
Heydər Əliyev – son iki 
əsrin parlaqlıq səltənəti

Bütün varlığı, ruhu, duyğuları ilə Azərbaycan olan, ömrünün 34 ilini milli dövlətçilik 
ideologiyasının inkişafına həsr edən, dövlət müstəqilliyimizin memarı ulu öndər 
Heydər Əliyev təkcə milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafına töhfələr vermədi. Həmçinin 
milli mənlik və milli kimlik şüurumuzun inkişafına təkan verdi. Ümummilli lider 
genişmiqyaslı layihələri, çoxşaxəli fəaliyyəti ilə hər bir azərbaycanlının ruhuna, 
duyğusuna vətənpərvərlik toxumları səpdi. 2003-cü ilin dekabrında Vətəndən çox-çox 
uzaqlarda, Amerika Birləşmiş Ştatlarında dünyasını dəyişən Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 
son nidası da “Azərbaycan” oldu! Ömrü boyu ağrısını, kədərini çiyinlərinə alıb dünyanın 
dörd bir yanını dolandığı Vətəninə çiyinlərdə gəldi. Tikdiyi, qurduğu məmləkətinə, 
sevgili xalqına və dövlətinə son məqamda da birliyi, bütövlüyü öyrətdi. 
Qətiyyətlə söyləyə bilərik ki, ulu öndər 

Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının son 
iki yüz ildə yetişdirdiyi ən parlaq şəxsiy-
yət, müstəsna liderlik keyfiyyətlərinə malik 
misilsiz dövlət adamıdır. Belə böyük dü-
haya sahiblik, heç də hər xalqa nəsib olan 
xoşbəxtlik deyil. 

1990-cı ilin 20 Yanvar dəhşətlərindən 
sonra şəhidləri çiyninə alıb Çəmbərəkənd 
qəbiristanlığına qalxan Azərbaycan xalqı 
varlığı ilə ona şərəf gətirən, onu zamanın 
sərt sınaqlarından çıxaran liderini bağrı-
nın başında Fəxri xiyabana gətirdi. Adını 
daşıyan Binə Hava Limanında çiyinlərdə 
yerə enən, Respublika Sarayında milləti, 
məmləkəti ilə vidalaşan ulu öndər Fəx-
ri xiyabanda torpaq sevgisinə qovuşdu. 
Azərbaycanın, Türk dünyasının, Şərqin 
müqəddəs ziyarətgahlarından birinə çev-
rildi. İndi hər gün bu böyük müqəddəsliyin 
ziyarətinə gəlirlər. 

Milyonlarla insan Tanrının torpaq 
müqəddəsliyindən, daş ucalığından keçib 
haqqa doğru yol gedir! Bu yol insanlığı 
Tanrı dərgahına aparan ən qısa yollardan 
biridir. Tanrıdan boy alan, könüllərdən 
boylanan, Haqqa sığınan o yolun yolçu-

sunu hər yerdə elçi, böyük azərbaycanlı, 
qüdrətli türk kimi etirafda bulunur, qəbul 
edirlər. Bunun üçün qürurlanmağa, bu 
müqəddəs ruhun sahibi ilə öyünməyə 
dəyər!

O, Nuhun çıxdığı torpaqdan qopan, 
Əshabi-Kəhf, Gəmiqaya müqəddəsli-
yindən keçən, Ağrıdağdan Tanrıdağına, 
Altaylardan Anadoluya, Çin səddindən 
Avropaya haray salan türkün Qaba ağac 
sevdası, Boz qurd dəyanəti, Bütöv Azər-
baycan naminə qılıncı qələmə çevirən 
Sərkərdə-Xaqan ucalığıdır!

Adətən, şəxsiyyətləri tarix yetirir. Bü-
tün zamanlarda tək-tək şəxsiyyətlər də 
olub ki, onlar tarixi yaradıblar. Tərəddüd 
etmədən deyə bilərik: onlardan biri, bəlkə 
də, birincisi Azərbaycan xalqının ümum-
milli lideri Heydər Əliyevdir. Bu böyük 
şəxsiyyət 10 milyondan çox azərbaycanlı 
üçün müstəqil Azərbaycan dövlətinin me-
marı, yer üzünə səpələnmiş 50 milyondan 
artıq dünya azərbaycanlılarının həmrəyli-
yinin təminatçısıdır.

