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 Çağdaş Azərbaycan dövlətini 
qurmaq missiyasına ümummilli lider 
Heydər Əliyev “Mən ömrümün qalan 
hissəsini də xalqıma bağışlayıram” 
söyləməklə başlamışdı. Azərbaycanın 
müstəqilliyi Tanrının xalqımızın 
gələcəyinə verdiyi bir şans, istək və 
arzularına açdığı yol idi. Nə yaxşı ki, 
ümummilli lider Heydər Əliyev kimi 
böyük mütəfəkkir tarixdə nadir hal-
larda yaranan belə imkandan istifadə 
edərək xalqını yenidən müstəqil 
dövlətçiliyinə qovuşdurmuş, siyasi 
suverenliyə dönməz, əbədi xarakter 
vermişdir.

Sovetlər İttifaqının idarəetmə 
sisteminin kəşməkəşlərindən 
məharətlə və alnıaçıq 

keçən, onun zəngin təcrübəsini 
mənimsəyərək özünün bütün bilik 
və səylərini ölkəmizdə yeni müstəqil 
dövlət quruculuğunun uğurla həyata 
keçirilməsinə yönəldən ümummil-
li lider Heydər Əliyev müstəqil 
Azərbaycana rəhbərliyinin 10 ilində 
həyatın bütün sahələrində ölkənin 
gerçək suverenliyinin fundamen-
tal əsaslarını yaratmışdır. SSRİ 
kimi supergücün böyük dövlətçilik 
məktəbinin yeni ideya zəmininə trans-
fer edilməsi və əvvəlki təcrübənin za-
manca sonrakı ideya ilə üzvi surətdə 
birləşdirilməsi kimi tarixən nadir bir 
əməliyyat aparılması Heydər Əliyev 
dühasının ən parlaq təzahürlərindən 
biri olmuşdur. Bu hadisə təkcə 
Azərbaycan üçün əlamətdar olma-
yıb, dünya tarixinin də diqqətçəkən 
səhifələrindən birinə çevrilmişdir. 

 Tarixçi və politoloqlar haqlı 
olaraq göstərirlər ki, dünya şöhrətli 
siyasət və dövlət xadimi olaraq 
Heydər Əliyev ibrətamiz bir sin-
tez nümunəsi yaratmış-- ənənəvi 
dövlətçiliklə yeni ideologiyanın, Qərb 
siyasi təfəkkürü ilə Şərq mentali-
tetinin, təcrübə ilə novatorluğun 
sintezinə nail olmuşdur. O zaman 
söhbət yeni bir tarixi mərhələdə, yeni 
dəyərlər müstəvisində kökü qədimlərə 
dayanan misilsiz bir dövlət nümunəsi 
qurmaqdan gedirdi. 

 Azərbaycan dövlətçiliyi həmin 
dövrdə qarşısıalınmaz bir sürətlə 
inkişaf edirdi. Artıq dünya da bu 
və ya digər dərəcədə etiraf etməyə 
məcbur olurdu ki, Yer üzündə, 
gerçəkdən, Azərbaycan adlı bir 
dövlət var. Bu dövlətin mövqeləri 
möhkəmləndikcə, mövcudluğu 
daimiləşdikcə beynəlxalq aləmdə də 
onun yeritdiyi siyasətlə hesablaşmaq 
məcburiyyətində qalırdılar. Bu həm 
də tarixdə nadir hallarda təzahür edən 
Xalq– Lider tandeminin qarşısıalın-
maz bir gücə çevrilməsinin göstəricisi 
idi.

 Azərbaycanın müstəqilliyi 
Heydər Əliyevin bütün fəaliyyətinin 
və çıxışlarının ana xətti idi. Heydər 
Əliyev Azərbaycanın dövlət 
müstəqilliyini artıq təmin olunmuş, 
dönməz proses kimi qiymətləndirirdi. 
Heydər Əliyev dövlət müstəqilliyinin 
qorunmasını siyasi, iqtisadi və 
mədəni-mənəvi istiqamətlərdəki 
fəaliyyətlərin də başlıca məqsədi 
hesab edirdi. Milli iqtisadiyyatımızın 
möhkəmləndirilməsi, onun müasir 
şəraitdə labüd olan azad rəqabət və 
bazar münasibətləri əsasında yenidən 
qurulması prosesi ilk dövrlərdə 
ağrılı keçsə də, çox keçmədən layiqli 
bəhrələrini verməyə başlamışdı. 

Azərbaycanda Heydər Əliyev 
elə bir təməl qoymuşdur ki, 
heç bir siyasi təşviqat və möv-

humatdan gələn fanatizm bu təməli 
sarsıda bilməz. İqtisadiyyatın inkişafı, 
adamların rifah halının yaxşılaş-
dırılması həmişə Heydər Əliyevin 
diqqət mərkəzində olmuşdur: “Biz 
həm ölkəmizin suverenliyini, ərazi 
bütövlüyünü qorumaq üçün çalışırıq, 
həm də vətəndaşlarımızın, xalqımızın 
rifahını yaxşılaşdırmağa, yaranmış 
vəziyyətdə müxtəlif və yeni forma-
lardan istifadə edərək iqtisadiyyatı 
inkişaf etdirməyə çalışırıq”. 

 Bu gün Azərbaycanda Prezi-
dent İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən əsaslı islahatlar 
və dövlət müstəqilliyinin maddi 
təminatına çevrilmiş yeni iqtisadi 
model də məhz o vaxt Heydər Əliyev 
tərəfindən təməli qoyulmuş bu 
möhtəşəm quruculuq planlarının yeni 
keyfiyyət mərhələləridir. Bu isə belə 
bir həqiqəti yada salır ki, ümummilli 
lider Heydər Əliyev Azərbaycana 
ondan sonra kimin rəhbərlik edəcəyi 
məsələsinə qazanılmış və əsasları 
yaradılmış dövlət müstəqilliyinin 
sonrakı taleyi səviyyəsində yanaşmış 
və bu sahədə də öz xalqı qarşısında 
borcunu müstəsna bir məsuliyyət və 
dahiyanəliklə yerinə yetirmişdir.

 Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər 
Əliyevin həyatının son illərində və 
aylarında Azərbaycan cəmiyyətini, 
eləcə də ölkəmizi diqqət mərkəzində 
saxlayan beynəlxalq dairələri dövlətə 
gələcəkdə kimin rəhbərlik edəcəyi, 
ulu öndərin hakimiyyət irsini və si-
yasi kursunu kimin davam etdirəcəyi 

ciddi maraqlandırmışdı. İki əsrin 
və minilliyin qovşağında bu barədə 
düşünəndə hamının ağlına, birinci 
növbədə, ümummilli liderin ən yaxın 
məsləkdaşı və ən sadiq silahdaşı, 
onun həyat və mübarizə yolunun 
ən istedadlı yetirməsi İlham Əliyev 
gəlmişdi. 

