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 Beləliklə, Heydər Əliyevin 
xalqın təkidli tələbi ilə siyasi 
hakimiyyətə qaydışı Azərbaycan 
tarixinin, bərpa edilmiş 
müstəqilliyimizin yeni bir dövrünün 
əsasını qoydu. Azərbaycan xalqı, 
Azərbaycan dövlətçiliyi, dövlət 
müstəqilliyimiz xilas edildi.

Ulu öndərimizin rəhbərliyi altın-
da Azərbaycan bütün sahələr üzrə 
dinamik inkişafa qədəm qoymaqla 
yanaşı, milli mədəniyyətimizin də 
yüksək zirvələr fəth etməsi üçün 
ölkədə möhkəm zəmin yaradıldı. 

Heydər Əliyev hakimiyyətə 
qayıdandan sonra mədəniyyətə 
dövlət qayğısı daha da gücləndi. 
Ən əsası bu idi ki, Mədəniyyət 
Nazirliyində ölkənin mədəniyyət 
siyasəti müəyyənləşdi, hətta 
mədəniyyət siyasəti şöbəsi də 
açıldı. 

Heydər Əliyevin siyasi 
hakimiyyətə qayıdışı elə bir dövr 
idi ki, ölkədə mədəniyyətə diqqət 
tamamilə zəifləmiş, mədəniyyət 
abidələri baxımsız vəziyyətə 
düşmüş, mədəniyyət xadimlərinin 
bir qismi ölkəni tərk etmişdi. 
Mənəvi dəyərlərimiz diqqətdən 
kənarda qalmışdı. Teatrlarımız, 
kino nümayişi müəssisələrimiz 
tamamilə fəaliyyətsiz hala düş-
müşdü. AXC–Müsavat cütlüyü 
milli mədəniyyətimizin inkişafına 
çox ciddi təhlükə yaratmışdı. 
Amma Heydər Əliyev hakimiyyətə 
gələndən sonra vəziyyət tamamilə 
dəyişdi. Azərbaycan musiqisi, teat-
rı, rəssamlığı və digər incəsənət 
sahələri tədricən dirçəlməyə baş-
ladı. Biz bütün bunların şahidiyik. 
Musiqi sahəsində 24 bəstəkara və 
musiqişünasa Prezident təqaüdü 
verildi. Onların bir qismi müxtəlif 
ordenlərə, digər mükafatlara layiq 
görüldü.

Ümummilli liderimiz 
Azərbaycan xalqının milli 
mədəniyyətinə, tarixi qaynaqlarına 
həmişə böyük diqqətlə yanaşmış, 
millətin qan yaddaşına hopmuş 
tarixi şəxsiyyətlərimizin xatirəsinin 
yaşadılması üçün öz qayğısını 
əsirgəməmişdir.

Respublikaya rəhbərliyi 
dövründə ulu öndərimiz Heydər 

Əliyev musiqi, rəssamlıq, balet, 
teatr, kino sahəsində uğur qaza-
nan istedadların ölkədən kənarda 
tanınması üçün məqsədyönlü 
tədbirlər həyata keçirmişdir. Hələ 
SSRİ dövründə Azərbaycan pro-
fessional musiqi sənətinin baniləri 
Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Ma-
qomayevin, SSRİ Xalq artistləri, 
professional vokal sənətimizin 
banisi Bülbülün, Qara Qaraye-
vin, Niyazinin, Fikrət Əmirovun, 
Xalq şairi Səməd Vurğunun, 
Xalq yazıçısı Mirzə İbrahimovun 
yubileylərinin təkcə Bakıda deyil, 
Sovet İttifaqının digər şəhərlərində 
də təntənə ilə keçirilməsinə 
nail olmuşdur. Bununla yanaşı, 

dramaturgiyamızın banisi Mirzə 
Fətəli Axundovun, böyük drama-
turq Cəfər Cabbarlının, SSRİ Xalq 
artistləri Şövkət Məmmədovanın, 
Mirzağa Əliyevin və başqa iste-
dadlı sənətkarlarımızın, eləcə 
də Azərbaycan mədəniyyətinin 
inkişafında xüsusi yer tutan 
ayrı-ayrı sənət məbədlərinin – 
Akademik Milli Dram Teatrının, 
Naxçıvan Dövlət Dram Teatrının, 
Azərbaycan Dövlət Rus Dram 
Teatrının, Üzeyir Hacıbəyov adına 
Azərbaycan Dövlət Simfonik Or-
kestrinin yubileyləri respublikamız-
da təntənə ilə qeyd olunmuşdur