Heydər Əliyev həm də indi Müstəqil 
Dövlətlər Birliyini, Baltikyanı dövlətləri 
çevrələyən və bir vaxtlar SSRİ adlı bir 

dövlətdə yaşayan irili-xırdalı xalqlar və 
millətlər üçün əzizdir. Belə ki, 15 müttə-
fiq respublikanı əhatə edən bu nəhəng 
ərazidə elə bir guşə tapılmaz ki, Heydər 
Əliyevin İttifaq rəhbərliyi dövründə orada 
hansısa quruculuq işi aparılmasın. 

Heydər Əliyev, eyni zamanda dünya 
miqyasında tanınmış böyük siyasi və ic-
timai xadim idi. Heydər Əliyev əzəmətli, 
bənzərsiz və təkrarsız insan, dahi şəx-
siyyət idi. O, tarix yaradırdı. Çünki o, özü 
tarixin canlı bir salnaməsi, daha doğrusu, 
tarixin özü idi. Azərbaycan tarixinin uzun 
və şərəfli bir dövrü onun adı ilə bağlıdır. 
Tarixə qızıl hərflərlə həkk olunan bu ad 
bütün dillərdə eyni səslənir: Heydər Əli-
yev. Bu adın sahibi ilə hər bir azərbaycanlı 
iftixar hissi keçirir. 

Millətinin şərəf, ləyaqət, məmləkətinin 
cəsarət rəmzi olan bu qüdrətli şəxsiyyət-
lə əlində Quran, ruhunda Turan olan hər 
bir müsəlman, türk də qürur duyur. Çünki 
o, iman sahibi idi. Kamili cahildən ayırır, 
haqqa bələdçilik edirdi. O, Avropa qiyafə-
li Şərq mütəfəkkiri idi. Bəşəriyyəti birliyə, 
qardaşlığa çağırırdı. Dünyanı Odlar yur-
dunun oduna, işığına tapındırdığı kimi, 
Tanrının ona bəxş etdiyi ömür payını da 
millətinin, məmləkətinin, bəşəri dəyər-
lərin eşqinə şama çevirirdi. Hücumlara, 
səlib yürüşlərinə, repressiya və mühari-
bələrə baxmayaraq, bu gün ayaqda olan, 
bayrağı bayraqlara qarışan Azərbaycan 
xalqı deyəndə Heydər Əliyev, Heydər 
Əliyev adı çəkiləndə Azərbaycan, Odlar 
yurdu – odun, eşqin Vətəni, məskəni, ər-
lərin-ərənlərin, pirlərin, övliyaların, ustad 
sənətkarların, el və dil bilicilərinin diyarı 
yada düşür.

Xalq, dövlət də insan kimidir, yaddaşı 
ilə yaşayır. Milli istiqlal, özgürlük sevda-
sı, azərbaycançılıq, türkçülük, turançılıq 
məfkurəsi ilə müasir Azərbaycanın me-
marı olan, varisi ilə ən Yeni Azərbaycanın 
dastanını yaradan, harada yaşamasın-
dan, hansı vəzifədə çalışmasından asılı 
olmayaraq “azərbaycanlılığını, türklüyünü 
unutmayan”, cəsarəti, ləyaqəti, bir türk, 
Azərbaycan kişisinə xas qeyrəti ilə tarix 
yaradan, həmin tarixə müdrikliyi, məğrur-
luğu ilə yazılan, “Azərbaycanın müstəqil-
liyi əbədidir, daimidir, dönməzdir”, “Mən 
İlham Əliyevə özüm qədər inanıram”, 
“Azərbaycan xalqının taleyi indi etibar-
lı əllərdədir” nidası ilə bizə güman – ona 
əyan dünyanın dərgahına çəkilən, mil-
lətinin yaddaş ünvanına çevrilən, bütün 
həyatını xalqına həsr edən, amalı, əməli, 
millət, məmləkət sevgisi ilə xariqələr yara-
dan ümummilli lider Heydər Əliyev sonda 
daşa, yaddaşa, sözə, səsə, nəfəsə köç-
dü. Canından artıq sevdiyi xalqı Azərbay-
canın hər guşəsində adını əbədiləşdirdi, 
ona abidələr ucaltdı. Ulu öndərə ən böyük 
abidəni insanlar qəlbində, ürəyində ucalt-
dı. Yaddaş xalısına ilmə-ilmə, naxış-naxış 
toxudu, varaq-varaq oxudu. 