 Bu, yalnız İlham Əliyevin dünya 
miqyaslı ictimai-siyasi xadim, böyük 
dövlət adamı və nəhayət, müstəqil 
dövlətimizin memarı və qurucusu 
Heydər Əliyevin oğlu olması ilə bağlı 
deyildi. Həm də ona görə idi ki, ötən 
əsrin 90-cı illərinin ortalarından baş-
layaraq yeni tipli siyasi lider olaraq 
İlham Əliyev kifayət qədər böyük 
siyasi nüfuz qazanmışdı. Azərbaycan 
dövlətçiliyi uğrunda mübarizənin 
gənc qəhrəmanına belə bir məqamda 
daha geniş meydan, təbii ki, hava-su 
kimi lazım idi. 

Tarixçilərdən fərqli olaraq, Xalq 
həmişə geriyə yox– irəliyə baxır. 
Xalqın irəlidə–ulu öndərdən sonra 
taleyini etibar etmək istədiyi Lider isə 
yalnız İlham Əliyev olmuşdu.

 Gələcəyin lideri İlham Əliyev 
müxtəlif dövlətlərin siyasilərinin çe-
şidli mülahizələrilə müşayiət olunan 
proseslərdə, tez-tez dəyişən olayların 
çevrəsində dünya şöhrətli atasının 
bütün fərdi və ideoloji qənaətlərini 
onunla birgə yaşamışdı. Gənc 
siyasətçi, dərin zəkalı, təşəbbüskar və 
yüksək enerjili dövlət adamı İlham 
Əliyev siyasi meydanda çoxdan olsa 
da, tam aydınlığı ilə Avropa Şura-
sının Parlament Assambleyasında 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
rəhbəri qismində vətənpərvər və 
qətiyyətli fəaliyyəti ilə nəzərə çarp-
mışdı. Sonradan isə cəmiyyət onu Baş 
nazir kimi qəbul etmişdi. 

 Ümummilli liderin ən layiqli 
varisi İlham Əliyev ona görə güclü 
idi ki, yaxşı təhsil almışdı, bir neçə 
aparıcı xarici dildə sərbəst danışmağı 
bacarırdı, beynəlxalq mədəniyyət 
tipologiyaları ilə təmasa girməyi 
dərindən mənimsəmişdi, dünyanın 
müasir düşüncə texnologiyalarına 
yiyələnmişdi. Bu baxımdan onu 
“rəqibləri” ilə müqayisə etmək çətin 
idi. Həmin dövrdə Azərbaycanda 
hakimiyyətə can atan qüvvələrin 
böyük bir hissəsi, əvvəllər tez-tez 
deyildiyi kimi, adi bir namizədlik dis-
sertasiyası da müdafiə edə bilməmiş 
aspirantlar, yaxud dissertantlar idilər. 
Onların nə zamansa sistemli, ardıcıl 
bir iş görə biləcəklərinə cəmiyyət 
qətiyyən inanmamışdı.

Mükəmməl idarəetmə məktəbi 
keçmiş, dünya siyasətində 
bir sıra addımlarını uğurla 

sınaqdan çıxarmış İlham Əliyevin 
müstəqil Azərbaycan dövlətinə 
rəhbərlik estafetini qəbul edərək 
böyük siyasətə gəlişi ümummilli 
lider Heydər Əliyevin siyasi, ictimai, 
əxlaqi məfkurəsi və mədəniyyəti 
üzərində formalaşmış, Avropa və Şərq 
dəyərlərinin sintezindən yaranmış bir 
siyasi marafonun başlanğıcı olmuşdu. 
Siyasi düşərgəyə, cəmiyyətimizin 
idarəçiliyinə yeni ictimai ruhun gəlişi 
təzə ideyaların axınına meydan açmış-
dı. Bütün bunların bəhrəsi isə təkcə 
əldə olunmuş inkişaf tempini qoruyub 
saxlamaq deyil, həm də qazanılacaq 
yeni uğurlar, növbəti təcrübə oldu. 
Modern düşüncəli və yüksək enerjili 
siyasi xadim olaraq İlham Əliyevin 
keçdiyi mənəvi, mədəni, intellektual, 
siyasi məktəb bütöv bir tarixə çevrildi. 

 Belə bir tarixi şəraitdə ümum-
milli lider 2003-cü ilin prezident 
seçkilərinin həlledici dövründə 
canından artıq sevdiyi xalqına 
müraciətlə bildirmişdi: “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 iqtisa-
diyyatını gözəl bilən, enerjili və 
təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. İnanıram 
ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim 
taleyüklü məsələləri, planları, işləri 
sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham 
Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona 
özüm qədər inanıram və gələcəyinə 
böyük ümidlər bəsləyirəm”. 

Xalq 1993-cü ildə Heydər Əliyevi 
yenidən özünün alternativsiz rəhbəri 
olaraq ali hakimiyyətə tələb edəndə 
nə qədər ağıllı, təkidli hərəkət 
etmişdisə, üçüncü minilliyin üçün-
cü ilində İlham Əliyevin şəxsində 
öz yeni Prezidentini– yeni liderini 
seçəndə də o səviyyədə mübarizlik 
və müdriklik göstərmişdi. Müstəqil 
dövlətin yenicə qurulmuş, nizam-
lanmış hakimiyyətinin yeni siyasi 
varisə ötürülməsi kimi taleyüklü bir 
keçid mərhələsində Baş nazir İlham 
Əliyev xalqın böyük səs çoxluğu ilə 
Azərbaycan Prezidenti seçilmişdi.

 Bu taleyüklü hadisə bütün 
dünyaya göstərmişdi ki, əvvəla, 
Azərbaycan xalqı ümummilli liderin 

milli dövlət quruculuğu siyasətinin 
perspektivliliyinə dərindən inanır. 
İkincisi, İlham Əliyev ölkə daxilində 
və xarıci aləmdə məhz həmin 
siyasətin daşıyıcısı və davamçısı kimi 
qəbul edilir. Nəhayət, yeni Lideri-
ni tarixi məsuliyyət və qətiyyətlə 
müəyyənləşdirən Xalq gələcəkdə 
milli dövlət quruculuğunun qarşısına 
çıxa biləcək qaçılmaz problemlərin 
həllində taleyini əksəriyyətlə 
etibar etdiyi ölkə rəhbərinin siya-
si intellektinə, uzaqgörənliyinə və 
iradəsinə şübhə etmir. 

Müstəqilliyin ilk mərhələsində 
Azərbaycan xalqı dövlətçiliyin 
xilaskarının missiyasından lazımınca 
bəhrələnərək öz varlığını, Vətənin 
müstəqilliyini qorumuş və milli 
dövlətini qurmuşdu. İkinci mərhələdə 
isə Azərbaycan cəmiyyəti böyük 
zəhmətlər, ağrı-acılar bahasına yara-
dılmış ideoloji ənənə və dövlətçilik 
təcrübəsini dağılmağa, müstəqilliyi 
taleyin naməlum oyunları ilə üz-üzə 
qalmağa qoymadı. 

 Beləliklə, Prezident İlham 
Əliyevin müasir azərbaycanlı 
təfəkküründə Vətən və Xalq 
təəssübkeşliyi, Şərqin müsbət 
ənənələri, türk mənəvi-əxlaqi 
dəyərləri, Qərb və Avropa 
modellərinə münasib intellekt 
möhkəm bir özüldür. Ulu öndərin 
varisi onun siyasətinin davamlılığı-
nı yüksək səviyyədə təmin etməklə 
milli- mənəvi, ideoloji dəyərlərimizin 
hamısında, mədəni, elmi, etno-kultu-
roloji, eləcə də yaradıcılıq sahələrində 
irəliləyişi, mənəviyyat məsələlərinə 
dövlət himayəsini yalnız iqtisadi-
sosial tərəqqi ilə ayrılmaz şəkildə 
bağlamışdır. 