Ulu öndərin ədəbiyyata, 
incəsənətə hədsiz sevgisi 
ölkəmizdə bu sahələrin inkişafı-
na böyük təkan vermişdi. Hələ 
sovetlər dövründə məhz bu böyük 
dövlət xadiminin səyi ilə nə qədər 
yazıçı, şair, bəstəkar, rəssam 
SSRİ-nin ən yüksək fəxri adları-
na — SSRİ Xalq artisti, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı adlarına layiq 
görülmüşlər. Qara Qarayev,  Niyazi, 

Fikrət Əmirov, Rəsul Rza, Mirzə 
İbrahimov, Süleyman Rəhimov, 
Süleyman Rüstəm və başqaları 
Sosialist Əməyi Qəhrəmanı fəxri 
adı ilə təltif olunmuşlar.

Heydər Əliyevin müvafiq 
fərmanlarına əsasən, Məhəmməd 
Füzulinin 500 illik yubileyinin İraq, 
İran, Türkiyə, Fransa və Rusiyada, 
dünya şöhrətli müğənnimiz Bül-
bülün 100 illik yubileyinin Moskva, 
Tiflis və Ankarada, unudulmaz 
bəstəkarımız Qara Qarayevin 
80 illik yubileyinin Moskva və 
Parisdə, Rəşid Behbudovun 
80 illik yubileyinin Moskvada, 
Azərbaycan xalqının milli eposu 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 
1300 illik yubileyinin Fransada 
yüksək səviyyədə qeyd olunması 
Azərbaycanı bir daha yenidən 
dünyaya tanıtmışdır.

Bu tədbirlərin hər birində 
ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin şəxsən iştirak etməsi 
dövlət rəhbəri tərəfindən sənətə, 
sənətkara verilən yüksək qiymətin 
təzahürü idi.

Dünyanın ən müxtəlif meridi-
anlarında Azərbaycan mədəniyyəti 
və incəsənəti günləri keçirilmişdir. 
Buna misal olaraq Avropanın 
və Asiyanın bir çox ölkələrini-- 
Rusiya, Moldova, Ukrayna, 
Özbəkistan, Gürcüstan və s. 
ölkələri göstərmək olar.

Xalqın iftixar mənbəyi olan 
mədəniyyətin çiçəklənməsi, 
zənginləşməsi və yeniləşməsi pro-
sesi get-gedə daha böyük vüsət 
alırdı. Bu yüksəlişi gözəl diyarı-
mızda yaşayan bütün vətənsevər 
insanlar duyur, görür, alqışlayır və 
dəstəkləyirdilər.

Ulu öndər maddi və mənəvi 
dəyərlərimizin əsl xilaskarı idi. 
Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın 
böyük sərvəti hesab edirdi. Elə 
ona görə də Heydər Əliyev mənəvi 
dəyərlərin qorunması, təbliği və 
yeni estetik düşüncəyə məxsus 
əsərlərin yaradılması üçün 
nəinki mümkün olanları, hətta 
mümkün olmayanları da edirdi. 
Ulu öndər mədəniyyətimizin, 
mənəviyyatımızın 

zənginləşməsinə xidmət göstərən 
sənət adamlarını həmişə yüksək 
qiymətləndirmiş, hakimiyyətdə 
olduğu dövrdə onların yaradıcılığı 
üçün geniş imkanlar yaratmışdır.

 18 dekabr 2000-ci il tarixdə 
ulu öndərin sərəncamı ilə 2 avqust 
kino işçilərinin peşə bayramı günü 
elan edildi. Həmin ildən dövlət 
sifarişi ilə film istehsalı genişləndi. 
2000-ci ildə Azərbaycan 
Rəssamlıq Akademiyasının 
yaradılması və İncəsənət Kolle-
cinin də onun tərkibində fəaliyyət 
göstərməsi yeni rəssam nəslinin 
yetişdirilməsində əhəmiyyətli 
hadisə oldu.