Bu gün Azərbaycan bayrağı Şuşa qa-
lasında, Xudafərin körpüsündə dalğalanır. 
Ulu öndərin nigaran getdiyi Qarabağ 44 
günlük tarixi savaşdan sonra Zəfərin se-
vincini yaşayır. Möhtərəm Prezidentimiz, 
müzəffər Ali Baş Komandanın iradəsi 
ilə tikilib qurulan doğma diyarda nigaran 
ruhlar rahatlığa qovuşub. Bütün həyatını 
azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğinə 
həsr edən ulu öndərin Dünya azərbay-
canlıları ilə bağlı düşüncələrinin gerçək-
ləşməsinə belə az qalıb. İndi Təbriz Bakı, 
Bakı Təbriz söyləyir!

Şərəf CƏLİLİ

Azərbaycanın və bütövlükdə, Qafqazın son iki əsrdə yetirdiyi ən  böyük dövlət 
xadimi və görkəmli siyasətçi olan Heydər Əliyevin xatirəsi ölkənin bütün 
kollektivlərində olduğu kimi,  “Xalq qəzeti” redaksiyasında da ehtiramla yad 

edildi. Tədbir iştirakçıları ümummilli liderin redaksiyanın yerləşdiyi binanın birinci 
mərtəbəsindəki büstü önünə tər gül dəstələri düzdülər. 

Ulu öndər “Xalq qəzeti” 
redaksiyasında da anıldı

Sonra baş redaktor Əflatun Amaşov 
Azərbaycan tarixinin Heydər Əliyev sə-
hifələrindən, ulu öndərin ötən əsrin so-
nuncu onilliyində bərpa etdiyimiz dövlət 
müstəqilliyimizin qorunması yolunda at-
dığı addımlardan, ölkənin vətəndaş mü-
haribəsindən xilas edilməsindən, müasir 
Azərbaycanın dünyanın əsas aktorların-
dan birinə çevrilməsi üçün həyata keçir-

diyi siyasi-diplomatik fəaliyyətdən,  qaza-
nılmış uğurlardan söz açdı. Xüsusilə qeyd 
edildi ki, Azərbaycanın bugünkü uğurla-
rının hamısının təməlində məhz Heydər 
Əliyev siyasi kursu dayanır. Əlavə edildi 
ki, ulu öndər özünün Azərbaycan dilində-
ki ilk nitqini məhz bu qəzetin 50 illiyi mü-
nasibətilə 1969-cu ildə keçirilən təntənəli 
mərasimdə səsləndirmişdir. Eləcə də, ulu 
öndər “Xalq qəzeti”nin 75 illiyinə göndər-
diyi təbrik məktubunda yazmışdır ki, uzun 
müddət ”Kommunist” adı ilə nəşr edilən 
bu qəzet bütün sovet dövrü ərzində Azər-
baycanın ictimai, iqtisadi və mədəni həya-
tının güzgüsü olmuşdur. 

Xatırladaq ki, jurnalistlər başqa peşə 
sahiblərinə nisbətən daha şanslıdırlar 
ki, o böyük dövlət xadimi ilə yaxından 
görüşmək imkanları olub. Belə ki, “Xalq  

qəzeti”nin baş redaktoru Əflatun Amaşov 
hələ jurnalist təşkilatlarından birinin rəh-
bəri olduğu zaman ulu öndərə “Jurna-
listlərin dostu” mükafatını şəxsən təqdim 
etmiş, məsul katib İlqar Rüstəmov Fransa 
səfəri zamanı təyyarədə ondan müsahibə 
almışdır. Əməkdaşlarımız Qüdrət Piriyev, 
İlqar Həsənov və Namiq Əhmədov ulu ön-
dərin siyasi fəaliyyətinin Naxçıvan dövrü 