Ulu öndərin şəriksiz davamçısı 
kimi İlham Əliyevi müasir 
insanların, ziyalıların, gənc 

nəslin fəal surətdə dəstəkləməsi, 
ona böyük ümidlər bəsləməsi nəticə 
etibarilə göz qabağındakı praktik 
işlərin inikası və perspektivə güclü 
inamdan irəli gəlirdi. Ümummil-
li lider Heydər Əliyev müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin memarı və qu-
rucusu kimi özündən sonrakı dövrdə 
ölkəmizin inkişaf perspektivləri və 
siyasi varisinin uğurlu fəaliyyəti üçün 
bütün zəruri əsasları kompleks şəkildə 
yaradıb hərəkətə gətirmişdi.

 Ötən 16 il dönə-dönə 
təsdiqləmişdir ki, millilik dövlət 
başçısı İlham Əliyevin siyasi 

düşüncəsinin, təfəkkürünün əsas 
mənbəyidir. Onun öz xalqının ruhuna 
uyğun, eləcə də Avropa və Qərb 
təmayüllü siyasəti Azərbaycanın 
əzəli və əbədi maraqlarından maya-
lanır. Yeni tipli siyasətçi və yenilikçi 
dövlət xadimi olaraq İlham Əliyevin 
siyasi portretini onun fərdi obrazının 
əlamətdar ştirixləri tamamlayır. Və 
özəllik ondadır ki, həmin cizgilərin 
genetik qaynaqları Azərbaycan 
xalqının özünüdərkində əvəzsiz rolu 
olmuş bir dahinin həyat və mübarizə 
yolunun məntiqindən irəli gələrək 
formalaşmışdır. 

Azərbaycan dövlətinin baş-
çısı kimi İlham Əliyevin 
şəxsiyyəti modern cəmiyyətdə 

lider obrazının ən mühüm cəhətlərini 
özündə birləşdirir. Lider, həmçinin 
mənəvi birliyi təmin edən, cəmiyyətdə 
müəyyən əhval-ruhiyyənin, ideya və 
dəyərlər sisteminin formalaşması-
na təsir göstərən mühüm qüvvədir. 
Xalqın lideri, ilk növbədə, insan-
ları ümumi ideya, prinsip, məqsəd 
ətrafında birləşdirməyi bacarmalıdır. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin yetkin bir 
məfkurə kimi xalqımıza təqdim etdiyi 
azərbaycançılıq ideologiyasının əsasını 
təşkil edən dövlətçilik, vətənpərvərlik, 
ənənələrə bağlılıq prinsipləri Prezident 
İlham Əliyevin fəaliyyətində bu gün 
milli birliyin əsas təminatçısı kimi 
çıxış edir. 

 Dövlət başçısı İlham Əliyevin 
ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən 
ötən müddət Azərbaycan tarixinə 
hərtərəfli və sürətli inkişaf döv-
rü kimi daxil olmuşdur. Şübhəsiz, 
sosial-siyasi sabitliyin qorunmasının, 
mövcud iqtisadi inkişafın, hərtərəfli 
tərəqqinin təməlində ümummilli lider 
Heydər Əliyevin inkişaf strategiya-
sı, onun müəyyənləşdirdiyi daxili 
və xarici siyasət xətti dayanır. Ulu 
öndərin əsasını qoyduğu daxili və 
xarici siyasət kursunun uğurla davam 
etdirilməsi sayəsində Azərbaycan 
bugünkü yüksəlişə və inkişafa nail 
olmuşdur. Gənc dövlətin əsaslarının 
möhkəmliyi və həyata keçirilən stra-
tegiyanın səmərəliliyi məhz Prezident 
İlham Əliyevin liderlik keyfiyyətləri, 
zəkası, siyasi iradəsi və uzaqgörənliyi, 
ümumilikdə, rasional varislik modeli 
sayəsində mümkün olmuşdur. 

 Bu prinsiplərə sadiqliyini qoru-
yub saxlayan Prezident İlham Əliyev 
isə öz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev 
ideyalarının layiqli davamçısı olduğu-

nu göstərməklə yanaşı, innovasiyalara 
tez uyğunlaşmaq bacarığı, dəyişən 
qlobal və regional reallıqlar şəraitində 
ölkənin sabit milli maraqlarını qoruya 
bilmək qabiliyyəti ilə özünün əsl 
siyasi lider olduğunu bütün dünyaya 
sübut etmişdir.

Ölkədə abadlaşan, yeni 
simasını yaradan şəhərlər 
(xüsusilə paytaxt Bakı!), 

kəndlər, çəkilən yollar, yaradı-
lan müasir istehsal müəssisələri, 
tikilən və təzələnən təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət obyektləri, tətbiq edilən 
müasir idarəçilik texnologiyaları, 
dünya standartları ilə müqayisə 
olunan müxtəlif təsisatlar, idmanda, 
mədəniyyətdə indiyə qədər bu miq-
yasda görünməmiş beynəlxalq uğurlar 
Azərbaycan insanını ruhən yüksəldən,  
onun hərtərəfli məmnunluğunu təmin 
edən elə hadisələrdir ki, yalnız bu 
günlə məhdudlaşmayıb, Azərbaycan 
insanının gələcək taleyini, xarakterini 
də müəyyən etmişdir. Və bu taleyüklü 
işlər, əməllər Azərbaycan xalqının 
tarixində həmişəlik olaraq Prezident 
İlham Əliyevin adı ilə qalacaqdır. 

 İlham Əliyevin Azərbaycana 
rəhbərlik etdiyi son 16 ildə həm 
iqtisadi, həm siyasi, həm də mədəni 
sahələrdə beynəlxalq əlaqələrin, baş-
qa sözlə, Azərbaycan–Dünya dialoqu-
nun zəngin təcrübəsi qazanılmasıdır. 
Bu isə ilk növbədə, o deməkdir ki, 
Azərbaycan xalqının milli idealları, 
bir vaxtlar olduğu kimi, məhdud bir 
miqyasda-- “özümüz deyib, özümüz 
eşidək” prinsipi ilə qalmayıb, uni-
versallaşır, hüdudlarını genişləndirir, 
ümumən, insan və dünya təfəkkürü 
mövqeyindən görünüb etiraf olunur. 

Prezident İlham Əliyevin milli 
maraqlara söykənən xarici siyasəti 
nəticəsində Azərbaycan ulu öndərdən 
sonrakı mərhələdə də müstəqil möv-
qeyi ilə seçilən dövlət kimi tanınmış, 
onun beynəlxalq nüfuzu getdikcə 
yüksəlmişdir. 2011-ci ildə Azərbaycan 
155 dövlətin dəstəyi ilə BMT 
Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi 
üzv seçilmiş, 120 dövlətin təmsil 
olunduğu Qoşulmama Hərəkatına üzv 
qəbul edilmişdir. 2019-2022-ci illər 
Azərbaycan Respublikasının Hərəkata 
sədrlik dövrüdür. Azərbaycan Avropa 
İttifaqına üzv olan 9 ölkə ilə strateji 
tərəfdaşlıq əlaqələri qurmuşdur.

