən Heydər Əliyev
bütün məqamlarda, ən çətin zamanlarda xalqına yol açmaq vəzifəsini öz üzərinə götürmüşdür. Azərbaycan Dövlət
Universitetinin 1969-cu ildə keçirilmiş 50 illik yubileyi mərasimində Sovet Azərbaycanının rəhbərinin doğma ana
dilində məruzə etməsi nəinki respublikada, hətta keçmiş Sovetlər İttifaqı miqyasında böyük əks-səda
doğurmuşdur. Dövlət başçısının rəsmi tədbirdə hakim iqtidarın yox, mənsub olduğu xalqın dilində nitq söyləməsi
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o dövrün şərtlərinə görə rast gəlinməyən qeyri-adi bir hadisə idi. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının
rəhbəri Heydər Əliyevdən qabaq SSRİ-nin təcrübəsində buna bənzər hər hansı bir hadisə baş verməmişdi.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Sovetlər İttifaqında siyasi-ideoloji mühiti milli-mənəvi dəyərlərə, ölkə
maraqlarına dəyişdirməyə doğru qeyri-adi dərəcədə cəsarət nümunəsi göstərən nadir dövlət xadimi idi. Sovetlər
İttifaqı dövründə nəinki özündən əvvəl, hətta sonralar da digər müttəfiq respublikalarda belə bir hadisə təkrar
edilməmişdir. Bu, sadəcə ölkə miqyasında keçirilən mühüm bir tədbirdə ana dilində danışmaq nümunəsi olmayıb,
respublika rəhbərinin dövlət işini mənsub olduğu xalqa doğru istiqamətləndirməsinin, Azərbaycançılıq
missiyasının parolu idi. Bu tarixi hadisədən sonrakı dövrdə Azərbaycanda baş vermiş ədəbi-mədəni hadisələr
Azərbaycançılıq amalının Heydər Əliyev üçün əsas meyar olduğunu nümayiş etdirmişdir. Heydər Əliyevin siyasi
iradəsi ilə 1978-ci ildə Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasına Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi daxil edilməsi də
həmin dövrün nadir tarixi hadisəsi idi.
Azərbaycanın görkəmli ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinin yubileylərinin ölkədə və ittifaq miqyasında
təntənəli şəkildə qeyd edilməsi, onlara SSRİ-nin ən yüksək fəxri adlarının verilməsi, hətta bəzi tədbirlərin
(məsələn, İmadəddin Nəsiminin yubileyinin) UNESCO miqyasında keçirilməsi Sovet Azərbaycanının rəhbərinin
Azərbaycançılıq üfüqlərini təsəvvür etmək üçün əsas verir. Heydər Əliyev sərt sovet rejimi çərçivəsində
azərbaycançılıq ideyalarını həyata keçirmək istedadı nümayiş etdirən görkəmli dövlət xadimidir. Azərbaycançılıq
istiqamətində həyata keçirdiyi ardıcıl və məqsədyönlü siyasətlə Heydər Əliyev xalqımızı dövlət müstəqilliyinə
hazırlamışdır. Məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin sayəsində müstəqillik, dövlətçilik və
azərbaycançılıq baxımından ölkəmiz və xalqımız digər müttəfiq respublikalardan bir tarixi mərhələ qabaqda
olmuşdur. Heydər Əliyev bütün məqamlarda zamanı qabaqlamağı bacarmış liderdir.
Keçid dövrü adlandırılan 1988-1991-ci illərdə, ümumiyyətlə, XX əsrin doxsanıncı illərinin ortalarına qədər
keçmiş SSRİ-də və Azərbaycanda baş verən bütün ictimai-siyasi hadisələr görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin adı və mübarizəsi ilə üzvi surətdə əlaqədardır. SSRİ adlandırılan dövlətin çökdürülməsində Heydər
Əliyevin atdığı addımların böyük təsiri olmuşdur. Xalqımızın taleyində ən faciəli hadisə olan SSRİ güc
orqanlarının 20 yanvar 1990-cı ildə Bakı şəhərində törətdiyi qanlı fəlakət həyatının siyasi mühacirət dövrünü
yaşayan görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin bir gün sonra Azərbaycan Respublikasının Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinə gələrək ciddi siyasi bəyanatla çıxış etməsi xarakteri etibarilə milli azadlıq hərəkatına
çevrilmişdir. SSRİ-nin əsas rəhbər simalarından biri olmuş və istefaya göndərildiyi üçün hər addımı sovet
imperiyasının nəzarətində olan Heydər Əliyevin 21 yanvar 1991-ci il tarixdə Moskva şəhərindəki Azərbaycan
daimi nümayəndəliyindəki siyasi bəyanatı təkcə Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatına təkan verməklə qalmayıb,
digər müttəfiq respublikalarda da sovet imperiyasına qarşı mübarizə aparan milli qüvvələri cəsarətləndirmişdir.
Bu mənada Heydər Əliyevin 21 yanvar 1990-cı il Moskva bəyanatı SSRİ-nin çökməsinin parolu kimi
səslənmişdir. Eyni zamanda kommunist partiyasının əsas rəhbərlərindən biri olmuş Heydər Əliyevin xalqının
xeyrinə dəyişən zamanı düzgün qiymətləndirərək, Siyasi Büro üzvləri arasında birinci olaraq hələ hakimiyyətdə
qalan partiyanın sıralarından çıxması da SSRİ-nin dağılmasına təsir göstərən faktorlardan birinə çevrilmişdir.
Bundan başqa, həyatını böyük risklər qarşısında qoyaraq, çox çətin şəraitdə Kremlin sədlərini qıraraq Vətənə
qayıtması da Heydər Əliyevin mürəkkəb ictimai-siyasi böhranlar dövrünü yaşayan Azərbaycan xalqının
müstəqillik uğrunda mübarizəsinə dəstəyinin bariz nümunəsi idi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
deputatı kimi bu siyasi təşkilatın rəsmi iclasına sədrlik edərək, böyük cəsarətlə Azərbaycanın üçrəngli bayrağının
dövlət rəmzi olaraq qəbul edilməsinə nail olması dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizənin nadir tarixi hadisəsidir.
SSRİ-nin dağılmasından 11 ay əvvəl baş vermiş üçrəngli bayraq hadisəsi Heydər Əliyevin cəsarəti ilə yanaşı, həm
də böyük uzaqgörənliyinin əməli ifadəsidir.
Eyni zamanda məhz Heydər Əliyevin siyasi iradəsi və böyük uzaqgörənliyi sayəsində 21 noyabr 1992-ci
ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılması ciddi surətdə itirilmək təhlükəsi ilə üzləşmiş müstəqil dövlətimizin
xilas edilməsinin ən böyük hadisəsi olmuşdur. Beləliklə, Heydər Əliyev Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatına
əsl dövlət xadimi və uzaqgörən lider kimi böyük xidmət göstərmiş, dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizəyə ilham
və dəstək vermişdir. Bütün bunlara görə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycanda müstəqil
dövlətçiliyin banisi və böyük qurucusudur.
Azərbaycan xalqının tarixi taleyinin ən böyük hadisəsi olan müstəqil Azərbaycan Respublikasına ən çətin
şəraitdə böyük bacarıqla rəhbərlik etməsi, ölkəmiz və xalqımız qarşısında əsl xilaskarlıq missiyasını qətiyyətlə
yerinə yetirməsi Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinə ən böyük xidmət nümunəsidir. Ulu Öndərin
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri kimi fəaliyyətə başladığı 15 iyun tarixinin ölkəmizdə Milli
Qurtuluş Günü kimi qeyd edilməsi ilə müstəqil dövlətimiz özünün siyasi dayaqlarını qəti şəkildə
möhkəmləndirmişdir. Ümumiyyətlə, Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasında yenidən siyasi hakimiyyətə
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qayıdışı ilə ölkəmizdə dövlət müstəqilliyinə münasibətdə nəzərə çarpmaqda olan ümidsizlik və çaşqınlıq
mərhələsi arxada qalmış, xalqımızda sabaha doğru böyük inam yaranmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 1993-2003-cü illərdə Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik
etməsi ilə müstəqil dövlətimiz parçalanmaqdan, yox olmaqdan, real vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən xilas
edilmişdir. Siyasi fəaliyyətinin bu tarixi mərhələsində də Heydər Əliyev üçün xalq və dövlət anlayışları bir-birini
möhkəm surətdə tamamlamışdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi Heydər Əliyev xalqımızı qardaş
qırğınından, ölkəmizi isə dövlət müstəqilliyini itirmək təhlükəsindən xilas etmişdir. Məkrli xarici qüvvələrin
planları əsasında yerli xəyanətkar qüvvələrin iştirakı ilə törədilmiş dövlət çevrilişi cəhdləri Heydər Əliyevin xalqı
öz ətrafında birləşdirmək bacarığı sayəsində dəf edilmişdir. Heydər Əliyevin ölkə daxilinə yerləşdirilmiş separatçı
qüvvələri sıradan çıxarması və ictimai-siyasi sabitliyə nail olması dövlət müstəqilliyi andına əsl sədaqətin və əməli
xidmətin canlı ifadəsidir. Dünya tarixinə "Əsrin müqaviləsi" hadisəsi kimi daxil olmuş məşhur neft kontraktlarının
imzalanması Azərbaycanda siyasi-iqtisadi böhranın aradan qaldırılması sahəsində ən həlledici hadisələrdən
biridir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan "Əsrin müqaviləsi" geniş mənada müstəqil Azərbaycan
Respublikasının beynəlxalq münasibətlərdəki yerini möhkəmləndirən və siyasi-iqtisadi rolunu daha da artıran
möhtəşəm hadisədir. Böyük güclərin toqquşan maraqlarının və region dövlətlərinin fərqli münasibətlərinin
olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyevin böyük siyasi məharəti sayəsində baş tutmuş "Əsrin müqaviləsi" özünün
siyasi-iqtisadi əhəmiyyətinə görə əsrin əfsanəsi adlandırılmağa layiqdir.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixi taleyində Heydər Əliyevin siyasi iradəsi ilə ölkəmizin
Konstitusiyasının qəbul edilməsi, Azərbaycanın Avropa Şurasının üzvlüyünə qəbul olması, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin dayandırılması üçün atəşkəslə bağlı sazişin bağlanılması və digər hadisələr
əhəmiyyətli rol oynamışdır. Heydər Əliyev özünün düşünülmüş siyasi gedişləri ilə regionda və Azərbaycanda
tarixin təkərini dəyişdirməyi bacarmışdır. Məhz Heydər Əliyevin diplomatik məharəti sayəsində Qarabağ
ətrafında dünyada yayılmış yalançı erməni təbliğatı dağıdılmışdır. Azərbaycan gerçəkliklərinin dünyada
tanıdılması baxımından Heydər Əliyev təkbaşına dünya erməni lobbisinə və onların tərəfdarlarına qalib gəlmişdir.
Bütün bunlar Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin müqəddəratının həll edilməsində xüsusi əhəmiyyətə malik
olan tarixi hadisələrdir.
Azərbaycanda elm və təhsilin inkişafında da görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin müstəsna xidmətləri
olmuşdur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının inkişafının və yenidən qurulmasının əsas hadisələri Ulu
Öndər Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə üzvi surətdə əlaqədardır. Sovet hakimiyyəti illərində akademiyada
elmi tədqiqat institutlarının şəbəkəsinin genişləndirilməsi, akademiyada təsərrüfat hesablı xüsusi Konstruktor
Bürosunun yaradılması və fəaliyyətinin təşkili yalnız respublikanın birinci şəxsinin keçmiş Sovetlər İttifaqının
rəhbər dairələrindəki nüfuzu hesabına həll edilə bilən məsələlər idi. Çünki akademiyada fəaliyyət göstərən xüsusi
konstruktor büroları dövlət sifarişləri əsasında büdcədənkənar vəsaitlər əldə etmək imkanına malik idi.
Büdcədənkənar vəsait anlayışı bugünkü mənada sahibkarlıq fəaliyyətindən əlavə gəlirlər əldə etmək demək idi.
Bu isə akademiyada sosializm sistemi ilə bir araya sığmayan, özündə kapitalizmin elementlərini daşıyan
sahibkarlıq subyektləri olan xüsusi konstruktor bürolarının yaradılması demək idi. İqtisadi cəhətdən faydalı olan
xüsusi konstruktor büroları siyasi-ideoloji cəhətdən sosializm dövrünün akademiyasına uyğun deyildi. Bütün
bunlara görə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasında xüsusi konstruktor büroları şəbəkəsi təşkil etmək üçün
təkcə SSRİ Elmlər Akademiyası rəhbərliyinin yox, hökmən sovet dövlətinin siyasi rəhbərliyinin də razılığını
almaq lazım idi. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının nüfuzlu və uzaqgörən rəhbəri Heydər Əliyev SSRİ
rəhbərliyindən belə bir razılığı almağı bacarmışdı. Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyasına dövrün əsas təltiflərindən olan "Xalqlar dostluğu" ordeninin verilməsi də bütün istiqamətlər üzrə
Azərbaycanı irəli aparmaq proqramının tərkib hissəsi idi.
Müstəqillik dövründə də Ulu Öndər Azərbaycan elminin inkişaf etdirilməsinə böyük xidmət göstərmişdir.
Akademiyaya Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası statusunun verilməsi ölkəmizdə mövcud olan elmi ənənədən
fərqli olaraq bu dövlət elmi təşkilatının ölkəmizin və xalqımızın milli maraqlarına və dövlətçilik mənafelərinə
xidmət etməyə doğru istiqamətləndirilməsinin təmin edilməsi demək idi. SSRİ-dən ayrılmış müttəfiq
respublikalardan heç birinin akademik qurumunun adına "milli" sözü əlavə edilməmişdir. Azərbaycan
Respublikasında isə təkcə Milli Elmlər Akademiyasına deyil, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinə və
Azərbaycan Tarixi Muzeyinə də milli statusu verilmişdir. Bütün bunlar Azərbaycanda akademik elmi mühitin
mahiyyətinin əsaslı şəkildə dəyişdirilərək, keçmişdəki ideoloji xarakterli elmi qurumdan ölkə maraqlarına xidmət
edən milli akademik quruma keçidə hesablanmış dövlət səviyyəli addımlar idi. Heydər Əliyevin Azərbaycan
elminə açdığı işıqlı yol bu gün də alimlərimiz və elmi qurumlarımız üçün əhəmiyyətli olan üfüqlərdir.
627

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Beləliklə, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycana çoxillik rəhbərliyi dövründə həmişə
azərbaycançılıq, vətənpərvərlik və müdriklik nümunəsi göstərmişdir. Heydər Əliyev sağlığında ikən mənsub
olduğu xalqın Ümummilli Lideri kimi etiraf olunmuşdur. Keçmiş SSRİ rəhbərlərindən heç biri nəinki öz
sağlığında, hətta sonrakı dövrlərdə də Ümummilli Lider statusu qazana bilməmişdir. Böyük dövlət xadimi Heydər
Əliyev Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideridir. Eyni zamanda Heydər Əliyev öz epoxasını yaratmış tarixi
şəxsiyyətdir. Heydər Əliyev epoxası - Azərbaycan xalqının iqtisadi-mədəni gerilikdən inkişaf etmiş ölkələrdən
birinə çevrilmək dövrü demək idi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətini dönmədən irəli
aparmaqda davam edir. Ölkəmizdə Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçilik və azərbaycançılıq idealları yaradıcı
şəkildə yeniləşdirilərək və zənginləşdirilərək yaşadılmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dərin
və əsaslı islahatlar Azərbaycan Respublikasını inkişaf etmiş bir regiona çevirmişdir. İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi hərtərəfli inkişaf proqramı Azərbaycan xalqına bütün sahələrdə böyük uğurlar qazandırmışdır. Xüsusən
Müzəffər Ali Baş Komandanın "dəmir yumruğ"u ilə 44 gün ərzində Qarabağın işğaldan azad edilməsi tarixlərə
sığmayacaq qədər möhtəşəm hadisədir. İtirilmiş torpaqlarımızın Vətən müharibəsində qazanılmış tarixi zəfərdən
sonra böyük sürətlə yenidən qurulması əfsanələrin, nağılların gerçəkləşdirilməsi deməkdir. Möhtəşəm tarixi
zəfərlərə imza atılması və yeni üfüqlərə doğru hərəkatın genişlənməkdə davamı etməsi Azərbaycan
Respublikasının İlham Əliyev erasının reallıqlarıdır. Qarabağ zəfəri və Böyük qayıdış hərəkatı misilsiz
qəhrəmanlıq nümunəsidir. Heydər Əliyev epoxasının böyük dərslərindən keçmiş Azərbaycan xalqı Prezident
İlham Əliyev erasının irəliyə doğru çağırışlarının işığında böyük gələcəyə doğru qətiyyətlə yol gedir.
Azərbaycan xalqının əbədiyaşarlıq nümunəsi qazanmış Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin tarixi dərsləri
sabahlara gedən yollarda xalqımıza bələdçilik edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2023cü ili "Heydər Əliyev İli" elan etməsi görkəmli dövlət xadiminin müstəqil dövlətçilik və azərbaycançılıq
ideallarının geniş miqyasda təbliğ edilməsi vasitəsilə gələcəyə baxışın daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət
edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünya siyasətinin və xalqımızın irəliyə doğru inkişafının önündə
getməklə yeni tarixi epoxanın lideri kimi ölkəmizi qələbədən-qələbəyə aparmağın yeni-yeni nümunələrini
göstərir.
Azərbaycan. - 2022.- 11 dekabr. - № 271. - S. 3.
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Heydər Əliyev və Cənubi Azərbaycan
Musa Qasımlı,
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın müxbir üzvü, professor
(əvvəli burada)
Azərbaycan rəhbəri digər mühacirləri də dövlət mükafatlarına təqdim edirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, 1976cı ilədək 479 siyasi mühacir istehsal göstəricilərinə görə müxtəlif orden və medallarla təltif olunmuşdu. Cənubi
Azərbaycandan olan 3 nəfərə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri adı verilmişdi.
Heydər Əliyevin bilavasitə qayğısı ilə 21 Azər Günü həmişə qeyd edilirdi. Cənubi Azərbaycandan olan
siyasi mühacirlərə yaxşı şərait yaradılmışdı. 1981-ci ildə siyasi mühacirlər üçün 142.500 rubl daimi yardım
ayrıldı. Mühacirət cəmiyyətinin yerləşdiyi bina təmir etdirildi. Azərbaycan Demokrat Partiyasının birinci katibi
Əmirəli Lahrudi 1981-ci il oktyabr ayının 28-də Heydər Əliyevə yazdığı məktubunda mühacirlərə göstərdiyi
qayğıya görə təşəkkür etmişdi.
Respublika rəhbəri əsərləri həm cənubda, həm də şimalda tanınan, lakin Azərbaycan SSR-də yaşamağa
məcbur olan cənublu alim, şair, yazıçı və publisistlərə qayğı göstərirdi. Onların əsərləri nəşr edilir, mənzil
şəraitləri yaxşılaşdırılır, yubileyləri qeyd olunur, müxtəlif mükafatlara layiq görülürdülər və s. Məsələn, Cənubi
Azərbaycanın Mərənd mahalının Zunuz kəndində anadan olmuş dilçi alim Muxtar Hüseynzadənin 80 illiyi 1980ci ildə qeyd edildi. Bu toplantının keçirilməsi həm ana dilinə, həm də cənublu alimlərə qayğının nümunəsi idi.
Bakıda Cənubi Azərbaycan Yazıçılar Cəmiyyəti fəaliyyət göstərirdi. Cəmiyyət üçün normal iş şəraiti
yaradılmışdı. Azərbaycan rəhbəri bu təşkilatın müraciətlərinə diqqətlə yanaşaraq istəklərini yerinə yetirirdi.
Cəmiyyətin 1971-ci il 20 aprel tarixli müraciətinə əsasən, tanınmış şair Balaş Azəroğlunun anadan olmasının 50
illiyi təntənəli şəkildə qeyd edildi. Bu toplantı təkcə Balaş Azəroğluya deyil, bütün cənublu yazıçı və şairlərə
qayğının, diqqətin nümunəsi idi. Azərbaycan yazıçılarının 1971-ci ilin iyun ayında keçirilən V qurultayının
materiallarında yazılırdı: "Ölkəmizdə İran Azərbaycanından bir qrup yazıçı yaşayıb-yaradır". Qurultayda cənublu
yazıçı və şairlərin adından çıxış edən Balaş Azəroğlu cənublu qələm sahiblərinə Azərbaycanın şimalında
göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan rəhbərinə dərin minnətdarlığını bildirdi. Qurultayda Heydər
Əliyevin parlaq nitqi təkcə ədəbiyyatı və ədəbi yaradıcılıqda gedən prosesləri dərindən bilməsi ilə deyil, eyni
zamanda xalqla yaradıcı adamların arasında səmərəli, səmimi əlaqələrin qurulması yolları barədə aydın milli
proqramının olması ilə səciyyələnirdi. Heydər Əliyev deyirdi: "Yazıçı xalq üçün yaradır... kütlələrlə, oxucularla
yaxınlıq ona xüsusilə coşqun ilham verir". O, bütün yazıçıları, o cümlədən cənubluları xalqla daha yaxın olmağa
və xalqın həyatından yazmağa səsləyirdi.
İran inqilabı: rejim dəyişir, azərbaycanlılara münasibət isə olduğu kimi qalır. Bəs Heydər Əliyev
nə edir?
İnqilabdan sonra İranda rejim dəyişsə də, azərbaycanlılara münasibət olduğu kimi qaldı. Əgər şah rejimi
azərbaycanlıları iranlı deyərək assimilyasiya edirdisə, İran inqilabından sonra qurulan yeni hakimiyyət hamını
müsəlman adlandırırdı. Bu mərhələnin başlıca səciyyəvi cəhəti İran inqilabından sonra beynəlxalq aləmdə və
regionda yaranmış mürəkkəb vəziyyətlə bağlı idi. ABŞ-də nəşr olunan kitablarda yazıldığı kimi, Heydər Əliyevin
fəaliyyətində İran şahının qovulması mühüm yerlərdən birini tuturdu. İnqilabın qalib gəlməsi ilə onun liderləri
tərəfindən SSRİ, ABŞ və İsrailin dünyada üç şeytan elan edilməsi İranda nüfuz savaşı aparan həm ABŞ-nin
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin, həm də SSRİ DTK-sının məğlubiyyətə uğraması demək idi. Bundan sonra sovetİran münasibətləri xeyli soyuqlaşdı. Cənubi Azərbaycanda NATO və Varşava Müqaviləsi Təşkilatının aparıcı
dövlətləri arasında nüfuz savaşı gücləndi. Çarizm dönəmindən ötən bütün dövr ərzində birinci dəfə olaraq
Rusiyanın bu ölkə üzərində təsiri azaldığından sovet rəhbərliyi İrana öz gücünü göstərmək üçün yeni yollar və
təzyiq vasitələri axtarmağa başladı.
