
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 xilas-
karlıq missiyasi isə öz ölkəsinin 
ali idarəetmə sükanı arxasına 
keçən ulu öndər təhlükə qarşısın-
da qalan Azərbaycanı yorulmaz 
fəaliyyəti ilə məhv olmaqdan 
qurtardı, dirçəldib, inkişaf etdirib, 
gələcəyə inamla baxan qüdrətli bir 
dövlətə çevrdi.

Zaman keçdikcə, biz ümum-
milli 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 mü-
asir 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 ola-
raq, Heydər Əliyevi müasir 
Azərbaycan dövlətinin memarı 
və qurucusu hesab edirlər. Bö-
yük öndərimiz azərbaycançılıq 
məfkurəsini milli dövlət ideo-
logiyası səviyyəsinə qaldırmış 
lider kimi Azərbaycan tarixində 
əbədiyaşarlıq qazanıb. Bu, 
çoxmin illik dövlətçilik tariximizdə 
xüsusi bir hadisədir. Heydər 
Əliyev, həm də siyasi idarəetmədə 
öz üslubunu yaratmış yenilik-
çi 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 gö-
rüb. Heydər Əliyevin seçdiyi 
taktika hələ sovet zamanında 
bu məqsədlərə xidmət edirdi: 
Azərbaycanın iqtisadiyyatını, 
onun imperiya daxilindəki mövqe-
yini gücləndirməklə, keçici qırmızı 
bayraqlar almalı, sovetlər birliyi 
səviyyəsində tanınmalıdır ki, bu 

tanınma onu dünyaya çıxaran 
başlıca amilə çevrilsin. Heydər 
Əliyev böyük dövlət xadimi oldu-
ğuna və milli maraqları müdafiə 
etməyin texnologiyalarını yaxşı 
bildiyinə görə, 1960-cı illərin 
sonu, 1970-ci illərdə milli inkişaf 
meyillərinin geniş miqyasda yayıl-
masına 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 üçün mükəmməl strateji 
perspektivlər müəyyənləşdirdi. 
Bu, əlbəttə, mənsub olduğu xalqın 
iradəsini ifadə edən böyük liderin 
əsas tarixi missiyası idi. Bununla 
belə, Heydər Əliyevin dövlət quru-
culuğundan heç də kiçik olmayan 
bir missiyası da millət quruculuğu 
idi.

Azərbaycan çoxminillik tarixi-
nin 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 mis-
siyasına 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-siya-
si həyatında özünü göstərən 
“mülayimləşmə” prosesi bu 
nəhəng ölkənin hər yerində ol-
duğu kimi, Azərbaycanda da milli 
təəssübkeşlik hisslərinin bu və 
ya digər dərəcədə açıq təzahürü 
üçün müəyyən şərait yaratmış-
dı. 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 çıxar-
maq üçün Heydər Əliyev xal-
qın 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 

60-cı illərin sonu, 70-ci illərin 
əvvəllərindən Azərbaycanın hər 
yerində, iqtisadi, ictimai-siyasi, 
mənəvi-ideoloji həyatın, demək 
olar ki, bütün sahələrində rast 
gəlmək mümkündür.

Böyük siyasət qrossmeyste-
ri 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 lider-
lik konyukturudur ki, bunun acı 
nəticələrini Azərbaycan xalqı az 
görməmişdir. Liderlik konyunktur-
ları isə elə bir mürəkkəb sosial-
psixoloji hadisədir ki, onu nəzərə 
almadan, əslində, müəyyən 
mənada, idarə etmədən millət 
quruculuğu prosesini uğurla apar-
maq, demək olar ki, mümkün deyil.

Türk hökmdarlarının  böyük 
ənənələrini davam etdirən 
Azərbaycan rəhbəri respublikanı 
nəhəng tikinti meydanına çevir-
di: Bakı şəhəri görünməmiş bir 
sürətlə abadlaşdırıldı, Naxçıvan-
da, Gəncədə, Sumqayıtda, res-
publikanın 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 xalq-
larının lideri idi, türk dünyasının 
həm strateji, həm də taktiki 
problemlərini həll etmək yalnız 
onun üzərinə düşürdü. O döv-
rün 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 bu-
nun 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 so-
sial- 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, siyasi-ideoloji 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, ziyalıla-
rı düşündürən bir sıra suallara 
cavab verməli olarkən bildirmiş-
di: “Nə üçün 60-cı, 70-ci illərdə 
Azərbaycandan sona qədər təqib 
olunan bir dissident – millətçi 
çıxmadı? Halbuki, sovetlər birliyi-
nin 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” 
deyildi, həm də və bəlkə də, daha 
çox millətin öz həqiqi keçmişi-
ni 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 ma-
raqlanır, mütəxəssisləri səfərbər 
edirdi. 

