
Ümummilli lider: 
milli dəyərlərə və dövlətçiliyə 

sadiqlik nümunəsi

May ayının 10-u Azərbaycan 
üçün əlamətdar olan iki hadisə 
ilə yadda qaldı. Həmin gün ulu 
öndər Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 96-cı ildönümü və 
Heydər Əliyev Fondunun yaradıl-
masının 15 illiyi bir yerdə təntənəli 
mərasim vasitəsilə qeyd edildi. 
Bu iki əhəmiyyətli hadisənin eyni 
günə təsadüf etməsi həm tarixi 
məqamdır, həm də burada bir da-
xili məntiq vardır. Müasir müstəqil 
Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı 
Heydər Əliyevdir. Mehriban xanım 
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi fond 
Heydər Əliyevin adını daşıyır.

Ulu öndər Azərbaycan üçün 
olduqca böyük işlər görüb. 
Heydər Əliyev Fondu da həmin 
ruhda ulu öndərin işlərini davam 
etdirərək, müstəqil dövlətçiliyimizə 
ciddi töhfələr verir. 15 ildir ki, 
Azərbaycan xalqı ilə bərabər 
bütün dünya bunun şahididir. 
Çünki Heydər Əliyev Fondu dün-
yanın hər guşəsində Azərbaycan 
mədəniyyətini təbliğ edir, ölkəmizi 
tanıdır və həm də başqa xalqların 
mədəni abidələrinin qorunması 
istiqamətində, uşaqlara, yoxsul-
lara, ehtiyacı olanlara yardım 
sahəsində olduqca vacib proqram-
lar həyata keçirir.

Bu iki əhəmiyyətli hadisənin 
eyni gündə qeyd edilməsinin 
bütün vacib aspektlərini Prezi-
dent İlham Əliyev ümummilli lider 
Heydər Əliyevin anadan olması-
nın 96-cı ildönümünə və Heydər 
Əliyev Fondunun yaradılmasının 
15 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 
mərasimdə söylədiyi nitqində dol-
ğun şəkildə ifadə edib. Dövlət baş-
çısı ümummilli liderin Azərbaycan 
dövlətçiliyi üçün gördüyü işləri 
ardıcıl şəkildə təhlil edib.

Hələ SSRİ dönəmində Heydər 
Əliyev Azərbaycanın inkişafı 
istiqamətində əhəmiyyətli ad-
dımlar atmışdı. Kremlin ciddi 
nəzarətinə baxmayaraq, ulu 
öndər Azərbaycanın milli-mənəvi 
dəyərlərinin, dilinin, adət-
ənənələrinin qorunması, bütün 
sahələrdə inkişafı istiqamətində 
fədakarlıq göstərirdi. Məhz 

Heydər Əliyevin müdrik siyasəti 
nəticəsində Azərbaycan üçün milli 
kadrlar yetişdirildi və ölkə ciddi 
inkişaf yoluna çıxdı.

Bu prosesi illərlə və düşü-
nülmüş şəkildə aparan Heydər 
Əliyev milli kadrlar ordusu yaratdı. 
Bütün bunların nəticəsi olaraq 
“...sovet dövründə – 1970-ci 
illərdə, 1980-ci illərin əvvəllərində 
Azərbaycan Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ən geridə qalmış res-
publikalardan birindən ən qabaqcıl 
respublikalardan birinə çevrilmiş-
dir. Məhz o illərdə çox möhkəm 
sənaye potensialı yaradılmışdır, 
infrastruktur layihələri icra edil-
mişdir. O layihələr ki, bu gün də 
müstəqil Azərbaycana xidmət 
göstərir”.