Xarici ölkələrlə mədəni 
əlaqələrimiz getdikcə genişləndi. 
Azərbaycan filmləri beynəlxalq 
festivallarda göstərildi, 
rəssamlarımızın əsərləri dünyanın 
məşhur sərgi salonlarında nüma-
yiş etdirildi.

Artıq mədəniyyət və incəsənət 
xadimlərində daxili bir inam 
yarandı və ölkəmizdə mədəniyyət 
sahəsində aparılan davamlı isla-

hat onları daha ciddi yaradıcılıq 
axtarışlarına sövq edirdi.

Ümumiyyətlə, ulu öndər 
Heydər Əliyevin sayəsində 
Azərbaycan mədəniyyəti dün-
ya şöhrəti qazanmış, xalqımızı 
ləyaqətlə təmsil etmişdir. Ulu 
öndərin mədəniyyət sahəsindəki 
tarixi xidmətləri xalqımız 
tərəfindən heç zaman unudulmur.

Ulu öndərin mədəniyyət 
sahəsindəki islahatları bu 
böyük dövlət xadiminin si-
yasi kursunu uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən inamla həyata keçirilir. 
Möhtərəm Prezidentimiz xalqın 
milli xüsusiyyətlərinin qorunub 
saxlanmasında ədəbiyyatın, 
mədəniyyətin böyük rolunu 
xüsusi vurğulayaraq demişdir: 
“Azərbaycan xalqının, bizim 

hamımızın xüsusiyyətlərini qoru-
yub saxlamaq üçün, əlbəttə ki, 
ədəbiyyatımız, mədəniyyətimizin 
böyük rolu olmuşdur. Xalqın 
iftixar mənbəyi olan mədəniyyətin 
çiçəklənməsi, yeniləşməsi prosesi 
get-gedə daha böyük vüsət alır”.

Prezident İlham Əliyev 
hakimiyyətə gəldiyi dövrdən 
teatr, kino, muzey və kitabxana 
işi, tarixi abidələrin qorunması 
və s. sahələrdə uzunmüddətli 
dövlət proqramları imzalamış-
dır. Təsadüfi deyil ki, bu sahədə 
Heydər Əliyev siyasətinə sa-
diq qalaraq mədəniyyətimizin 
sürətli inkişafının təmin olunması 
üçün cənab Prezidentimiz çox 
əhəmiyyətli tədbirlərin həyata 
keçirilməsini təmin etmişdir. Neçə-
neçə mədəniyyət və incəsənət 
xadimi fəxri adlara layiq görülmüş, 
Prezident təqaüdü almışdır.

Möhtərəm Prezidentimizin 
dövründə teatrlarımız təmir 
olunmuş, Muğam Mərkəzi, Xalça 
Muzeyi tikilib istifadəyə verilmişdir.

Azərbaycan rəssamlıq sənəti 
də cənab Prezidentin diqqətindən 
kənarda qalmamışdır. Müasir 
İncəsənət Muzeyinin açılması 
 Prezidentimizin rəssamlığa 
göstərdiyi qayğının bariz 
nümunəsidir.

Ümumiyyətlə, mədəniyyət 
sahəsində Heydər Əliyev ideyaları 
getdikcə reallaşır. Azərbaycanın 
birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti,  UNESCO-nun 
və İSESCO-nun xoşməramlı 
səfiri, Mehriban Əliyevanın son 
illər Azərbaycan mədəniyyətinin 
inkişafına göstərdiyi diqqət xüsusi 
qeyd edilməlidir. Bu istiqamətdə 
Heydər Əliyev Fondunun həyata 
keçirdiyi tədbirlər təqdirəlayiqdir.

Müasir dünyada Azərbaycanın 
layiqli yer tutmasında, sivilizasiya 
marafonunda inamla addımla-
masında böyük rolu olan ulu 
öndər, müstəqil Azərbaycanımızın 
memarı, təkrarolunmaz şəxsiyyət 
Heydər Əliyevin layiqli davam-
çısı möhtərəm Prezident İlham 
Əliyev ölkəmizin ictimai-siyasi, 
mədəni həyatında baş verən köklü 
dəyişikliklərin, böyük yüksəlişin 
müəllifi olmuşdur.