Bu zaman azərbaycanlılar ana dilinin, mədəniyyətinin qorunması şüarları ilə daha fəal çıxış edirdilər.
İnqilabdan sonra nəşrə başlayan bir sıra qəzet və jurnalların adları da həmin istəyi ifadə edirdi. Məsələn, görkəmli
həkim Cavad Heyətin nəşr etdirdiyi jurnalın adı "Varlıq" qoyulmuşdu. Bu ad azərbaycanlıların diriliş, var olmaq
istəyini ifadə edirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəşr Bakıda rəğbətlə qarşılanır və təşviq olunurdu.
Yaranmış beynəlxalq şəraitdən məharətlə istifadə edən Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının mənafeləri
naminə onu uzun illər boyu düşündürən problemin yenidən gündəliyə gətirilməsi və həlli uğrunda fəaliyyətini
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genişləndirdi. Ovaxtadək bədii ədəbiyyatda əks olunan Cənubi Azərbaycan mövzusu bilavasitə Heydər Əliyevin
səyləri ilə ictimai-siyasi həyatda yer tutmağa başladı. Çünki bu zaman Cənubi Azərbaycanda yaşayan xalqın
hüquqlarının müntəzəm olaraq kobud şəkildə pozulması və bundan törənən narazılıq güclənmişdi. Beləliklə,
müharibədən sonra ilk dəfə olaraq Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində bütöv Azərbaycan şüarı təkcə ədəbi,
ictimai mühitdə deyil, eyni zamanda siyasi dairələrdə geniş müzakirə obyektinə çevrildi.
Heydər Əliyev cənublu yazıçı, şair və publisistlərə qayğı göstərməyin, onların əsərlərinin nəşrini
genişləndirməyin, Cənubi Azərbaycanla ədəbi-mədəni əlaqələri möhkəmləndirməyin zəruriliyi barədə ən yüksək
kürsülərdən açıq şəkildə gur səslə deyirdi. Onun göstərişinə əsasən, 1979-cu ildə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında
Cənub ədəbiyyatı üzrə katib vəzifəsi təsis edildi. Heydər Əliyevin Azərbaycan yazıçılarının 1981-ci ildə keçirilən
VII qurultayında iştirakı və fəaliyyəti bu baxımdan daha cəlbedicidir. Azərbaycan rəhbəri qurultayda etdiyi
nitqində deyirdi: "Respublika Yazıçılar İttifaqının tərkibində Cənubi Azərbaycandan olan ədəbiyyatçılar da
məhsuldar işləyirlər. Yaradıcılıq ittifaqının rəhbərliyi onlara daim diqqət yetirməli, onların əsərlərini respublikada
və respublikanın hüdudlarından kənarda geniş təbliğ etməlidir. Ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycanla ədəbi
əlaqələri möhkəmlətmək, mədəniyyətin, mənəvi yaradıcılığın bütün sahələrində geniş əlaqələri inkişaf etdirmək,
toplanmış zəngin bədii-estetik təcrübəni qələm yoldaşlarına vermək barədə düşünmək lazımdır".
Azərbaycan rəhbəri soyuq müharibə şəraitində aparılan nüfuz savaşında cənub və şimalı vəhdətdə görərək
vətənin hər iki tayını ümumi məsələlərdə bir olmağa çağırır, Cənubi Azərbaycan üzərində Azərbaycan SSR-in
təsirinin güclənməsinə çalışırdı. Azərbaycan Yazıçılarının elə həmin qurultayında Heydər Əliyev şair Balaş
Azəroğluya üzünü tutaraq deyirdi: "... bütün Cənubi Azərbaycanda yaşayan şairlərə təsir göstərib başa salınız ki,
türk dili deməsinlər, Azərbaycan dili desinlər və buna nail olmaq lazımdır. Bu, birincisi sizin borcunuzdur. Çünki
onlar özlərini azərbaycanlı sanır, dilləri də Azərbaycan dilidir. Biz Azərbaycan dilini qəbul etmişik... Necə ki
burda vardır, eləcə də Cənubi Azərbaycanda". Bu fikirlər, əslində, Cənubi Azərbaycan məsələsində bütöv
Azərbaycan, birlik ideyasının geniş təbliği demək idi.
Heydər Əliyevin Cənubi Azərbaycan məsələsini gündəlikdə saxlaması cənublu yazıçı və şairləri daha da
ruhlandırırdı. Əbəs deyildir ki, həmin qurultayda Yazıçılar İttifaqının katibi kimi nitq söyləyən Balaş Azəroğlunun
məruzəsi başdan-başa Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatına, onun problemlərinə həsr edilmişdi. O deyirdi: "...
Behrəngi Azərbaycan ədəbiyyatını vəhdətdə götürmüş və təsir məsələsinə həm sənətkarlıq, həm də yüksək
ideyalılıq baxımından yanaşmışdır". Əlavə edirdi: "Ölkənin əhalisinin üçdəbir hissəsini təşkil edən Azərbaycan
xalqının sənətkarları yuxarı dairələrdə yazıçı hesab olunmur. Ana dilində yaranan ədəbiyyatın üzünə ədəbi
məclislərin qapıları bağlıdır", "İran Azərbaycanında yazıçılar məhrumiyyətlərə düçar olublar", "... bir millətin
azadlığı varsa, hər şeyi var. Azadlığı yoxsa, heç şeyi yoxdur". O daha sonra deyirdi: "Cənub mövzusuna gəlincə
bizim milli həyat, milli hərəkat vətənin və xalqın taleyi ilə bağlı olan əsas ana mövzumuzdur...", "...dili bağlanmış,
yazarlarının qələmi sındırılmış bir xalqın mübarizəsini, dərdlərini, arzularını yazmağa, deməyə imkanı olan
yazıçılar biz idik".
Cənubi Azərbaycan məsələsini gündəlikdə saxlayan Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan KP MK
bürosunun 1981-ci il 5 may tarixli iclasında Balaş Azəroğluya "Xalq şairi" fəxri adı verilməsi barədə qərar qəbul
edildi. Heydər Əliyev bununla da kifayətlənmədi. Büronun həmin il 12 oktyabr tarixli iclasında Balaş
Azəroğlunun anadan olmasının 60 illiyinin keçirilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Heydər Əliyevin imzaladığı
və cənublu şairin "Xalqlar dostluğu" ordeni ilə təltif olunması barədə Sov. İKP MK-ya ünvanlanan eyni tarixli,
19/547s №-li məxfi məktubda şairin təkcə yaradıcılığına verilən qiymət öz əksini tapmamışdı. Azərbaycan rəhbəri
məktubda Cənubi Azərbaycan məsələsini, 1946-cı il inqilabını Sov. İKP MK-ya xatırladırdı. Tarixi əhəmiyyət
kəsb edən məktubda yazılırdı ki, Balaş Azəroğlu 1946-cı ildə İran Azərbaycanında inqilabi demokratik hərəkat
yatırıldıqdan sonra mühacirət edib. Heydər Əliyev bu istəyinə də nail oldu. Bundan sonra şairin həyat və
yaradıcılığı haqqında mətbuatda yazılar, məqalələr dərc edildi. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə "Kommunist"
qəzetində yazdığı məqalədə şairin şeirlərinin birini təhlil edərək belə bir nəticəyə gəlirdi: "Azadlığını və
müstəqilliyini itirən xalq, mənliyini və milli varlığını da itirmiş olur".
Heydər Əliyevin göstərişi ilə Balaş Azəroğlunun 60 illik yubileyi möhtəşəm keçirildi. Yubiley tədbiri radio
və televiziya ilə translyasiya edildi. Balaş Azəroğluya "Xalqlar dostluğu" ordenini və "Xalq şairi" fəxri adını
təqdim edərkən söylədiyi nitqində Heydər Əliyev bildirdi: "Balaş Azəroğlunun ilk şeirlərinin bir çoxu qırxıncı
illərin əvvəllərində Cənubi Azərbaycanda gedən ictimai-siyasi prosesləri əks etdirir. Həmin şeirlərin əsasını...
milli istismara qarşı mübarizə motivləri təşkil edir, bu şeirlər inqilabi mübarizə ruhu ilə aşılanmışdır". O, daha
sonra dedi: "Balaş Azəroğlu yaradıcılığının əhəmiyyətli cəhətlərindən biri də istər bizdə, istərsə də Cənubi
Azərbaycanda ədəbiyyatın inkişafına səmərəli təsir göstərməsindən ibarətdir".
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Göründüyü kimi, Heydər Əliyev Balaş Azəroğluya sadəcə bir qələm sahibi deyil, Cənubi Azərbaycanda
milli ədəbiyyatın inkişafına təsir edə biləcək böyük sənətkar, ictimai xadim kimi yanaşır, onu bu işləri həyata
keçirməyə səsləyirdi. Belə mövqe digər cənublu yaradıcı adamları da ruhlandırırdı. Az sonra Heydər Əliyevə
göndərdiyi minnətdarlıq məktubunda Balaş Azəroğlu yazırdı: "Hörmətli Əliyev yoldaş! Azərbaycan SSR Xalq
şairi kimi yüksək fəxri ada layiq görülməyim münasibətilə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Komitəsinə və şəxsən Sizə öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan poeziyasının böyük
ümmanında bir zərrə olan mənim yaradıcılığıma göstərdiyiniz bu atalıq qayğısını mən, imperializmə və şahlıq
diktaturasına qarşı ardıcıl mübarizə aparmış demokratik ədəbiyyatımıza və onun yaradıcılarına olan qayğı və
verilən qiymət kimi qəbul edirəm. Azərbaycan xalqının sevimli rəhbəri Heydər Əliyev yoldaş, qələm yoldaşlarım
və şəxsən öz adımdan Sizə təşəkkür edir, xalqımızın xoşbəxtliyi naminə uzun ömür və müvəffəqiyyətlər
arzulayıram".
Balaş Azəroğluya belə yüksək mükafatın və fəxri adın verilməsi vətənin cənubundan olan bütün yaradıcı
adamlar, ictimai-siyasi xadimlər tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Bununla əlaqədar olaraq Əmirəli Lahrudi Heydər
Əliyevə 1981-ci il 26 may tarixdə yazdığı 19 №-li məxfi məktubunda vurğulayırdı: "Hörmətli Əliyev yoldaş, öz
şüurlu həyatını Azərbaycanın mübariz şeirinin inkişafına həsr edən görkəmli şair Balaş Azəroğlu yoldaşa "Xalq
şairi" fəxri adı verilməsi Azərbaycan Kommunist Partiyasının və şəxsən Sizin Cənubi Azərbaycan xalqına, onun
milli və demokratik ədəbiyyatına, Cənubi Azərbaycanın ədib və şairlərinə, o cümlədən mühacirət illərində
demokratik ədəbiyyatımızın yazıb-yaradan nümayəndələrinə göstərilən atalıq qayğısıdır. İcazə verin, bu qayğı və
etimada görə Hizbe Tudeyi İranın Azərbaycan təşkilatı - ADF-nin Mərkəzi Komitəsi adından Azərbaycan
Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə, şəxsən Sizə və Sizin simanızda qan qardaşlarımıza öz
təşəkkürlərimizi və dərin minnətdarlığımızı bildirək və Sizi əmin edək ki, şair və yazıçılarımız bu atalıq qayğısına
xalqımızın mübarizəsinə layiq yeni-yeni əsərlər yazmaqla cavab verəcəklər".
Heydər Əliyev digər cənublu yazıçı və şairlərin əməyini, Cənubi Azərbaycanda baş verən milli hərəkatda
iştirak edənlərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirdi. Məsələn, 1981-ci ilin oktyabr ayında yazıçı Mirzə
İbrahimova "Lenin" ordeni və "Oraq və çəkic" qızıl medalı təqdim edərkən söylədiyi nitqində Azərbaycan rəhbəri
deyirdi: "Gələcək gün" romanı Cənubi Azərbaycanda inqilabi hərəkat haqqında, xalqın öz milli və sosial quruluş
uğrunda mübarizəsi haqqında inandırıcı, yüksək səviyyədə yazılmış qədim hekayətdir". O, yazıçı və şairləri
Cənub Azərbaycan mövzusunda yazmağa ruhlandırır, onlara maddi və mənəvi dəstək verirdi.
Azərbaycan rəhbərinin tövsiyəsi ilə Şimali Azərbaycan şairlərindən Bəxtiyar Vahabzadə, Süleyman
Rüstəm və Nəbi Xəzrinin Cənubi Azərbaycanda yaşayan Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Səhənd və digər görkəmli
şairlərlə telefon əlaqələri quruldu, yazışmaları oldu. Bu danışıq və yazışmalar haqqında mətbuatda və digər kütləvi
informasiya vasitələrində məlumat verilməsi Cənub mövzusunda yazan yaradıcı adamları daha da ruhlandırdı.
Bundan sonra Azərbaycan mətbuatında Cənub mövzusunda dərc edilən yazıların sayı artdı.
Cənub mövzusu teatrların səhnələrinə, radio və televiziya verilişlərinə də gətirildi. Bu mövzu ictimai həyata
Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən ötürülür və unutdurulmasına imkan verilmirdi. Heydər Əliyev iki Azərbaycanın
birləşəcəyinə ümid edirdi. Londonda çap edilən "Tayms"ın məlumatına görə, Heydər Əliyev xarici ölkə
diplomatları ilə söhbətlərində gələcəkdə hər iki Azərbaycanın birləşəcəyinə ümid etdiyini bildirmişdi.
Heydər Əliyev cənublu gənclərin müsabiqədənkənar ali məktəblərə qəbul olunmalarına, təhsil almalarına,
kamil mütəxəssis kimi yetişmələrinə də xüsusi qayğı göstərirdi. Azərbaycan rəhbərinin göstərişinə və MK-nın
qərarına uyğun olaraq onlar ali məktəblərə müsabiqədənkənar qəbul edilirdilər. Məsələn, 1976-cı ildə Cənubi
Azərbaycandan olan 1196 mühacir və onların övladları ali və orta ixtisas məktəblərində təhsil alırdı. 709-u ali,
487-si isə orta ixtisas məktəblərində oxuyan bu gənclər təhsil müddətində qayğı ilə əhatə olunmuşdular. Siyasi
mühacirlərin övladları arasında Cənubi Azərbaycanda inqilabi hərəkat və görkəmli inqilabçıların həyatı geniş
təbliğ edilirdi.
Cənubi azərbaycanlıların ali məktəblərə müsabiqədənkənar qəbul edilməsi onların təşkilatlarının
rəhbərlərində rəğbət yaradırdı. Azərbaycan Demokrat Partiyası MK-nın sədri Qulam Danişyan 34№-li
məktubunda yazırdı: "Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin ən böyük qardaşlıq köməyi və
yaxın qayğısı nəticəsində, mühacirətdə olduğumuz müddət ərzində iranlı siyasi pənahəndə ailələrinə mənsub gənc
oğlan və qızlardan müxtəlif ali və orta ixtisas üzrə mütəxəssis kadr hazırlanmış və hazırlanmaqdadır".
1981-ci ildə cənublu siyasi mühacir ailələrinə mənsub olan 25 nəfər müsabiqədənkənar ali məktəblərə, daha
25 nəfər isə texnikumlara qəbul edildi. Əmirəli Lahrudi 1981-ci il 7 sentyabr tarixli 25 №-li məktubunda Heydər
Əliyevə bununla bağlı yazırdı: "Əziz Heydər Əliyev yoldaş! Siyasi mühacir ailələrinə göstərilən bu atalıq qayğısı
üçün şəxsən Sizə öz ürək təşəkkürlərimizi və dərin minnətdarlığımızı bildiririk".
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İnqilabdan sonra İranın rəsmi dairələri tərəfindən antisovet təbliğatı güclənmişdi. Digər tərəfdən ABŞ də
İrana radio verilişlərinin həcmini artırmışdı. Bu təbliğat əsasən sovet dövlətinin daxili və xarici siyasətinə qarşı
yönəlmişdi. Belə şəraitdə antisovet təbliğatının dayandırılması, heç olmasa zəiflədilməsi, İranın bloklara
qoşulmamaq hərəkatı çərçivəsində antiimperialist mövqe tutması, suverenliyi və milli bütövlüyünün
qorunmasında İran xalqına sovet dövləti tərəfindən yardım edilməsinin təbliği vacib idi. Ona görə də Sov. İKP
MK katibliyi 1980-ci il 8 iyul tarixdə İrana informasiya-təbliğat işinin gücləndirilməsi haqqında qərar qəbul etdi.
Qərarda geniş tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur, İranın suverenliyinə və milli müstəqilliyinə hörmət
edilməsinin vacibliyi xüsusi vurğulanır, bu istiqamətdə konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi müəyyənləşdirilirdi.
(Ardı var)
Azərbaycan. - 2022.- 10 dekabr. - № 270. - S. 6.
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XX əsrin lideri
Misir Mərdanov,
Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü
Taleyim elə gətirmişdir ki, dünyanın bir çox tanınmış insanları ilə görüşmüşəm, bunların arasında böyük
siyasətçilər, görkəmli dövlət xadimləri, elm və mədəniyyət korifeyləri də olmuşdur. Ancaq səmimiyyətlə demək
istəyirəm ki, onlardan heç biri Heydər Əliyev qədər əzəmətli və möhtəşəm, zəhmli və mehriban, sirayətedici və
müdrik, analitik təfəkkürlü və fenomenal yaddaşlı, vətənpərvər və qətiyyətli, iradəli və cəsarətli olmamışdır.
Siyasi liderlər, şəxsiyyətlər əsri olan XX əsr haqqında danışarkən Uinston Çörçildən Cəvahirləl Nehruyadək
hamını xatırlayan tanınmış siyasətçi Eduard Şevardnadze demişdir: “XX əsr liderlər əsridir. Əsrin lideri isə
Heydər Əliyevdir”.
Mən çox xoşbəxtəm ki, belə bir şəxsiyyətin soydaşıyam, müasiri olmuşam və bir neçə dəfə onunla
görüşmək, həmsöhbət olmaq şərəfinə nail olmuşam.
“Azərbaycan” və “azərbaycanlı” məfhumlarının sosial-siyasi statusunu dəyişdirərək, bu məfhumların çox
vaxt alt qatlarda gizli qalan, təhrif edilən gerçək mahiyyətini üst qata çıxara, onları olduğu kimi təqdim, təmsil və
tərənnüm edə bilən Heydər Əliyev Vətəni, milləti, dövləti sevməyin, ona təmənnasız xidmətin canlı nümunəsi idi.
Və elə bunlara görə də hər bir azərbaycanlının qəlbini, düşüncəsini fəth edə bilmişdi. 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 müdrik ideyaları əsasında inkişaf edirdi... Hüquq nəzəriyyəçisi kimi dövlət quruculuğunun
əsas yükü onun çiyinlərində idi... Usta diplomat kimi ölkəmizin dünya birliyində layiqli yer tutması onun
müstəsna xidmətləri idi... Böyük sərkərdə kimi Azərbaycanın bu gün bizi doğma torpaqlarımıza qovuşduran Milli
Ordusunu o qurmuşdu... Milli mədəniyyətimizin, elmimizin və təhsilimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin,
dilimizin, dinimizin ən böyük bilicisi kimi bu dəyərlərin ən böyük hamisi o idi...
Bəzən təəccüblənməmək olmur: o, bütün bunları, bunca azman fəaliyyəti 80 illik bir insan ömrünə necə
sığışdıra bildi? Amma bu suala cavab var. Bu cavab ulu öndərin “Xalqın, Vətənin taleyi hər bir insanın öz taleyinə
çevrilməlidir” kəlamında gizlənir. Heydər Əliyev heç vaxt öz şəxsi həyatını yaşamadı. Azərbaycanın taleyini öz
taleyinə çevirdi, həyatını bu xalqın, bu ölkənin yolunda şam kimi əritdi.
Yaxşı xatırlayıram, Ankarada böyük Atatürkün Anıtqəbir movzoleyini ziyarət edirdik. Bizdən irəlidə xeyli
məktəbli ziyarətə gəlmişdi. Bizə bələdçilik edən kompleksin yaşlı əməkdaşlarından biri danışırdı ki, 1953-cü ildən
fəaliyyət göstərən bu muzeyi hər il milyonlarla insan ziyarət edir. Biz bu ziyarətçilərin statistikasını aparırıq.
Məlum olub ki, ümumi ziyarətçilərin sayı ilə yanaşı, gənclərin, məktəblilərin sayı ildən-ilə artır. Səbəbini
soruşanda belə izah etdi ki, dahilərin xoşbəxtliyi və digər adamlardan bir fərqi də ondan ibarətdir ki, onlar zaman
etibarı ilə uzaqlaşdıqca, daha çox sevilirlər, insanlar onları daha dərindən dərk edir, onların xidmətləri, gördükləri
işlər daha aydın görünür. İndi o xatirəni yadıma salanda düşünürəm ki, bizim gənclərin də Heydər Əliyevə
sevgisi,rəğbəti onu daha dərindən, daha böyük məsafədən, tarixin müqayisəli prizmasından görməsi ilə bağlıdır.
O çətin günləri, hərc-mərcliyin, anarxiyanın hökm sürdüyü dövrləri, vətəndaş müharibəsinin xofunu, çörək
növbələrinin faciəsini, tariximizin, bəlkə də, ən çətin mərhələsini addım-addım yaşamışıq deyə, bizim üçün o
hadisələr adiləşib. Ancaq yeni nəsillər tarixin ayrı-ayrı dövrlərini müqayisə edib, son otuz ildə haradan haraya
gəldiyimizi, necə bir inkişaf yolu keçdiyimizi, Asiyanın geri qalmış nizamsız ölkəsindən Avropanın mədəniyyət
paytaxtlarından birinə çevrilmiş Azərbaycanın qazandığı uğurların miqyasını daha aydın görə bilirlər. Bunun necə
əldə edildiyini, hansı çətinliklərdən keçildiyini, burulğanların, tufanların hansı diplomatik üsullarla, siyasi
manevrlərlə yatırıldığını oxuyaraq, öyrənərək daha yaxşı bilir və bu inanılmaz qəhrəmanlıqların müəllifini daha
yaxşı tanıyırlar.