Ulu öndərin Kremldə yüksək 
vəzifədə çalışarkən Azərbaycan 
naminə göstərdiyi xidmətləri 
haqqında ayrıca danışmaq la-
zımdır. Xüsusilə bir sıra dairələrin 
ölkəmiz əleyhinə məkrli planları 
həyata keçirməsinin qarşısını 
Heydər Əliyevin qətiyyətli siyasəti 
və parlaq şəxsiyyəti alırdı. Bu 
məqamı dövlət başçısı İlham 
Əliyev də xüsusi vurğulayıb. Ölkə 
rəhbəri həmin aspektdə deyib: 
“1987-ci ildə vəzifədən gedəndən 
sonra xalqımız, respublikamız 
üçün problemlər başladı. İki həftə 
də keçməmiş erməni millətçiləri 
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan 
ayırıb Ermənistana verilməsi 
haqqında iddia qaldırdılar. Güclü 
Heydər Əliyev amili imkan vermir-
di ki, bu məsələ bundan əvvəlki 
dövrdə qaldırılsın. Halbuki, belə 
cəhdlər, belə meyillər var idi. 
Ancaq Heydər Əliyev amili buna 
imkan vermirdi”.

Heydər Əliyevin istefasından 
sonra yaranmış fürsətdən istifadə 
edən düşmən uzun illər hazırlığını 
gördüyü təcavüzkarlıq siyasətini 
həyata keçirməyə başladı. 
SSRİ-nin o vaxtkı rəhbərliyinin 
ciddi dəstəyi ilə ermənilər Dağ-
lıq Qarabağ ətrafında vəziyyəti 
gərginləşdirdilər. Həmin mərhələ 
ilə bağlı İlham Əliyev belə bir 
fikir ifadə edib: “Deyə bilərəm 
ki, əgər Heydər Əliyev o vaxt 
Azərbaycanın rəhbərliyində 
olsaydı, heç şübhəsiz ki, Dağlıq 
Qarabağ problemi heç vaxt yaran-

mazdı. O vaxtdan xalqımız üçün 
böyük problemlər başladı”. Bu, 
bir həqiqətdir. Təcrübə də sübut 
etdi ki, məhz Heydər Əliyev güclü 
havadarları olan düşməni cilovla-
ya bilərdi.

Yeni mərhələ: humanitar 
fəaliyyət və uğurlu 

Azərbaycan qadını obrazı

Bu tezisin sübutu Heydər 
Əliyev hakimiyyətə qayıdan-
dan sonra tədricən erməni 
təcavüzünün qarşısını ala 
bilməsidir. Ulu öndər öncə 
düşmənin irəliləyişini dayandırdı, 
sonra işğal altındakı torpaqların bir 
qismini hərbi əməliyyatlarla azad 
edib düşməni danışıqlar masası 
arxasına qayıtmağa məcbur etdi. 
Bundan sonra ulu öndər atəşkəs 
rejiminə nail oldu və Azərbaycan 
dövlətinin etibarlı inkişaf strategi-
yasını həyata keçirməyə başla-
dı. Təcrübə göstərdi ki, Heydər 
Əliyevin işləyib hazırladığı inkişaf 

kursu çox səmərəlidir və hazır-
da Ermənistan Azərbaycandan 
dəfələrlə zəifdir. Yəni keçən 
müddət ərzində Ermənistan 
dövlətçiliyi inkişaf etmədi, lakin 
Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider 
dövləti səviyyəsinə yüksəldi.

Təbii ki, müstəqil dövlət 
quruculuğu həm də ölkənin 
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək 
istiqamətində fəaliyyətlə ta-
mamlanır. Keçən müddətdə 
Heydər Əliyevin xarici siyasət 

kursu imkan verdi ki, beynəlxalq 
təşkilatlar qəbul etdikləri 
sənədlərdə Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü tanısın. Belə də 
oldu. İndi Azərbaycan yüksək 
beynəlxalq nüfuza sahib, müstəqil 
və sürətlə inkişaf edən bir dövlət 
kimi qəbul edilir. Prezident İlham 
Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, 
Azərbaycan rəhbərliyi Heydər 
Əliyevin əsasını qoyduğu siyasi 
kursu reallaşdırır və bu, həmişə 
belə olacaq!

O da sevindiricidir ki, ulu 
öndərin adını daşıyan fond da 
fəaliyyətində çox böyük uğurla-
ra imza atmaqdadır. Bu barədə 
nitqində fikir bildirən dövlət başçısı 
vurğulayıb ki, 15 il ərzində Heydər 
Əliyev Fondu bir çox sahələrdə 
– mədəniyyət, incəsənət, təhsil 
və digər sahələrdə böyük işlər 
görüb. Təhsil sahəsində fon-
dun təşəbbüsü ilə “Yeniləşən 
Azərbaycana yeni məktəb” proq-
ramı həyata keçirilməyə başlayıb. 