“Qloballaşan dünyada 
Azərbaycan Respublikası və 
azərbaycanlılar özünün maddi-
mənəvi və intellektual potensialına 
uyğun layiqli yer tutacaqlar”-- 
deyən möhtərəm Prezidentimiz 
xalqın inkişafı yolunda dönməz 
mübariz olduğunu daim sübut edir. 
Məhz Prezident İlham Əliyevin 
rəhbərliyi altında bütün sahələrdə 
olduğu kimi mədəniyyət sahəsində 
də ürəkaçan nailiyyətlər qazanıl-
mışdır.

Azərbaycanımıza sənəti 
yüksək qiymətləndirməyi bacaran 
İlham Əliyevin başçılıq etməsi, 
həm də mədəniyyətimizin uğu-
ru, xoşbəxtliyidir. Azərbaycan 
mədəniyyəti bu günlər yeni 
islahatlar dövrünü yaşayır. Cənab 
Prezidentin və Azərbaycanın Birin-
ci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın bir qrup incəsənət 
xadimləri ilə görüşü bu islahatlara 
start vermişdir.

Azərbaycanın mədəniyyət 
getdikcə inkişaf etməkdədir və 
bu inkişafın mənbəyində Heydər 
Əliyevin ölməz ideyaları dayanır.

 Xuraman QASIMOVA, 
 Xalq artisti, professor

Mahnı, musiqi qədər, incəsənət, mədəniyyət qədər 
insanları bir-birinə heç nə bağlamır. İncəsənətin, 
mədəniyyətin, xüsusən də,  mahnının, musiqinin 
 oynadığı rolu heç bir vasitə oynaya bilməz.

 Heydər ƏLIYEV 
Ümummilli lider

Milli mədəniyyətimizin xilaskarı

AXC-Müsavat rejimi hakimiyyəti qanunsuz şəkildə 
zəbt etdikdən sonra vəziyyət ciddi şəkildə ağırlaşdı. Ölkə 
idarəolunmaz vəziyyətə düşdü. Məhz o illərdə Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daha da alov-
landı və torpaqlarımız işğal altına düşdü. Ölkəmizdə xaos, 
total böhran hökm sürürdü, iqtisadiyyat iflic vəziyyətdə 
idi. Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı çıxış yolu axtarırdı. Onu 
da əlavə edək ki, AXC-Müsavat rejimi ölkədə vətəndaş 
müharibəsini başlamışdı. Xalqımız nicat yolunu Heydər 
Əliyevin simasında gördü, onu hakimiyyətə dəvət etdi və 
bir daha öz müdrikliyini göstərdi. 

(əvvəli 1-ci səhifədə)

Heydər Əliyev öncədən dahiyanə 
surətdə bütün bunları görə bilmişdi. Ulu 
öndər siyasi iradə nümayiş etdirərək “Əsrin 
müqaviləsi”ni imzaladı, Bakı-Tbilisi-Cey-
han boru xəttinin reallaşması prosesinə start 
verdi, böyük dövlətlərlə bərabərhüquqlu 
normal münasibətlər yarada bildi. Həmin 
dövr üçün çox mühüm olan əsas faktor 
isə ümummilli liderin daxili sabitliyə nail 
olması idi.

Bu məqamı dünyanın böyük 
dövlətlərinin hər biri açıq etiraf ediblər. Doğ-
rudan da, daxili sabitliyin təmin olunmadığı 
bir cəmiyyətdə güclü dövlət qurmaq, qanu-
nun aliliyini təmin etmək mümkün deyildir. 
Sabitliyin təmin olunması ilə Azərbaycan 
stabil inkişaf üçün real zəmin əldə etdi. Bü-
tün istiqamətlərdə sürətli inkişaf üçün əsas 
yarandı. Bununla da Heydər Əliyevin 1993-
cü ildə etdiyi dahiyanə seçim Azərbaycanı 
dövlət və xalq kimi labüd fəlakətdən xilas 
etdi və tarixi tərəqqi üçün geniş imkanlar 
açıldı.