Azərbaycan ədəbiyyatının, 
mədəniyyətinin yalnız tarixi ilə 
deyil, bugünü ilə də sonsuz enerji 
ilə məşğul olan, Azərbaycan ya-
zıçıları, mədəniyyət, incəsənət 
xadimləri ilə ardıcıl görüşən, 
onların qurultaylarında fəal iştirak 
edən respublika rəhbəri millətin 
yaradıcı qüvvələrini əvvəlki 
illərin ətalətindən çıxardı, onlar-
la görkəmli yazıçı, incəsənət, 
mədəniyyət, elm xadiminin sədası 
məhz respublika rəhbərinin nüfu-
zu sayəsində qısa bir zamanda 
SSRİ-nin mərkəzindən gəlməyə 
başladı. 

Yəni Azərbaycan Heydər 
Əliyevin respublikaya rəhbərlik 
etdiyi illərdə təkcə nefti, pam-
bığı, üzümü ilə deyil, mənəvi-
intellektual sərvətləri ilə də ittifaq 
miqyasında məşhurlaşmışdı. Res-
publikanın müxtəlif rayonlarında 
dünya mədəniyyətindən, demək 
olar ki, təcrid edilmiş şəkildə yaşa-
yan, 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 forma-
laşdırmağın nəticəsi idi ki, sovet 

imperiyasının süqutu ərəfəsində 
xalq müxtəlif xarakterli provo-
kasiyaları, nəticə etibarilə, dəf 
edərək milli müstəqillik idealla-
rına 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 olundu-
ğu” 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 xa-
rakterli 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 prose-
sini yeni tarixi şəraitdə daha inam-
la davam etdirərək ən tendensi-
yalı və ya qısqanc tarixçinin belə 
etiraf etməli olduğu həqiqətən, 

cahanşümul işlər gördü. Bu-
raya aşağıdakılar aiddir: milli 
mütəşəkkilliyin müstəqil dövlətçilik 
səviyyəsində təmin olunma-
sı; dünya azərbaycanlılarının 
mədəni, ictimai-siyasi 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, icti-
mai 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 xal-
qın 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 xilas-
kar obrazı canlanmamalıdır. 
Azərbaycanın qurtuluşu Heydər 
Əliyevin şəxsində təzahür edən 
böyük bir milli, ictimai-siyasi ener-
jinin fəaliyyəti nəticəsində müm-
kün 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 qurtu-
luşunun yekunu, yaxud nəticəsi 
qurtuluşun Azərbaycanıdır. 
O Azərbaycan ki, müxtəlif 
nəsillərdən olan azərbaycanlılar 
onu arzulamış, onun qurulması 
uğrunda mübarizə aparmışlar.

Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, 
“Azərbaycan on illərlə, yüz illərlə 
bu torpaqda yaşayan bütün insan-
ların 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 insan-
ların 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 iclas-
da aşağıdakıları dedirtmişdi: 
“Azərbaycan Respublikası, 
bundan sonra onun başına nə 
gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini 
itirməyəcək, yenidən heç bir 
dövlətin tərkibinə daxil olmaya-
caq, 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 başla-
dı 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 çıxa-
raraq 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 danış-
maq isə türk böyüklərindən biri 
barəsində bəhs etmək deməkdir. 
Müstəqillik əldə etmiş heç bir 

(digər) türk dövlətinin başçısı bu 
səviyyəyə ümumən türk dünya-
sının lideri olmaq səviyyəsinə 
gəlib çatmamışdır. Türk dünya-
sının fəxri olan Heydər Əliyev 
zəmanəmizin yetirdiyi böyük 
türklərdən biri, bəlkə də, birinci-
sidir. Heydər Əliyev hər dövrü, 
hər mərhələsi məktəb olan, 
həqiqətən, qeyri-adi bir ömür 
yaşamış, yalnız mənsub olduğu 
Azərbaycan xalqının, türk xalq-
larının deyil, ümumən dünya 
xalqlarının təsəvvüründə özü-
nün 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 Prezi-
dent, Ali Baş  Komandan – oğul 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağı 
düşməndən azad etdi. 30 ildən 
sonra müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin ərazi bütövlüyü təmin 
olundu.

Qarabağın tacı sayılan Şu-
şanın 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 borc-
luyuq, 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 qurtuluşu-
nun 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 respub-
likanın gələcəyini işıqlandıracaq, 
ona müasir dünyanın üzvi, tərkib 
hissəsi olmaq üçün hər cür stimul 
verəcəkdir. 

Ümummilli liderin şah əsəri 
olan müstəqil Azərbaycan, 
qüdrətli, güclü Azərbaycan 
dövlətinin sükanı bu gün tam 
etibarlı əllərdədir. Dövlət baş-
çısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
milli dövlətçilik xətti və siyasəti 
Azərbaycana tarixi qələbələr 
qazandırmaqdadır.

Nizami CƏFƏROV, 
Milli Məclisin deputatı,  
Azərbaycanda Atatürk 

Mərkəzinin müdiri, akademik

Möhtəşəm xalq ruhunu 
Qurtuluş iradəsinə çevirən lider

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, qayda-
qanun yaradıldı.

İlham ƏLİYEV   
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. 
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