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1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan 
müstəqillik əldə etsə də, de-fakto 
bu istəyini reallaşdıra bilməmiş, 
hakimiyyətdə olan naşı və səriştəsiz 
qüvvələr ictimai-iqtisadi formasi-
ya dəyişkənliyinin doğurduğu ağır 
problemlərin öhdəsindən gəlməmişlər. 
Nəticədə, ölkədə iqtisadi tənəzzül prose-
si dərinləşmiş, vəziyyət getdikcə ağırlaş-
mış, xalqın yaşayış səviyyəsi pisləşmiş, 
qanunçuluğun, hüquq qaydalarının 
təminatında ciddi problemlər yaranmış-
dır. Müstəqillik yoluna yenicə qədəm 
qoymuş respublikada rəhbərliyi ələ 
almaq üçün ayrı-ayrı şəxslər və qruplar 
arasında mübarizə getdikcə güclənirdi. 
Xüsusilə, 1992-ci ilin may ayında 
silahlı yolla hakimiyyətə gələn AXC–
Müsavat iqtidarının siyasi səriştəsizliyi, 
qətiyyətsizliyi, dövlət idarəçiliyindəki 
naşılığı Azərbaycan dövlətçiliyinə ciddi 
təhlükəyə çevrilən neqativ meyillərin baş 
qaldırmasına – siyasi mübarizədə qa-
nunsuz silahlı birləşmələrdən istifadəyə, 
etnik separatizmə, vətəndaş itaətsizliyinə 
gətirib çıxarmışdı. Ölkədə ictimai-siyasi 
gərginliyin, özbaşınalığın, xaos və anar-

xiyanın hökm sürməsi, torpaqlarımızın 
bir-birinin ardınca işğalı xalqda sabaha 
ümidsizlik yaratmışdı.

Belə çətin məqamda xalqın yeganə 
ümid yeri ulu öndər Heydər Əliyev 
idi. Odur ki, xalq belə ağır məqamda 
ulu öndərə üz tutdu. Dahi şəxsiyyət 
Heydər Əliyevin xalqın çağırışına səs 
verməsi, birlik, həmrəylik nümayiş 
etdirməsi bu ümidsizliyi aradan qaldır-
dı. Bu, elə bir dövr idi ki, ermənilərin 
“böyük Ermənistan” yaratmaq 
niyətləri, Azərbaycanı Qafqazın siyasi 
xəritəsindən silmək planları reallaş-
maq üzrə idi. Azərbaycan torpağı etnik 
əlamətə görə parçalanıb yox olmaq 
təhlükəsi qarşısında qalmışdı. 

Azərbaycan sadəcə daxili yox, xarici 
siyasət və təhlükəsizlik problemləri ilə 
də qarşılaşmışdı. Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini ələ 
keçirməsinə baxmayaraq, ABŞ Konqre-
si Dağlıq Qarabağ münaqişəsini əsas 
gətirərək, Azadlığın Dəstəklənməsi Aktı-
na 907-ci düzəlişi edərək Azərbaycana 
Amerikanın birbaşa yardımını qadağan 
etmişdir. Maraqlıdır ki, 907-ci düzəlişdə 

məhz Azərbaycan işğalçı tərəf kimi 
göstərilirdi. 

Azərbaycan xalqı 1993-cü ilin 
oktyabrında müdrik şəxsiyyət Heydər 
Əliyev ölkə Prezidenti seçildikdən 
sonra Azərbaycan tədricən davamlı 
inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Ulu 
öndərin düşünülmüş çevik, qətiyyətli 
siyasi addımlar, o cümlədən Ermənistan 
ilə müharibəni sabitləşdirmək, daxi-
li çəkişmələri aradan qaldırmaq və 
beynəlxalq əlaqələri möhkəmləndirmək 
qarşıda duran prioritet vəzifələr idi. Ulu 
öndər 1993-cü ildə ölkəmizdə siyasi 
böhran yaşandığı, vətəndaş müharibəsi 
təhlükəsi yarandığı, Ermənistanın 
təcavüzünün gücləndiyi bir vaxtda siyasi 
hakimiyyətə qayıdaraq, Azərbaycanda 
ictimai-siyasi sabitliyin yaradılması 
üçün ciddi və təxirəsalınmaz addımlar 
atdı. Ulu öndər bu uğurlara uzaqgörən, 
məqsədyönlü siyasəti ilə nail oldu.