Mükəmməl şəxsiyyət və 
xarizmatik lider 

Heydər Əliyevin dövlət xadimi, ölkə 
rəhbəri kimi uğurunun kökündə isə yüksək 
şəxsiyyət olması faktoru dayanır. Heydər 
Əliyev şəxsiyyət kimi yüksək liderlik 
keyfiyyətlərinə malik idi. Hər bir şəxsiyyət 
lider olmur. Ancaq Heydər Əliyev dünya 
səviyyəsində xarizmatik lider idi. Ulu öndər 
usta diplomatik addımları ilə ən güclü 
dövlətlərin başçılarını belə ram edə bilirdi. 
Bu cür faktlar Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan 
müzakirələrdə kifayət qədərdir. Həmin 
danışıqlarda ABŞ, Rusiya və Fransanın 
dövlət rəhbərləri, təcrübəli diplomatlar, 
nazirlər iştirak edirdilər və həmin insanlarla 
Heydər Əliyev gərgin mübarizə apararaq 
Azərbaycan dövlətinin maraqlarını təmin 
edirdi. Heydər Əliyevin ABŞ-ın o dövrdəki 
vitse-prezidenti Alber Qora verdiyi usta və 
çox məntiqi cavabı diplomatiyaya tarixi na-
xışdır. A.Qor Azərbaycan Prezidentinə dünya 
ilə savaşmamağı və Dağlıq Qarabağdan 
vaz keçməyi eyham etmişdi. Onda Heydər 
Əliyev “Siz Prezident Administrasiyasını 
təmsil edirsiniz, mən isə Azərbaycan xalqını, 
mən xalqımın mənafeyinə uyğun olmayan 
sənədə imza ata bilmərəm” cavabını vermiş-
di. Yalnız bu cavabdan sonra sənəddə düzəliş 
edilmişdi.

Rusiyanın keçmiş Prezidenti Boris 
Yeltsinlə də bir neçə dəfə analoji dialoqlar 
olub. Bütün bu misallarda Heydər Əliyevə 
yüksək sayğı nümayiş etdirilməsi dünya 
liderlərinin onun şəxsiyyətinə, liderlik 
keyfiyyətinə böyük hörmətlə yanaşması-
nın nəticəsi idi. Sözün həqiqi mənasında 
Heydər Əliyevin şəxsiyyət kimi yüksək 
keyfiyyətləri mükəmməl şəkildə onun lider-
lik qabiliyyətində öz ifadəsini tapmışdı.

Elmdə şəxsiyyətin liderliyinin müəyyən 
aspektləri araşdırılıb. Bu bağlılıqda 
şəxsiyyətin iradi və psixoloji özəllikləri ayrı-
ca vurğulanır. Lakin onlarla yanaşı, analitik 
təfəkkür, çevik qərar qəbul etmək və dürüst 
olmaq kimi faktorlara da yüksək qiymət 
verilir. Heydər Əliyev lider kimi verdiyi 
vədlərin hər birinə dəqiq əməl edib. Onun-
la danışıqlar aparan hər bir siyasi lider bu 
özəlliyi ayrıca vurğulayır. Sözün bütövlüyü 
hər bir siyasi lider üçün çox önəmlidir, çünki 
bununla onun etibarlılıq səviyyəsi müəyyən 
edilir. Təbii ki, belə bir keyfiyyətə yalnız 
yüksək siyasi iradəsi olan insanlar malik 
olurlar. “Əsrin müqaviləsi”nin baş tutması, 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin reallaşması 
Heydər Əliyevin yüksək siyasi iradəsi hesa-
bına mümkün oldu. Bu barədə Türkiyənin 
keçmiş Prezidenti Süleyman Dəmirəl, 
Gürcüstan rəhbəri Eduard Şevardnadze və 
başqaları dəfələrlə fikir söyləyiblər.