Həmin proqram çərçivəsində 
dövlət xətti ilə 3 min 200-dən 
çox məktəb tikilib və təmir edilib. 
Fondun xətti ilə çox sayda uşaqlar 
müalicə alıblar.

Bütün bunların sayəsində 
fond artıq dünyada böyük nüfu-
za sahib bir təşkilat kimi tanınır. 
Həyata keçirilən geniş əhatəli və 
çoxsaylı layihələr Heydər Əliyev 
Fondunun nüfuzunu durmadan 
artırmaqdadır. Prezident İlham 
Əliyev həmin bağlılıqda nitqində 
vurğulayıb: “Fondun çoxşaxəli 
fəaliyyəti Azərbaycanı dünyada 
tanıdır. Fondun dünya miqya-
sında çox böyük hörməti var. 
Azərbaycan reallıqlarının dünyaya 
çatdırılması istiqamətində - bizim 
musiqimizi, xalçaçılıq sənətini, 
muğam sənətini, digər mədəniyyət 
incilərimizi dünyaya çatdırmaq, 
təqdim etmək üçün fond çox bö-
yük işlər görür. Kitablar çap olunur, 
disklər hazırlanır, sərgilər, elmi-
praktik konfranslar, simpoziumlar 
keçirilir”.

Bunlarla yanaşı, ulu öndərin 
ildönümü üçün də əhəmiyyəti 
olan məqam kimi fond tərəfindən 
Heydər Əliyevin siyasi irsinin 
bütün dünyada geniş təbliğ 
edilməsini göstərmək olar. Şübhə 
yoxdur ki, həmin istiqamətdə 
də Heydər Əliyev Fondu ye-
ni-yeni uğurlara imza atacaq. 
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi-
denti Mehriban xanım Əliyevanın 
çox uğurlu fəaliyyəti sayəsində 
fond dövlətçiliyin inkişafı, milli 
mədəniyyətin təbliği və siyasi 
kursun təşviqi istiqamətlərində 
əhəmiyyətli proqramlar reallaşdı-
racaq.

Yuxarıda vurğulanan 
məqamlar bir daha sübut edir ki, 
ölkəmiz ulu öndərin doğum günü-
nü uğurlu nəticələrlə, böyük plan-
larla qarşılayıb. Bundan sonra da 
ölkə rəhbərliyinin qətiyyəti, yüksək 
siyasi iradəsi və milli maraqları 
əsas tutması sayəsində daha 
yüksək nəticələr əldə ediləcək. 
Azərbaycan daha çox inkişaf 
etdikcə, Heydər Əliyevin xatirəsi 
də xalq üçün daha əziz olacaq və 
dünyada ümummilli liderin nüfuzu 
yeni zirvələrə yüksələcək!
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Yeni Azərbaycan Partiyasından 
olan deputat İlham Məmmədov bildirib 
ki, AXC-Müsavat cütlüyü Azərbaycan 
gəncliyini belə öz şəxsi ambisiyaları 
üçün qurban verirdi: “Belə bir ağır 
vəziyyətdə xalq ulu öndər Heydər 
Əliyevi təkidlə Azərbaycanı xilas 
etməyə çağırdı. Ulu öndər xalqın 
təkidli tələbindən sonra Bakıya döndü 

və qardaş qırğınının qarşısını aldı, 
Azərbaycanı parçalanmaqdan, yer 
üzündən silinməkdən, ayrı-ayrı qrupla-
rın hədəfinə çevrilməkdən xilas etdi.

Azərbaycana və xalqa olan sevgisi 
ulu öndərə qüvvət verdi ki, ölkəni bu 
bəladan xilas etsin. 1993-cü il iyunun 
15-də Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri 
seçildi. Xalq ulu öndərə böyük ümid 

bəsləyirdi və ümidləri reallığa çevrildi, 
ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar 
oldu, bütün sahələrdə quruculuq işləri 
başladı”.