Prezident İlham Əliyev 
 xarici ölkələrin dövlət və 
hökumət başçıları, beynəlxalq 

təşkilatların nümayəndələri 
ilə görüşlərində Ermənistan--
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı 
Azərbaycanın prinsipial mövqeyi-
ni ardıcıl olaraq onların diqqətinə 
çatdırmışdır. Bu istiqamətdə aparılan 
qətiyyətli və prinsipial siyasət 
nəticəsində Ermənistanın əvvəlki 
və yeni rəhbərliyinin danışıqlardan 
yayınmaq, dialoqun formatının 
dəyişdirilməsi cəhdlərinin qarşı-
sı alınmışdır. Keçən dövr ərzində 
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 
qəbul etdiyi sənədlərdə Ermənistan-
-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinə xüsusi diqqət yeti-
rilmiş, işğalçı dövlətin təcavüzə 
son qoyması vurğulanmışdır. Bu 
siyasətin nəticəsində ölkəmizin ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi təsdiqlənmiş 
və sərhədlərinin toxunulmazlığına 
dəstək ifadə olunmuşdur. 

 Ardıcıl olaraq beynəlxalq 
“dialoq”lara ev sahibliyi edən 
Azərbaycan indiyə qədər 
görünməmiş bir miqyasda 
müxtəlif ideyaların, ideologiya-
ların həmsöhbət olmasına inamla 
münsiflik etdikcə azərbaycançılıq 
məfkurəsi də zənginləşmiş, 
beynəlxalq nüfuzunu gücləndirmiş, 
yüksək standartlı paradiqmalara 
yiyələnmişdir. Azərbaycan xalqının 
intellektual səviyyəsinin daha da 
yüksəldilməsi, müasir texnologiya-
lara yiyələnməsinin sürətlənməsi, 
perspektivli özünüifadə və 
özünütəsdiq metodlarının, üsullarının 
və vərdişlərinin xüsusilə gənc nəsil 
tərəfindən mənimsənilməsi də ötən 
dövrdə İlham Əliyevin liderliyi altın-
da uğurla gerçəkləşdirilmişdir.

 Azərbaycan rəhbəri İlham 
Əliyev bu gün həm də Qafqaz 
regionunun şəriksiz lideri sayılır-- 
onun razılığı olmadan bu bölgədə 
heç bir ciddi layihəyə və addıma 
start verilə bilməz. Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycan dövlətinin başına 
təkcə ümummilli liderin varisi, 
davamçısı, onun məktəbinin ardıcılı 
kimi yox, həm də yenilikçi– yeni 
zamanın yeni lideri olaraq gəlmişdir. 
O, idarəçiliyin elə demokratik və 
optimal yolunu seçmişdir ki, hər bir 
zəkalı ölkə vətəndaşının dövlətçiliyin 
inkişafında yeri var. Və dövlət qu-
ruculuğunda bu yer hər kəsin məhz 
vətənpərvərliyinə, biliyinə, sağlam 
düşüncəsinə, qabiliyyətinə görə 
müəyyənləşmişdir.

Türk dünyasının İlham 
Əliyevindən və İlham 
Əliyevin Türk dünyasından 

da bəhs etməmək mümkün deyil. 
Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti seçildikdən sonra ardıcıl alaraq 
türk respublikalarına– Qazaxıstana, 
Özbəkistana, Qırğızıstana, Türkiyəyə 
səfərlərə gedən, Türkmənistanla 
əlaqələrdəki soyuqluğu inamla 
aradan qaldıran, türk dövlətlərinin 
və xalqlarının birliyi üçün mü-
asir mübarizə texnologiyaları 
nümayiş etdirən və yeni təcrübə 
verən İlham Əliyev artıq  Bakının 

sovet dövründə unutdurulmuş 
türk dünyasının mərkəzi şöhrətini 
özünə qaytarmışdır. Ümummilli 
lider Heydər Əliyevin ən layiqli 
siyasi varisi olan İlham Əliyev 
Prezident kimi Türkiyəyə ilk rəsmi 
səfəri ərəfəsində demişdi: “Biz öz 
siyasətimizi müstəqil şəkildə apar-
malıyıq ki, xalqlarımız, millətimiz 
daha da güclənsin, qüdrətlənsin, 
möhkəmlənsin. Bizim gücümüz də 
birlikdədir”. 

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 “immunitetlər”i 
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. 

Prezident İlham Əliyev indi-
ki və gələcək dövr üçün dövlətin 
və vətəndaşların vəzifələrindən 
danışarkən soydaşlarımızın doğ-
ma vətənləri ilə hər cür faydalı 
əlaqələrində hüquqi, mədəni, mənəvi 
əsasların möhkəmləndirilməsini 
həmişə zəruri istiqamət kimi 
vurğulayır. Prezident dövlətimizin 
inkişafı müqabilində maddi-mənəvi 
imkanlardan istifadə edərək dünya 
azərbaycanlılarının normal səviyyədə 
bəhrələnməsinə imkan yaratmağı, 
onların milli və vətəndaş hüquq-
larının qorunması yolunda səyləri 
gücləndirməyi çağdaş dövr üçün 
vacib amillərdən sayır. 

 Yeni tipli siyasətçi və dövlət 
xadimi kimi İlham Əliyevin 2003-
cü ildə prezidentlik fəaliyyətinə 
başlaması Azərbaycanın tərəqqi 
və inkişaf yolu ilə irəliləməsində 
yeni mərhələ olmuşdur. Ötən 
illər müstəqilliyimizin daha da 
möhkəmləndirilməsi, ölkədə sabit 
siyasi sistemin, çoxukladlı iqtisadi 
strukturun intensiv formalaşması 
dövrü olmuşdur. Məhz bu illərdə 
respublikada demokratikləşmə 
prosesləri genişlənmiş, ölkəmizin 
dünya transformasiya proseslərinə 
inteqrasiyası daha intensiv xarakter 
kəsb etmiş, milli iqtisadiyyatın daha 
da inkişafı üçün mühüm sosial-siyasi 
baza yaranmışdır. Heydər Əliyevin 
siyasət məktəbinin layiqli yetirməsi 
olan İlham Əliyevin böyük siyasətdə 
atdığı inamlı addımlar nəticəsində 
Azərbaycanda təkcə sosial-iqtisadi 
sistemdə deyil, həm də siyasi və ic-
timai təsisatlarda əsaslı yeniləşmələr 
olmuş, səmərəli intensiv islahatlar 
aparılmışdır. 

 Müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
yeni lideri İlham Əliyevin əsaslı və 
zəruri islahatları ölkənin real iqtisadi, 
sosial, siyasi vəziyyətini dəqiqliklə 
nəzərə almaqla yanaşı, cəsarətliliyi 
ilə də seçilir. Onun məhz yenilikçi 
idarəetmə texnologiyalarına ardıcıl, 
inamlı müraciətinin nəticəsidir ki, 
respublikanın iqtisadi inkişafı indiyə 
qədər görünməmiş bir sürət və miq-
yas almış, ölkədə sağlam sosial-si-
yasi, mənəvi- mədəni əhval-ruhiyyə 
yüksəlmişdir. Bu gün ən qərəzkar, 
ən aqressiv, hətta ən dağıdıcı bir 
müxalif qüvvə belə dövlət başçısı 
İlham Əliyevin qazandığı çoxspekt-
rli uğurları görməmək, yaxud inkar 
etmək gücündə deyil. 

Prezident İlham Əliyev 
ulu öndərin yaratdığı əsaslara 
söykənərək Azərbaycanda iqtisa-
di-sosial tərəqqini fenomenal bir 
gerçəyə çevirmişdir.

 Prezident İlham Əıiyevin 
ölkəmizə uğurlu rəhbərliyi ilə 
xüsusən iqtisadi sahədə cid-
di nailiyyətlər qazanılmışdır. 
Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıq-
lığının təmin edilməsi, onun neftdən 
və qazdan asılılığının daha da azal-
ması, qeyri-neft sektorunun inkişafı 
məqsədilə ardıcıl tədbirlər davam 
etdirilmişdir. İqtisadi və maliyyə 
sektorlarında maksimum şəffaflığın 
təmin olunması istiqamətində 
mühüm addımlar atılmışdır. Bu 
sahələrdə kompleks tədbirlərin 
görülməsi iqtisadiyyata, xüsusilə də 
qeyri-neft sektoruna böyük həcmdə 
xarici sərmayənin cəlb olunması 
üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır.

(ardı 10-cu səhifədə)

Yeniləşən və yüksələn 
Azərbaycanın qurucusu

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.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

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 ƏLİYEV 
Ümummilli lider

Azərbaycan xalqının tarixi müxtəlif səciyyəli və taleli liderlərin obrazları ilə kifayət qədər 
zəngindir. Ümummilli lider Heydər Əliyevə qədər neçə-neçə dövlət başçısı, ictimai-si-
yasi xadim yetirmiş bir xalqın XXI əsrdə də zamanın məzmunu, sürəti, enerjisi və miq-
yası səviyyəsində siyasi lider yaradacağı heç bir şübhə doğura bilməzdi. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ötən 16 ildə mənsub olduğu xalqın və dünyanın gözləri 
qarşısında belə bir lider kimi yüksəlmiş, dünya düzənində fəal iştirak edən yeni tipli siyasətçi və 
modern dövlət xadimi kimi qəbul olunmuşdur. Elə bu yerdə bildirək ki, bu 16 illik dövrdən əvvəlki 
10 ildə Azərbaycan xalqı ümummilli lider Heydər Əliyevin timsalında əsrlərın və minilliklərin 
qovuşub-ayrıldığı nadir bir tarixi məqamda real istəklərindən əlavə, romantik ideallarını da 
gerçəkləşdirmiş əfsanəvi liderin ətrafında görünməmiş bir vüsət və coşqu ilə səfərbər olunmuş, 
mərkəzəqaçma impulsu ilə toparlanmışdı. Bu dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin şəriksiz və misilsiz qələbəsi idi. Həmin qələbə isə XXI əsrin ilk illərində ölkə daxilində və 
beynəlxalq aləmdə ulu öndərin gerçək siyasi varisi kimi qəbul edilən İlham Əliyevin qarşısında 
yüksək fəaliyyət perspektivləri, yeni siyasi-iqtisadi, mənəvi-ideoloji üfüqlər açmışdı. 

Nizami CƏFƏROV, 
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, akademik
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(əvvəli 9-cu səhifədə)

Dövlət başçısı İlham Əliyevin 
ötən iln aprelindəki seçkilərdə 
yenidən qələbə qazanmasının 

əsasında, ilk növbədə, Azərbaycanın 
son üç beşillik müddətdə onun 
rəhbərliyi altında dinamik inkişaf 
dövrünü yaşaması, ölkəmizin qarşı-
sında dayanan vəzifələrin uğurla icra 
edilməsi kimi ciddi amillər dayan-
mışdır. Xalq qəti əmin olmuşdur 
ki, İlham Əliyev 2003-cü ildən bəri 
ölkənin inkişafı, insanların əmin-
amanlıq şəraitində yaşamasının təmin 
edilməsi üçün verdiyi bütün vədlərə 
yüksək səviyyədə əməl etmişdir. 

 Doğrudan da, ötən illərdə 
Azərbaycan bir sıra qabaqcıl 
ölkələrin onilliklər boyu keçdiyi 
inkişaf mərhələsini sürətlə adlaya-
raq, modernləşmə yoluna qədəm 
qoymuşdur. Son 16 ildə ölkə iqtisa-
diyyatı 3,2 dəfə, qeyri-neft sektoru 
2,8 dəfə, sənaye istehsalı 2,6 dəfə, 
kənd təsərrüfatı 1,7 dəfə artmış, 
qeyri-neft ixracı 4,1 dəfə çoxalmışdır. 
Ölkəmizdə 2 milyondan çox yeni 
iş yeri açılmış, yoxsulluq 10 dəfəyə 
qədər azalaraq 5 faiz səviyyəsinə 
enmişdir. Azərbaycanın valyuta 
ehtiyatları 2004-cü ildəki 1,8 milyard 
dollardan 46 milyard dollara çatdı-
rılmışdır. Bu dövrdə ölkə iqtisadiy-
yatına müstəqillik dövründə yatırılan 
sərmayənin 93 faizi qədər--250 
milyard dollar investisiya qoyulmuş-
dur. Bütün bunlar dünyada ən sürətli 
inkişaf göstəriciləridir. 

Nəticədə, Azərbaycan beynəlxalq 
reytinqlərdə yüksək yerlərə qalx-
mışdır. Dünya Bankı, Avropa 
Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, 
Davos İqtisadi Forumu Azərbaycanda 
aparılan islahatlara yüksək qiymət 
vermişdir. Davos Forumunun 2017-
ci ildə “İnklüziv inkişaf indeksi” 
adlı hesabatında ölkəmiz inkişaf 
etməkdə olan 80 ölkə arasında 3-cü 
yerə yüksəlmişdir. Azərbaycan 
Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti 

kimi dünya birliyində mövqelərini 
daha da möhkəmləndirmişdir. 
Azərbaycan enerji resurslarının dünya 
bazarlarına səmərəli və əlverişli 
yollarla çıxarılmasını nəzərdə tutan 
praqmatik siyasət həyata keçirir 
və şaxələndirilmiş nəqliyyat inf-
rastrukturu ilə beynəlxalq birliyin 
diqqətini özünə cəlb edir. Bütün 
bunlar ölkəmizlə dünya dövlətləri 
arasında ticarət-iqtisadi əlaqələrin 
möhkəmlənməsi və ilk növbədə, 
Azərbaycanın geoiqtisadi maraq-
larının təmin edilməsi baxımından 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Respub-
likamız transmilli enerji-nəqliyyat 
layihələrinin əsas təşəbbüskarlarından 
biri olmaqla yanaşı, regional və 
beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin 
edilməsində mühüm rol oynayır.