...Bir dəfə Heydər Əliyevin yaxın dostu, məşhur həkim, Türkiyənin tanınmış ictimai xadimi İhsan
Doğramacı Prezidentin dəvəti ilə Azərbaycana gəlmişdi ki, öz yubileyini burada onunla birgə keçirsin. Heydər
Əliyev səfərin və yubileyin təşkilati işlərini mənə tapşırmışdı.
Yubiley günü zəng vurub Heydər Əliyevin mənimlə danışmaq istədiyini dedilər. Bir azdan dəstəkdə ulu
öndərin səsini eşitdim:
– Hə, hazırlıq işləri necə gedir? Mənə çatdırıblar ki, hər şey qaydasındadır.
Cavab verdim ki, tapşırılan bütün işlər yerinə yetirilib. Onu qarşılamaq üçün avtomobillər, mehmanxanada
yer, yubileyin keçiriləcəyi məkan, hamısı hazırdır. Bir azdan hava limanına gedib qonağı qarşılayacağıq.
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– Bəs kim çıxış edəcək? – deyə xəbər aldı. Çıxış edəcək adamların adlarını birbir sadaladım. Heydər Əliyev
gözlənilmədən soruşdu:
– Bunları bildim, bəs sən nə edəcəksən?
Mənə ancaq hazırlıq işlərinin tapşırıldığını və bu işləri yerinə yetirdiyimi söylədim. Ulu öndərin təklifi
sanki ürəyimdən xəbər verdi:
– İclası apara bilərsənmi?
...Beləliklə, iclasın aparıcılığını mən etməli oldum. Yaddaqalan bir yubiley mərasimi alındı. Yığıncaqdan
sonra kiçik bir heyətlə şam yeməyi oldu. Orada Heydər Əliyev, ailəsi ilə birgə yubilyar özü, mən, o vaxt
mədəniyyət naziri olan Polad Bülbüloğlu, Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri və daha bir neçə nəfər vardı. Küncdə
piano qoyulmuşdu. Heydər Əliyev üzünü Polad Bülbüloğluya tutdu:
– Polad, burada piano da var, bəlkə bizim üçün bir mahnı oxuyasan? Polad Bülbüloğlu dərhal piano arxasına
keçib soruşdu:
– Hansı mahnını dinləmək istərdiniz?
– "Küçələrə su səpmişəm"…
– Əfsus ki, bunu oxuya bilməyəcəyəm, – deyə Polad məyusluqla gülümsündü. Mahnının sözlərini
bilmirəm.
– Necə yəni bilmirsən?!
– Heydər Əliyev güldü,– Yaxşı, narahat olma, mən sənə kömək edərəm.
Polad pianoda ifaya başladı. Heydər Əliyev ayağa qalxıb, İhsan Doğramacını da qaldırdı. Təəssüf ki, həmin
epizod videoya çəkilməyib. Görəydiniz, Polad Bülbüloğlunun bilmədiyi sözləri Heydər Əliyev necə əzbər bilirdi
və orada nə gözəl oxudu... Elə bil ki, Siyasi Büroda SSRİ-nin taleyini həll edən qərarlarla bağlı çıxış edən,
Qorbaçovla döş-döşə gəlib kəskin mübarizə aparan, Azərbaycanı uçurumun kənarından xilas edən, BMT Baş
Məclisinin iclasında əzəmətlə nitq söyləyən, güclü qar yağmasına, çətin aşılan dağ yollarının son dərəcə təhlükəli
olmasına baxmayaraq, Şuşada Vaqifin məqbərəsinin açılış mərasimini keçirən bu adam deyildi...
Mən həyatımda ilk dəfə bu böyük şəxsiyyəti yaxından 1975-ci ildə görmüşəm. Onda Azərbaycan Dövlət
Universitetində (indiki BDU) təzəcə müəllim işləməyə başlamışdım. Yayda qəbul imtahanları zamanı xəbər
yayıldı ki, Heydər Əliyev universitetə gəlir. O zamanlar əsas binanın 4-cü mərtəbəsində, təxminən, 30 otaqda
imtahan gedirdi. Biz riyaziyyatçılar da bir otaqda əyləşib abuturiyentlərin yazı işlərini yoxlayırdıq. Birdən
auditoriyanın qapısı açıldı və Heydər Əliyev bizim otağa daxil oldu. İndi düşünürəm ki, həmin vaxtlar onun 52
yaşı vardı, xeyli cavan idi, ancaq elə bil ki, otağa ağsaqqal, nurani bir insan gəldi. Aurası, baxışları, söhbətləri çox
fərqli idi. O, təhsil sistemində mövcud olan problemlər, ali məktəblərdəki vəziyyət, imtahanlar, aspirantura, gənc
alimlər haqqında söhbət etməyə başladı. Elə incəliklərə toxundu ki, çoxumuz bu məsələlərdən xəbərsiz idik. Qısa
müddətdə onun zəkasına, hadisələrə yanaşmasına, faktları dəqiqliklə bilməsinə və maraqlı söhbətlərinə valeh
olduq. Söhbətini başa vurandan sonra sualımızın olub-olmadığını soruşdu. Gənc professor Valeri Salayev dedi:
– Yoldaş Əliyev, mənim sualım var. Bizə göstəriş gəlib ki, məzunların aspiranturaya qəbulu üçün mütləq
ən azı iki il iş stajına malik olmalıdırlar. Amma bu halda biz yüksək elmi potensiala malik kadrları itiririk. Oğlanlar
iki illik hərbi xidmətə gedir və təhsil estafeti qırılır. Riyaziyyatda isə ixtisasla fasiləsiz məşğul olmaq lazımdır.
Təhsil naziri, rektor və onunla birlikdə gələn digər rəhbər işçilər planlaşdırılmamış sualdan ciddi narahat
oldular. Heydər Əliyevin cavabı vəziyyəti xeyli yumşaltdı:
– Bu tələb, daha çox humanitar və sosial elmlər sahələrinə aiddir. Riyaziyyatçılara gəlincə, siz tamamilə
haqlısınız, fundamental elm sahələrində, o cümlədən fizikada, riyaziyyatda məzunlar qarşısında gərək 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 iş stajı tələb olunmadı. Heydər Əliyevin gənc professorun
sualına belə səmimi və müsbət reaksiyası, deyəsən, başqalarını da ürəkləndirdi. Bu dəfə elmlər namizədi Binəli
Musayev əlini qaldırdı:
– 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
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bir vətəndaşımız normal şəraitdə yaşasın – Heydər Əliyev təbəssümlə həmin müəllimi süzdü – Sizə də imkan
daxilində kömək göstəriləcəkdir. (Bir müddət sonra, həqiqətən, o müəllimə mənzil verildi).
Ulu öndərin dərin ensiklopedik biliyi, hadisələrə anındaca reaksiya vermək bacarığı, təhsil və elm sahəsinə
bu qədər təfsilatı ilə bələd olması məni ilk görüşdəcə heyrətləndirdi.
Mən başqalarının da onun dərin biliyinə təəccübləndiyinin dəfələrlə şahidi olmuşam. 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. Ötən əsrin
80-ci illərində, ulu öndərin SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini olduğu və bir çox mürəkkəb sahələrlə
yanaşı elm və təhsilə də rəhbərlik etdiyi dövrdə Moskvada universitet müəllimlərinin iştirakı ilə keçirilən bir
tədbirdə iştirak edirdim. Mənim azərbaycanlı olduğumu bilən tanınmış rus alimlərindən biri yaxınlaşıb sual verdi
ki, Heydər Əliyev neçə il kafedra müdiri vəzifəsində işləyib?
Təəccübləndim, Heydər Əliyevin, nəinki kafedra müdiri vəzifəsində, ümumiyyətlə, təhsil sistemində heç
zaman çalışmadığını deyib nə üçün belə düşündüyünü soruşdum. Cavab verdi ki, SSRİ Ali və Orta İxtisas Təhsili
Nazirliyinin kollegiya iclasında Heydər Əliyevin bir çıxışını dinləyəndən sonra bu qərara gəlib.
– Heydər Əliyev ali təhsil sistemində mövcud olan problemləri o qədər yüksək peşəkarlıqla, incəliklə təhlil
etdi ki, biz onun uzun illər universitetlərin birində kafedra müdiri, ya dekan çalışdığını düşündük.
Sonralar onun fenomenal yaddaşa malik olduğunu, 20-30 il əvvəl baş vermiş və çoxlarının bəlkə də,
unutduğu hadisələri, epizodları, iştirakçıların ad-soyadına qədər xatırladığının dəfələrlə şahidi olmuşam.
Rusiyanın TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Mixail Qusmanın bu barədə fikirləri
maraqlıdır: “Zənnimcə, dahi siyasi xadim Heydər Əliyev Sovet İttifaqı kimi nəhəng ölkənin hökumətinə asanlıqla
rəhbərlik edə bilərdi. Siyasətçiyə lazım olan mühüm keyfiyyət strateji, genişmiqyaslı təfəkkürdür. Heydər Əliyev
bu keyfiyyətə tam malik idi. O, çox uzaqgörən idi, hətta hələ başlanmayan hadisələrin necə cərəyan edəcəyini, nə
ilə nəticələnəcəyini də gözəl başa düşürdü. Onun yaddaşı sanki kompüter yaddaşına bərabər idi. Çoxları
heyrətlənirdi ki, o, hər şeyi yadda saxlayır. Heydər Əliyev illər əvvəl baş verən hadisələrin detallarını xatırlayırdı.
İstər sovet dövrü olsun, istər müasir Azərbaycan dövrü, o, yaşadığı dövrlə, nəinki ayaqlaşır, həm də bu dövrə
yüksək səviyyədə uyğunlaşırdı.”
Heydər Əliyev Azərbaycanı yenidən qurdu, bütün həyatı boyu Azərbaycanı yeniləşdirdi, təzələdi, onun hər
bir sahəsində mədəni inqilab yaratdı. Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, Naxçıvanda yeni qəsəbələr, ali məktəblər,
muzeylər, zavod və fabriklər, teatrlar, kitabxanalar, heykəllər... yaradıldı. 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 və qürur duyduğumuz böyük azərbaycanlı idi.
Heydər Əliyev 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 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 xüsusi çalarları idi.
Azərbaycanda iqdisadiyyat, mədəniyyət, elm, idman, incəsənət, ağır sənaye, diaspor hərəkatı, kənd
təsərrüfatı, neft strategiyası, ordu quruculuğu və digər bütün sahələrin inkişafı, təşəkkülü, formalaşması bilavasitə
onun adı ilə bağlıdır. Ancaq təhsil onun üçün prioritet sahə, müəllimlər ən ali peşə sahibləri idi. "Mən yer üzündə
müəllim adından yüksək ad tanımıram”, – deyərək müəllimə hər zaman dərin hörmət və ehtiramını bildirirdi.
Yaxşı xatırlayıram, mən universitetdə prorektor vəzifəsində işləyəndə mexanika-riyaziyyat fakültəsinin müəllimi
Tofiq Bəktaşi rəhmətə getmişdi. Onun vəfatını eşidən Prezident şəxsən özü rektor Murtuz Ələsgərova zəng edib
bərk-bərk tapşırmışdı ki, Tofiq Bəktaşi son mənzilə layiqincə yola salınsın. Çünki o, Naxçıvan Pedaqoji
Məktəbində Heydər Əliyevin müəllimi olmuşdu.
Daha bir maraqlı xatirəm ondan ibarətdir ki, Murtuz müəllimin rektor olduğu dövr tarix fakültəsinin Sabir
Xəllilov adlı tanınmış bir müəllimi vəfat etmişdi. Biz onun dəfn mərasimində fəal iştirak etdik, hörmətlə vida
mərasimi keçirdik, başqa qayğılar da göstərdik. Həmin müəllimin il mərasimi yaxınlaşan günlərdə Murtuz
Ələsgərov artıq Milli Məclisin Sədri, mən isə BDU-nun rektoru idim. Bir zamanlar təhsil aldığı tarix fakültəsinə
və onun müəllimlərinə xüsusi qayğı ilə yanaşan ulu öndərin yaxşı tanıdığı Sabir müəllim haqda universitet
qəzetində məqalə çap edilməsini tapşırdım. Qəzet il mərasiminə iki gün qalmış çap olundu, qəzet çap edilən günün
sabahı Heydər Əliyev mənə zəng etdi: ”Misir müəllim, Sabir Xəlilovun vəfatını mənə niyə xəbər etməmisən?”.
Cavab verdim ki, “Cənab Prezident, Sabir müəllim keçən il rəhmətə gedib, onda da rektor Murtuz müəllim idi.”
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“Nə olsun? Sən ki, prorektor idin, deyə bilərdin…” – dedi, mən isə deməyə söz tapmadım. O, davam elədi: ”Sən
bilirsən ki, mənim müəllimlərə, xüsusən də təhsil aldığım tarix fakültəsinin qocaman müəllimlərinə böyük
hörmətim var. Digər tərəfdən də bu adam 91-lərdəndir, mənim onlara da dərin ehtiramım var. Get Sabir müəllimin
evinə, nə lazımdırsa, kömək et. Sabahkı il mərasiminin bütün xərcini sən çək. Öyrən, gör, əgər qəbrinin üstünü
götürməyiblərsə, onu da et! Sabahkı məclisdə universitet kollektivi fəal iştirak etsin! Vəssalam!”, – deyib, telefonu
qoydu. Bu da onun müəllimə olan rəğbətinin daha bir təsdiqi. Mənim ümummilli liderlə bağlı onlarca xatirəm
var. Rektor və nazir təyin edərkən görüşlərimiz, tövsiyə xarakterli söhbətləri və tapşırıqları onun universitetə,
respublika təhsil şəbəkəsinə dərin bələdliyi ilə məni təəccübləndirmişdisə, Gürcüstan Prezidenti Eduard
Şevardnadzenin, Prezidenti Əsgər Akayevin, Moldova Prezidenti Petru Luçinskinin BDUya gəlişi zamanı onlarla
birlikdə gələn Heydər Əliyevin diplomatik ustalığı, siyasi manevrləri, həmkarlarının ona böyük həsəd və rəğbətlə
yanaşması, şəxsiyyətin əzəməti məni heyrətləndirmişdi.
1999-cu ildə BDU-da tanınmış ziyalı Səfyar Musayevin dəfn mərasimindəki xatirələri, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının yaradılmasının 75-ci ildönümü münasibətilə çıxışı zamanı keçmiş müəllimlərinin ad və
soyadlarını bir-bir yada salması onun ziyalıya həssas münasibətinin, 1970-1982-ci illərdə SSRİ-nin nüfuzlu ali
məktəblərində təhsil almış şəxslərlə görüşündəki nitqi isə Azərbaycanın gələcəyi barədə hər zaman düşündüyünün
göstəricisidir. Bir dəfə onunla birlikdə Xətai rayonundakı SOS Uşaq Kəndinin açılışında iştirak edirdim.
Azərbaycanda belə bir mərkəzin yaradılması yeni hadisə olduğuna görə məndən başqa həmin tədbirə digər
nazirlər, dövlət adamları, deputatlar da dəvət olunmuşdu. Prezident uşaqların şəraiti ilə yaxından tanış olmaq üçün
onların yaşadığı otaqlara baxırdı. Bu otaqların birinə daxil olanda uşaqlardan soruşdu ki, Azərbaycanın himnini
oxuya bilərsiniz? Uşaqlar da bunu gözləyirmişlər kimi, səs-səsə verərək himni çox gözəl oxudular. Ulu öndər bu
mənzərədən kövrəldi, hətta gözləri doldu, ancaq özünü tez ələ alıb kənarda dayanıb bu hadisəni seyr edən dövlət
rəsmilərə müraciət etdi: – Bu uşaqlar Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyidirlər.Baxın, siz himni belə oxuya bilərdiniz?
Açığını deyim ki, Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi ilk illər idi, indiki vaxtlardan fərqli olaraq dövlət
məmurları himnin sözlərini yaxşı bilmirdilər, ona görə hamı utandığından kənara çəkildi. Doğrudur, bu hadisədən
sonra hamı himnin sözlərini, musiqisini öyrəndi, ancaq ulu öndərin həmin dəqiqələrdə bizim zəif yerimizi hiss
etməsi onun böyüklüyünü bir daha təsdiq edərək bizi çox təəccübləndirdi. Yaxşı xatırlayıram ki, ümummilli lider
Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayını keçirmək, bununla da dünyada Azərbaycan diasporunun təşkilatlanmasını
təmin etməyi necə vacib amil hesab edirdi. Sonralar tarix göstərdi ki, Heydər Əliyev bu addımında da nə qədər
müdriklik və uzaqgörənlik, həm də milli mənafelərə qəlbən bağlılıq nümayiş etdirmişdir. Uzun və çoxşaxəli
hazırlıq prosesindən sonra, nəhayət, 2001-ci ildə çox mühüm hadisə olan birinci qurultayı keçirmək mümkün
oldu. Bu zaman səhhəti nisbətən zəifləməsinə baxmayaraq, böyük həvəslə onlarca xarici ölkədə yaşayan 600
nəfərə yaxın azərbaycanlını tapmaq, onları Bakıya eyni vaxtda gəlməyə razı salmaqdan otel problemlərinə,
ekskursiyalara, digər mədəni-kütləvi proqramlara qədər çox mürəkkəb işlərə rəhbərlik edən ulu öndər mənə zəng
etdi: – Sizin bir müddət əvvəl çap olunmuş “Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri” adlı kitabınız var idi.
Ondan əlavə 600 ədəd çap etdirin, qonaqlara paylayaq. Qoy onlar Dövlət rəmzlərimizi öz ölkələrinə aparsınlar,
evlərində saxlasınlar, uşaqlarına göstərsinlər, yaddan çıxarmasınlar ki, bura onların doğma Vətənidir.
Mən bu insanın böyüklüyünə, mənəviyyatına,vətənpərvərliyinə məəttəl qaldım, heyrət etdim ki, bu qədər
işin içində gör yadına nə düşüb, Vətən üçün, xalq üçün gör nələri düşünə bilir...
Mən Bakı şəhərinin bir sıra məktəblərində yeni dərs ilinin başlanması və yeni tikilmiş məktəblərin açılışı
münasibətilə bu böyük şəxsiyyətlə birlikdə iştirak etmək xoşbəxtliyinin və həmin tədbirlərdə onun təhsilin
inkişafı, Azərbaycan tarixinin və dilinin öyrənilməsi, məktəb tikintisi, məktəblilərin dərsliklərlə pulsuz təminatı
kimi tarixi qərarlarının qəbul olunduğu, onun şagirdlərə, valideynlərə və müəllimlərə doğma münasibət göstərdiyi
unudulmaz anların canlı şahidiyəm. Bir sıra ölkələrə ulu öndərlə birlikdə getdiyim günlərdə təyyarədə bir dəqiqə
də boş vaxt keçirməyərək nümayəndə heyəti üzvləri ilə intensiv görüşüb söhbət etdiyini, onlara milli maraqlar
naminə müvafiq tapşırıqlar verdiyini, daim Azərbaycan üçün nə isə etmək haqqında düşündüyünü, həmin
ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizlə səmimi görüşlərini, xarici ölkələrdə nə qədər böyük ehtiramla qəbul
edildiyini şəxsən görmüşəm, belə bir şəxsiyyətlə eyni dövrdə yaşadığıma və onun rəhbərliyi ilə çalışdığıma görə
daim Allaha şükürlər etmişəm.
Heydər Əliyevin formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi azərbaycançılıq fəlsəfəsi ölkəmizin müasir dünyada
yerini və mövqeyini müəyyən etmiş, milli dövlətçiliyimizin ideya əsasını təşkil etmişdir. Bu gün möhtərəm
Prezidentimizin müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində qazandığımız
şanlı Qələbə, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik iqtisadi
inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, onun beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması ulu öndərin səmərəli fəaliyyətinin
sayəsində mümkün olmuşdur.
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Zəngin və şərəfli həyatını Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyinə, tərəqqisinə və dünya xalqları arasında layiqli
yer tutmasına həsr etmiş ümummilli lider Heydər Əliyev qədirbilən xalqımızın tarixində unudulmaz bir şəxsiyyət
kimi daim yaşayacaqdır.
Xalq qəzeti. - 2022.- 11 dekabr. - № 271. - S. 4.
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Tarix yaradan şəxsiyyət
Sadiq Qurbanov,
Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya komitəsinin sədri
Heydər Əliyevin ölümsüzlüyə qovuşmasından 19 il ötür. Bu tarix Azərbaycan xalqının qəlbində ən
hüznlü gündür.
Dahi Səməd Vurğun "Ölüm sevinməsin qoy!" adlı şeirində yazmışdır:
Ölüm sevinməsin qoy! Ömrünü vermir bada
El qədrini canından daha əziz bilənlər
Şirin bir xatirətək qalacaqdır dünyada
Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər...
Təbii haldır ki, hər bir xalq özünün yetişdirdiyi tarixi şəxsiyyətləri ilə fəxr edir, onların yaratdığı irsə böyük
ehtiramla yanaşır. Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ölkəmizin müstəqilliyi, inkişafı naminə
böyük və əvəzedilməz işlər görmüş, bununla da dünya və regional proseslərə təsir göstərmiş Heydər Əliyev hər
zaman fəxr edəcəyimiz, qürur hissi ilə xatırlayacağımız dahi şəxsiyyətdir. Bu nadir düha XX əsrin sonunda bərpa
etdiyimiz müstəqilliyimizin əbədi və dönməz xarakter almasına nail olmuş, misilsiz xidmətləri sayəsində xalqın
dövlətçilik şüurunda ümummilli lider yüksəkliyini fəth etmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev dünya siyasətinə təsir
göstərməyə qadir şəxsiyyət kimi Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi üçün çox böyük və fövqəladə işlər görmüşdür.