Təbii ki, şəxsiyyətin kamilliyinin 
mühüm bir aspektini də müdriklik təşkil 
edir. Heydər Əliyev çox müdrik siyasətçi və 
lider idi. Platon müdrikliyi xeyirxahlıq və 
ədalətlə əlaqələndirirdi. Heydər Əliyev hər 
iki keyfiyyətə yüksək səviyyədə malik idi. 
Ədalətli olmaq haqdandır. Ulu öndər daim 
ədalətli və xeyirxah olanı edirdi. Əlbəttə, 
bütövlükdə Azərbaycan xalqı müdrikdir. 
Lakin xalq müdrikliyindən siyasi müdrikliyə 
yüksəlmək xüsusi qabiliyyət və istedad tələb 
edir. Bu baxımdan Heydər Əliyev öz xalqı-
nın mənəvi, tarixi, əxlaqi dəyərlərinə böyük 
diqqətlə yanaşırdı. Hələ sovet dövründə 

Azərbaycan dilinin, adət-ənənələrinin, 
ədəbiyyatının, musiqisinin və tarixinin qo-
runmasında misilsiz xidmətlər göstərmişdi.

Ulu öndər 1981-ci il iyunun 12-də 
Azərbaycan yazıçılarının VII qurultayında 
geniş nitq söyləmişdi. Orada Heydər Əliyev 
ifadə etmişdi: “Yazıçı sözü xalqın əməllərinə 
uyğun gəlməlidir... Tarixi simaların obraz-
ları yaradılan və tariximizin çox mühüm 
dövrləri tərənnüm olunan ədəbi əsərlər ən 
yüksək səviyyədə yazılmalıdır. Bunlar çox 
mühüm, artıq deyək ki, mürəkkəb mövzu-
lardır”. Fikrini inkişaf etdirərək Ulu öndər 
“tarix tələbkar imtahançıdır” deməklə, milli 
mədəniyyət qarşısında böyük məsuliyyəti 
də önə çəkmişdi. Heydər Əliyev xalqın 
yaşamasında, inkişafında, özünü qoruma-
sında xalq yaradıcılığının, ədəbiyyatın, 
mənəvi-əxlaqi dəyərlərin yerini və rolunu 
sözün həqiqi mənasında müdrikcəsinə ifadə 
etmişdi. Onun bu mövqeyi Azərbaycan tari-
xi, fəlsəfi, ədəbi-bədii fikrinə dərindən bələd 
olması və mütəfəkkirlərimizin yaradıcılığını 
dəqiq bilməsi ilə şərtlənirdi. Yəni faktiki 
olaraq Heydər Əliyev xalq müdrikliyini 
siyasi fəaliyyətə proyeksiya edə bilən nadir 
siyasətçi olaraq tariximizdə yer almaqdadır.

Xarici siyasət: 
müdrikliyin zirvələrindən biri

Ulu öndər xarici siyasətdə də yüksək 
şəxsiyyət, xarizmatik lider və müdrik dövlət 
xadimi kimi özünü təsdiq edib. Heydər 
Əliyevin ABŞ, Avropa ölkələri, Rusiya, 
Türkiyə, İran, Çin və digər dövlətlərə etdiyi 
hər bir səfər münasibətlərdə yeni mərhələnin 
əsasını qoyurdu. Dünyanın bütün böyük 
dövlətləri ilə əlaqələrin qarşılıqlı fayda-
lı əməkdaşlıq müstəvisinə keçməsində 
Ulu öndərin müstəsna xidmətləri böyük 
minnətdarlıqla xatırlanır.

Xarici siyasət kursunu suverenlik 
prinsipi əsasında mükəmməl qaydada aparan 
Heydər Əliyev Azərbaycanın beynəlxalq 
aləmdə nüfuzunun daim artması prosesinə 
şərait yaratdı. Bir zamanlar Azərbaycana 

yuxarıdan aşağı baxanlar Heydər Əliyevin 
səyi nəticəsində strateji tərəfdaşa çevrildilər. 
Ulu öndər 1995-ci il oktyabrın 22-də Nyu-
Yorkda BMT Baş Məclisinin xüsusi təntənəli 
iclasında Azərbaycanın xarici siyasətinin 
əsas məğzini dünyaya bəyan etmişdi. Heydər 
Əliyev ifadə etmişdi: “Azərbaycan xalqının 
iradəsini ifadə edərək bəyan edirəm ki, biz 
Yer kürəsinin hər hansı bir nöqtəsində və hər 
hansı bir formada təcavüzkarlığı pisləyirik. 
Biz sülh istəyirik. Biz bütün dünyada sülh 
istəyirik, bizim regionda sülh istəyirik, 
bütün qonşu dövlətlərlə sülh və mehriban 
münasibətlər istəyirik”.