Xalqımızın 1993-cü il böhranın-
dan çıxması, 1995-ci ilə qədər daxili 
çəkişmələrə, xaricdən qəsblərə qarşı 
mübarizəsi müstəqil dövlətimizin ya-
şamasının sınaq dövrü oldu. Bu tarixi 
sınaqdan xalqımız ulu öndər Heydər 
Əliyevin siyasi, iqtisadi, mədəni və hərbi 
sahələrdəki zəngin təcrübəsi və müdrik-
liyi sayəsində uğurla çıxdı, dövlətçiliyimiz 
dağılmaqdan xilas edildi.

 Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdı-
şı xalqımız üçün çox çətin və mürəkkəb 
bir dövrə təsadüf etsə də, müdrik rəhbər 
Azərbaycanı böyük bəlalardan, məhv ol-
maq təhlükəsindən xilas etdi. Ulu öndər 
az müddətdə dövlətçilik ənənələrinin 
yaranmasına nail oldu, sivil, dünyəvi, hü-
quqi dövlətin qurulmasına şərait yaratdı. 
Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyə, cəbhədə 
atəşkəsə nail olmaqla gənc oğul və 

qızlarımızın ədalətsiz müharibədə həlak 
olmalarının qarşısını aldı.

Ümummilli liderin müdrikliyi və 
qətiyyəti sayəsində Azərbaycan 
müstəqil, demokratik, hüquqi və dünyəvi 
dövlət kimi inkişaf etməyə başladı. Res-
publikanın qarşısında duran problemlər 
mərhələlərlə həll olundu, əmin-amanlıq, 
ölkədə siyasi sabitlik yarandı. İctimai-
siyasi, sosial-iqtisadi, elmi və mədəni 
həyatda əsaslı dönüş başlandı, xalqı-
mızın bütövlüyü, həmrəyliyi, milli birliyi 
təmin edildi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə qayıdışından sonra ölkədə 
baş vermiş sosial-iqtisadi və siyasi inki-
şaf dövlətimizin möhkəmləndirilməsində, 
sivil dünyaya sıx inteqrasiya prosesinə 
qoşulmasında və xalqımızın strate-
ji mənafelərini təmin edən modern 
cəmiyyətin qurulmasında həlledici rol 
oynadı.

Heydər Əliyevin istər Sovet İtti-
faqında yaşadığımız illərdə 1969-cu 
ildən başlayaraq, Azərbaycanın KP 
MK-nın birinci katibi vəzifəsində ça-
lışdığı zamanda, istərsə də 1993-cü 
ildə siyasi hakimiyyətə qayıdışından 
sonra müstəqil ölkəmizin ictimai-siyasi 
və mədəni həyatında baş verən dö-
nüş, eləcə də, respublikamızın dünya 
məkanında özünəməxsus yer tutması 
onun məqsədyönlü fəaliyyətinin məntiqi 
nəticəsidir. 

Azərbaycan xalqı, sözün əsl 
mənasında, xoşbəxt xalqdır ki, Ulu Tanrı 
nadir şəxsiyyətlərdən birini, bəlkə də 
bir neçə əsrdən bir xalqın qismətinə 
yazıla biləcək böyük siyasi xadimi, ulu 
öndəri bizim qismətimizə yazıb. İstər XX 
əsrdə, istər XXI əsrdə, istərsə də bun-
dan sonrakı bütün dövrlərdə ulu öndər 
Heydər Əliyevin adı, şəxsiyyəti hər bir 
zaman Azərbaycan üçün yol göstərən 
olacaqdır. Məhz onun sayəsində bütün 
dünya Azərbaycana tamamilə başqa bir 
prizmadan baxmağa başladı. Heydər 
Əliyev hələ sovet rejiminin ideoloji 
məsələlərə xüsusi həssaslıqla yanaşdığı 
vaxtlarda Azərbaycanın milli maraqları 
üçün mümkün olan bütün işləri gördü. 
Sovet rejiminin sərt qanunlarına bax-
mayaraq, Azərbaycanda böyük iqtisadi, 
elmi və ədəbi-mədəni inkişafa, müstəqil 
düşüncəyə yol açdı. Qısa zaman 
kəsiyində Azərbaycan İttifaq tərkibində 
o zaman üçün müasir iqtisadi potensiala 
malik olan respublikaya çevrildi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
rəhbərliyi ilə XX əsrin 70-ci illərindən 
elə bir tarixi bünövrə yaradıldı ki, onun 
möhkəm dayaqları üzərində gələcəkdə 
müstəqil Azərbaycanın qurulması, yeni 
tarixinin əsasının qoyulması labüd idi. 
Həqiqətən də, sovet dönəmində xalqı-