O, Azərbaycan xalqının və dövlətinin taleyüklü problemlərini həll edən tarixi şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də
tarix yaradan şəxsiyyətdir.
Heydər Əliyev el qədrini canından əziz bilən şəxsiyyətlərdən idi. Onun sevgisi milyonların qəlbində özünə
əbədi məskən salmışdır. Ulu Öndərə əbədiyaşarlığı qazandıran ən böyük amil də elə bu idi.
Heydər Əliyev şəxsiyyətini səciyyələndirən ən üstün keyfiyyətləri sadalamaqla qurtarmaz. Heydər Əliyev
fenomeni, şəxsiyyəti müstəqillik və azadlıqdan yoğrulmuşdur. Bu gün həmin səciyyəvi xüsusiyyətlərin ayr-ayrı
çalarlarından bir neçəsini diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
Heydər Əliyevin Azərbaycan Ali Sovetində 7 mart 1991-ci il, 29 avqust 1991-ci il və 30 avqust 1991-ci il
tarixlərindəki çıxışları hər biri tarix və siyasətşünaslıq elminin araşdırma mövzusudur. Heydər Əliyevin bütün
çıxışlarında olduğu kimi, həmin çıxışlarının da əsas qayəsi Azərbaycanın müstəqilliyinə çağırışı olmuşdur. Hər
üç çıxışında Heydər Əliyev "Azərbaycan müstəqil yaşaya bilməz deyən manqurtlara Azərbaycanın müstəqil
yaşaması üçün potensialının olduğunu vurğulamışdır. Həmin dövrdə eyforiyada olan müstəmləkə nökərləri dahi
siyasətçinin çıxışlarına qarşı səs-küy salmaqla xalqın diqqətini öz sevimli oğlundan yayındırmağa çalışırdılar.
Hətta ona Azərbaycanın müstəqil yaşaması imkanları haqqında geniş çıxış etməyə imkan verməmişdilər. Gözəl
bir deyim var: tarix unudulmur.
Müstəqilliyə doğru atılmış ən mühüm addımlardan biri də Azərbaycan Ali Sovetinin qəbul etdiyi 30 avqust
1991-ci il tarixli Azərbaycanın Müstəqillik Bəyannaməsidir. Burada Azərbaycan Ali Soveti iki qütbə
bölünmüşdür - müstəqilliyin tərəfdarları və əleyhidarları. Müstəqillik əleyhdarlarının avanqardı hakimiyyətini
qoruyub saxlamağa çalışan Ayaz Mütəllibov və onun komandası idi. Onlar M.S.Qorbaçovun yenidənqurma adlı
konsepsiyasını və onun ittifaqın yeni əsaslarla yenidən formalaşdırılması ideyasını dəstəkləyirdi.
Müstəqillik qütbünün başında dayanan isə təcrübəli siyasətçi Heydər Əliyev idi. O, kürsüdən xalqına
səslənir, onu müstəqilliyə çağırır, deputatları bu yolu tutmağa sövq edirdi. Müstəqillik əleyhdarlarını isə kəskin
şəkildə tənqid edirdi. Bu çıxışlardan biri də 30 avqust 1991-ci ildə edilmişdir. Heydər Əliyev: "Çox mühüm
məsələ həll olunur. Tarixi məsələdir. Bunu tələm-tələsik həll etmək olmaz. Bu, Azərbaycan xalqı qarşısında
parlament tərəfindən öz üzərinə böyük məsuliyyət götürmək deməkdir və Tofiq Köçərlinin durub hər suala cavab
verməsinə səlahiyyəti yoxdur. Birinci, mən hesab edirəm ki, bu məsələ müzakirə olunmalıdır. Yenə də deyirəm,
bunu belə tələm-tələsik keçirmək olmaz. Bu barədə iki-üç kəlmə demək istəyirəm. Çox qəribədir. Martın 7-dən
10-na qədər keçirilən Ali Sovetin sessiyasında bir çox deputatlar, o cümlədən mən də Azərbaycanın müstəqilliyini
təklif edərkən bizim əleyhimizə cürbəcür hücumlar başlandı".
Həyat kredosu - azadlıq
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Heydər Əliyevin üzərinə olan hücumların məhz müstəqilliklə bağlı olması faktını o özü ifşa etmişdir. Bütün
həyatı boyu müstəqil şəxsiyyət kimi yaşayan Heydər Əliyev üçün müstəqillik həyat kredosu idi. Odur ki, Ulu
Öndərin bu məsələdə güzəştə getməsi mümkün deyildi. Belə də oldu. Heydər Əliyev çıxışında bu məsələnin tarixi
bir məsələ olduğunu vurğulamış, siyasi konyunktura dalınca qaçıb müstəqilliklə bağlı formal sənədlər qəbul
etməyin əleyhinə olduğunu bildirmişdir: "A.Mütəllibovun o qədər də dərin mənalı olmayan, əsassız çıxışından
sonra hamı hay-küylə səs verdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi ola bilməz və biz referenduma getməliyik, yeni
ittifaq müqaviləsini imzalamalıyıq (salonda səs-küy). Xahiş edirəm, Elmira xanım, şərait yaradın, sözümü deyim.
Xahiş edirəm (səs-küy). Mən xahiş edirəm. Mənim deputatlıq... (səs-küy). Tələm-tələsik referendum keçirildi.
Azərbaycanın ittifaq müqaviləsinə getməsi haqqında qərar qəbul olundu. Belə olan halda, indi xalqın iradəsi
olmadan bu cür qərarın, ya bəyanatın qəbul olunması qanunu pozmaq deməkdir. Mən bu bəyanatın qəbul
olunmasının əleyhinə deyiləm. Ancaq bu bəyanatı indi qəbul edib, xalqa müraciət etmək lazımdır. Qısa müddətdə,
3-4 gün içərisində referendum keçirmək lazımdır və referendumun nəticəsinə görə sessiya yığışıb bu qərarı qəbul
etməlidir. Bağışlayın, fikrimi deyirəm. İkinci, mən mart ayında da demişdim. İkiüzlü siyasət aparmaq olmaz. Bu
qərar bu gün konyunktur xarakter daşıyır, başqa yerlərdə qərar qəbul olunur. Demək, biz də qərar qəbul etməliyik.
Biz artıq gecikmişik".
Tarixə diktə edən siyasi lider
Göründüyü kimi, Heydər Əliyevin hər çıxışından sonra mötərizədə "səs-küy" qeydləri var. Bu, tarixdir.
Həmin "səs-küy" edən şəxslər müstəqilliyin əleyhdarları idilər. Onlar Azərbaycanın müstəqil yaşaya bilməsinə
inanmayan manqurtlar idi. Bu şəxslərin bəziləri indi Heydər Əliyev haqqında kitablar yazır özlərini qatı
müstəqillik tərəfdarı kimi göstərməyə çalışırlar. Dahi siyasətçi Heydər Əliyevin çıxışındakı "ikiüzlü siyasət
aparmaq olmaz" sözləri bu adamlar üçün deyilmişdir.
Heydər Əliyev böyük dövlət adamı və tarixçi kimi təkidlə tələb etmişdir ki, qəbul olunan sənəddə
Azərbaycan Cümhuriyyətinin zorakılıqla devrildiyini və 28 aprelin işğal olduğu qeyd edilsin: "Bu bəyanatın
mətninə mütləq əlavə olunmalıdır ki, 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan işğal olunub. Mən Azərbaycan
Kommunist Partiyasına 14 ilə yaxın rəhbərlik etmişəm, mən tam qətiyyətlə deyirəm, 28 apreldə Azərbaycan işğal
olunub. Azərbaycan Demokratik Respublikası zorakılıqla ləğv olunub. Əgər biz bunu qeyd etməsək, yenə də
xalqın qarşısında ikiüzlü olarıq. Mənim fikrim budur".
Heydər Əliyev həmin dönəmlərdə Ali Sovetdəki çıxışlarında hər dəfə rəhbərlikdən vaxt istəyirdi ki,
müstəqilliklə bağlı məsələləri izah etsin. Lakin ona bu imkan verilmirdi. Səbəb çox sadə idi. Heydər Əliyevin
yenidən böyük siyasətə qayıdışını istəməyən kütbeyinlər bununla onu siyasət meydanından uzaqlaşdıracaqlarını
düşünürdülər. Onların yanıldıqlarını tarix sübut etdi.
Heydər Əliyev öz həyat kredosuna həmişə sadiq qaldı. Onun siyasi fəaliyyətinə Bakıda imkan verilmədiyi
üçün o, müstəqillik ideyalarını Naxçıvanda gerçəkləşdirməyə başladı.
Gizlədilən gerçəkliklər
Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyalarında ümumrespublika əhəmiyyətli
məsələlərə münasibət bildirir və əhalini məlumatlandırırdı. Ulu Öndər Məclisin 20 noyabr 1990-cı il tarixli
iclasında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması və digər məsələlərə münasibət bildirərkən vəziyyətin
acınacaqlı olmasını vurğulayaraq gerçək durumu belə anlatmışdır: "Bunun tarixi böyükdür. Burada durub deyirlər
ki, nə bilim 1923-cü ildə nə olub, 24-cü ildə nə baş verib... Bu günün məsələlərini həll etmək lazımdır. DQMV
düzgün olaraq yaranıb, yaxud düzgün yaranmayıb, - bu məsələlərə uysaq - bunlar, əlbəttə diqqətəlayiq
məsələlərdir, - bu günün məsələləri yaddan çıxar. Əlimizdə olan vilayət əlimizdən gedib, indi hər yerdə yazırıq:
Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti. Haradadır bu Azərbaycan Respublikası? DQMV-də bu ilin
əvvəlində Ermənistan Respublikasının Ali Sovetinə seçkilər keçirilib və 12 nəfər deputat seçilib. Bu 12 nəfər
deputatın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindən seçilməsi indiyə qədər respublika ictimaiyyətindən gizlədilir. Eyni
zamanda hamıya da olmasa, çox adama məlumdur ki, bu 12 nəfər deputat Ermənistan parlamentində fəal iştirak
edir və orada bizə qarşı özlərini ən təcavüzkar aparan deputatlardır. Belə olan halda Dağlıq Qarabağa nə cür demək
olar ki, bizimkidir. Xeyr, o, bizim əlimizdən gedib. Bunun tarixi isə uzundur, artıq üç ildir çəkir. Bunu deməklə
vaxtınızı almaq istəmirəm... Bəs Şaumyan rayonu nə üçün əlimizdən gedib? Bəs Çaykənd kəndi nə üçün
əlimizdən gedib? Nə üçün Azərbaycanın hakimiyyətinə tabe olmurlar?"
639

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev həmişə gerçəkliklərin əhali ilə paylaşılmasını zəruri hesab edirdi. Bunun əksi olaraq,
ozamankı respublika rəhbərliyi müti qul kimi Kremlə xidmət edir, onlardan imdad diləyirdi. Heydər Əliyev isə
Kremlin bu məsələdə səmimi olmadığını və Qarabağ məsələsinin həllində ermənipərəst mövqe tutduğunu,
problemin həlli ilə bağlı atdığı bütün addımların zərərli olduğunu vurğulayırdı.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 21 noyabr 1990-cı il tarixli sessiyasındakı çıxışında Heydər
Əliyev demişdir: "Volskinin rəhbərliyi ilə xüsusi idarəetmə komitəsinin yaranması. İndi gəlin həqiqəti danışaq,
bunu bir Qorbaçov ortaya atmayıb ki? Bu, uzun müzakirədən sonra yaranıbdır. Məsələn, Moskvada bir-iki adam
mənim buna fikrimi soruşdu, mən qəti etiraz etdim. Ancaq Azərbaycanın rəhbərləri bu idarənin yaranmasını
vəziyyətdən çıxış yolu kimi bildilər, bunu çıxış edən deputatların da dediyi kimi, çox təmtəraqla qəbul etdilər,
bunu böyük bir nailiyyət kimi qələmə verdilər. Anlamadılar, yaxud da anlayaraq, qəsdən buna getdilər ki, Qarabağ
əldən getsin... O ləğv olundu, indi yaradılıb - Təşkilat Komitəsi. Mən dünən dedim, yenə də öz fikrimi deyirəm:
Təşkilat Komitəsi orada bir fəaliyyət göstərmir. Beləliklə, Dağlıq Qarabağ əldən gedibdir. Bu məsələlərə, bu
prosesə öz fikrimizi bildirsək və göstərsək ki, mərkəzin siyasi rəhbərliyi və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi Dağlıq
Qarabağda gedən bu proseslərin qarşısını almayıblar və get-gedə Dağlıq Qarabağ, həmçinin Şaumyan, Çaykənd
Azərbaycanın əlindən gedir, mənə elə gəlir ki, bu bizim üçün kifayətdir və bu məsələni mərkəzin qarşısında,
Azərbaycan Ali hakimiyyət orqanının qarşısında qoya bilərik ki, onu həll etsin".
İdeoloji gerçəklikliyə münasibət
Heydər Əliyevin Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının rəhbərliyini siyasi riyakarlıqdan çəkindirməyə
çalışaraq onları ittifaqı saxlamaqla bağlı illüziyalara qapılmamağa, xalqların azadlıq istəyini qəbul etməyə
çağırırdı. Lakin odövrkü SSRİ rəhbərliyi M.Qorbaçov başda olmaqla öz ikiüzlü siyasətlərini davam etdirirdi.
Bunun nəticəsi idi ki, 19 iyul 1991-ci il tarixdə Heydər Əliyev Kommunist Partiyası sıralarını tərk etdi. Heydər
Əliyev SSRİ Nazirlər Kabinetinin partiya təşkilatına rəsmi müraciət edərək Kommunist Partiyasına olan
münasibətini belə ifadə etdi: "Sizin nəzərinizə çatdırıram ki, mən Sov. İKP-dən çıxmaq qərarına gəldim. Dərhal
xəbərdarlıq edirəm ki, bu, sadəcə, "dəbə" uymaq deyil, son illər ərzində keçdiyim ağır məyusluqlar yolunun
məşəqqətləri və hadisələrini yenidən qiymətləndirməyimin yekunudur. Məni bu addımı atmağa məcbur edən
başlıca səbəblər aşağıdakılardır:
Birincisi, hələ 1990-cı ilin yanvarında Mərkəzin və Azərbaycan KP-nin siyasi rəhbərliyi altında
Azərbaycan xalqına qarşı edilmiş hərbi təcavüzdən sonra məndə Sov. İKP sıralarından çıxmaq fikri yarandı.
Yanvar hadisələrində yüzlərlə adam öldürüldü və şikəst edildi. Bu antihumanist, konstitusiyaya və hüquqa zidd
hərəkəti ittiham edərkən Sov.İKP və Azərbaycan KP MK-nın bu cinayətin üstünü açacağına və günahkarları üzə
çıxaracağına ümid bağlayırdım. Özümü ələ alıb səbirlə gözlədim. Çıxışlarıma cavab əvəzinə çox çəkmədi ki,
"Pravda"dan başlayaraq partiyanın mətbu orqanlarında mənə qarşı hücumlar təşkil edildi. Mənə qarşı yönəldilmiş
uydurma faktları əsaslandırılmış şəkildə həmin kütləvi informasiya vasitələrinin özündəcə təkzib etmək cəhdlərim
boşa çıxdı. Yenidənqurmanın əsas nailiyyəti olan aşkarlıq özünü birtərəfli göstərirdi. Yanvar faciəsinin
günahkarlarını üzə çıxarmaq və cəzalandırmaq haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin, ayrı-ayrı
vətəndaşların, görkəmli ziyalıların müraciətlərini Azərbaycan kommunist rəhbərliyi qətiyyətlə rədd edirdi. Artıq
il yarım keçib. Nəinki bu dəhşətli cinayətlərin hamıya çoxdan məlum olan günahkarları üzə çıxarılmayıb, əksinə,
bunları ört-basdır etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Ümid edirlər ki, zaman keçdikcə bu faciə unudulacaq.
Ancaq tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, doğma xalqa qarşı yönəldilmiş qanlı cinayətləri on illər keçsə də, unutmaq
və bağışlamaq mümkün deyil.
İkincisi, üç ildən artıqdır ki, mərkəzin ikiüzlü siyasəti nəticəsində, Sov.İKP-nin havadarlıq etdiyi erməni
millətçilərinin səyi ilə DQMV-də yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyət saxlanmaqdadır. Vilayət, əslində,
tamamilə Azərbaycanın dövlət idarəçiliyindən çıxıbdır. Azərbaycanın dövlət suverenliyi, ərazi bütövlüyü
konstitusiyaya zidd olaraq kobud şəkildə pozulub. Ermənistan və Azərbaycan arasında elan edilməmiş müharibə
gedir. Hər gün iki tərəfdən də adamlar ölür. Bütün bunlar "humanist ideologiyalı" sovet dövləti üçün adi haldır.
Əminəm ki, partiya rəhbərliyi istəsəydi, hələ 1987-ci ildə üzdəniraq Qarabağ problemi ətrafında milli münaqişə
təzə başlananda onun qarşısını ala bilərdi, get-gedə güclənən qarşıdurmaya və həm Azərbaycan, həm də erməni
xalqına ağır fəlakət və müsibətlər gətirmiş bu qırğınlara imkan verməzdi. Deməli, siyasi mərkəzə bu münaqişə
lazımdır.
Üçüncüsü, bütün cəmiyyətin demokratikləşməsi, siyasi azadlıqların və plüralizmin bəyan edildiyi bir
dövrdə Azərbaycanda ərazi bütövlüyünün müdafiəsinə qalxmış geniş demokratik hərəkat və cəmiyyətin
demokratikləşməsi Sov.İKP-nin rəhbərliyi altında Azərbaycan KP MK-nın səyi ilə boğulur. Bu illərdə nə qədər
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adam siyasi fəaliyyətinə görə repressiyalara məruz qalıb. İlyarımdır ki, Azərbaycanın 2 milyonluq paytaxtı heç
bir əsas olmadan fövqəladə vəziyyət rejimində yaşayır. Məhz belə bir şəraitdə respublika Ali Sovetinə üzdəniraq
demokratik seçkilər və nəticələri ittifaqın xeyrinə irəlicədən həll olunmuş referendum keçirilmişdir. Fövqəladə
vəziyyət şəraitində hər hansı demokratikləşməyə və xalqın iradəsini sərbəst ifadə etməsinə ümid bağlamaq
avamlıq olardı. Demokratik təşkilatlar dəfələrlə seçicilərin əksəriyyətinin referendumda iştirak etməməsi və
referendumun nəticələrinin saxtalaşdırılması barədə məsələ qaldırmışlar. Ancaq Azərbaycanın kommunist
rəhbərliyi bu müraciətlərə hətta baxmağa belə lüzum bilməyib. Mən mərkəz tərəfindən sırınan yeni ittifaq
müqaviləsinin əleyhinə çıxmışam və çıxıram. Hər hansı bir suveren dövlətin tərkibində bir neçə suveren dövlət
və eləcə də bundan irəli gələn azadlıqlar, səlahiyyətlər və funksiyalar ola bilməz. Bütün müttəfiq respublikalara
əsl siyasi, iqtisadi azadlıqlara, milli dövlət dirçəlişi üçün müstəqilliyə imkan vermək lazımdır. Bu heç də
respublikaların iqtisadi birliyinə və ənənəvi mədəni əlaqələrinə mane olmaz, əksinə, onların təkmilləşməsinə,
ikitərəfli və çoxtərəfli istiqamətdə inkişafına təsir göstərər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycanın
xalq deputatı kimi öz çıxışlarımda bu məsələləri dəfələrlə qaldırdım. Təklif etdim ki, xalq arasında tam nüfuzunu
itirmiş Azərbaycan KP təkhakimiyyətlikdən imtina etsin, bütün siyasi qüvvələrin azad və bərabərhüquqlu
fəaliyyətini təmin etsin, demokratik cəmiyyətin yaranmasına, aşkarlıq və plüralizmə şərait yaratsın. Ancaq bu
çıxış və təkliflərimə Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi nəinki baxır, əksinə, mənim ünvanıma təşkil olunmuş
və hazırlanmış hücumlar şəklində cavab verir. Azərbaycanda mənim çıxışlarımı dərc edən qəzet redaktorları,
jurnalistlər işdən çıxarılır, təqiblərə məruz qalırlar. Bütün yuxarıda ifadə etdiklərim məni bu axırıncı addımı
atmağa və Sov.İKP sıralarından çıxmaq haqqında bəyanat verməyə məcbur etdi; baxmayaraq ki, bu qərara gəlmək
mənim üçün olduqca çətin olub. Mən kommunist ailəsində böyümüşəm və bütün şüurlu həyatım Kommunist
Partiyası ilə bağlı olub. 1943-cü ildə 20 yaşında ikən öz taleyimi bolşeviklər partiyasına bağlamışam. Kommunist
Partiyasının ideallarına varlığımla inanmışam və onun planlarının həyata keçirilməsində fəal iştirak etmişəm. İndi
bütün bu inamlarım məhv olub. Yeniləşən partiya və respublikaların yeniləşən ittifaqı haqqında saysız-hesabsız
bəyanatlar yenə də xalqı aldatmaqdır. Xalqa açıq və doğrusunu demək lazımdır ki, bizim ölkədə kommunizm
eksperimenti, sosializm yolu özünü doğrultmadı, zorakılıqla yaranan və saxlanan respublikaların ittifaqı süquta
uğramaqdadır. Bu bəyanatdan sonra qarşıma çıxa biləcək çətinlikləri təsəvvür edir, hər cür hücumları və mənəvi
zərbələri qabaqcadan görürəm. Partiyanın keçdiyi yolun ayıq təhlili məni yuxarıda bəyan etdiyim indiki mövqeyə
gətirdi. Bununla belə üzərimə düşən məsuliyyətin dərəcəsini də başa düşürəm. Sov.İKP sıralarını tərk edərkən,
mən bütün təmiz və namuslu kommunistlərə hörmət bəslədiyimi bildirirəm".
Heydər Əliyevin müraciətindəki son cümləyə nəzər salaq: "Sov.İKP sıralarını tərk edərkən, mən bütün
təmiz və namuslu kommunistlərə hörmət bəslədiyimi bildirirəm" - yazan Ulu Öndər əqidəcə təmiz insanlara
hörmət bəslədiyini vurğulayır.