 Artıq Azərbaycana hər il  2,5-3 
milyon xarici vətəndaş və turist 
gəlir. Onlar mötəbər beynəlxalq 
təşkilatların hesabat və reytinqləri ilə 
tanış olmasalar belə, təkcə paytaxta 
nəzər salmaqla müstəqillik dövrünün 
son iki onilliyində Bakı şəhərində bö-
yük bir sıçrayışın baş verdiyinə əmin 
olurlar. Prezident İlham Əliyevin 
müəyyən etdiyi inkişaf konsepsiyası-
na əsasən 2003-cü ildən bəri həyata 
keçirilən abadlıq və quruculuq işləri 
sayəsində Bakı dünyanın ən gözəl 
şəhərlərindən birinə, regionun biznes 
və mədəniyyət mərkəzinə, cəlbedici 

turizm və istirahət məkanına çevril-
mişdir.

Regionların inkişafı sahəsində 
həyata keçirilmiş dövlət 
proqramlarında və digər 

direktiv sənədlərdə nəzərdə tutul-
muş vəzifələrin icrası qeyri-neft 
sektorunun inkişafına, bölgələrdə 
kommunal xidmətlərin və sosial 
infrastruktur təminatının keyfiyyətinin 
yüksəldilməsinə, sahibkarlıq mühi-
tinin daha da yaxşılaşdırılmasına, 
investisiya qoyuluşunun artmasına, 
yeni müəssisələrin, iş yerlərinin açıl-
masına, əhalinin məşğulluğunun artı-
rılmasına və yoxsulluq səviyyəsinin 
azaldılmasına mühüm təkan vermiş-
dir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı 
ilə bağlı 3 dövlət proqramı uğurla 
gerçəkləşdirilmişdir. Dördüncü proq-
ram çərçivəsində bu ilin əvvəlindən 
bölgələrdə əhəmiyyətli infrastruktur 
layihələri icra edilmiş, yeni sənaye 
müəssisələri yaradılmışdır. Pre-
zident İlham Əliyevin rəhbərliyi 
ilə bir sıra bölgələrdə yeni idman 
komplekslərinin tikilməsi marafonu 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə şəhər 
və rayonlarda yeni məktəb binalarının 
tikilməsi ilə davam etdirilir ki, bu da 
sağlam bədən üçün görülən işlərin 
sağlam ruh üçün görülən işlərlə 
tamamlanması deməkdir. 

Ulu öndərin ideyalarının 

həmişəyaşar olmasını təmin edən 
ən mühüm hadisələr sırasında onun 
nəzəri-ideoloji irsinin öyrənilməsi, 
ideyalarının tədqiqi və təbliği ilə 
bağlı ictimai təşkilatların və elmi-
tədqiqat müəssisələrinin fəaliyyəti, 
Heydər Əliyev Fondunun beynəlxalq 
miqyasda həyata keçirdiyi tədbirlər, 
bu məqsədə xidmət edən araşdırma 
və tədris mərkəzləri, universitetlər, 
akademiyalar və s. xüsusi yer tutur. 
Heydər Əliyev Fondunun Mehri-
ban xanım Əliyevanın rəhbərliyi 
ilə həyata keçirdiyi çoxşaxəli 
fəaliyyəti onun ideyalarını təkcə 
sözdə yox, həm də işdə yaşatmağın 
bariz nümunəsidir. Fərəhlə qeyd 
edilməlidir ki, təhsilin maddi-tex-
niki bazasını gücləndirmək və yeni 
məktəb binaları tikmək haqqında 
Heydər Əliyevin arzu və istəklərini 
onun adını daşıyan fond böyük uğurla 
gerçəkləşdirməkdədir.

 Gənclər millətin varlığının və 
gələcək inkişafının təməl daşıdır. Bu 
mövqedən çıxış edən dövlət başçısı 
ötən illər ərzində ölkəmizdə gənclərlə 
bağlı məqsədyönlü dövlət siyasəti 
həyata keçirilmişdir. Onun əsas 
qayəsini dövlətçiliyə, milli-mənəvi 
dəyərlərə sadiq və yüksək intellek-
tual potensiala malik Azərbaycan 
gəncliyinin formalaşdırılması təşkil 
etmişdir. Bu sahədə atılan addımlar 
gənclərin cəmiyyətimizdə özlərini 

təsdiq etməsində mühüm rol oynamış, 
 onların vətənimizə layiq vətəndaşlar 
kimi yetişməsinə böyük təsir 
göstərmişdir.

Ulu öndər Heydər Əliyevin 
siyasətinə uyğun olaraq, Prezident 
İlham Əliyevin müstəsna səyləri ilə 
Azərbaycanda dövlətimizin ərazi 
bütövlüyünü qoruyan, dünyanın ən 
güclü orduları ilə eyni sırada yer alan 
və yüksək döyüş hazırlığı olan Silahlı 
Qüvvələr yaradılmışdır. Beynəlxalq 
reytinqlərə görə, Azərbaycanın 
Silahlı Qüvvələri 2018-ci ildə 
dünyada ən güclü 50 ordu sırasında 
yer  tutmuşdur. Bu güc və qüdrətin 
nəticəsidir ki, 2016-cı ilin aprel 
ayında Milli Ordumuz ermənilərin 
təxribatına layiqli cavab vermiş, 
düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmiş 
və zəbt olunmuş ərazilərimizin bir 
hissəsini işğalçılardan təmizləmişdir. 
Bununla da Böyük qayıdış üçün ciddi 
addım atılmışdır.

Bütün bunlardan göründü-
yü kimi, Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altın-

da ölkəmizin əldə etdiyi uğurları 
xalqımız əsl vətəndaş qədirbilənliyi 
ilə dəyərləndirir, onun daxili və 
xarici siyasətinin düzgünlüyünə 
inanır və bu strateji hədəflərin 
gerçəkləşdirilməsində fəal iştirak edir. 
Prezident İlham Əliyev cəmiyyəti 
düşündürən hər bir məsələdə xalqla 

həmrəylik nümayiş etdirir və irəli 
sürülən məsələlərin həlli ilə bağ-
lı operativ tədbirlər görür. Bunun 
nəticəsi olaraq, ümumilikdə, 4 milyon 
insanı əhatə edən böyük sosial paket 
həyata keçirilmişdir. Ötən dövrdə 
qaçqınların və məcburi köçkünlərin 
problemlərinin həlli istiqamətində 
mühüm addımlar atılmışdır.

 Ölkədə getdikcə dərinləşən 
islahatlar iqtisadi və sosial sahələrin 
inkişafına təkan verməklə yana-
şı, demoqrafik proseslərin idarə 
edilməsində də mühüm rol oynamış, 
ona birbaşa və ya dolayısı ilə öz 
müsbət təsirini göstərmişdir. Son 16 
ildə Azərbaycan modernləşərək fərqli 
idarəçilik sisteminə çevrildiyindən 
hazırda siyasi, iqtisadi, idarəçilik 
sahələrində uğurlu islahatlar aparıl-
maqdadır.