mızın dahi oğlunun Azərbaycan üçün 
gördüyü bütün işlər uğurlu gələcəyə he-
sablanmışdı və bu potensial müstəqillik 
illərində ölkəmizin başlıca dayaqlarını 
təşkil etdi. Azərbaycanın bugünkü tarixini 
Heydər Əliyev 1960-cı illərdə yazmışdı.

Azərbaycan dilinin ana dili kimi qəbul 
edilməsi haqqında Azərbaycan Konstitu-
siyada müddəanın hazırlanıb, yazılması 
birbaşa ulu öndərin sayəsində oldu. 
Azərbaycan SSR-in 1978-ci il Konstitusi-
yasına Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 
daxil edilməsi və təsbit olunmasından 
sonra ana dilinin istifadəsində və inkişa-
fında yeni mərhələ başladı.

Dövlət dili uğrunda ardıcıl mübarizə 
aparan ümummilli lider ziyalıları, xal-
qı ana dilinin dövlət dili kimi yaşamaq 
hüququ uğrunda mübarizəyə cəlb 
edərək bütün qüvvələri səfərbər etmişdi. 
Bu, müstəqil bir ölkədə deyil, SSRİ-nin 
tərkibində olan bir respublikada baş 
verirdi. Burada da, təbii ki, müstəqil, 
gələcəyə istiqamətlənmiş addım atmaq 
böyük cəsarət tələb edirdi. Bəli, Heydər 
Əliyevin xatirələrini oxuduqda görürük 
ki, o, hələ ötən əsrin 50-60-cı illərində 
ölkəsini azad görmək istəyərək, atdığı 
bütün addımları bu istiqamətə yönəldib.

Azərbaycanda incəsənətin, 
mədəniyyətin, ədəbiyyatın inkişafı 
istiqamətində atılan addımlar, ölkə 
iqtisadiyyatının gücləndirilməsi üçün 
böyük zavodların, fabriklərin tikilməsi, 
ölkəmizdə o zaman üçün imkansız 
olan müstəqil hərbi kadrları hazırlaya 
bilən Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 
liseyin açılması, azərbaycanlı gənclərin 
ölkə hüdudundan kənara təhsil alma-
ğa göndərilməsi və s. bu kimi bir sıra 
tədbirlər bu günümüzə, müstəqiliyimizin 
daha da möhkəmləndirilməsinə və inki-
şafına istiqamətlənmişdi. 

Ermənistan Respublikası, ermənilər 
və onların pərdəarxası havadarları hər 
bir zaman Azərbaycana, türk dünyasına 
qarşı məkrli planlarını həyata keçirməyə 
çalışıblar. Amma, qarşılarında Heydər 
Əliyev kimi bir qüdrətli simanın olma-
sı onlara bu addımları atmağa imkan 
vermirdi.

Bütün mənalı ömrünü Azərbaycan 
xalqının tərəqqisinə həsr etmiş ulu 
öndər özünün əməli fəaliyyəti ilə doğma 
xalqının əbədi məhəbbətini qazana-

raq, əsl ümummilli liderə çevrildi. Həm 
əvvəlki hakimiyyəti dövründə, həm də 
müstəqillik illərində ulu öndər həmişə 
xalqla birgə olduğunu, onun taleyi ilə 
yaşadığını tarixi xidmətləri ilə sübut etdi. 
1969-cu ildən başlayaraq, Azərbaycanın 
hərtərəfli inkişafı və tərəqqisi üçün 
Heydər Əliyevin gördüyü işlərin 
bəhrəsini bu gün xalqımız daha yaxın-
dan hiss edir. 