Heydər Əliyev bu müraciəti imzalayarkən Moskva şəhərində idi. O, Sov.İKP üçün bu addımın nə qədər
böyük zərbə olduğunu və partiya rəhbərliyinin ona qarşı kəskin həyati risk yaradacaq addımlar atacağı
gerçəkliyini bilirdi. Lakin ürəyinin səsinə qulaq asdı və bu addımı atdı.
Müslüm Maqomayevi partiyaya qəbul olmağa qoymadı
Heydər Əliyevin Kommunist partiyasına münasibətini xarakterizə edən daha bir maraqlı hadisə
dünyaşöhrətli müğənni Müslüm Maqomayevin xatirələrində yer alıb. M.Maqomayev müsahibələrindən birində
demişdir: "Kommunist Partiyasına üzv qəbul olunmaq istəyirdim. Heydər Əliyevlə məsləhətləşmək üçün ona
müraciət etdim. Heydər Əliyev mənə bildirdi ki, sən yaradıcı adamsan, istedadlı insansan, partiya sənin nəyinə
gərəkdir. Partiyaya istedadı olmayan sənət adamları gedir ki, bu xətlə inkişaf etsin. Partiya sənin vaxtını alacaq.
Və beləliklə, Heydər Əliyev məni Kommunist Partiyasına üzv qəbul olunmaqdan çəkindirdi".
Heydər Əliyevin zəngin həyatından dərs alan İlham Əliyevin siyasi xadim kimi yetişməsində bu siyasi
təbəddülatların böyük rolu olmuşdur. Onun uğurlu siyasi varis kimi yetişməsi də böyük dövlət adamı Heydər
Əliyevin Azərbaycan xalqına ən böyük töhfəsidir.
Azərbaycan. - 2022.- 10 dekabr. - № 270. - S. 4.
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Heydər Əliyev və təhsil siyasəti
Anar Nağıyev,
Bakı Slavyan Universitetinin rektoru
Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan tarixində və dövlətçiliyin inkişafında misilsiz xidmətləri
olmuşdur. Ümummilli Liderin çoxşaxəli fəaliyyətində təhsil xüsusi yer almışdır. Ulu Öndərin təhsil siyasəti
dərin milli mənafelər üzərindən qurularaq ölkəmizin davamlı və dayanıqlı inkişafına xidmət etmişdir.
Yüksək inkişaf etmiş ali təhsil sistemi cəmiyyətin, dövlətçiliyin, iqtisadiyyatın və sosial-rifahın inkişafını
təmin edir, ölkənin siyasi, hüquqi, beynəlxalq və hərbi qüdrətini gücləndirir. Heydər Əliyevin istər Sovet İttifaqı
dövründə, istərsə də müstəqilliyin bərpasından sonrakı dönəmdə ölkəmizə rəhbərlik etdiyi zamanlarda həyata
keçirdiyi təhsil siyasəti mühüm fundamental və tarixi əhəmiyyətli məqsədləri hədəfləmişdir. Ulu Öndərin təhsil
strategiyasının kökündə Azərbaycan iqtisadiyyatının, sənayesinin, savadlı əhalinin inkişafına yönəlmiş strateji
addımlar, ən əsası isə milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, yaşadılması, xalqın tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, dili,
folkloru və bütövlükdə milli yaddaşının mühafizəsi və ölkənin qüdrətli gələcəyinə xidmət etməsi dururdu.
Hələ XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanda təhsilin inkişafına ayrılan diqqət, ana dilinin inkişafına
yönəlmiş siyasət, sənayenin müxtəlif sahələri üzrə gənc kadrların SSRİ-nin müxtəlif ali təhsil müəssisələrində
oxumağa göndərilməsi, ali məktəblərin sayının artırılması kimi uğurlu işlərin nəticələri müstəqilliyin bərpasından
sonrakı dövrdə özünün əhəmiyyətini xüsusi olaraq göstərdi. 1978-ci ildə Azərbaycanın Konstitusiya layihəsinin
hazırlanması zamanı Heydər Əliyevin Azərbaycan dilini ana dili kimi bu layihəyə əlavə etməsi həm milli
identikliyin qorunması baxımından mühüm addım, həm də 1970-ci illərdə yüksəliş dövrünü yaşayan Sovet
İttifaqında milli-mənəvi dəyərlərin qorunması istiqamətində atıla biləcək cəsarətli addım kimi əhəmiyyətli idi.
Heydər Əliyev çox gözəl bilirdi ki, millətin dilinin qorunması onun milli kimliyinin (mənliyinin) mühafizəsi
demək idi. 2003-cü ildə "Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında" qanunun tətbiq edilməsi barədə"
Sərəncamı bu istiqamətdə illərlə aparılan siyasətin məntiqi davamı idi. Ulu Öndər tərəfindən Azərbaycan dilinin
qorunması, tədrisi, tədqiqi və inkişafı baxımından görülən tədbirlər milli-mənəvi yaddaşımızın mühüm hadisələri
sırasındadır. Heydər Əliyevin Azərbaycan dilinə, onun qorunmasına və inkişafına olan həssaslığı böyük rəhbərin
özü tərəfindən aydın şəkildə ifadə edilmişdir: "Millətin milliliyini saxlayan onun 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 biri-birinə bağlıdır. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi yaşaması, möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi də bizim
ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Bu, təkcə dil məsələsi deyil, həm də azərbaycançılıq məsələsidir". Bir
millətin yaşamasında, milli kimliyinin və dövlətçiliyinin qorunmasında ana dilinin əhəmiyyəti haqqında deyilən
fikirlərdən gözəl tərif ola bilməz.
Azərbaycan dilinin qorunması həm də təhsilin inkişafı məsələsi idi. Bu istiqamətdə Ulu Öndərin atdığı
addımlar sırasında ölkəmizdə yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanması, təhsilin əlçatanlığı və coğrafiyasının
genişlənməsi əsas prioritetlərdən olmuşdur. Hələ 1970-ci illərdə ümumi təhsil sahəsində işin təşkilinin
təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə "Gənclərin ümumi orta təhsilə keçidini başa çatdırmaq və ümumtəhsil məktəbini
daha da inkişaf etdirmək haqqında", "Kənd ümumtəhsil məktəblərinin iş şəraitini daha da yaxşılaşdırmaq
haqqında" qərarlar qəbul edilmişdir. Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının davamlılıq və dayanıqlılıq prinsipinə
uyğun olaraq qısa bir zamanda ölkə üzrə ümumtəhsil məktəblərinin sayında inanılmaz artım baş vermiş, 1979-cu
ildə ümumtəhsil məktəblərinin sayı 2100-ü, 1982-ci ildə isə 4200-ü, eləcə də bu müddət ərzində şagirdlərin sayı
700 min nəfəri keçmişdir. Təhsil müəssisələrinin sayının artırılması ölkənin bütün ərazisində, ucqar kənd
yerlərində təhsilə çıxış imkanlarını asanlaşdırmış, keyfiyyətli təhsil və öyrənmə imkanlarını artırmışdır.
Ulu Öndərin hakimiyyəti illərində ali təhsilin inkişafı hər zaman diqqətdə saxlanılmış, kadrların xüsusi
çəkisində əhəmiyyətli artım müşahidə olunmuşdur. Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövrlərində ali
məktəblərin sayı da çoxalmış, yeni ali təhsil müəssisələri yaradılmışdır. Artıq 1982-ci ildə ali təhsil
müəssisələrində təhsil alan insanların sayı 100 min nəfərə çatmışdır. Azərbaycanda təhsil alanlarla yanaşı, SSRİnin digər ali təhsil müəssisələrində də soydaşlarımızın oxuması məqsədi ilə yüzlərlə həmyerlimiz keçmiş ittifaqın
ən aparıcı universitetlərinə göndərilmişdir. Qeyd olunmalıdır ki, hazırkı Bakı Slavyan Universitetinin də inkişafı
Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlı olmuş, onun diqqət və qayğısını daim hiss etmişdir. Məhz Ulu
Öndərin təşəbbüsü ilə 1972-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun bazasında
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Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu yaradılmışdır. İnstitutun işinin yeni formatda təşkili onun elmi-pedaqoji
potensialının sürətli inkişafına, regionda öz sahəsi üzrə mükəmməllik mərkəzinə çevrilməsinə xidmət etmişdir.
Ulu Öndərin 13 iyun 2000-ci ildə imzaladığı və ölkənin təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsinə xidmət edən
Sərəncamı ilə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunun bazasında Bakı
Slavyan Universitetinin yaradılması isə ölkəmizin yeni inkişaf dönəmində atılmış mühüm addımlardan idi. Məhz
Ulu Öndərin müəyyən etdiyi inkişaf istiqamətlərinə uyğun olaraq Bakı Slavyan Universiteti slavyan dilləri,
ədəbiyyatı, mədəniyyəti üzrə tədrisin və tədqiqatın təşkili sahəsində regionda yeni aparıcı bir təhsil məkanının
yaranması ilə nəticələndi.
Təəssüf ki, ölkəmizin tarixinin müəyyən dövrlərində baş vermiş hadisələr milli dövlətçiliyimiz, ərazi
bütövlüyümüz, müstəqilliyimiz və gələcəyimiz üçün ciddi təhdidlər yaratmışdır. Belə ki, 1988-ci ildən etibarən
Ermənistan tərəfindən ölkəmizə qarşı başlanmış təcavüz Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə nəticələndi. Baş verən
proseslər iqtisadiyyatın digər sahələrində olduğu kimi, təhsil ekosisteminə, xüsusilə onun infrastrukturuna, o
cümlədən coğrafiyasının daralmasına və mahiyyətinin dəyişməsinə təsir etdi. 30 ilə yaxın işğal müddətində digər
infrastruktur və tarixi, mədəni, mənəvi abidələr kimi təhsil müəssisələri də məhv edilmişdir. 1991-1992-ci illərdə
ölkədə baş almış hərc-mərcilik, siyasi hakimiyyətin milli maraqları təmin edə bilməməsinin nəticəsi olaraq
iqtisadi inkişafa nəinki nail olunmuş, əksinə, əvvəlki dövrlərdə mövcud iqtisadi potensial da tükənmiş və
tənəzzülə uğramışdır. Bu hadisələrə paralel olaraq ölkə ərazilərinin işğalı sosial böhran şəraiti yaratmış, yüz
minlərlə məktəblinin ölkənin müxtəlif təhsil ocaqlarına cəlb olunması kimi aktual məsələlər yaratmışdır.
Azərbaycan üçün belə məsuliyyətli dövrdə onu bu xaosdan və böhrandan çıxara biləcək yeganə tarixi
şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin 1993-cü ildən etibarən həyata keçirdiyi uzaqgörən iqtisadi və sosial strategiyası
qaçqın və məcburi köçkün gənclərin yeni təhsil mühitinə inteqrasiyasını təmin etmiş, işğal edilmiş rayonlardan
məcburən köçmüş pedaqoji heyətin işlə təmin olunması ilə nəticələnmişdir. Təhsil siyasətinin qarşısında duran
bu mühüm çağırış Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla həll edilmiş, təhsilin təşkili həyata keçirilmişdir. Bu
dövrdə məcburi köçkün həyatı yaşamış on minlərlə şagird olaraq hər birimiz Ulu Öndərin rəhbərliyi altında inkişaf
edən təhsil sistemindən bəhrələnmiş və ali təhsil almışıq.
Beləliklə, Ulu Öndərin 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtmasından
sonrakı dövrdə bu sahənin inkişafında yeni bir mərhələ başladı. Müstəqil dövlətin iqtisadi inkişafının təmin
olunması, daxili və xarici siyasətdə uğurlu nəticələrin əldə olunması üçün təhsilin inkişafına xüsusi önəm verildi,
kadr hazırlığı məsələləri diqqət mərkəzində saxlanıldı.
Prezident İlham Əliyevin uğurlu təhsil siyasətinin mühüm şərtlərindən biri bu siyasətin əsasında Ulu Öndər
Heydər Əliyevin təhsil strategiyasının dayanmasıdır. Məhz 2003-cü ildən etibarən Azərbaycan gənclərinin təhsil
imkanlarının artırılması, bütün pillə və səviyyələr üzrə təhsilə əlçatanlığın təmin olunması, onun coğrafiyasının
genişləndirilməsi bu siyasətin əsasında duran mühüm hədəflərdəndir. Prezident İlham Əliyevin siyasəti təhsilə
əlçatanlığı təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif dövlət proqramlarını həyata keçirməyi özündə ehtiva edir, müəyyən
layihələr vasitəsi ilə gənclərin istər yerli, istərsə də xarici ali məktəblərdə təhsil imkanlarını genişləndirir.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında azərbaycanlı mütəxəssislərin beynəlxalq rəqabətə davamlılığı
istiqamətində mühüm addımlar atılmış, ali təhsil müəssisələrinin inkişafı, onların beynəlmilləşməsi və keyfiyyətin
artırılması istiqamətində mühüm işlər görülməkdədir. Bu sahədə ölkəmizin Birinci vitse-prezidenti Mehriban
xanım Əliyevanın fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr istər
ümumi təhsil, istərsə də daha yuxarı təhsil pillələri və səviyyələri üzrə həm təhsilin, həm də bütövlükdə gəncliyin
inkişafına yönəlmişdir.
Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş uzaqgörən inkişaf strategiyasının Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla inkişaf etdirilməsi ölkəmizin tarixinin yeni dönəmində qarşıda mühüm prioritetlər
formalaşdırır. Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin olunması xüsusilə uğurlu iqtisadi, siyasi, hərbi-müdafiə quruculuğu, eləcə də təhsil və gənclər siyasətinin
nəticəsində mümkün olmuşdur. Bu gün Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında aparılan quruculuq işləri
gələcək inkişafımızın istiqamətlərini və prioritetlərini qarşımızda aydın şəkildə müəyyən edir, ali təhsil müəssisəsi
olaraq kadr hazırlığı prosesində qarşımızda duran vəzifələri uğurla yerinə yetirmək üçün məsuliyyətləri müəyyən
edir.
Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan təhsilinin uğurlu inkişafı müasir qlobal
çağırışlar, dinamik elmi və elmi-texnoloji inkişaf fonunda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bundan
sonra da dövlətimizin, iqtisadiyyatımızın və cəmiyyətimizin uğurlu gələcəyi naminə sürətlə davam edəcək.
Azərbaycan. - 2022.- 13 dekabr. - № 272. - S. 4.
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Heydər Əliyev zamanı - əbədi davam edən missiya
Elnarə Akimova,
YAP İdarə Heyətinin üzvü, filologiya elmləri doktoru
Siyasət və ədəbiyyat! Maraqlıdır ki, çox ax rəhbərlərin sığa bildiyi bu kontekstə Heydər Əliyev
asanlıqla, haşiyəsiz-boyasız sığır. Bu gün insana qarşı zorakılığın və təcavüzün, silah və gücün meydan
suladığı bir vaxtda elmin, ağlın üstünlüyü sanki ikinci, üçüncü dərəcəli nəsnə kimi önəmini itirməyə
meyillənir. Hakimiyyət, hökmranlıq iddiası insanı lazımsız şeyə çevirir. Belə situasiyaların bəşər tarixində
sərgiləndiyi məqamlar az olmayıb. Nə bilmək olar, bəlkə dünyada ilk şeir parçası, sonradan ədəbiyyat
sayılacaq ilk yazı nümunəsi insanın insan, təbiət və dünya üzərində ağalığına müxalif ovqatdan ərsəyə gəlib.
Gücə qarşı insan amilini qoyub insanı, insaniyyəti vəsf ediblər: “Kim ki, insanı sevir, aşiqi hürriyyət olur,
Bəli, hürriyyət olan yerdə də insanlıq olur” (M.Ə. Sabir). Hansı ki, sonradan bu ideya zaman-zaman bir çox
ədiblərimizin yaradıcılıq qayəsində dayandı. M. Füzuli “Padişahi-mülk” qitəsində aqilliyi tərənnüm etməklə
şahlara eyni dərsi verir, yaxud M.S. Ordubadi qılınc və qələmin mübarizəsində ikincinin üstünlüyünü göstərirdi.
Hüseyn Cavid Peyğəmbərimizin obrazı ilə bunu deyir, yaxud İ. Hüseynov “Məhşər” romanında amansız şah
ideallarının iflasını və ona əks kontekstdə - Nəsiminin humanist şeiri nümunəsində insana və şeirə marağı tarixifəlsəfi planda bədii nəsrə ötürürdü. Bu elə bir mövzudur ki, ədəbiyyatın mayasında durur və Böyük insan ideyası
şəklində daim bədii düşüncənin mərkəzinə çəkilir.
Minlərlə buna uyğun nümunələr gətirmək mümkündür. Dünya tarixi hökmdar və sənətkar münasibətlərinin
sonsuz sayda nümunəsini tanıyır. Zamanın insana xidməti ondan başlayır ki, onun sükanını idarə edən şəxs
zamanla yol getməyi bacarır. XX əsr daxilində iki dəfə milli insanla bahəm milli ədəbiyyatın da bəxti onda gətirdi
ki, həmin dönəmin “idarəetmə funksiyası”nı Əlahəzrət Zaman Heydər Əliyevə həvalə etdi.
1990-cı illərin dumanlı dönəmində Heydər Əliyevin ədəbiyyatda yerinə yetirdiyi missiya baxımından
özəlliyi nədə idi? Məmləkətimiz bir yana, doğrudanmı Heydər Əliyev ədəbiyyatımız üçün də “son şans” səciyyəsi
daşıyırdı?! Ədəbi-tarixi mətnlərə vararkən, istər-istəməz bu məqamlar üzərində düşünməli olursan...
1990-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan gerçəkləri ardınca elə mövzular gətirirdi ki, əvvəlki dövrlərlə
müqayisədə təsəvvür hüdudlarını aşırdı. Həmin xaotik durumun rəvac verdiyi neqativlər sonucda ən böyük
zərbəni insana vurur, onunla zamanın, mənəvi-əxlaqi dəyərlərin sabitliyi arasındakı əlaqənin pozulmasına gətirib
çıxarırdı: qlobal tənhalıq insanın özgələsməsini, özündən ayrılmasını, yadlasmasını şərtləndirirdi. Həmin dönəmin
mahiyyəti, onun yaddaş strukturunda yer almış görüntüləri ilə çağın insanının düşüncəsi arasında dialoq bədii
təfəkkürə yansımaya bilmədi. Heydər Əliyevin siyasətçi kimi gücü bunda idi. Əvvəlki inadla millətin yaddaş
kultuna sədaqətinin bərpa edilməsi məsələsinə həssas yanaşmasında.
80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərinin ədəbi mənzərəsinə qısa bir ekskurs etsək, cavabı tarixi-ədəbi
mətnlərdə tapacağıq. Bu illərdə hər bir ziyalı ədəbiyyatda yaranmış durğunluqdan müəyyən narahatlıq izhar edir,
çıxış yolu kimi mübarizənin lazım olduğunu vurğulayırdı. Lakin bir neçə ildən sonra, ədəbiyyatda ciddi bir
sıçrayışın, nəzərəçarpacaq dəyişikliyin və irəliləyişin baş verməməsi zəminində həyəcan daha da artır, bundan
əlavə ötən onilliklər ərzində qazanılan mədəni-əxlaqi məziyyətlərin erroziyaya uğramaq təhlükəsi nigarançılığa
səbəb olurdu. Əlbəttə, keçid dövrü həmişə mürəkkəbliyi, ictimai, bədii və elmi dəyərlərin yenidən
qiymətləndirilməsi ilə seçilir. Bədii-estetik düşüncə də, onun elmi-tənqidi dərkinin meyarları da əsaslı
dəyişikliklərə məruz qalır. Belə qarışıq zamanlar isə bildiyimiz kimi, fikrin, təfəkkürün dramatikliyi ilə müşayiət
olunur. İnsanların təfəkküründə xaos yaranır. 1990-cı illərdən başlayaraq düşüncə sistemini elə paradiqmalar
müəyyənləşdirməyə başladı ki, onları sovet dövrünün elmi-nəzəri yanaşmaları, estetik mündəricəsi ilə, qapalı
kulturoloji struktur sistemlərlə bağlamaq mümkün olmadı. Mətn oxunuşu və bununla bağlı funksionallıq qazanan
nəzəri postulatlar ədəbiyyatşünaslıqda ədəbi fakta, ədəbi prosesə yanaşmada dominanta çevrilirdi. Postmodernizm
müasir dünyanın qavrama və dərketmə prosesini idarə etməyə başladı. Uzun müddət qapalı münasibətlərdə
olduğumuz universal baxış sistemləri düşüncə strukturumuza mexaniki tətbiq olunduğundan, süni imitasiya təsiri
bağışlayırdı. Bu təmayülün nəticəsində klassik ictimai-mənəvi dəyərlər daha çox çağdaş siyasi meyarlar
çərçivəsində dəyərləndirilməyə başlandı.
Digər tərəfdən, keçid dövrü kimi xarakterizə olunan 1990-cı illər nihilist meyillərin meydana çıxdığı dövr
idi. Bütün postsovet məkanı ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycan ədəbiyyatında da klassiklər, ədəbiyyat tarixinin
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bir çox dəyərli simaları konyuktur yanaşmanın predmetinə çevrilmişdi. Ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə
gəldiyi ilk günlərdən anladı ki, zamanın qırılmış bağlarını bərpa etmək missiyasını bütöv bir tarix sırası yaratmış
xalq ona həvalə edib və indi bu missiyanın realizə imkanları ilk növbədə, tarixə qayıdış, onu diriltmək, bu günə
ötürməkdən başlamalıdır. Əvvəla, məlumdur ki, klassik irs yeni ədəbi və mədəni quruculuq, yeni ədəbi-estetik
dəyərlərin təşəkkülü üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin mədəniyyətin milli koloriti və orijinal
xüsusiyyətləri o zaman qorunub saxlana bilir ki, xalq keçmişin milli-mənəvi sərvətlərini, ədəbi irsini zamanın sərt
sınaqlarından, fəci və dramatik olaylarından uğurla çıxara bilir. Əgər çıxara bilmirsə, dövlətin bütövlüyünü də,
millətin tamlığını, “xalq və mən” şüurunun mövcudluğunu da təhlükə qarşısında qoyur! Bu mənada, 1990-cı
illərdə dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin 500, Mirzə Cəlilin 128, ilk möhtəşəm söz abidəmiz olan “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanının 1300 illiyinin elmi ictimaiyyət tərəfindən beynəlxalq səviyyədə keçirilməsi ədəbi irsə layiqli
münasibətin izharına ən yaxşı nümunə olmaqla yanaşı, dövlət başçısının hansı məsələlərdə dəstək aradığını,
mənəvi ülfət tapdığını bəlli edir. Bu ülfət gücünü xalqın öz keçmişindən, onda kodlaşan etnik-ontoloji
yaddaşından alırdı: “Qoy dünya bilsin ki, xalqımızın çoxəsrlik, zəngin, tarixi mədəniyyəti var. Azərbaycanın bugünkü mədəniyyəti dahi şəxsiyyətlərimizin yaratdığı və əsrlərdən-əsrlərə keçən mədəniyyətimizə əsaslanır”
(Heydər Əliyev).