zamanı muxtar respublikada onunla gö-
rüşmüş,  Əli Nəcəfxanlı və Tahir Aydın- 
oğlu televiziya jurnalistləri kimi onun təd-
birlərində iştirak etmiş, Ruslan Rəfizadə 
“Əsilzadələrin təmsilçisi” kimi qəbulunda 
iştirak etmiş, mən isə əvvəl  dövlət radio-
sunun, sonra isə “Xalq qəzeti”nin müxbiri 
kimi 1993-cü il iyunun 9-dan – ümummilli 
liderin Naxçıvandan Bakıya gəldiyi gün-
dən etibarən yeddi il sərasər görüş və 
qəbullarında iştirak etmişəm. Ulu öndərin 
əməlləri yaşayır. Onun adı qəlbimizdə, 
yaratdığı ordu səngərlərimizdə, siyasi va-
risi isə dövlətimizin sükanı arxasındadır. 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ,   
Elşən AĞALAR (foto),  

“Xalq qəzeti” 

Fəxri xiyaban – daha böyük izdiham...

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 
vəfatından 19 il ötür. Hər il olduğu kimi, bu il də xalqımız ulu 
öndərin xatirəsini böyük hörmət və ehtiramla yad edir. Dünən, 
dekabrın 12-də unudulmaz dahi şəxsiyyətin növbəti anım günü 
hava tutqun və yağmurlu olsa da, ziyarətə gələnlərin ardı-arası 
kəsilmirdi. 

Milyonlarla azərbaycanlının 
qəlbində özünə taxt quran,  bütün 
ömrünü  Vətəninə, xalqına xid-
mətə həsr edən böyük  azərbay-
canlının məzarı həmişəkindən də 
çox gül çələnglərinə qərq olub. Ət-
rafda dahi rəhbəri yad etmək üçün 
axışan izdihamı müşahidə edirik. 
Ziyarətçilər ulu öndərə rəhmət 
oxuyur, onun Azərbaycan üçün 
etdiklərini minnətdarlıqla xatırlayır,  
məzarının qarşısına gül qoyaraq 
keçirlər. Fəxri xiyabana gələnlərin 
içində bütün təbəqələrdən olan in-
sanlar var. Ziyalılar, sadə, zəhmət-
keş vətəndaşlar, onun dövründə 

müxtəlif vəzifələrdə çalışmış təqa-
üdçü dövlət qulluqçuları, ehtiyatda 
olan zabitlər və digərlərini burada 
görmək mümkündür. Bir qədər 
öncə  dövlət başçısı İlham Əliyev 
də Fəxri xiyabana gələrək xalqı-
mızın ümummilli liderinin məzarını 
ziyarət edib.  

Azərbaycan tarixinin görkəmli 
hökmdarlarından məqalə və kitab-
lar yazan, Heydər Əliyev haqqında 
silsilə xatirələri maraqla oxunan, 
ulu öndərin hakimiyyətə qayıdışı-
nı ürəkdən dəstəkləyənlərdən biri, 
tədqiqatçı Cahangir Hüseyin Əf-
şarı da burada görürük. Həmişə 

olduğu kimi, ürəyi doludur:
– 1992-ci ildə mən Ağdaş 

 rayonunda Polis İdarəsinin rəisi iş-
ləyirdim. Ölkədə xaos hökm sürür-
dü. Durumun getdikcə daha ağır 
vəziyyət alması Ali Sovetin de-
putatı kimi məni də ciddi narahat 
edirdi. Buna görə də ilk fürsətdə Ali 
Sovetin sessiyasında söz alıb çıxış 
etdim. Ölkədəki anarxiyanı, siyasi 
təbəddülatı izah etdim. Anlatdım 
ki, müstəqilliyimiz uçuruma gedir, 
qarşısını almalıyıq.  Azərbaycanı 

bu bəladan  yalnız Heydər 
Əliyevin xilas edə biləcəyini vurğu-
ladım. Mənim bu təklifim bəziləri 
tərəfindən ciddi etirazla qarşılandı. 
Hətta məni qınayanlar da oldu ki, 
sən niyə narahatsan, axı vəzifən 
var. Mən isə həqiqəti demişdim. 
Kimlərə xoş gəlməsə də. Hətta bu 
çıxışıma görə vəzifəmdən azad 
edildim. Allah ulu öndərə rəhmət 
eləsin. O, hər zaman bizim qəlbi-
mizdə yaşayacaq.