Prezident İlham Əliyev xalqın 
böyük əksəriyyətinin səsverməsi 
ilə növbəti müddətə dövlət baş-
çısı seçildikdən sonra 2018-ci il 
aprelin 18-də keçirilmiş andiçmə 
mərasimindəki nitqində bütün 
sahələrdə islahatların davam 
etdiriləcəyini, dövlət siyasətinin 
mərkəzində Azərbaycan xalqının kök-
lü maraqlarının, maddi, mənəvi və so-
sial tələbatlarının dayanacağını bildir-
mişdir: “Dəfələrlə bu məsələ ilə bağlı 
fikrimi bildirmişəm, bir daha demək 
istəyirəm ki, gələcək fəaliyyətimdə də 
Azərbaycan vətəndaşının maraqları, 
onun rifahı daim diqqət mərkəzində 
olacaqdır. Nəzərə alsaq ki, növbəti 
illərdə biz çox ciddi islahatlar apara-
cağıq, islahatları dərinləşdirəcəyik, 
əminəm ki, vətəndaşlarımızın yaşayış 
səviyyəsi daha da yaxşılaşacaqdır”. 

Ölkə rəhbəri İlham Əliyev dövlət 
idarəçiliyində əsaslı islahatları davam 
etdirərək Prezident Administrasiya-
sında, Nazirlər Kabinetində, yerli icra 
hakimiyyəti orqanlarında ciddi struk-
tur və kadr dəyişikliklərinə start ver-
mişdir. Son 2 ildə müasir idarəetmə 
sahəsində bilik və bacarıqları ilə 

seçilən cavan kadrlar hökumətdə 
və digər icra strukturlarında yüksək 
vəzifələrə təyin olunmuşlar. İctimai 
rəydə böyük rəğbətlə qarşılanan kadr 
siyasəti dövlət orqanlarının çevik və 
səmərəli şəkildə fəaliyyətinə mühüm 
təsir göstərmişdir. Dövlət həyatında 
baş verən islahatları tamamlamaq, 
qanunvericilik sistemində də çevik və 
daha səmərəli fəaliyyəti təmin etmək 
üçün Milli Məclisə də vaxtından 
əvvəl seçki keçirilir.

Bu islahatların aparılması, 
bütövlükdə, Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə ölkəmizdə reallaşan 
çoxşaxəli yeniləşmə konsepsiya-
sının əsas istiqamətlərindən birini 
təşkil edir. İslahatlar sürətli sosi-
al-iqtisadi inkişafa, əhalinin sosial 
rifahının yüksəlməsinə önəmli təkan 
verməklə yanaşı, həm də Azərbaycanı 
beynəlxalq aləmdə islahatçı dövlət 
kimi tanıtmaqdadır.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev ölkəyə rəhbərlik etdiyi 16 illik 
bir müddətdə xalqın böyük etimadını 
qazanmış, qəti olaraq sübut etmişdir 
ki, Azərbaycanı həm daxili, həm 
də beynəlxalq miqyasda ən yüksək 
səviyyədə yalnız o təmsil edə bilir. İlk 
gündən hər bir azərbaycanlının prezi-
denti olacağını vəd edən, verdiyi sözü 
uğurla yerinə yetirən dövlət başçısı 
İlham Əliyev öz fəaliyyəti ilə ümum-
milli liderin başladığı tarixi işi davam 
etdirməyə qadir olduğunu sübut 
etməklə yanaşı, həm də özünü yeni 
zamanın yeni lideri kimi göstərmişdir. 
Ötən 16 ildə bir tərəfdən, mövcud 
ənənələr davam etdirilmiş, digər 
tərəfdən isə dövlət idarəçiliyinə zəruri 
novatorluq gətirilmişdir.

Bu gün Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın istər da-
xili, istərsə də xarici siyasətində əldə 
edilən hər bir uğur ulu öndər Heydər 
Əliyevin zəkasının təcəssümü, onun 
milli tərəqqi ideyalarını əhatə edən 
nadir irsinin canlı təzahürüdür.

Son on altı ildəki mədəniyyət 
salnaməsini vərəqləyəndə, ürəkaçan 
mənzərə ilə qarşılaşırıq. Mədəniyyət 
obyektlərinin, ilk növbədə kütləvi 
nümayiş məkanları olan teatr və 
muzeylərin yüksək səviyyədə təmir-
bərpası, ölkənin müasir inkişafını 
təcəssüm etdirən yeni mədəniyyət 
ocaqlarının yaradılması bu sahəyə 
göstərilən yüksək diqqət və qayğıdan 
xəbər verir.

Bu illər ərzində Prezident İlham 
Əliyev tərəfindən mədəniyyət sahəsi 
ilə bağlı 600-dən çox fərman və 
sərəncam imzalanıb. Dövlət başçı-
sının qeyd etdiyi kimi, mədəniyyət 
sahəsində böyük investisiya proqram-
ları reallaşdırılıb, paytaxtda və region-
larda bir sıra mədəniyyət mərkəzləri, 
teatr binaları, sərgi salonları, rəsm 
qalereyaları istifadəyə verilib, habelə, 
mövcud mədəniyyət obyektlərinin mü-
asir standartlara uyğun təmiri, maddi-
texniki bazasının gücləndirilməsi, mu-
zey fondlarının komplektləşdirilməsi 
və ekspozisiyaların zənginləşdirilməsi 
istiqamətində bir sıra irihəcmli 
layihələr həyata keçirilib.

Prezidentin 14 fevral 2014-cü 
il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş “Azərbaycan Respublikasının 
Mədəniyyət Konsepsiyası” sonrakı dövr 
üçün ölkənin mədəni həyatının müasir 

tələblər səviyyəsində qurulmasına əsaslı 
stimul vermişdir.

Bu gün ölkəmiz, mədəniyyət də 
daxil olmaqla, bütün sahələrdə yeni 
islahatlar dövrünə qədəm qoyub. 
Cənab Prezident İlham Əliyevin və 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın bu il martın 1-də 
mədəniyyət xadimləri ilə görüşü də bu 
islahatların yeni konturlarını yaratmaq 
baxımından əhəmiyyətli oldu. Görüşdə 
mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrində 
çalışan sənət admları–aktyorlar, rejis-
sorlar, musiqi xadimləri, arxitektorlar, 
yaradıcılıq ittifaqlarının rəhbərləri işti-
rak edirdilər. Prezidentin mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri ilə səmimi görüşü 
və burada qaldırılan bir çox məsələlər 
bu sahənin inkişafına, yeni əsərlərin ya-
radılmasına, yaradıcı insanların ictimai 
həyatda, sənət aləmində fəallığının art-

masına stimul yaratmışdır. Cənab Prezi-
dent həmin görüşdəki nitqində demiş-
dir: “Mən elə bu gün istərdim ki, sizinlə 
bu məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi 
aparım və bundan sonra görüləcək işlər 
haqqında danışaq. Çünki əvvəlki illərdə 
bir çox işlər görülüb. Mən Prezident 
kimi çalışırdım ki, həmişə bu sahəyə öz 
diqqətimi göstərim.”

Məhz bu diqqətin nəticəsində əsas 
teatrlarımız - Milli Dram Teatrı, Rus 
Dram Teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teat-
rı, Musiqili Teatr əsaslı təmir olundu. 
Bölgələrdə teatrlar tikildi və əsaslı təmir 
edildi, yeni teatrlar yaradıldı.