Heydər Əliyev qısa müddət ərzində 
Azərbaycanı İttifaq miqyasında, onra isə 
beynəlxalq aləmdə tanıtdı. Ulu öndər 
keçən əsrin 70-80-ci illərində qurub-
yaratdığı, zəngin respublikaya çevirdiyi 
Azərbaycanı 1993-cü ildə məhv ol-
maqdan xilas edib rəvan inkişaf yoluna 
çıxardı. Müdrik şəxsiyyət bizə azad, 
demokratik, güclü, zəngin, xalqının rifah 
və təhlükəsizlik şəraitində yaşayışını 
təmin edən, dünya birliyinin tamhüquqlu 
üzvü olan bir dövlət bəxş etdi. Heydər 
Əliyev bizə İlham Əliyev kimi dəmir 
biləkli, dəmir iradəli müzəffər Prezident 
bəxs etdi. Bu gün hər bir azərbaycanlı 
harada yaşamasından asılı olmayaraq, 
qurucusu və memarı ulu öndər Heydər 
Əliyev olan dövlətimizlə fəxr edir. 

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 
ulu öndərin layiqli davamçısı, ləyaqətli 
siyasi varisidir. Dövlət başçımızın 
əzmkarlıqla həyata keçirdiyi siyasət res-
publika iqtisadiyyatında böyük uğurlara 
zəmin yaratdığı kimi, hər bir vətəndaşın 
həyatında da yüksəlişə səbəb olub. 
Uğurlu siyasət həm də Azərbaycanın 
beynəlxalq imicini gücləndirib. Prezi-
dent, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz işğalçı 
Ermənistanı diz çökdürüb şanlı qələbə 
qazandıqdan sonra Azərbaycanın dünya 
miqyasındakı reytinqi daha da artıb. 
Fəxrlə deyə bilərik ki, bugünkü qalib 
Azərbaycanımız ulu öndərin ideyala-
rından nur alaraq, Cənubi Qafqazın və 
elə bütün dünyanın parlayan ulduzuna 
çevrilməkdə, gələcəyə doğru inamla 
irəliləməkdədir. Getdiyin bu uğurlu yol 
daim açıq olsun, doğma Azərbaycan!

Jalə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 

məsələləri komitəsi sədrinin 
müavini 

Azərbaycanın bugünkü uğurlarının 
əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub

Bizim xoşbəxtliyimiz, Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi ondan 
ibarətdir ki, Heydər Əliyev kimi liderimiz olubdur. On il ərzində –  
1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycan böyük və uğurlu yol keçmişdir. 
Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi uğurla aparılmış və gözəl 
nəticələrə gətirib çıxarmışdır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, dünya şöhrətli 
siyasi xadim Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-ci ildönümü 
ölkəmizin hər yerində, hətta respublikamızdan kənarda da böyük 
ehtiramla qeyd olunur. Heydər Əliyev Azərbaycan tarixində fenomen 
şəxsiyyətdir. Ulu öndərin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə Azərbaycan 
dövlətçiliyi böyük təhlükələrdən xilas oldu, ölkənin ictimai-siyasi, 
sosial-iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində əsaslı 
dönüş yarandı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qurduğu Azərbaycan 
bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dünya birliyində öz sö-
zünü deyir və inkişaf edir. Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların əsasında 
Prezident İlham Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı və ulu öndərin siyasi, 
mənəvi irsinin layiqincə yaşadılması dayanır.

Mötəbər beynəlxalq tribunadan 
qətiyyətlə “Qarabağ Azərbaycandır və 
nida işarəsi” deyən, öz sözlərini real 
əməllərlə sübuta yetirən dövlətimizin 
başçısı bütün dünyaya göstərdi ki, xal-
qımız, necə deyərlər, nazilən haqqının 
üzülməsi ilə barışmadı və uğurlu əks-
hücum əməliyyatı ilə məhz ədaləti bərpa 
elədi. Beləliklə də BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının illərdən bəri havadan ası-
lı qalmış məlum qətnamələri həyata 
keçirildi. Qarabağın 30 illik işğalına son 
qoyuldu. Bölgədə məhz Azərbaycanın 
xeyrinə yeni reallıqlar yarandı. Buna 
qədər isə cənab İlham Əliyev torpaqları-
mızın hərbi güc vasitəsilə işğaldan azad 
edilməsi zərurətinə siyasi-diplomatik 
müstəvidə beynəlxalq hüquq baxımın-
dan elə zəmin yaratmışdı ki, hər vasitə 
ilə düşmənə dəstək olan havadarları 
belə Azərbaycanın haqq işi olan Zəfər 
yürüşünə açıq etiraz edə bilmədilər.