Cahangir müəllimdən ayrı-
landan sonra kənara çəkilib mü-
şahidələrimizə davam edirik. 
Həqiqətən, düşündürücü mən-
zərədir. Deyilənə görə,  insan dün-
yasını dəyişəndən sonra tədricən 
unudulur. Amma bu fikir milyon-
ların sevimlisi olmuş dahi şəxsiy-
yətə – ulu öndərə qətiyyən aid ola 
bilməz. Fəxri xiyabanda gördüklə-
rimiz də bunu sübut edir.  Heydər 
Əliyevi ziyarət edənlərin ardı-arası 
kəsilmir. Qədirbilən insanlar hər 
zaman burada olub, olacaq da. 
Xalqımız da qədirbiləndir – ömrü-
nü xalqının yolunda şam kimi əri-
dən bir şəxsiyyəti unutmamaqla 
bunu əyani sübut edir.

Ziyarətçilərdən biri AMEA 
Mərkəzi Elmi Kitabxananın baş 
direktoru, professor Məmməd 
Əliyev bildirir ki, o, hər za-
man ümummilli liderin pərəs-
tişkarı olub. Xüsusən, onun 
ziyalılara qayğısı, müəllim- 
alim kontingentinə saf və qay-
ğıkeş münasibətini hər zaman 
xatırlayır: 

– Yadımdadır, 2000-ci ildə biz 
ümummilli liderlə Bakı Slavyan 
Universitetində görüşə bildik. O 
zaman Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin də bu universitetə gəlmiş-

di və ona ali təhsil ocağının Fəxri 
doktoru titulu təqdim edilirdi. Çıxışı 
zamanı ulu öndər dedi ki, burada 
çalışan professor-müəllim heyəti 
Azərbaycan ziyalılarının qaymaq-
larıdır. Onun bu fikirləri indi də hə-
min universitetdə hər kəsin görə 
biləcəyi lövhədə qeyd edilmişdir. 
Bu fikir bizi çox qürurlandırmışdı. 
Bu, onun müəllim peşəsinə verdi-

yi dəyəri sübut edirdi. Hələ sovet 
dövründə ulu öndərin təşəbbü-
sü ilə minlərlə azərbaycanlı gənc 
keçmiş SSRİ-nin müxtəlif şəhər-
lərindəki ali məktəblərə oxumağa 

göndərilirdi. Yeni ixtisasların qa-
zanılmasına  nail olmaq, mütəxəs-
sis yetişdirmək onun daim diqqət 
mərkəzində idi. Bir sözlə, böyük li-
derin  həyatı çoxcildlik bir kitabdır, 
desək, yanılmarıq. Onun fəaliyyəti 
bütün sahələri əhatə edirdi.  Si-
yasət kimi ağır, gərgin bir sahədə 
liderlik zirvəsinə ucalmaq çox çətin 
və məşəqqətli yol olsa da, Heydər 
Əliyev mətinliyi, əzmkarlığı sayə-
sində o da fəth olunub. Hər il bura 
gəlirik, ulu öndəri ziyarət edirik. 
Həmişə gələcəyik. Onun xatirəsi 
qəlbimizdə əbədi yaşayacaq.

Özümüz də ulu öndərin məza-
rını ziyarət etdikdən sonra sağol-
laşıb fotomüxbirimizlə redaksiyaya 
geri dönürük. Dahi şəxsiyyəti ən 
isti duyğularla yad edirik. Qoy elə 
bu qeydlərimiz də ulu öndərin öl-
məz ruhuna söylənən dualardan 
olsun.

Anar TURAN,  
Elşən AĞALAR (foto),  

“Xalq qəzeti”
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