İndi dünyanın böyük dövlətləri də 
açıq etiraf edirlər ki, Azərbaycan Cənubi 
Qafqazda ən etibarlı tərəfdaşdır. Azərbaycan 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmini 
prosesində özünəməxsus statusu olan dövlətə 
çevrilib. Hazırda Azərbaycan Cənubi Qafqa-
zın geosiyasi dayaq nöqtəsi kimi qəbul edilir. 
Bu isə birbaşa olaraq Heydər Əliyevin uğur-
lu xarici siyasət kursu yaratması sayəsində 
mümkün olub.

Vurğulanan kontekstdə onu da qeyd 
etmək gərəkdir ki, Heydər Əliyevin 
Azərbaycan üçün ən böyük xidmətlərindən 
biri çox layiqli siyasi varis yetişdirməsidir. 
Bu məsələ hazırda bütün dünya üçün aktual 
məsələlərdəndir. Layiqli siyasi varisliyin 
təmin edilmədiyi ölkələrdə indi sabitlik 
ya yoxdur, ya da çox zəifdir. Bunu qonşu 
ölkələrdə, Şərqi Avropada, Asiyada və başqa 
məkanlarda görə bilərik. Heydər Əliyev isə 
öz siyasi varisini dəqiq müəyyənləşdirdi, 
təcrübə də göstərdi ki, millət fədaisi qətiyyən 
yanılmayıb.

Prezident İlham Əliyevin son 15 ildə 
göstərdiyi fəaliyyət həmin tezisin doğ-
ruluğunu tam təsdiq edir. Dövlət başçısı 
dəfələrlə vurğulayıb ki, ulu öndərin əsasını 
qoyduğu siyasi kursu həyata keçirir, zamanın 
tələbinə uyğun inkişaf etdirir. Keçən 15 il 
ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı 3,2 dəfə 
böyüyüb. Qeyri-neft sektorunda artım 2,8, 
sənaye istehsalında 2,6, kənd təsərrüfatında 
isə 1,7 dəfə olub. Bu müddətdə ixracat 4,1 
dəfə artıb. Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 

46 milyard dollara (2018) çatıb. 2003-
2018-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına qoyulan 
sərmayənin həcmi 250 milyard dollar təşkil 
edir. 2019-cu ilin ilk üç ayı ərzində sənaye 
istehsalı 4,4 faiz artıb. Qeyri-neft sektorunda 
bu göstərici 15,6 faiz təşkil edib. Üç ayda 
kənd təsərrüfatı 3,6 faiz, əhalinin gəlirləri isə 
5,5 faiz artıb. Bu müddətdə ölkə iqtisadiyya-
tına 2,8 milyard dollar sərmayə qoyulub.

Bütün bunları Baş Nazir Novruz 
Məmmədovun bütövlükdə Azərbaycanda 
yeni keyfiyyətli inkişaf modelinin formalaş-
ması kimi xarakterizə etməsi maraq doğurur. 
Bu baxımdan bütün istiqamətlərdə islahatla-
rın dərinləşməsi əlamətdardır.

Bir qədər əvvələ qayıtsaq, 2014-cü il 
sentyabrın 20-də Cənub Qaz Dəhlizinin 
təməlinin qoyulmasını ayrıca vurğulamalı-
yıq. Bu, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 
təmin edilməsində irəliyə doğru böyük bir 
addım idi. Həmin dəhlizin uzunluğu 3500 
kilometrdir. Ümumi dəyəri 40 milyard 
dollardan artıqdır. 2018-ci il iyunun 12-də 
isə TANAP boru kəmərinin rəsmi açılış 
mərasimi keçirildi. Prezident İlham Əliyev 
1994-cü il sentyabrın 20-də Bakıda imza-
lanmış “Əsrin müqaviləsi”nin – “Xəzər 
dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən 
“Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” 
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə 
işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqın-
da Saziş”in müddətinin 2050-ci ilə qədər 
qüvvədə qalmasını təmin edən müqaviləni 
imzaladı. Yeni şərtlərə görə, SOCAR-ın payı 
11 faizdən 25 faizə qaldırılıb. Mənfəət nef-
tinin 75 faizi Azərbaycana veriləcək. Həmin 
saziş çərçivəsində 8 il ərzində xarici inves-
torlar tərəfindən ölkəyə bərabər hissələrlə 
bonus kimi 3,6 milyard dollar ödəniləcəkdir.