Mədəniyyət işçiləri ilə görüşdən 
dərhal sonra Prezident sərəncamı ilə 
dövlət sifarişi ilə çəkiləcək filmlərin 
istehsalı üçün Mədəniyyət Nazirliyinə 
5 milyon manat vəsait ayrıldı. Eyni 
zamanda , yardıcılıq ittifaqları və 

birliklərinin gələcək fəaliyyətinin təmin 
olunması üçün də vəsait ayrılmışdır.

Sənət adamlarının sosial vəziyyətinin 
yaxşılaşdırılması da cənab Prezidentin 
daimi diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Dövlət başçısının sərəncamları ilə onlara 
mənzillər, fəxri adlar, Prezident təqaüdü 
verilir.

Bu gün Azərbaycan incəsənəti 
ölkəmizi dünyada daha geniş miqyasda 
tanıtmaqdadır. UNESKO və İSESKO 
kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatlar 
Azərbaycanı yüksək sivilizasiyalı 
bir ölkə kimi tanıyır. Bizim bir çox 
mədəniyyət abidələrimiz UNESKO-nun 
maddi və mənəvi irs siyahısına salın-
mışdır. Hər iki beynəlxalq təşkilatın 
xoşməramlı səfiri, Azərbaycanın 
Birinci vitse –prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun rəhbəri Mehriban xanım 
Əliyevanın Azərbaycan mədəniyyətinin 
dünyada tanınmasında rolu çox böyük-

dür. Xüsusilə görkəmli sənət adamlarının 
-- şairlərimizin, bəstəkarlarımızın, elm 
xadimlərimizin yubileylərinin UNESKO 
səviyyəsində keçirilməsi Azərbaycan 
mədəniyyətinə, incəsənətinə verilən 
yüksək qiymətin nümunəsidir. 

Dövlət başçımızın mədəniyyətimizə 
göstərdiyi qayğının bir nümunəsi də 
görkəmli sənət adamlarının yubileyləri 
ilə bağlı xüsusi sərəncamlar imzala-
masıdır. Xalq rəssamı Tahir Salahovun 
yubileyi ilə bağlı keçirilən tədbirlər 
buna misal ola bilər. Cənab Preziden-
tin görkəmli sənətkar Tahir Salahovla 
görüşməsi və onu yubileyi münasibətilə 
təbrik etməsi, eləcə də, digər 
sənətçilərlə belə görüşlər dövlətimizin 
sənət adamlarına göstərdiyi qayğının 
təzahürüdür.

Dövlət başçısı xalqımızın 
mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin 
650 illik yubileyinin keçirilməsi ilə 
bağlı sərəncam imzalamışdır. Prezi-
dentin digər sərəncamı ilə 2019-cu il 
Azərbaycanda “Nəsimi ili” elan olun-
muşdur. Həmin yubileylə bağlı tədbirlər 
nəinki ölkəmizdə, beynəlxalq miqyasda 
da geniş şəkildə qeyd olunur.

Cənab Prezidentimiz mədəniyyətin 
bütün sahələrinə olduğu kimi 
rəssamlığa da böyük önəm ve-
rir. Rəssamlar İttifaqının yubileyi 
münsibətilə möhtərəm Prezident 
rəssamlarımızdan bir qrupu ilə görüşdü, 
onlara yaradıcılıqlarında böyük uğurlar 
arzuladı. Möhtərəm dövlət başçımız 
sərgilərdə iştirak etmiş, rəssamlarımıza 
fəxri adlar, Prezident təqaüdləri 
verilməsi ilə bağlı sərəncamlar imza-
lamışdır. Rəssamlarımızdan çoxunun 
yaradıcılıq emalatxanası vardır. Tez-tez 
onların əsərlərinin sərgiləri təşkil 
olunur. Əlbəttə, bu gün Mədəniyyət 
Nazirliyi bütün bu işlərin təşkilində 
əhəmiyyətli rol oynayır. Mədəniyyət 
naziri Əbülfəs Qarayev belə tədbirlərdə 
vaxtaşırı iştirak edir, rəssamlarımızın 
sosial vəziyyəti ilə mütəmadi olaraq 
maraqlanır. Bütün bunlar ölkəmizdə 
rəssamlıq sənətinin inkişaf etməsinə 

güclü stimul yaradır. İndi Azərbaycan 
rəssamlarının əsərləri xarici ölkələrin 
böyük muzeylərinin eksponatına 
çevrilmiş, müxtəlif ölkələrdə keçirilən 
beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirilir.

Prezident İlham Əliyevin uğurlu 
xarici siyasəti nəticəsində ölkəmiz 
BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, 
UNESKO, Avropa Şurası, Avropa 
İttifaqı, ISESKO və başqa təşkilatlarla 
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurub. 
Bu əlaqələrin mühüm bir müstəvisini 
mədəniyyət təşkil edir. 

Bu gün Azərbaycan dünyada 
mədəniyyətlərarası və sivilizasiyala-
rarası dialoq mərkəzidir. 2008-ci ildə 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən irəli 
sürülən mədəniyyətlərarası dialoqa dair 
“Bakı prosesi” regional təşəbbüsdən 
beynəlxalq platformaya çevrilib.

Ölkəmizdə mədəniyyət sahəsinin 
ahəngdar inkişafının təmin edilməsi, 
heç şübhəsiz, dövlət başçısının bu 
sahəyə yüksək diqqət və qayğısının 
nəticəsi, eyni zamanda, ulu öndər 
Heydər Əliyevin milli-mədəni inti-
bah amalının əbədi yaşayacağının 
təminatıdır.

Elçin ORUCOV,  
Əməkdar mədəniyyət işçisi, 

rəssam

Yeniləşən və yüksələn 
Azərbaycanın qurucusu

...Hər bir ölkənin mənəvi, mədəni həyatı da 
ölkənin səviyyəsini göstərir. Bu sahəyə daha böyük 
diqqət göstərilməlidir.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Prezident İlham Əliyev ulu öndərin 
mədəniyyət siyasətini uğurla davam etdirir

Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan müstəqil Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti 
xalqımızın milli dəyərlərini qorumağa, təbliğ etməyə yönəldilmişdir. Ümummilli liderin siyasi kur-
sunun davamçısı Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi dövrdə mədəniyyət sahəsində 
də əsaslı islahatlar aparılmış, milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafı diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. 
2003-cü ildən Azərbaycan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Bütün sahələrdə olduğu kimi 
milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması, mədəniyyətimizin xarici ölkələrdə təbliği və tarixi abidələrin 
bərpası istiqamətində əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilməyə başlanıldı. Möhtərəm Prezidentimiz 
hakimiyyətə gəldiyi ilk illərdən mədəni həyatımızın zənginləşməsi üçün ardıcıl olaraq sərəncamlar 
imzalamış və onların icrası diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Dövlət başçısı demişdir: “Azərbaycan 
xalqının çox zəngin mədəniyyəti, tarixi vardır. Biz haqlı olaraq öz mədəniyyətimizlə fəxr edirik. Bu gün 
Azərbaycan dünyada öz mədəniyyəti, musiqisi, tarixi ilə tanınan bir ölkədir”.
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