Həmin illərdə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının tədqiqi çox böyük, heç bir mərhələdə olmayacaq qədər
geniş vüsət aldı. “Kitabi-Dədə Qorqudun elmi-tənqidi mətni və kütləvi nəşrləri, bu möhtəşəm oğuznamə haqqında
yeni monoqrafik tədqiqatlar işıq üzü gördü. “Kitabi-Dədə Qorqud” körpüdür. Mifdən yazıya, “eposdan kitaba”
və nəhayət, dünəndən bu günə uzanan elə bir körpü ki, onunla çağdaş dövrün təmasını, rabitəsini yaratmaq, 1990cı illərdə qırılmış zamanın bağlarını birləşdirmək, onun bütövlüyünü bərpa etmək üçün lazım idi. Hər halda 1990cı illərin geriyə fırlanan çarxında və bir çox şəxsiyyətlərin yaradıcı milli dühasında yaradılacaq bu bütövlüyə,
“böyük sintez işi”nə ilk nümunəni “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsi verdi. Bu mənada, Heydər Əliyevin yeni
epoxada ədəbiyyatın üzünü yaddaşa çevirən tarixə - özündə xalqın milli kodunu və möhürünü əbədiləşdirən söz
sənətinə çevirməsi ilk növbədə, onda sənədləşən mənəvi və psixoloji arxetipin çağdaş əxlaq və mənəviyyatda
davamına rəvac vermək, tarixi yaddaşımızı öz varlığında görükdürmək, bütünlükdə zamanla - həm keçmiş, həm
də gələcəklə körpü səciyyəsi daşıyan bu mənəviyyat nümunəsini xalqa qaytarmaq məqsədi güdürdü: “Əgər indi
biz “Kitabı-Dədə Qorqud” dastanının 1300 illiyini qeyd ediriksə və bunu bütün dünyaya bəyan ediriksə, demək,
bizim bədii sözümüzün 1300 illik tarixi göz qabağındadır” (Heydər Əliyev).
Daha sonra bu missiya klassik sənətkarlarımızın taleyinə münasibətdə davamını tapmağa başladı.
Klassiklərimizin yubileylərinin keçirilməsi barədə sərəncamlar imzalayan Ulu Öndər qeyd edirdi:
“Respublikamızın bu ağır dövründə böyük yubileylərin keçirilməsi, şübhəsiz ki, müəyyən qədər çətinliklərlə
üzləşəcək. Ancaq bunlara baxmayaraq, həyatımızın mənəvi sahəsi heç vaxt unudulmamalıdır. Çətinliklər nə qədər
çox olsa da mədəniyyətə, mədəni irsimizə, mənəviyyata daim xüsusi diqqət yetirməli və bu sahələrin geri
qalmasına yol verməməliyik.”
Məhəmməd Füzulinin bütün əsərləri (külliyyatı) altı cilddə nəşr edildi. Haqqında sanballı elmi
monoqrafiyalar, tədqiqat əsərləri ortaya qoyuldu. Yubileyi həm Azərbaycanda, həm bütün türk-islam aləmində,
həm də Rusiya və Avropada böyük təntənə ilə keçirildi. Heydər Əliyevin Füzuliyə diqqətinin başlıca səbəbi XX
əsrdə parçalanmış türk dünyasını, pərən-pərən düşmüş türk cümhuriyyətlərini birləşdirmək amalı ilə bağlı idi.
Heydər Əliyev bütün türk xalqlarını bir araya cəm etmək üçün yalnız siyasi yolu əsas bilmirdi, həm də mənəvi
yolu, bu yolu nişan verən bütün mənəviyyat, fikir adamlarının meydana qoyduqları irsi intixab edirdi.
Heydər Əliyevin klassikləri dünyaya tanıtma məramının kökündə xalqın minillik tarixi yaddaşının
olduğunu isbatlamaq meyli dayanırdısa, yubileyləri keçirilən İmadəddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqif, Aşıq
Ələsgər, Həsən bəy Zərdabi, Cəlil Məmmədquluzadə və başqa ədiblər onunçün “dil hadisəsi” kimi önəm kəsb
edirdi. Çünki Heydər Əliyev üçün milli dil siyasəti də Azərbaycanı xilasetmə yolunun mühüm tərkib hissəsi kimi
önəmli sıralarda dayanan amil idi. Bu mənada, onun müasiri olduğu şair və yazıçılara verdiyi dəyərin zəminində
həm də dil amilinin dayandığını görmək çətin deyil. Sonradan bu istiqamətdə atacağı addımın - “Dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında” 18 iyun 2001-ci il tarixli və “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili
haqqında” 30 sentyabr 2002-ci il tarixli fərmanların zəminində dayanan əsas səbəb xalqın milli varlığını müəyyən
edən başlıca amilin ana dili olmasını rəhbər kimi dərk etməsi idi. Yaxud Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan
olmasının 90 illik yubileyinin keçirilməsi ilə bağlı 29 oktyabr 1997-ci il tarixli Sərəncamı ilə Ulu Öndər yalnız
içindəki Şəhriyar sevgisini sərgiləmirdi, həmişə amalına çevirdiyi bütöv Azərbaycan idealının gerçəkləşməsinə
doğru növbəti əhəmiyyətli addımlardan birini həyata keçirirdi.
Yetmiş il hökmfərmalıq etmiş sovet dövrü bitdikdən, süquta uğradıqdan sonra bu dövr ədəbiyyatını
qiymətləndirmək, onun tarixi dəyərini vermək zərurəti meydana çıxmışdır. Bu çətin, olduqca ziddiyyətli və
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mürəkkəb mərhələnin təhlili, ədəbiyyatımızda bütöv bir epoxa kimi dərki məsələsi çox böyük kəskinliklə 90-cı
illər ədəbiyyatında şərh olunur, ona obyektiv elmi yanaşmalardan tutmuş nihilist yanaşmaya qədər hər cür
münasibətlər hakim olmuşdu. Heydər Əliyev problemə münasibətdə obyektiv qanunauyğunluqlardan, sabit elmi
dəyərlərdən çıxış etməyi vacib bilərək demişdir: “Biz hamımız dövrün, zəmanənin övladları olduğumuzdan onun
stereotiplərindən kənara çıxa bilmirdik. Çıxmağa imkan da yox idi, çünki o zaman yazıçı da, alim də, adi adam
da belə hesab edirdi ki, başqa cür ola bilməz. Ona görə də indi kiminsə döşünə döyməsi mənasızdır. Belələrinin
özləri də o zaman bu cür yazmışlar. Bu, bizim tariximizin reallığıdır. Onu təhrif etmək olmaz... O dövrdə yaşayan
və Azərbaycanın mədəniyyətini, ədəbiyyatını inkişaf etdirən adamlara indi irad tutmaq olmaz, bu, günahdır”.
Bu fikirlər səmimi etiraf olmaqla yanaşı, həm də Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını obyektiv təhlil
etməyi, bu ədəbiyyatı XX əsr Azərbaycan tarixi daxilində və bədii ədəbiyyatın ümumi inkişaf kontekstində
qiymətini verməyi təməl prinsip kimi irəli sürürdü: “...əgər kimsə 80-ci illərin axırlarında, 90-cı illərin
əvvəllərində tariximizin böyük bir hissəsini cırıb atmaq istəyirdisə və bəzən onlar buna nail olurdusa, özləri heç
bir xidmət etməmiş adamlar xalqa sədaqətlə xidmət etmiş insanları aradan çıxarmağa çalışırdılarsa, bunlar keçici
bir şeydir. Gördünüz ki, onlar keçdilər, getdilər. Bu gün onu deyə bilərəm ki, Süleyman Rüstəm, Səməd Vurğun,
Rəsul Rza kimi böyük şairlərə, onların yaradıcılığında bugünkü günə uyğun olmayan hansısa nüansları tapıb irad
tutmaq, hesab edirəm ki, mənəviyyatsızlıqdır. Belə adamların özləri xalq, millət, ölkə üçün heç bir şey etməyiblər.
Əgər bizim xalq dili ilə desək, onlar nə Səməd Vurğunun, nə Rəsul Rzanın, nə də Süleyman Rüstəmin dırnağı
qədər ola bilməzlər”.
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gələn Heydər Əliyevin müasir ədəbiyyat
kontekstində yerinə yetirdiyi “yaradıcılıq” missiyasının realizəsi bir tərəfdən klassik ədəbiyyatı yaşatmaqla bağlı
idisə, digər tərəfdən çağdaş ədəbi prosesi gəlisdirmək məqsədilə atılan bir sıra addımlarla əlamətdar oldu;
yaradıcılıq aləminə yeni istedadlı müəlliflərin gəlməsində rol oynayan, sonradan maddi çatışmazlıqlar ucbatından
uzun fasilələrlə işıq üzü görən, hətta bağlanmaq təhlükəsi ilə üz-üzə duran ədəbi orqanların: “Azərbaycan”,
“Literaturnı Azərbaycan”, “Ulduz”, “Qobustan” jurnallarının və “Ədəbiyyat qəzeti”nin dövlət başçısının xüsusi
qərarı ilə müntəzəm surətdə ölkənin dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi ədəbi prosesin gəlisməsində əsaslı
rol oynadı. Heç bir şair və yazıçının fəaliyyətinə biganə qalmayan, onların yubiley, anım mərasimlərində iştirak
edən Heydər Əliyevin ədəbiyyat, sənətlə bağlı etdiyi çıxışlar mükəmməlliyi ilə seçilir, şeirdən danışanda
poeziyanın, nəsrdən danışanda prozanın dərin bilicisi təəssüratı doğururdu. Ədəbiyyatşünas-alim Yaşar Qarayev
bu məqamı dəqiq xarakterizə edib: “...onun ifasında və icrasında siyasət də sənət, siyasətçi də sənətkar səviyyəsinə
qalxa bilir. Daha doğrusu, siyasətçi də sənətkara çevrilir, filosof təcəssümü, mütəfəkkir obrazı, alim statusu ala
bilər. Bütün bunlar Heydər Əliyevin fəaliyyətindən həm də bir sənət və sənətkarlıq hadisəsi kimi danışmağa imkan
verir...”
“Mən həyatda yalnız üç şeyə arxalanmışam: Yaradanıma, zəhmətimə və bir də xalqıma”, - demişdi
çıxışlarının birində Ümummilli Lider. Xalqın dəyərləri, dünəni, keçmişi onun üçün dövləti idarəetmə strukturunun
episentrində dayanan amillər idi. Həm çıxışlarında, həm də şair-yazıçılarla olan görüşlərində bu məqama diqqət
yönəltməyi sevir, qələm əhlini, ziyalıları da bu məqama həssas yanaşmağa çağırırdı.
Heydər Əliyev ədəbiyyatı! Bu faktdır, tarixdir, hamımızın keçib gəldiyi, dürüstlüyünə vaqif olduğumuz
gerçəklər sırasıdır. Necə ki, bütöv bir epoxa yazarlar nəsli öz yaradıcılığında Heydər Əliyev dühasının rolunu
dönə-dönə vurğulamış, səmimi etiraf anlarından tutmuş alt-fəlsəfə məqamlarının işləndiyi yerlərə qədər bu
dühanın rolunu önəmsəməyə çalışmışlar.
Heydər Əliyev Zamanı! O, nəinki dövlətin rəmzinə çevrilmiş ilk siyasi lider oldu, həmçinin sözümüzün
“yaddaş sirri”nə çevrilən, cəmiyyətimizlə bahəm ədəbiyyatda da başlanan yeni epoxanın təməlini qoyan, onun
gəlisməsinə təkan verən tarixi şəxsiyyət kimi seçilməyi bacardı. Bu ali statusu Heydər Əliyev öz ömür bioqrafiyası
ilə qazandı. Ona görə hansı rakursdan yanaşılsa, hansı səviyyədə bədii təcəssümün predmetinə çevrilsə belə sonda
gözlərimiz önündə böyük əqidə və amal daşıyıcısı olan eyni Obraz canlanır. Tərcümeyi-halını məsləkinin
ifadəsinə çevirmiş Heydər Əliyev obrazı... Zaman keçir, bu gün Azərbaycanda inkişaf edən, qurulan, böyüyən,
intişar tapan hər şeydə, eləcə də Zəfər təntənəsini yaşayan Azərbaycanın hər qarışında Heydər Əliyevin qırx illik
siyasi yaradıcılığının möhkəm təməlləri görünür. Bəli, “zaman - əbədi davam edən keçmiş deməkdir”. Amma
yalnız tarixə və yaddaşa çevrilən keçmiş bütün zamanlarda “var” olmaq gücünü saxlayır, əbədiləşir və həyatın
sonrakı axarına daxil olur. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev ömrü kimi!
İki sahil. - 2022.- 9 dekabr. - № 226. - S. 3.
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Ümumxalq ehtiramının əbədi ünvanı
Elçin Babayev,
Bakı Dövlət Universitetinin rektoru
Dünya siyasətinin fenomeni, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı xalqımızın
şərəfli tarixinə tarixi günlərin, yeni reallıqların və inkişaf qanunauyğunluqlarının yaradıcısı kimi parlaq
hərflərlə əbədi həkk olunub. Zaman keçdikcə ulu öndərin dövlətimizin və xalqımızın taleyindəki xilaskarlıq
missiyasının böyüklüyü, müdrik rəhbərimizin qəbul etdiyi tarixi qərarların müstəsna əhəmiyyəti bir daha
aydınlaşır.
Qədirbilən xalqımız ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin səyləri ilə hansı bəlalardan xilas olmağımıza,
dərin böhrandan, xaosdan qurtularaq inkişafa və tərəqqiyə çatmağımıza hər zaman şahidlik edir. Ulu öndər Heydər
Əliyev xalqımızın tarixi taleyinə həlledici təsir göstərmiş, dövlətimizin təməl sütunlarını və inkişaf prioritetlərini
müəyyənləşdirmiş, dərin zəkası və fenomenal idarəçilik bacarıqları ilə öz dövlətinin və xalqının timsalına
çevrilmiş nadir şəxsiyyətdir. Müasir Azərbaycan dövlətinin və dövlətçiliyinin banisi Heydər Əliyev nadir və tarixi
şəxsiyyət olmaqla yanaşı, həm də tarix yaradan şəxsiyyətdir.
Zaman keçdikcə, dahi rəhbərin zəngin irsi, ictimai-siyasi fəaliyyəti, tarixi anlarda verdiyi tarixi qərarların
nəticələri tədqiqatçılar tərəfindən yenidən öyrənilir, hər dəfə bu zəngin irsin, misilsiz fəaliyyətin yeni aspektləri,
məqamları ortaya çıxır. Bir daha əmin oluruq ki, Heydər Əliyev irsini öyrənmək, bu zəngin məktəbdən
bəhrələnərək gələcək hədəflərimizi müəyyənləşdirmək həyatımızın başlıca amalı, hər birimizin fəaliyyətinin yol
xəritəsidir.
Bütün bunların təməlində əlbəttə ki, ulu öndərin xalqa bağlılığı, sevgisi, xalqının taleyini həyatının mənası
hesab etməsi dayanır. Unudulmaz rəhbər çıxışlarının birində deyirdi: “Mənim həyat amalım bütün varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycana, Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə, ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına
xidmət olub”. Bu missiya Heydər Əliyevin hələ xüsusi xidmət orqanlarında fəaliyyətə başladığı illərdən, sonra
isə 1969-cu ildən respublikamıza rəhbərlik etdiyi dövrdən başlayaraq, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin
təməllərinin qurulmasına və nəhayət müstəqil dövlətimizin tərəqqisinə və inkişafına qədər olan böyük bir yolu
əhatə edir. Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, həmin tarixi yol bu gün ulu öndərimizin layiqli davamçısı, 44 günlük
Vətən müharibəsindəki tarixi qələbəmizin yenilməz sərkərdəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər
Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davam edir.
Böyük dövlət xadimi Heydər Əliyev hələ 1969–1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edərkən sovet siyasi
sisteminin reallıqlarına baxmayaraq respublikamızın hərtərəfli inkişafına nail olmuş, məhz müdrik rəhbərin ardıcıl
səyləri ilə Azərbaycan qısa zaman ərzində iqtisadi artım tempinə görə orta ittifaq səviyyəsini ötmüşdü.
Respublikada milli gəlir, sənaye, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi dəfələrlə artmış, çoxlu sayda yeni sənaye
müəssisəsi, yüz minlərlə yeni iş yerləri açılmışdı. Bütün bunların sayəsində respublika əhalisinin sosial rifahı
yüksəlmiş, insanların gələcəyə olan inamı daha da artmışdı.
Həmin dövrdə respublikada elm və təhsilin inkişafı da prioritet istiqamət təşkil edirdi. Məhz bu illərdə
Azərbaycanda müxtəlif elm sahələri üzrə minlərlə elmlər doktoru və elmlər namizədi hazırlandı. Ali məktəblərə
qəbul planı ildən-ilə artırılır, eyni zamanda respublikadan kənarda nüfuzlu ali məktəblərə göndərilən gənclərin
sayı ildə 1000-1400 nəfər təşkil edirdi. Ölkədə milli şüurun formalaşması, tarixi köklərimizə, milli adətənənələrimizə qayıdış prosesi sürətlənir, bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq müstəqilliyimizə gedən yolun
təməlləri qoyulurdu.
Ulu öndərimiz SSRİ rəhbərliyində təmsil olunduğu illərdə də Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı üçün böyük
səylər göstərirdi. Əlbəttə ki, bütün bunlar bədxahlarımızı narahat edir, onlar hər vəchlə ulu öndərimizə təzyiqlər
göstərməyə, Azərbaycanın inkişafına mane olmağa çalışırdılar. 1980-ci illərin sonlarında Moskvada Heydər
Əliyevə qarşı güclənən təqib və təzyiqlər nəticəsində, təəssüf ki, həmin bədxah qüvvələr öz çirkin məqsədlərinə,
müvəqqəti olsa da, nail oldular. Bununla da Azərbaycan üçün ağır günlər başladı. Qanlı 20 Yanvar hadisəsi, artıq
tarixdə qalmış Qarabağ münaqişəsinin başlanması və torpaqlarımızın erməni vandalları tərəfindən işğalı
xalqımızda böyük məyusluq və ümidsizlk yaratdı.
Tez-tez dəyişən siyasi hakimiyyətlər, bacarıqsız idarəçilik nəticəsində yenidən müstəqilliyini bərpa etmiş
ölkəmiz fəlakətlərə sürüklənirdi. Belə bir tarixi şəraitdə ölkəni ağır durumdan yalnız və yalnız xalqımızın ümid
yeri kimi baxdığı Heydər Əliyev çıxara bilərdi. 1993-cü ilin 15 iyununda xalqın təkidli çağırışına səs verərək
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ölkəmizdə ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə qayıdan ümummilli liderimiz Heydər Əliyev gəlişi ilə bütün qaranlıqlara
aydınlıq gətirdi.
Ümidsizlik girdabında boğulan xalqımızın taleyində inkişaf və tərəqqinin əbədi məşəlini yandırdı. Bu tarixi
missiya Azərbaycanın yeni tarixinin şərəfli səhifələrinin yazılmasına və müstəqilliyimizin əbədiliyinə hərtərəfli
zəmin yaratdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan tarixinin dönüş nöqtəsi
adlandırdığı Qurtuluş Günü əldə etdiyimiz və bundan sonra da əldə edəcəyimiz bütün uğurların təməli, məhək
daşı oldu.
1993-2003-cü illərdə Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik edən ulu öndər Heydər Əliyev artıq dağılmaq
ərəfəsində olan bir ölkəni inkişaf etmiş dövlətə çevirməklə bir daha bütün dünyaya bəşər tarixinin ən nadir
şəxsiyyətlərindən, görkəmli siyasi xadimlərindən biri olduğunu nümayiş etdirdi. Xalqımızın xilaskar oğlu Heydər
Əliyevin siyasi müdrikliyi, dəmir iradəsi və qətiyyəti, mükəmməl idarəçilik məharəti sayəsində Azərbaycan bütün
çətinlikləri arxada qoydu, inkişaf və rifah yolunda inamla addımlamağa başladı.
Prezident Heydər Əliyevin siyasətinin başlıca hədəfi Azərbaycana və regiona sülh, sabitlik və davamlı
inkişaf gətirmək idi. Məhz müdrik rəhbərin misilsiz səyləri, diplomat məharəti və əlbəttə ki, şəxsi nüfuzu hesabına
ölkəmizin iqtisadi dirçəlişinə, sabitliyə, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna, əmin-amanlığa və 44 günlük Vətən
müharibəsində Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazandığımız tarixi Zəfərimizə gedən yolun
təməlləri qoyuldu.
Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqının və dövlətimizin tərəqqisi naminə ən böyük xidməti isə heç şübhəsiz
özündən sonra ölkəni məharətlə idarə edəcək siyasi varisini yetişdirməsidir. Ümummilli liderin ən layiqli
davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi müdrik siyasət
qazanılan uğurların davamlılığını təmin edərək ölkəmizin daha böyük qələbələr, nailiyyətlər əldə etməsinə gətirib
çıxardı. Bu gün xalqımız çox xoşbəxtdir ki,
Heydər Əliyevin banisi və qurucusu olduğu müasir Azərbaycan etibarlı əllərdədir. Prezident İlham Əliyev
müqəddəs Ata vəsiyyətini şərəflə yerinə yetirən övlad, Qarabağı düşmən işğalından azad edən Müzəffər Ali Baş
Komandan kimi bu gün Heydər Əliyev şəxsiyyətinin, dühasının, ucalığının parlaq təcəssümüdür.
