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Azərbaycan vətəninin hər güşəsini sevən  
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın soykökünə 
əsaslanmış milli adət-ənənələrimizi qoruyub ya-
şatma, mədəni irsimizin təbliğat örnəyidir. Onun 
həssas yanaşmasının nəticəsidir ki, ölkəmiz 
mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq plat-
formasına, bəşəri miqyaslı tədbirlərin keçirildiyi 
məkana çevrilib. 

Başlıca məqamlardan biri də budur ki, ölkəmiz 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə inkişaf davamlılığını 
inamla qorumaqla bərabər, beynəlxalq arenada 
da hərtərəfli dinamizm, çeviklik nümayiş etdirir. O, 
güclü diplomat, qlobal tendensiyaları məharətlə 
müəyyənləşdirməyi bacaran strateqdir. Bu, 
çətin dilemmalardakı doğru seçimi şərtləndirən 
xüsusiyyətdir. Bu, Qarabağ kimi “qordi düyünü”nü 
açmaq bacarığıdır. Məsələ heç də hərbi gücdə 
deyil. Məsələ o gücün tətbiqi üçün doğru za-
manı və şəraiti lazımınca dəyərləndirməkdədir. 
Güc həm də məqsədə və hədəfə doğru səbr və 
təmkinlə addımlamaqdır. İlham Əliyev ulu öndər 
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi Qarabağ 
hədəfinə doğru həm addımladı, həm də bu yola 
ideoloji məzmun qazandırdı. 

Prezident İlham Əliyev 44 günlük Vətən 
müharibəsində bütün dünyaya əyani şəkildə nü-

mayiş etdirdi ki, fədakar, sülhsevər Azərbaycan 
xalqı haqq işi uğrunda mübarizə aparmağa, qa-
lib gəlməyə qadirdir. Dövlət başçımızın qətiyyəti 
və cəsarəti, yüksək intellekti, beynəlxalq hüqu-
qun bütün təfərrüatlarına mahir biliciliyi İkinci 
Qarabağ savaşında erməni işğalçıları üzərində 
qələbə qazanmağımızda misilsiz rol oynadı. 
Onun hücum diplomatiyası xaricdəki erməni lob-
bisini sarsıtdı, işğalçı Ermənistanın “keçilməz” və 
“məğlubedilməz” adlandırdığı müdafiə istehkam-
ları haqqındakı mifi dağıtdı. Vətən müharibəsinin 
44 günü ərzində dövlət başçımız bütün 
azərbaycanlılar üçün əziz və yaxın insana, ailə 
üzvünə çevrildi, azərbaycanlılara 30 ilə yaxındır 
həsrətlə gözlədikləri qalibiyyət hissini qaytardı.

Alman filosofu Fridrix Nitşe fatehlərin şansa 
inanmadığını söyləyir. Prezident İlham Əliyev 
həm də şansı özü yaradan liderdir. Elə bir şansı 
ki, onun verdiyi imkanlar Azərbaycan xalqının par-
laq gələcəyi üçün inamdır, sarsılmaz təminatdır. 
Oktyabrın 31-i Azərbaycanın məhz bu təminata 
doğru çıxdığı günün – Prezident İlham Əliyevin 
Vətənə xidmət andının təntənəsidir. Xalqımız 
onun bu anda daim sadiq qalacağına əmindir. 

Səbuhi MƏMMƏDOV, 
“Xalq qəzeti”

Ulu öndər Azərbaycan dilini  
mənəvi Vətən sayırdı

Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə  
2023-cü ilin Azərbaycanda “Heydər Əliyev İli” elan 

edilməsi ictimai-siyasi həyatmızda yeni hüdudlar açan çox 
önəmli tarixi hadisədir. Ölkənin elmi-mədəni ictimaiyyəti də 
bu qərarı fəaliyyətlərinə yüksək ideyalar, yeni yaradıcılıq 
ruhu, məfkurə zənginliyi gətirən bir prosesə başlanğıc 
verən sənəd kimi dəyərləndirir. AMEA Nəsimi adına Dilçilik 
İnstitutunun baş direktoru, professor Nadir Məmmədli bu 
açıqlamasının davamında bildirdi:

–Ulu öndərin Azərbaycana 
rəhbərliyinin hər iki dövründə 
genişmiqyaslı fəaliyyətində 
ana dili siyasəti önəmli və 
davamlı yer tutub. Milli-
mədəni dəyərlərimizin misilsiz 
himayədarı Azərbaycan dilini 
mənəvi Vətən sayırdı. Bu bö-
yük insan həmişə azərbaycanlı 
olması ilə fəxr eləmiş, ana 
dilində danışmağı özünə bö-
yük şərəf saymışdı. Ümummil-
li lidrerin milli varlığımıza bu 
qədər dərindən bağlılığı və bu 
barədə qoyub getdiyi zəngin 
irs, göstərmiş olduğu mənəvi 
örnək  “Heydər Əliyev İli”ndə 
Azərbaycan dilinin daha 
dərindən tədqiqi üçün  geniş 
imkanlar açır.

Xalqımızın tarixinin, 
mədəniyyətinin, milli-mədəni 

ənənələrinin ifadəçisi olan ana 
dilinə hörmət, onun inkişafına 
qayğı və bu dili təsbit etmək 
Heydər Əliyevin dil siyasətinin 
başlıca istiqamətləri idi. Ulu 
öndərin bütün nitq və çıxışla-
rı ana dilimizin zənginliklərini 
aşkara çıxarırdı. Dahi rəhbər 
Azərbaycan dilini müstəqil 
dövlətçiliyin əsaslarından biri 
olaraq qəbul edib, onun digər 
dillər arasında yaşaması və 
daha da təkmilləşdirilməsi 
sahəsində konseptual ideyalar 
irəli sürüb.

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin “Dövlət dilinin tətbiqi 
işinin təkmilləşdirilməsi haq-
qında” 2001-ci il 18 iyun tarix-
li Fərmanının tələblərini ifadə 
edən və 2002-ci ildə qəbul 
edilmiş “Azərbaycan Respub-

likasının dövlət dili haqqında” 
Qanunun qəbulundan sonra 
Azərbaycan dili cəmiyyətin icti-
mai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi 
və mədəni həyatının bütün 
sahələrində daha geniş istifadə 
edilməyə başlandı, onun dövlət 
dili kimi maneəsiz inkişafı üçün 
münbit zəmin yarandı. 

Məhz bu hüquqi-normativ 
əsaslarla dilimizin funksional 
imkanları genişləndi, üslubları 
zənginləşdi, dilin daxili inkişaf 
meyilləri əsasında yazı qayda-
ları cilalandı. İndi Azərbaycan 
dilinin özünəməxsus inkişaf 
qanunları ilə kamil qrammatik 
quruluşu, zəngin söz fondu, ge-
niş ifadə imkanları, mükəmməl 
əlifbası, yüksək səviyyəli 
yazı normaları var. Hazırda 
ölkəmizdə cəmiyyət həyatının 
elə bir sahəsi yoxdur ki, 
Azərbaycan dili orada sərbəst 
istifadə edilməsin.

Şübhəsiz ki, müstəqilliyin 
ən mühüm atributlarından biri 
də dövlət dilinin adı və onun 
rəsmi statusu məsələsidir. 
Müstəqilliyin ilk illərində dövlət 
dili ilə bağlı fərqli mövqelər or-
taya qoyulmuşdu. Məsələnin 

ciddiliyini nəzərə alan ümum-
milli lider Heydər Əliyev bu-
nunla bağlı müxtəlif formatlı 
müzakirələr keçirdi. Müstəqil 
Azərbaycan Respublikasının 
1995-ci il 12 noyabr referendu-
mu ilə qəbul olunmuş Konstitu-
siyada Azərbaycan dili dövlət 
dili kimi təsbit olundu.