Deputat vurğulayıb ki, Bakıya qa-
yıtdıqdan sonra Heydər Əliyev xarici 
diplomatlarla görüşündə Azərbaycan 
həqiqətlərinı çatdırdı, ölkəmizi infor-
masiya blokadasından çıxardı, bütün 
dünya reallıqlardan xəbər tutdu: 
“Ümummilli lider xalqımızın rifahı, 
ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün 
konseptual plan hazırladı. Bu gün 
həmin siyasət Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən uğurla və yaradıcılıqla 
həyata keçirilir, ölkəmiz beynəlxalq 
arenada söz sahibinə çevrilib, 
Azərbaycan həqiqətləri artıq bütün 
dünyada qəbul olunur”.

İxracın əsas istiqaməti Rusiya olub. Aprel ayında bu 
ölkəyə 49,6 milyon dollar həcmində qeyri-neft məhsulları 
ixrac olunub. Türkiyəyə ixrac 48,6 milyon dollar, Gürcüs-
tana isə 12 milyon dollar təşkil edib.

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycandan qeyri-
neft məhsulu ixracı Rusiyaya 165 milyon dollar, Türkiyəyə 
148 milyon dollar, Gürcüstana 62 milyon dollar, İsveçrəyə 
45 milyon dollar, İtaliyaya 22 milyon dollar məbləğində 
olub.

“Xalq qəzeti”

“Xətai” stansiyası avqustda 
istifadəyə veriləcək

Hidayət Məmmədov qeyd edib ki, hazırda stansiyada 
eskalatorların sazlanma prosesi gedir: “Artıq stansiyada 
yeni eskalatorların quraşdırılması başa çatıb. Biz çalışırıq 
ki, “Xətai” stansiyasını mümkün qədər tez sərnişinlərin 
istifadəsinə verək. Tikinti-quraşdırma işləri yekunlaşmaq 
üzrədir. Eskalatorlar artıq quraşdırılıb. Avqust ayında 
stansiya yeni görkəmdə istifadəyə veriləcək”.

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

Nazir müavini Təhsil Nazirliyi 
üçün əsas prioriteti açıqladı

Məhəbbət Vəliyevanın sözlərinə görə, ümumtəhsil 
məktəblərinin VIII-XI sinif şagirdlərinin iştirakı ilə 
“Ədəbiyyat biliciləri” müsabiqəsi artıq dördüncü ildir 
keçirilir.

Nazir müavini müsabiqənin şagirdlərin Azərbaycan 
və dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin ya-
radıcılıqları barədə məlumatlılıq səviyyəsini, ədəbiyyat 
nümunələrinin mütaliə vəziyyətini öyrənmək, gənc 
nəsildə mütaliəyə həvəsi gücləndirmək və bu sahədə 
xüsusi fəallığı ilə fərqlənənləri qiymətləndirmək baxımın-
dan mühüm rolunu diqqətə çatdırıb:  “Mütaliə şagirdlərin 
şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynayır. 
Təsadüfi deyil ki, Təhsil Nazirliyi mütaliəyə ciddi diqqət 
ayırır”.

M.Vəliyeva ümumtəhsil məktəblərində şagirdlərin 
mütaliə vərdişləri və mədəniyyətinin formalaşdırıl-
ması istiqamətində tədbirlərin keçirilməsini yüksək 
qiymətləndirib.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan və Türkiyə 
bütün təhlükələrə 

birlikdə sinə gərə bilər
Qeyd edək ki, iyunun 

7-də Naxçıvanda start 
götürən “Sarsılmaz qar-
daşlıq-2019” Azərbaycan-
Türkiyə birgə döyüş 
atışlı taktiki təlimə 5000 
nəfərədək şəxsi heyət, 
200-dən artıq tank və digər 
zirehli texnika, 180-ə ya-
xın müxtəlif çaplı raket və 
artilleriya qurğusu, yaylım 
atəşli reaktiv sistemləri və minaatan, 21 ədəd təyyarə, helikopter, 
pilotsuz uçuş aparatı və silahlanmaya yeni daxil edilmiş müxtəlif 
növ müasir silah və texnika nümunələri cəlb olunub.