Bunlardan başqa, böyük geosiyasi, 
iqtisadi, ticari və tranzit əhəmiyyəti olan 
bir neçə layihə artıq reallaşdırılıb. Onlar-
dan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu, Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanını, Abşeron 
Logistika Mərkəzini ayrıca vurğulamaq 
lazımdır. Bunlar Avrasiya məkanında 
Azərbaycanı əhəmiyyətli tranzit daşımaları 
mərkəzlərindən birinə çevirir. Əlbəttə, bütün 

bu uğurların kökündə ulu öndərin keçən 
əsrin 90-cı illərində formalaşdırdığı siyasi 
kurs dayanır.

Ulu öndərin siyasi kursunun məzmun və 
mahiyyətinə uyğun olaraq, Prezident İlham 
Əliyev Azərbaycanın xarici siyasətində 
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin ədalətli həllinə nail olma-
ğa xüsusi diqqət yetirir. 2016-cı il Aprel 
döyüşləri və Naxçıvanda keçirilən xüsusi 
əməliyyat sübut etdi ki, Azərbaycan güclü 
orduya malikdir və ordu ölkə rəhbərliyinin 
qarşıya qoyduğu vəzifələri yerinə yetirmək 
iqtidarındadır. Bununla yanaşı, Prezident 
İlham Əliyev münaqişənin danışıqlar 
yolu ilə ədalətli həllinə üstünlük verir. Bu 
istiqamətdə dövlət başçısı son dərəcə aydın 
və prinsipial mövqe nümayiş etdirir. Konkret 
olaraq, münaqişə yalnız Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə həll 
oluna bilər.

Ermənistanın yeni rəhbərliyinin 
Dağlıq Qarabağ nizamlanması üzrə da-
nışıqların formatının dəyişdirilməsi üçün 
göstərdiyi cəhdin qarşısını da ölkə rəhbəri 
qətiyyətlə aldı. İndi münaqişənin həlli ilə 
bağlı müzakirələr ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə öncələr 
müəyyən edilmiş formatda davam edir.

Heydər Əliyevin siyasi kursunu inkişaf 
etdirən Prezident İlham Əliyevin fəallığı 
sayəsində 2011-ci ildə Azərbaycan 155 
dövlətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şura-
sının qeyri-daimi üzvü seçildi. Azərbaycan, 
eyni zamanda, 120 dövlətin təmsil olunduğu 
Qoşulmama Hərəkatında da uğurla fəaliyyət 
göstərir. Ölkəmiz Avropa İttifaqına üzv olan 
9 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq sənədi imza-
layıb. Beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daim 
yüksəldən Azərbaycan “Qlobal Rəqabətlilik 
Hesabatı”nda 35-ci yeri tutur. “Doing 
Business 2018” hesabatında isə inkişaf 
göstəricisinə görə 57-ci yerdədir. Azərbaycan 
Avropa və Mərkəzi Asiya regionu üzrə 3 ən 
islahatçı ölkədən biridir.

Ulu öndərin siyasətinin davamı olaraq 
Azərbaycan rəhbərinin əldə etdiyi digər 
nailiyyətləri də yada salmaq olar. Ancaq 
yuxarıda vurğulanan məqamlar da tam təsdiq 
edir ki, Heydər Əliyev həm mükəmməl 
dövlət quruculuğu kursu işləyib hazırlamış, 
həm də başlanan işləri böyük uğurla davam 
etdirə bilən layiqli siyasi varis yetişdirmişdir. 
Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin 
keçmişi, indisi və gələcəyi arasında möhkəm 
əlaqə yarada biləcək irs qoyub gedib. Bu 
mənada ulu öndər böyük dahi, mükəmməl 
şəxsiyyət-lider və müdrik dövlət xadimidir!
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Dahi şəxsiyyət və müdrik lider:
Ulu öndər Heydər Əliyevi anarkən...