2003-cü ildən ümummilli lider Heydər Əliyevin ideyalarına söykənərək Azərbaycanı günbəgün
qüdrətləndirən möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev 2020-ci ilin 27 sentyabrında başlayan və tarixi
Zəfərlə bitən 44 günlük Vətən müharibəsi ilə layiqli davamçısı olduğu ulu öndərin ruhunu əbədi olaraq şad etdi.
Tarixi Zəfərimizdən sonra əldə etdiyimiz diplomatik uğurlar, azad Qarabağımızda və Şərqi Zəngəzurda həyata
keçirilən misilsiz quruculuq işləri Prezident Heydər Əliyevin başlatdığı müqəddəs yola sevgi və eyni zamanda
sədaqətlə, uğurla davam edir.
Bu gün ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş, azad edilmiş torpaqlarımızda üçrəngli bayrağını ucaltmış
Azərbaycan dövləti, bu dövlətin vətəndaşı olmağın sonsuz xoşbəxtliyini yaşayan hər bir azərbaycanlı qürurlu və
inamlıdır. Azərbaycan elminin və təhsilinin aparıcı qüv- vəsi olan, Heydər Əliyevin “Mən fəxr edirəm ki, Bakı
Dövlət Universitetinin məzunuyam” kəlamı ilə adını, şöhrətini zirvələrə ucaltdığı, “Azərbaycan xalqının,
Azərbaycan Respublikasının milli sərvəti, milli iftixarı” adlandırdığı Bakı Dövlət Universitetinin çoxminli
kollektivi, tələbələri də xalqımızın görkəmli oğlunun zəngin irsinin öyrənilməsi və təbliğində öz ardıcıl səylərini
davam etdirir, həyat və fəaliyyəti ilə ölməzlik zirvəsinə yüksələn Heydər Əliyevin qurduğu və Prezident İlham
Əliyevin daha da qüdrətləndirdiyi ölkədə yaşamağın sonsuz fərəh hissini yaşayır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2022-ci il 29 sentyabr tarixli sərəncamı ilə
2023-cü ilin ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi BDU kollektivinin də üzərinə böyük məsuliyyət qoyur.
“Heydər Əliyev İli”nin BDU-da təntənəli şəkildə keçirilməsi üçün universitetdə Tədbirlər Planı hazırlanmışdır.
Kollektivimizin hər bir üzvü, tələbələrimiz bu tarixi ilin, tarixi günlərin, tarixi anların bir hissəsi olmaq üçün
əlindən gələni edəcəkdir. Əminəm ki, alimlərimiz ulu öndərin zəngin irsini əhatə edən yeni-yeni əsərlər, kitablar,
məqalələr yazacaq, bu zəngin irsin hərtərəfli öyrənilməsi və təbliği üçün daha böyük səylər göstərəcəkdir.
Vəfatının 19-cu ildönümündə hər birimiz xalqımızın xilaskarı, bütün uğurlarımızın və qələbələrimizin
banisi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevi rəhmətlə, sevgiylə, ehtiramla və sonsuz minnətdarlıq hissləri ilə yad
edirik. Əziz və unudulmaz xatirəsi hər zaman bizimlə olan millət atasına Allahdan rəhmət diləyir, müdrik
rəhbərimizin banisi olduğu və bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişafının ən yüksək mərhələsini yaşayan qüdrətli Azərbaycanımıza daha böyük
uğurlar, qələbələr, zəfərlər arzulayırıq.
Xalq qəzeti. - 2022.- 15 dekabr. - № 274. - S. 8.
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Zaman dəyişsə də xatirələr həmişəcavan qalır...
Heydər Əliyev – 100
Şəfiqə Məmmədova,
Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının sədri, Xalq artisti, professor
Dahi insanlar haqqında yazmaq və danışmaq olduqca çətindir: bilmirsən nədən və necə başlayasan.
Ümummilli lider Heydər Əliyev müasirlərinin qəlbində silinməz izlər qoymuş, sevgi və ehtiramla yad edilən
belə nadir və əzəmətli şəxsiyyətlərdəndir. Buna görə də mən ulu öndər haqqında bu yazıya onunla bağlı
unudulmaz xatirələrdən başlamaq istəyirəm.
Heydər Əlirza oğlu Əliyev haqqında silsilə xatirələri qədirbilənliklə yada saldıqca yaradıcılıq uğurlarımın
və ictimai fəaliyyətimin məhz ulu öndərin mənə göstərmiş olduğu davamlı qayğı və diqqətlə bağlı olduğunu bir
daha görür, bundan hədsiz minnətdarlıq hissi keçirir, qürur duyuram. Ulu öndər 19 ildir ki, aramızda olmasa da
xoşbəxtlikdən xronika sənəti bizə imkan verir ki, onu həmişə canlıdan-canlı duyaq və yenidən həmin maraqlı,
mənalı illərə qayıdaq. Onun barəsində o qədər əlamətdar və bir-birindən maraqlı xatirələrim var ki, yazılsa cildlərə
sığışmaz. Mən yaxın zamanlarda Böyük İnsanla bağlı xatirələrimdən ibarət bir kitaba və film-monoloqa müəlliflik
edəcəyəm.
Heydər Əliyevlə dəfələrlə görüşən, həmsöhbət olan, onun hikmət dolu kəlamlarına diqqət kəsilən bir sənət
adamı kimi necə qürur hissi keçirdiyimi, hədsiz dərəcədə həyəcanlandığımı və fərəhləndiyimi ifadə etməyə söz
tapmıram. Ulu öndərlə bağlı xatirələrimi vərəqlədikcə bütün mənalı həyat səhifələrimin, yaradıcı və ictimai
fəaliyyətimin məhz Böyük İnsanın Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf etdiyindən bu gün də böyük
məmnunluq hissi keçirirəm. Mən ötən illərin xatirələrini yada saldıqca bir həqiqəti dərindən dərk edirəm ki, ulu
öndərin müasiri olmaq, onun çıxışlarını dinləmək, məsləhətlərini eşitmək, həqiqətən, böyük səadət, xoşbəxtlikdir.
1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbər seçilən zaman mən artıq Azərbaycan Dövlət Akademik
Dram Teatrında çalışır və filmlərə çəkilirdim. Onunla ilk görüşüm 1970-ci ilin mart ayına təsadüf edir. Çox yaxşı
bilirdim ki, Heydər Əliyev əsl teatr vurğunu, sənət bilicisi idi. O, bütün həyatı boyu teatra ürəkdən bağlanıb və
səhnəni sevib. Həmin illərdə hansısa siyasi mülahizələrə, naməlum səbəblərə görə böyük söz ustası, məşhur
dramaturq Hüseyn Cavidin əsərləri Azərbaycan səhnəsinə yol tapa bilmirdi. Nəhayət, 1970-ci ildə bizim teatrımız
böyük cəsarət nümayiş etdirərək görkəmli dramaturqun “Xəyyam” pyesinə müraciət etdi. Həmin il martın 6-da
paytaxtın teatr həyatında görünməmiş bir ilkə imza atıldı.
“Xəyyam”ın premyerası yüksək peşəkarlıqla tamaşaçı mühakiməsinə təqdim olundu. Bizim üçün ən
əlamətdar hadisə isə növbəti tamaşaların birində Azərbaycan rəhbəri Heydər Əliyevin həyat yoldaşı Zərifə
xanımla və hələ çox gənc olan oğlu İlhamla birlikdə teatra gəlməsi oldu. Yaxşı bilirdik ki, Heydər Əliyev Hüseyn
Cavidin yaradıcılığını necə yüksək qiymətləndirir, onun şəxsiyyətinə hansı dərəcədə hörmət bəsləyir. Biz bunu
elə həmin gün bir daha dərindən dərk elədik. Heydər Əlirza oğlu tamaşadan sonra Hüseyn Cavidin qızı Turan
xanımı, məni və Həsən Turabovu səhnə arxasına söhbətə dəvət elədi, tamaşanın uğuruna görə təşəkkürünü
çatdırdı. Mən həmin görüşdən aldığım təəssüratı, yəqin ki, hec zaman unutmaram.
Heydər Əliyevlə bu tarixi görüşdən sonra mənim teatr və kino sahəsindəki yaradıcılığımda əsl dönüş
mərhələsi başlandı. Böyük şəxsiyyətin çox böyük səxavətlə səsləndirdiyi fikirlər məni həyəcanlandırmaqla
bərabər, uğurlarıma da stimul verdi. Onun teatra hər gəlişi çoxları kimi mənim üçün də əsil bayrama çevrilirdi.
Yaxşı yadımdadır, 1974-cü ildə onun qərarı ilə Azərbaycan teatrının 100 illiyi ölkə miqyasında əlamətdar bayram
kimi qeyd olunurdu. Həmin günlərdə mənim də yaradıcılıq taleyimində silinməz izlər qoydu– Əməkdar artist
fəxri adına layiq görüldüm və şəxsən ölkənin birinci şəxsi tərəfindən təbrik olundum.
Heydər Əliyev və kino. Bu, əslində, çox geniş mövzudur. Bir onu bildirim ki, o, sənətin bu növünü hədsiz
dərəcədə sevir və layiqincə qiymətləndirirdi. Azərbaycan kinosunun bütün problemlərinin həlli, uğurlu layihələr
məhz onun adı ilə bağlıdır. Heydər Əlirza oğlu tez-tez kino xadimləri ilə görüşür, rəy və təkliflərimizi diqqətlə
dinləyir, düşüncə və planlarımızla maraqlanırdı. Bununla da ulu öndər faydalı məsləhətləri ilə kinoda baş
verənlərin mərkəzində olur, yaradıcılıq proseslərini dərindən izləyir, həlledici məqamlarda köməyimizə çatırdı.
Məhz onun iradəsi və himayəsi ilə o vaxtlar bütün Sovetlər Birliyinə səs salan “İstintaq” filmi araya-ərsəyə
gəlmişdi. Bütün baş verənlərin və yaradıcılıq proseslərinin şahidi kimi deyə bilərəm ki, bu məhşur filmin əsas
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müəllifi və prodüseri məhz Heydər Əliyev olmuşdu. Onun təşəbbüsü ilə film SSRİ Dövlət mükafatına təqdim
olundu və mən də bu mükafata layiq görüldüm.
O dövrdə elə olmuşdu ki, C.Cabbarlı adına Azərbaycanfilm kinostudiyası planı yerinə yetirə bilməmişdi və
təcili olaraq daha bir bədii film çəkilməsi zərurəti ortaya çıxmışdı. Söhbət “Ad günü” filmindən gedir. Filmə
quruluş verən və istehsalını həyata keçirən qrupun bütün üzvləri belə bir qərara gəlmişdi ki, kinostudiyaya kömək
məqsədi ilə bu filmin çəkilişini əvəzi ödənilmədən başa çatdırıb-təhvil verək.
Filmin çəkilişini vaxtından əvvəl başa çatdırdıq və qərara gəldik ki, ekran əsəri barədə fikrini öyrənmək
üçün Heydər Əliyevə təqdim edək. O, filmi çox diqqətlə izlədikdən sonra hamımızın ürəyindən olan cümləni
işlətdi: “Bu, tamaşaçıların sevimli filmi olacaq”. Doğrudan da, belə oldu, tamaşaçılar filmi coşğu ilə qarşıladılar.
Heydər Əliyev biləndə ki, film kinematoqrafçıların şəxsi təşəbbüsü ilə təmənnasız çəkilib, qarşılıqlı qiymətini
əsirgəmədi. Onun qərarı ilə “Ad günü” filmi Azərbaycan Dövlət mükafatına təqdim olundu. Beləliklə, mən də
əsas rollardan birinin ifaçısı kimi Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı oldum.
Azərbaycan mədəniyyətinin misilsiz hamisi Heydər Əliyev milli kinomuzun inkişafı üçün mümkün
olmayanları belə edib. O, kinematqotafçıların yaradıcılığını həssaslıqla dəyərləndirib, onları fəxri adlarla, orden
və medallarla mükafatlandırıb. Ölkə rəhbəri filmlərin premyeralarında şəxsən iştirak edirdi, Azərbaycana gələn
məşhur kino xadimləri ilə görüməyə də vaxt tapırdı.
Zaman keçdi, Heydər Əliyev Moskvaya, sovet dövlətinin ali rəhbərliyində çox məsul vəzifəyə irəli çəkildi.
Yola düşməzdən əvvəl, ənənəsinə sadiq olaraq, kinematoqrafçılarla da görüşdü. Həmin tarixi görüşdən sonra bir
qrup kino xadimi arasında mən də gənc yaşımda respublikanın “Xalq artisti” fəxri adına layiq görüldüm.
Sevimli rəhbərimiz Heydər Əliyevlə ayrılıq olduqca kədərli və məyusedici idi. Biz dəqiq bilirdik ki, bu
böyük şəxsiyyəti, dövlət xadimini və dahi insanı əvəz edəcək rəhbəri tapa bilməyəcəyik. O, bizim üçün, sənət
üçün çox əziz, əvəzedilməz insan idi və sonralar onun Azərbaycanda olmadığını, doğrudan da, hər sahədə olduğu
kimi, mədəniyyət və incəsənətimizdə, o sıradan kino və teatrda da izaholunmaz bir qüssə hissi ilə yaşamalı olduq.
Azərbaycan incəsənəti dərin böhran keçirir, kino isə daha dərinlikdə çapalayırdı. Ümumittifaq Kinematoqrafiya
İnstitutu və kino üzrə digər təhsil müəssisələri, sovetlər Birliyinin kino qurumları ilə əlaqələr tamamilə
zəifləmişdi.
...İllər keçdi və zamanın hökmü ilə ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə yenidən
Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə gəldi. Həmin günlər sözlə ifadəsi olduqca çətin olan sevinc hissləri yaşadıq.
Heydər Əliyevin qayıdışından sonra milli kinomuzun həyatında da yeni dövrə start verildi. Azərbaycan kinosunda
hələ heç zaman heç yerdə rast gəlinməyən müsbət hadisələrin şahidi olduq. Prezidentin fərmanı ilə 2 Avqust
dövlət bayramı – Kino Günü kimi qeyd olunmağa başladı. Bu qərarın bütün dünyada analoqu olmadığını da yada
salmaq istərdim. Daha sonra kinoda fərqlənənlərə Prezident təqaüdü, mükafatlar verilməyə başladı.
Həmin dövrdə Böyük şəxsiyyətin məsləhəti ilə mən də ölkədə dirçəlməkdə olan qadın hərəkatına qoşuldum.
Beləliklə, Zəhra Quliyeva ilə birlikdə “Sevil” Qadınlar Cəmiyyətinin təsisçiləri olduq. Bundan sonra ölkədə
müxtəlif qadın ictimai təşkilatları yaradılmağa başlandı. Azərbaycanın fəal qadınlarından ibarət qrup təşkil olundu
və biz Pekində keçirilən Ümumdünya Qadınlar Forumunun işində iştirak etdik. Bu da mənim üçün böyük şərəf
oldu.
Prezident Heydər Əliyevin humanist qərarı ilə Dövlət Ailə və Qadın Komitəsi təsis edildi. Ölkənin tanınmış
ictimai xadimləri sırasında mən də birinci çağırış Milli Məclisə seçkilərdə iştirak elədim və yüksək səs çoxluğu
ilə parlament üzvü seçildim.
Dünya şöhrətli dövlət və siyasət xadimi Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbərliyinə qayıtdıqdan sonra ölkənin
inkişafı və bütün dünyada tanınması məqsədi ilə bir sıra xarici ölkələrə rəsmi və dövlət səfərlərinə gedirdi. Məhz
onun tapşırığı ilə bu səfərlərə gedənlərin siyahısına bir neçə dəfə mənim də adım yazılmışdı. Heydər Əliyevlə
yola çıxmaq, təyyarədə, xarici ölkələrdə keçirdiyi görüş və tədbirlərdə iştirak etmək, onun necə yüksək səviyyəli
dövlət xadimi, məharətli diplomat olduğuna şahidlik etmək isə, sözün əsil mənasında, böyük səadət və xoşbəxtlik
idi. Onun müasiri olmaq, bu böyük səxsiyyətin dövründə yaşayıb yaratmağı taleyin mənə bağışladığı böyük və
əvəzedilməz qismət payı hesab edirəm.
Məhz bütün bunlara görə mən taleyimdən çox razıyam və ulu öndər Heydər Əliyevi, mənim üçün və bütün
azərbaycanlılar üçün son dərəcə əziz olan böyük insanı qəlbimdə, yaddaşımda və xatirələrimdə daim
yaşadacağam.
Bu gün də mənim yaradıcılıq və pedaqoji fəaliyyətim öz axarı ilə davam edir – amma ümummilli liderin
sadiq davamçısı Prezident İlham Heydər oğlu Əliyevin rəhbərliyi və himayəsi altında. Məhz o şəxsin ki, uzun
illər əvvəl, hələ məktəbli ikən Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əlirza oğlu Əliyevlə birlikdə mənim iştirak etdiyim
teatr tamaşasına gəlmişdi...
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Dəyişən zamandır, xatirələr isə həmişəyaşar canlı olaraq qalır və qalacaq.
Xalq qəzeti. - 2022.- 15 dekabr. - № 274. - S. 7.
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1923 – 100 ilin fövqündə – 2023
Mətanət Məmmədova
“Azərbaycan Respublikasında 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 29 sentyabr 2022-ci il tarixli Sərəncamı ilə 2023-cü ilin ”Heydər Əliyev İli” elan
olunması və bu il Ulu Öndərin 100 illik yubileyinin Azərbaycanda dövlət səviyyəsində təntənəli şəkildə qeyd
ediləcəyi dahi şəxsiyyətə böyük ehtiramın, yüksək qiymətin əyani göstəricisidir.
Bəli, bu il Ümummilli Lider, müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi, görkəmli siyasi və dövlət xadimi,
Azərbaycan xalqını zamanın mürəkkəb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış və ardıcıl mübarizə apararaq
onun müstəqilliyinə qovuşmasına töhfə vermiş qüdrətli şəxsiyyət Heydər Əliyevin ilidir. Bu böyük şəxsiyyətin
anadan olmasının 100 illiyi fövqündə ilboyu onun həyat və fəaliyyətindən söhbət açacaq, xalqımızın tale payı
olan dahinin Azərbaycan üçün misilsiz xidmətlərindən bəhs edəcək, gənc nəsillərimizə bənzərsiz insanın
millətinin xilaskarı olmasından danışacağıq. Danışacağıq ki, gələcək nəsillər də Ulu Öndərin xalqımız üçün hər
zaman qürur duyduğumuz şəxsiyyət olduğu haqqında məlumatlı olsunlar.
Heydər Əliyev Azərbaycanın rəmzidir
2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan olunması barədə imzalanan Sərəncamda deyilir: Dövlətçilik
salnaməmizdə silinməz izlər qoymuş, azərbaycanlı olması ilə ömür boyu fəxr etmiş, milli qürur və iftixar
mənbəyimiz olan Heydər Əliyev bütün dünyada Azərbaycanın rəmzi kimi qəbul edilir. Xalqımız onun əziz
xatirəsini həmişə uca tutur və minnətdarlıqla anır, yenidən hakimiyyətə gəldiyi günü Azərbaycan Respublikasının
dövlət bayramı – Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edir. Müstəqil Azərbaycan Ulu Öndərin indiki və gələcək
nəsillərə əmanəti, onun zəngin və çoxşaxəli irsi isə xalqımızın milli sərvətidir. Bu müqəddəs mirası qoruyub
saxlamaq hər bir azərbaycanlının şərəfli vəzifəsidir.
Bəli, Heydər Əliyev ona görə Azərbaycanın rəmzinə çevrilmişdir ki, öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixisiyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış və ardıcıl mübarizə apararaq onu müstəqilliyə qovuşdurmuş qüdrətli
şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm
qoymuşdur. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliləyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin həyat amalının
təntənəsidir.
Tarixi faktlara nəzər salarkən görmək olur ki, Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə Heydər Əliyev
özünün qeyri-adi idarəçilik bacarığı, polad iradəsi və yüksək vətənpərvərliyi sayəsində, uzaqgörən və
məqsədyönlü qərarları ilə çox qısa müddətdə respublikamızda sosial-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni sahələrin
inkişafında böyük sıçrayışa nail olmuşdur. Xalqın taleyinin bu mərhələsində - azadlıq və müstəqillik duyğularının
artdığı həmin illərdə Ulu Öndər həmin duyğuları alovlandırdı ki, bu da illər sonra müstəqilliyimizin bərpası ilə
nəticələndi.
Hələ 1969-cu il iyulun 14-də ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçilərkən
ölkənin ictimai-siyasi həyatında anarxiya və hakimiyyətdaxili intriqalar baş alıb gedirdi. Azərbaycan sosialiqtisadi cəhətdən durğunluğun və dərin böhranın yaşandığı geridə qalmış ölkə idi.
Ulu Öndər Heydər Əliyev dövlət təhlükəsizliyi sistemində işlədiyi ilk gündən əldə etdiyi imkandan istifadə
edib böyük vətənpərvərlik və uzaqgörənlik ruhunda öz doğma xalqına xidmət etmişdi. DTK-nın rəhbər
strukturlarındakı fəaliyyəti dövründə bu orqanın azərbaycanlılaşdırılması üçün öz xalqı qarşısında misilsiz
xidmətlər göstərən Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev respublikaya rəhbərliyə başlayan kimi qısa müddətdə
idarəçilik sistemini xeyli möhkəmlətmiş, sosial-iqtisadi tədbirlər həyata keçirmiş, rüşvətxorluğa, korrupsiyaya
qarşı ciddi mübarizəyə başlamışdır. Aparılan ardıcıl mübarizə nəticəsində qısa müddətdə Azərbaycanda əlverişli
sosial-iqtisadi və mənəvi-siyasi şərait yaradılmışdır.