Beləcə, döyüş meydanında darma-
dağın olunan Ermənistan məcbur olub 
məğlubiyyəti qəbul etdi və işğalda sax-
ladığı ərazilərdən geri çəkildi. Noyabrın 
10-da Nikol Paşinyan Rusiya Federa-
siyasının vasitəçiliyi ilə kapitulyasiya 
aktına bərabər olan üçtərəfli bəyanatı 
imzaladı.

Azərbaycan tarixinin ən parlaq 
səhifələrini təşkil edən bu möhtəşəm 

qələbənin əldə edilməsi Prezident, 
müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin uzaqgörən siyasətinin, or-
dumuzun hərbi qüdrətinin və xalqın 
monolit birliyinin misilsiz təntənəsi kimi 
xarakterizə olunur. Cənab İlham Əliyev 
dəfələrlə bildirib ki, regiondakı yeni real-
lıqlar Azərbaycanın işğaldan azad edil-
miş əraziləri bərpa etməsini və məcburi 
köçkünlərin öz ata-baba yurdlarına qayıt-
masını şərtləndirir. Burada möhkəm sülh 
bərqərar olunmalı, beynəlxalq nəqliyyat-
loqistika şəbəkəsi yaradılmalı və region 
ölkələri mehriban qonşuluq prinsipləri 
əsasında dinc, yanaşı yaşamalıdırlar.

Müharibənin başa çatması Cənubi 
Qafqazda yeni inkişaf və quruculuq 
imkanları yaradıb. Silahlı qüvvələrimiz 
döyüş meydanını qalib kimi tərk 
edərək estafeti əmək cəbhəsinin 
adamlarına ötürüblər. İşğaldan 
azad edilmiş Füzulidə, Cəbrayılda, 
Hadrutda,Zəngilanda, Qubadlıda, Şu-
şada, Laçında, Ağdamda, Kəlbəcərdə 
infrastruktur yenidən qurulur. “Ağıllı 
kənd” və “ağıllı şəhər” konsepsiyaları 
tətbiq olunur. Bir milyona yaxın məcburi 
köçkün həmvətənimiz bərpa-quruculuq 
tədbirlərindən sonra daimi yaşamaq 
üçün öz dədə-baba yurdlarına qayıt-
mağa hazırlaşır. Artıq orada mötəbər 
beynəlxalq tədbirlər keçirilir, xarici 

qonaqlar Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
dost ölkələrin şirkətləri ilə bərabər icra 
edilən layihələrin şahidi olur və xalqı-
mızın quruculuq keyfiyyətlərinə heyran 
qalırlar. 

Hazırda həm Moskva, həm də Brüs-
sel tərəfindən Azərbaycanla Ermənistan 
arasında sülh danışıqlarının aparılma-
sı, yekun müqavilənin imzalanması 
yönümündə ciddi və intensiv səylər 
göstərilir. Artıq Ermənistan rəhbərliyi 
də reallıqla barışır və yersiz iddiaların-
dan əl çəkmək tendensiyası nümayiş 
etdirir. Əlbəttə, məğlub ölkədə, reallıq-
lar asanlıqla qəbul edilmir və bu, başa 
düşülən ağrılı prosesdir. Amma reallıqla 
barışmaq zərurəti ortalıqdadır və sülhün 
alternativi yoxdur. Prezident İlham 
Əliyev mədəniyyət paytaxtımız Şuşada 
Dünya azərbaycanlılarının Zəfər qurul-
tayındakı nitqində Vətən müharibəsində 
böyük qələbəni, cari dövrün reallıqlarını 
layiqincə dəyərləndirməklə bərabər, 
həm Ermənistan tərəfinə, həm də dünya 
birliyinə açıq mesajlar ünvanlayıb ki, 
bundan sonra hansısa siyasi oyun oyna-
maq mənasızdır.