Təlimin məqsədi qərargahların müştərək döyüş əməliyyatları 
planlarının hazırlanması, şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsinin 
artırılması və birgə tapşırıqları icra etmək vərdişlərinin inkişaf 
etdirilməsi ilə Azərbaycan və Türkiyə hərbi bölmələrinin qarşılıq-
lı fəaliyyətinin koordinasiyasına nail olmaqdır.

“Sarsılmaz qardaşlıq-2019” Azərbaycan–Türkiyə birgə döyüş 
atışlı taktiki təlimi iyunun 11-də başa çatıb.

Qüdsə giriş bağlanır 

Bildirilir ki, bu, şəhərə giriş istiqamətində hazırda 
fəaliyyət göstərən yolda tıxaclara və sıxlığa səbəb 
olacaq. Yolda yalnız ictimai nəqliyyatın hərəkətinə icazə 
veriləcək.

Yeni böyük yolun isə təxminən 3 il müddətinə inşa 
ediləcəyi qeyd olunur.

Şagirdlərin kitaba, bədii ədəbiyyata üz 
tutması, mütaliəyə istiqamətləndirilməsi 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən prioritet məsələ 
kimi qəbul edilir. Bunu “Ədəbiyyat biliciləri” 
müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması 
mərasimində çıxış edən təhsil nazirinin müavini 
Məhəbbət Vəliyeva bildirib.

Ulu öndər Heydər Əliyev 
Azərbaycanı parçalanmaqdan xilas etdi Türkiyənin Milli Müdafiə naziri Hulusi Akar 

bildirib ki, Azərbaycan və Türkiyə bütün 
təhlükələrə birlikdə sinə gərə bilər. Nazir 

qeyd edib ki, Türkiyə və Azərbaycan arasında 
münasibətlər bütün sahələrdə yüksək səviyyədə 
inkişaf edir.

Uğurlu siyasi kurs və mədəniyyət diplomatiyası:

inkişaf modelinin yeni çalarları
T arixdə xoş təsadüflərə rast gəlinir. Ancaq hər bir təsadüfün də arxasında bir zərurət 

vardır. Heydər Əliyevin doğum günü ilə onun adını daşıyan fondun yubileyinin 
eyni günə təsadüf etməsi də tarixi zərurətdir. Həmin gün müəyyən mənada ikiqat 
əlamətdar sayıla bilər. Həm ulu öndərin əziz xatirəsi bir daha yad edilib, fəaliyyəti 

haqqında geniş danışılıb, dövlət quruculuğu kursunun müxtəlif aspektləri bir daha təhlil edi-
lib, həm də Heydər Əliyev Fondunun uğurlu fəaliyyəti barədə söhbət açılıb. Hər iki əlamətdar 
hadisə münasibətilə təşkil edilən rəsmi mərasimdə Prezident Ilham Əliyev geniş və dərin 
məzmunlu nitq söyləyərək, maraqlı tezislər ifadə edib. Bu iki hadisəyə dövlət başçısının 
nitqində yer almış fikirlərin işığında təhlili nəzər salmağa ciddi ehtiyac vardır. Həmin məsələ 
üzərində bir qədər geniş dayanmaq istərdik.

Müstəqilliyimizin ilk dövründə 
AXC-Müsavat cütlüyünün 
hakimiyyəti səriştəsiz idarə 

etməsi, vəziyyətdən öz mənafeləri üçün 
istifadə etməsi Azərbaycanı parçalan-
maq və dünya xəritəsindən silinmək 
təhlükəsi ilə üzbəüz qoymuşdu. 

Qüdsə özəl nəqliyyat vasitələrinin girişi iyulun 
 14-dən bağlanacaq. Bu qərar şəhər istiqamətində 
yeni yolun çəkilməsi ilə əlaqədar verilib.

Qeyri-neft məhsullarının 
ixracı artıb

2019-cu ilin aprelində Azərbaycanın 
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milyon dollar təşkil edib. Bu göstərici ötən ilin 
aprel ayı ilə müqayisədə 29 faiz artıb. Bu barədə 
İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiyalar 
Mərkəzi məlumat verib.

“Bakı Metropoliteni”  QSC-nin sədr müavini 
Hidayət Məmmədov bildirib ki, “Xətai” stansiya-
sı bu ilin avqust ayında istifadəyə veriləcək.