1970-1980-ci illərdə neft-qaz hasilatı sənayesinə və neftayırma zavodlarının yenidən qurulmasına 4 milyard
manatdan çox vəsait qoyulmuşdur. Nəticədə, 1980-ci illərin sonunda Azərbaycan keçmiş SSRİ-də istehsal olunan
neftçıxarma texnikasının üçdə iki hissəsini verir, neft maşınqayırma sahəsində ABŞ-dan sonra dünyada ikinci yeri
tuturdu. 1969-1982-ci illərdə 213 iri sənaye müəssisəsi tikilmiş, sənaye məhsulu istehsalı 2,7 dəfə artaraq əvvəlki
50 ildə olduğu qədər – 101,5 milyard manatlıq məhsul istehsal edilmiş, Azərbaycan sənaye məhsulunun istehsal
artımına görə SSRİ-də birinci yerə çıxmışdı. Bakı SSRİ-nin əsas sənaye mərkəzlərindən və beş böyük şəhərindən
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birinə çevrilmişdi. Azərbaycanın 120-dək müəssisəsində istehsal olunan 350 növ məhsul dünyanın 80 ölkəsinə
satılırdı. İxracla idxal arasında 1,5-2 milyard manatlıq müsbət saldo yaranmışdı.
Meliorasiya və su təsərrüfatı kompleksinə qoyulan vəsaitin məbləği (2 milyard manat) əvvəlki 50 il ərzində
bu sahəyə qoyulan vəsaitdən 2,5 dəfə çox olmuşdu. Kənd təsərrüfatının məcmu məhsulu 2,7 dəfə, əmək
məhsuldarlığı 2,2 dəfə yüksəlmiş, məhsul artımı 11,1 milyard manata çatmışdı. Bu dövrdə 7,7 min kilometr şose,
260 kilometr dəmir yolları çəkilmişdi. 1985-ci ildə Bakı limanından dünyanın 120 limanına gəmilər səfər edir,
paytaxtdan respublikanın 12, SSRİ-nin 80 şəhərinə təyyarələr uçurdu. Bakı metropoliteninin 8 yeni stansiyası
istismara verilmişdi.
1969-1982-ci illərdə 18,5 milyon kvadratmetr mənzil sahəsi (376,1 min yeni mənzil) istifadəyə verilmiş,
2,2 milyondan çox adam, yəni respublikanın hər üç sakinindən biri yeni evdə məskunlaşmışdı. 1970-1982-ci
illərdə iqtisadiyyatın inkişafına 23,9 milyard manat vəsait qoyulmuşdu ki, bu da əvvəlki 50 ildəkindən 1,4 dəfə
çox idi. Bu zaman milli gəlirin yalnız artım hissəsi 5 milyard 370 milyon manat təşkil etmiş, onun adambaşına
düşən hissəsi 2 dəfə artmış, 633 min yeni iş yeri yaradılmışdı.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin sayı 1600-dən 1875-ə çatmış, 849 ümumtəhsil məktəbi tikilib
istifadəyə verilmiş, 6 yeni ali məktəb yaradılmışdı. 1970-80-ci illərdə SSRİ-nin 50-dən artıq böyük şəhərinin 170dən çox ali məktəbində 15 mindən artıq azərbaycanlı gənc təhsil alaraq yüksəkixtisaslı mütəxəssislər kimi
hazırlanmışdı. 1971-ci il iyul ayının 28-də Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəb açılmış, 1970-80-ci illərdə
SSRİ-nin ali hərbi məktəblərində iki mindən çox azərbaycanlı zabit hazırlanmışdı. Qısa müddətdə SSRİ müdafiə
sənayesinin Azərbaycanda on bir böyük zavodu tikilmişdi.
1970-1980-ci illərdə Azərbaycanda 1155 kitabxana, 1316 klub, 44 muzey, 50 min yerlik 111 kinoteatr
istifadəyə verilmişdi. 1980-ci ilin sonunda respublikada artıq ümumi kitab fondu 31,7 milyon nüsxə olan 3858
kütləvi kitabxana, 3212 klub və mədəniyyət evi, 2300 kino qurğusu var idi. 21 min yerlik xəstəxana və
poliklinikalar istifadəyə verilmişdi.
1978-ci il Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin ali səviyyədə rəsmi dil statusu alması, oncildlik
Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının, üçcildlik “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyinin işıq üzü görməsi,
“Türkologiya” jurnalının nəşrə başlaması, Azərbaycan ziyalılarının imperiyanın təqiblərindən qorunması,
görkəmli elm, mədəniyyət və ədəbiyyat xadimlərinə dövlət mükafatlarının, fəxri adların verilməsi, onların
yubileylərinin keçirilməsi, abidələrinin qoyulması, milli ruhlu tarixi filmlərin çəkilişi, mədəniyyət kollektivlərinin
və rəssamların qastrol və sərgilərinin təşkili və sair bu kimi faktlar 1970-80-ci illərdə milli-mənəvi həyatın və
milli özünüdərk prosesinin sürətli dirçəlişini səciyyələndirirdi.
Beləliklə, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin sözləri ilə desək: “Bu gün tam əminliklə söyləmək olar ki,
Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, sistemli şəkildə artan xarici iqtisadi əlaqələri, dünya
iqtisadiyyatına get-gedə daha dərindən inteqrasiya olunması hələ 1970-1985-ci illərdə təməli qoyulmuş xalq
təsərrüfatı potensialına əsaslanır”.
Bütün bu göstəricilər Ulu Öndərin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərlik etdiyi dövrdə də daha fərqli bir şəkildə
əldə olunmuşdur. Belə ki, yenicə müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan yenidən qurulmuş, Azərbaycanda Yeni
Azərbaycan yaradılmışdır.
Ümummilli Liderimiz Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməsəydi...
1990-cı ilin yanvar ayında Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarının, eləcə də Naxçıvanın sərhədlərində
ermənilər tərəfindən münaqişələr törədilirdi. Yanvar ayının 18-də keçmiş SSRİ-nin Daxili Qoşunlarının iştirakı
ilə Naxçıvanın Kərki kəndi işğal olunmuşdu. Ermənilərin Sədərək istiqamətində mütəmadi hücumları başlamışdı
və vəziyyət gündən-günə gərginləşirdi. Yanvarın 20-də Bakıda törədilən faciə ilə Naxçıvannın sərhədlərində
münaqişələrin başlanmasının üst-üstə düşməsi isə ermənilərin havadarlarının əvvəlcədən hazırladıqları böyük
plan üzrə cərəyan edirdi. Belə ki, burada məqsəd diqqətin Bakı hadisələrinə yönəlməsi fonunda Naxçıvanın əhalisi
arasında ümidsizlik yaradaraq bölgənin boşaldılması və erməni işğalı üçün şəraitin yaradılması idi. Digər tərəfdən
isə Naxçıvanı ölkənin paytaxtı ilə birləşdirən yollarda da ermənilər tərəfindən münaqişə törədilir, Bakı-Naxçıvan
qatarları dayandırılır, günlərlə işləmir, maşinistlətə qarşı vəhşiliklər edilirdi. Naxçıvan blokada vəziyyətinə
salınırdı. Bütün bu əməllərin arxasında kimin olduğu, kimin planı və gücü ilə həyata keçirilməsi 20 Yanvar
hadisələrindən sonra Naxçıvana qayıdan və burada yaşayan ulu öndərə gün kimi aydın idi. Elə buna görə də Ali
Məclisin 14 dekabr 1990-cı il tarixdə keçirilən sessiyasında yeni ittifaq müqaviləsinə münasibət məsələsi
müzakirə olunarkən məsələ ilə bağlı çıxış edən ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: "Mən yeni ittifaqa daxil olmağın
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və bunun üçün referendum keçirməyin heç bir şərt qoymadan əleyhinəyəm. Azərbaycan respublikası iqtisadi və
siyasi müstəqillik yolu ilə getməli, tam istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmalıdır..."
Beləliklə, Ulu Öndər 1990-cı ildə Naxçıvana qayıtmasaydı, Naxçıvan indi yox idi. Qədim diyar həmin
illərin qurbanı olmuş, Qarabağ kimi işğal edilmiş, naxçıvanlılar isə aclıq-səfalət içərisində məhv olmuşdular.
Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsi ermənilər tərəfindən sərhədlərində müharibə aparılan və blokadaya salınan
diyarın xilası oldu. Və son 30 ildə Naxçıvanın inkişafı da 1990-cı illərdə Ulu Öndər tərəfindən həyata keçirilən
və gələcəyə hesablanmış tədbirlərin nəticəsində reallaşmışdır. Bununla əlaqədar Prezident cənab İlham Əliyevin
də dəyərli fikirlərini xatırlamaq yerinə düşər: “Naxçıvan strateji yerdə yerləşir, ölkəmizin təhlükəsizliyi, inkişafı
üçün xüsusi rol oynayır. Naxçıvanın uğurlu inkişafı ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər sovet
dövründə də daim Naxçıvana böyük diqqət göstərmişdir və o vaxt respublikanın inkişafı üçün çox böyük işlər
görülmüşdür. 1990-cı illərin əvvəllərində – Naxçıvan üçün ən ağır illərdə ulu öndər naxçıvanlılarla birlikdə burada
çox ağır şəraitdə Naxçıvanı böyük bəlalardan qurtara bilmişdir. Biz hamımız o illəri yaxşı xatırlayırıq, bilirik ki,
bizim mənfur düşmənlərimizin niyyəti, eyni zamanda, Naxçıvanı da işğal etməkdən ibarət idi. Naxçıvana qarşı
onlar silahlı hücumlar təşkil edirdilər. Ancaq naxçıvanlılar ulu öndərin ətrafında sıx birləşərək düşmənə layiqli
cavab verib onları yerinə oturtmuşlar”.
Azərbaycan tarixini, xüsusilə də bu tarixin hər birimizə yaxın olan mücadilə və mübarizələrlə dolu XX əsr
səhifələrini vərəqləyərkən gözlərimiz qarşısında müstəqillik yolunda axıdılan qanlar, itirdiklərimiz canlandıqca
düşünürsən ki, müstəqil olmaq heç də asan deyilmiş. Müstəqilliyi əldə etdikdən sonrakı dövrə nəzər salarkən ona
uzanan əlləri, gözü götürməyənlərin təxribatlarını görəndə isə belə bir qənaətə gəlirsən ki, həqiqətən də,
müstəqilliyi qorumaq onu qazanmaqdan dəfələrlə çətin imiş.
Məlumdur ki, 1991-ci ildə əldə etdiyimiz müstəqillikdən sonra ölkəmiz yenə də gərgin ziddiyyətlərlə üzüzə dayanmışdı. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin məhvi üçün hazırlanmış plan və
ssenarilərlə 1991-ci ildəki müstəqilliyin iflası üçün hazırlanmış planlar tamamilə eynilik təşkil edirdi. Belə bir
dövrdə müstəqilliyimizi yenidən itirmək təhlükəsi qarşısında qalmışdıq. Zaman sübut etdi ki, Ümummilli
Liderimiz Heydər Əliyev o zaman Azərbaycanda ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəlməsəydi, müstəqilliyimizin
taleyi eynilə cümhuriyyət dövründəki kimi olacaqdı.
Bəli, böyük çətinliklə bərpa olunan müstəqilliyimiz ulu öndərin 1993-cü ildən hakimiyyətə qayıdışı ilə
möhkəmləndirildi, əbədilik qazandı. Böyük Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hələ 1990-1993-cü illərdə
Naxçıvandan başlanan müstəqillik yolu Azərbaycanın siyasi mühitində aparıcı qüvvəyə çevrilib milli
dövlətçiliyimizin bərpası istiqamətində qəti addımların atılmasına gətirib çıxardı.
Ulu öndərin mənəvi və siyasi varisi, daim Heydər Əliyev siyasətindən bəhrələnən və fəaliyyətini bu dahi
insanın təcrübələrinə istinad etməklə quran dövlət başçısı cənab İlham Əliyev deyir: Biz Ulu Öndərin rəhbərliyi
ilə çox ciddi iqtisadi islahatlara start verdik. İqtisadiyyatın bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulması məhz
o illərdə öz əksini tapmışdır. Azərbaycanın gələcəkdə dünyəvi dövlət kimi inkişafı məhz o illərdə təsbit edilmişdir.
Bizim xarici siyasətimizlə milli maraqlar üzərində apardığımız işlər məhz o illərdə xalqa təqdim edilmiş və xalq
tərəfindən dəstəklənmişdir. Bir çox başqa sahələrdə, o cümlədən ordu quruculuğu sahəsində atılan addımlar bir
neçə ildən sonra imkan verdi ki, biz doğrudan da güclü və nizami ordu yaradaq. Bu gün bütün Azərbaycan xalqı
Ordumuzla fəxr edir. Yəni, bu tarixi addımlar ölkəmizin uzunmüddətli strateji inkişaf modelini özündə ehtiva
edirdi. Əlbəttə ki, bütün planlarımızı həyata keçirmək üçün bizim güclü maliyyə imkanlarımız olmalı idi. Yaxşı
başa düşürdük ki, xarici sərmayələr gəlmədən buna nail olmaq mümkün deyil. Xarici sərmayələrin ölkəyə
qoyulması üçün də ilk növbədə sabitlik olmalı idi və bu sabitlik yaradıldı. O ölkədə ki, 1991-1993-cü illərdə
Azərbaycan xalqı faktiki olaraq sabitlik nədir bilmirdi. Qanunsuz silahlı birləşmələr meydan oxuyurdu, Bakı və
digər şəhərlərin küçələrində əli avtomatlı insanlar faktiki olaraq hökmranlıq edirdi, kütləvi itaətsizlik hökm
sürürdü. Belə bir vəziyyətdə sabitliyi yaratmaq ancaq Heydər Əliyevin nüfuzu, onun cəsarəti və xalqın ona olan
inamı hesabına mümkün idi və xarici sərmayələr də ondan sonra dərhal gəlməyə başlamışdır. Məşhur “Əsrin
kontraktı” və neft-qaz sahəsində ondan sonra aparılan işlər o vaxt güclü maliyyə zəmini yaratdı. O vaxt atılan
addımlar və qəbul edilmiş qərarlar bu gün bizə imkan verir ki, müstəqil iqtisadi siyasət aparaq və beynəlxalq
müstəvidə müstəqil ölkə kimi özümüzü təsdiqləyək.
Mənəvi və siyasi varis
Cənab İlham Əliyev Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin mənəvı və siyasi varisidir. Əsl azərbaycanlı,
xalqını canından artıq sevən, vətənpərvər insan olan, həyatının sonunadək bu xalqın, bu millətin yolunda cəfa
çəkən ulu öndərimizin. Elə buna görə də xalq Onu özünə Ümummilli Lider seçdi. Taleyini Ona tapşırdı.
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Müstəqilliyini Ona etibar etdi. Beləliklə də, müstəqilliyimiz təhlükədən, itirilməkdən xilas oldu. Torpaqlarımızın
daha da geniş miqyasda itirilməsinin qarşısı alındı. Ölkəmiz dünyada tanındı, dünya dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələr
quruldu. 70 illik imperiya məngənəsindən qurtulan, bütün sahələrdə tənəzzülə uğrayan Azərbaycanda yeni bir
Azərbaycan quruldu. Azərbaycan, bütövlükdə, ulu öndərimizin əsərinə çevrildi.
Çox təbii ki, belə bir liderin övladı da cənab İlham Əliyev olacaqdı. Dövlətçilik qabiliyyəti, idarəetmə
bacarığı, siyasi-hərbi savadı ilə dünyanın həsəd apardığı lider cənab İlham Əliyev. Azərbaycan xalqı qürur duyur
ki, bu gün ölkəmizə belə bir atanın övladı, mənəvi və siyasi varisi rəhbərlik edir.
Ümummilli liderin müəyyən etdiyi strategiyanı ötən müddətdə uğurla həyata keçirən və müasir dövrə
uyğunlaşdıran Prezident cənab İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik fəaliyyətini diqqətlə nəzərdən keçirdikdə onun
dövrün çağırışlarına çevik reaksiya verən, yüksək erudisiyaya və idarəetmə bacarığına malik, xalqına və dövlətinə
qəlbən bağlı lider olduğu bir daha təsdiqini tapır. Cənab İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan bu gün
dünyanın siyasi aləmində özünəməxsus yeri ilə seçilir. Bütün dünya dövlətləri onunla hesablaşır, ona hörmət və
ehtiramla yanaşırlar. Bu gün dünyanın hər yerində söhbət Azərbaycandan və Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevdən gedir.
2003-cü ilin 15 oktyabr prezident seçkiləri ərəfəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Azərbaycan
vətəndaşlarına ünvanladığı 1 oktyabr 2003-cü il tarixli müraciət də təkcə ulu öndərin deyil, bütövlükdə,
Azərbaycan xalqının cənab İlham Əliyevə olan böyük ümidlərinin təcəssümü kimi ortaya çıxmışdır. Ulu öndər
bu tarixi müraciəti ilə xalqa onun əsasını qoyduğu siyasəti davam etdirə biləcək dəqiq ünvanı göstərmişdir:
“...Üzümü Sizə – həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə namizəd, mənim
siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin birinci 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 xalqın 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”.
Zaman və tarix sübut edib ki, ulu öndərimiz siyasətdə heç zaman yanılmayıb. Ötən 20 ildə bunun bir daha
şahidi olduq. Azərbaycanın gündən-günə inkişafı, tərəqqisi ilə şahid olduq. Sıravi vətəndaşdan tutmuş müəllimə,
həkimə, mühəndisə, elm xadimlərinə, uşaqdan böyüyə hər kəsə qayğıda, ehtiramda gördük. Ölkə rəhbərinin
qaçqınına, köçkününə, şəhidinə, qazisinə, ümumilikdə hər bir vətəndaşına qayğısında gördük. Ötən 20 ildə
ölkənin iqtisadi gücünün ordu quruculuğuna yönəldilməsində, torpaqlarımızın bir gün işğaldan azad olunması
üçün hərtərəfli tədbirlərin həyata keçirilməsində gördük. Nə üçün əsasən, ordu quruculuğu məsələsinin üzərinə
gəldim? Çünki ölkəmizdə insanlar illərlə torpaq həsrəti ilə yaşayırdılar. Onları ən çox düşündürən yurd yerlərinə
qovuşmaq idi. Nə qədər inkişaf etmiş bir ölkədə yaşasalar da, hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunsalar da, qaçqınlıq və
köçkünlük acısından, yurd həsrətindən özlərini narahat hiss edirdilər. Onlar öz torpaqlarını istəyirdilər. Qarabağ
Azərbaycanın yarası idi. Bu yara sağalardısa, Azərbaycan tam ola bilərdi. Bütün bunlar isə dövlətimizin başçısının
daim diqqətində olan məsələlər idi.
Ata vəsiyyətini gerçəkləşdirən övlad
“Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, milli azadlığı əbədidir və əbədi olacaqdır!”,- deyən Ulu Öndərin
uzaqgörənliyi, əzmkarlığı, məsləhətkeşliyi, ideyaları ilə müstəqilliyimiz qorundu, yaşadı, əbədiləşdi. Bu gün
müstəqil Azərbaycanımız etibarlı əllərdədir. 1990-cı illərdə səriştəsiz dövlət rəhbərləri tərəfindən ermənilərə
satılan torpaqlarımız fəaliyyətində daim Heydər Əliyev siyasətinə, ideologiyasına əsaslanan dövlət başçısının
rəhbərliyi ilə şücaətli Milli Ordumuz tərəfindən işğaldan azad edildi. 2020-ci ildə 44 günlük müharibə ilə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması ulu öndərimizin ən böyük arzusunun reallaşması idi. Əgər
müstəqilliyimizin əldə olunması, daimilik qazanması üçün ulu öndərə borcluyuqsa, ərazi bütövlüyümüzün
bərpası, müstəqil dövlətimizin müasir dövrdə beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artması üçün dövlətimizin başçısına
minnətdarıq.
Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü hər bir vətəndaş üçün əzizidir. O mənada ki, xalqı çox çətinliklə
əldə etdiyi bu qiymətli sərvətin daimiliyi üçün, lazım gələrsə, canından belə keçməyə hazırdır. Xalq bir gün öz
əzəli torpaqlarını da geri alacaqdı. Həmin günün ulu öndərin mənəvi varisinin, hər bir azərbaycanlının ümid
bəslədiyi liderinin rəhbərliyi ilə reallaşması isə Azərbaycanda müstəqilliyimizin ilk illərindən həyata keçirilən
siyasətin uğurla davam etdirilməsini təsdiqlədi. “Mən bütün Azərbaycan xalqının, hər bir Azərbaycan
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vətəndaşının Prezidentiyəm. Mənim borcumdur ki, imkan daxilində hər bir vətəndaş inkişafa, yaxşılığa doğru
irəliləyişi görsün və onu hiss eləsin”,- deyən dövlət başçısının əzmini təsdiqlədi. 2020-ci il sentyabrın 27-dən
başlayıb noyabrın 10-da bitən 44 günlə təsdiqlədi. Tarixə meydan oxuyan, dünyaya kimliyimizi göstərən 44 günlə.
Azərbaycanın döyünən ürəyinə, bir parçasına qovuşduğu, 30 illik bir həsrətin, nisgilin bitdiyi anla təsdiqlədi. 10
noyabr 2020-ci il Ali Baş Komandanımız, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Milli
Ordumuzun Azərbaycan tarixinə yazdığı yeni salnamə oldu.
Cənab Prezidentimizin ulu öndərin “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir” vəsiyyətini həm bir
övlad, həm də siyasi rəhbər olaraq reallaşdırması xalqımıza liderlik bacarığını göstərməklə yanaşı, həm də qədim
ailə dəyərlərimizin qorunub yaşadılmasının əhəmiyyətli məsələ olduğunu aşıladı. Bu isə ölkəmizdə hər bir gəncə
nümunə gücündə olan təsirli məqamdır.
Tariximizin şanlı səhifəsini təşkil edən Qarabağ Zəfəri və ölkəmizin bugünkü inkişafı ötən 20 ilin hər
anında Prezidentimizin praqmatik fəaliyyətinin nəticələridir. O nəticələr ki, bu gün bütün dünyanın diqqətini
özünə yönəldən məqamlardır. Azərbaycanın güclü, eyni zamanda sülhsevər dövlət olduğuna dünyanın
şahidliyidir. Ən əsası isə Azərbaycan vətəndaşının qürur yeridir. Bəli, qürur duyuruq ki, Ulu Öndərimizin siyasi
yolu uğurla davam etdirilir. Qürur duyuruq ki, 100 ilin fövqündə Azərbaycan bu qədər nailiyyətlər əldə edib.
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