Bu yaxınlarda ölkəmizdə – Şu-
şada və Bakıda keçirilmiş “Cənubi 
Qafqaz: İnkişaf və əməkdaşlıq” adlı 
beynəlxalq konfransda da bu barədə 
ətraflı danışılıb. Prezident İlham Əliyev 
regional və dünyəvi prosesləri geniş 
şərh edib, gerçək mənzərəni dün-
yanın tanınmış intellektual təbəqə 
təmsilçilərinin diqqətinə yüksək diplo-
matik məharətlə çatdırıb. Dövlət baş-
çısı, həmçinin Ermənistanın işğalçılıq 
xislətinin, revanşist mövqeyinin obyektiv 
təhlilini verib. Oradakı kataklizmlərin, 
təbəddülatların səbəblərini dəqiq ifadə 

edib: “Biz, həmçinin anlayırıq ki, İkinci 
Qarabağ müharibəsindən sonra erməni 
cəmiyyətinin də yaraları var. Bunu başa 
düşmək olar. Əgər yaralarımız otuz 
ilə sağalmadısa, bilirik ki, onların da 
yaraları qanlı qalacaq. Bu, reallıqdır. 
Lakin nə etmək olar?! Biz məsuliyyəti 
öz üzərimizə götürməliyik və ölkələrə 
rəhbərlik edən liderlər məsuliyyəti eyni 
olaraq qəbul etməlidirlər. İnsanları inan-
dırmağa çalışmalıdırlar ki, maraqlarımız, 
strateji gələcəyimiz naminə bizə sülh 
gərəklidir”. 

Ümidverici haldır ki, artıq 
Ermənistanda əsas qüvvələr sabun 
köpüyünə bənzəyən uydurma ideoloji 
konsepsiyaların məhv olduğunu görüb 
duyur və yola gəlmək istəyirlər. Ən azı, 
çökməkdə olan milli dövlətçiliklərinin xi-
lası üçün cari reallıqlara uyğun addımlar 
atmalı olduqlarını anlayırlar. Elə baş na-
zir Nikol Paşinyanın hökumətin iclasında 
Qarabağın statusu ilə bağlı “plankanı 
aşağı salmağa” (tələbləri azaltmağa) 
çağırışlar səsləndirməsi buna sübutdur.

Erməni diplomat Pyetro Kuçukyan 
bu günlərdə , İtaliyanın “Sussidiari” 
nəşrinə müsahibəsində deyib ki, sülh 
razılaşmasının Ermənistanın möv-
cudluğuna təhlükə olması fikri ilə razı 
deyil. “Qarabağın müdafiəsindən imtina 
etmək cəsarətli və ədalətli qərardır. Ölkə 
müharibəni uduzanda xilas etmək müm-
kün olan hər şeyi qoruyub saxlamaq 
vacibdir. Son münaqişədə biz üçmilyon-
luq əhalisi olan ölkədə minlərlə erməni 
gəncini itirmişik. Bu, bütöv bir nəslin itkisi 
deməkdir. Biz davanı uduzmuşuq, bu, 
faktdır”. 

Təəssüf ki, bu gün mitinqlərlə, 
etiraz aksiyaları ilə çalxalanan İrəvanda 

qarışıqlıq və xaos tərəfdarları da 
vardır. Revanşistlər hədlərini aşır 
və Azərbaycana qarşı ağlagəlməz 
tələblər irəli sürür, öz xalqlarına isə 
“torpaqları qaytarmaq” kimi qeyri-real 
vədlər verirlər. Onlar Azərbaycana və 
Türkiyəyə özlərinin gülünc şərtlərini 
qəbul etdirmək istəyirlər, elə danışırlar 
ki, elə bil, heç uduzmuş, regional inki-
şafda oyundankənar vəziyyətdə qalmış, 
iqtisadi cəhətdən mağmun tərəf deyillər. 
Ermənistan parlamentinin müxalif vitse-
spikeri İşxan Saqatelyan son çıxışında 
etirazçılara deyib ki, elə bir yeni hökumət 
formalaşdıracağıq ki, Azərbaycanla 
qorxa-qorxa, məğlubiyyət mövqeyindən 
deyil, “sırf milli və dövlət maraqları” 
mövqeyindən danışıqlar aparsın. 

“Armeniya” fraksiyasının rəhbəri, sa-
biq müdafiə naziri və hərbi cani Seyran 
Ohanyan isə bəyan edir ki, guya, erməni 
ordusu “keçmiş uğurları və qələbə ruhu-
nu bərpa etmək “ iqtidarındadır. Bundan 
ötrü yalnız ölkədə etirazçı vətəndaşların 
həmrəyliyinə nail olunmalıdır. 

Erməni hərbi eksperti Karen Var-
tanesyan “üçqat may bayramı”nı geri 
qaytarmaq barədə sərsəm fikirlər 
səsləndirib. Bədnam “Şərəf duyuram” 
fraksiyasının rəhbəri Artur Vanetsyan 
deyib ki, onları heç kim diz çökdürə 
bilməz. Bədbəxt görmür ki, ölkəsi 
artıq nə müddətdir, dizin-dizin sürünən 
vəziyyətdədir. “Respublika” partiyası 
sədrinin müavini Armen Aşotyan isə 
tezliklə Nikol Paşinyan yıxılandan sonra 
İrəvanda, ardınca yenidən Şuşada 
“Köçəri” havasına oynamaq arzusunu 
dilə gətirib. 

Bütün bu məntiqsiz çıxışlar sübut 
edir ki, revanşistlər qətiyyən milləti, 
xalqı düşünmürlər, onların yeganə istəyi 
hakimiyyəti ələ keçirməkdir. Guya onda 
iqtisadiyyat dərhal yüksələcək, 44 gündə 
10 min fərari yetirmiş ordu dirçələrək 
qeyrətə gələcək, Bakı ilə Ankara on-
larla hesablaşacaq və Qarabağı geri 
alacaqlar. Erməni xalqını talamış qatı 
korrupsionerlər – Koçaryan və Sarkisyan 
tərəfdarları xalqın başını beləcə,qeyri-
real vədlərlə aldatmaq istəyirlər. 
Postmüharibə dövründə ölkədə həyatı 
normal məcraya salmaq, qonşularla 
dil tapmağa çalışmaq, Bakı və Ankara 
tərəfindən uzadılan əli öpmək əvəzinə, 
sərsəm ideyalar irəli sürürlər. 

Ermənistanda ara qarışıb, məzhəb 
itməkdə ikən Azərbaycanda geniş 
tikinti-quruculuq tədbirləri görülür, mina 
xəritələri hələ də verilməyən Qara-
bağ dirçəldilir, cənnət-məkana çevrilir. 
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişa-
fa dair Milli Prioritetlər” həyata keçirilir. 
Qələbə nəticəsində işğaldan azad edil-
miş ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyya-
tına reinteqrasiyası, yeni beynəlxalq və 
regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin 
imkanları ölkənin davamlı inkişafına 
yönəldilir. Bir sözlə, Cənubi Qafqazın 
lider dövləti olan Azərbaycan region 
iqtisadiyyatının ümumi arxitekturasının 
müəyyən edilməsində daha böyük rol 
oynayır.

Başlıca reallıq budur ki, bu gün 
Azərbaycan çoxəsrlik dövlətçilik tarixinin 
ən qüdrətli dövrünü yaşayır.

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

Qələbənin yaratdığı reallıqlar qaçılmazdır Əvvəl bəziləri bizə deyirdilərsə ki, siz mövcud olan reallıqla barışın, 
bu gün mən deyirəm, hər kəs mövcud reallıqla barışmalıdır. Noyabrın 
10-da imzalanmış Bəyanata əgər kimsə müdaxilə etmək istəsə, bizim 
sərt mövqeyimizi görəcək.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Dünya praktikasında hər zaman hər kəsin barışmalı olduğu da-
nılmaz reallıqlar mövcud olub. Bu gün Cənubi Qafqaz regionunun 
da özünəməxsus gerçəklikləri var və onları məhz qalib Azərbaycan 
dövlətinin diktə etməsi fərəh doğurur. Rəşadətli Azərbaycan Ordu-
sunun 44 günlük Zəfər yürüşü ilə düşməni torpağımızdan qovması 
sayəsində qalib dövlətimiz bölgədə əsas söz sahibi olub.