Ümummilli lider Heydər 
Əliyev dövlət dili problemi-
nin tarixi-fəlsəfi, hüquqi və 
milli-mənəvi konsepsiyaya 
əməl olunmaqla həllini tap-
maq işinə də böyük önəm 
verirdi. Ulu öndərin qarşıya 
qoyduğu bu vacib məsələni 
Azərbaycan dilçiləri sosiolinq-
vistik planda müvəffəqiyyətlə 
yerinə yetirdilər. Vətənsevər 
alimlərimiz dövlət dilimizin adı-
nın Azərbaycan dili kimi tanın-
masını (de-yure, de-fakto) tari-
xilik və dövlətçilik baxımından 
demokratik tərzdə hərtərəfli 
əsaslandırdılar. Bununla da di-
limizin adı və məzmunu həm 
siyasi, həm də elmi cəhətdən 
birmənalı şəkildə təsbit olundu.

Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa 
edəndən sonra, 1991-ci ilin 
dekabrında Azərbaycanda 
latın qrafikalı əlifbaya keçid 
barədə qərar qəbul edilsə də, 
icrası illərlə uzandı. Latın qra-
fikalı yeni əlifba kirill əlifbası 
ilə paralel işlənirdi. Ulu öndərin 
“Azərbaycan Əlifbası və 
Azərbaycan Dili Gününün təsis 
edilməsi haqqında” 2001-ci il 
9 avqust tarixli Fərmanı isə iki 
əlifbadan istifadəyə birdəfəlik 
son qoydu. Latın qrafikalı 
Azərbaycan əlifbasına keçidin 
ölkəmizdə 2001-ci il avqust 
ayında tam təmin edilməsi və 
yeni əlifbadan istifadə müstəqil 
dövlətimizin ictimai-siyasi 
həyatında, yazı mədəniyyəti 
tariximizdə mühüm hadisə oldu.

Ana dilimizi qorumaq üçün 
böyük addımlar atan ümummilli 
liderin siyasi xəttini Prezident İl-
ham Əliyev inamla davam etdirir. 
Azərbaycan dilinin yüksək dövlət 
statusu, ulu öndərin məsləkinə 
və arzularına uyğun olaraq, 
ölkəmizdə və dünyada ən yüksək 
səviyyədə təmin edilir.

Çapa hazırladı: R.TAHİR, 
“Xalq qəzeti”

Bu günlərdə xalqımız dövlət müstəqilliyimizin 
qorunub-saxlanılması, möhkəmləndirilib inkişaf 

etdirilməsi uğrunda tarixi mübarizənin aparıcı siyasi 
qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 
30 illiyini yüksək təntənə ilə qeyd edir. Rayon və şəhərlərdə, 
ayrı-ayrı kollektivlərdə keçirilən çoxsaylı toplantılarda 
Azərbaycanın və Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsi olan YAP-
ın yaradılmasının dövrün ümumxalq sifarişi, dünya şöhrətli 
dövlət xadimi Heydər Əliyevin böyük siyasətə qayıdışının isə 
zamanın hökmü olması vurğulanır, bu taleyüklü mübarizənin 
öncülləri hörmətlə yad edilir.

Müstəqillik tariximizə Heydər 
Əliyev partiyası kimi daxil olmuş, 
ulu öndərin ən yaxın silahdaşla-
rının fəal dəstəyi ilə yarandığı 
ilk günlərdən siyasi sistemdə 
xalqın köklü maraqlarını ardıcıl 
təmsil etmiş bu yeni tipli təşkilat 
ötən illərdə cəmiyyətin böyük 
inamını qazanıb, ona bəslənən 
ümidləri ən yüksək səviyyədə 
doğruldub. Ötən illərdə sıra-
larını sürətlə genişləndirən 
YAP ümumxalq partiyasına 
çevrilərək şəriksiz hakim partiya 
mövqeyinə yüksəlib.

 Belə bir partiyanın – 
Azərbaycana rəhbərliyi və 
SSRİ-nin ali rəhbərliyində 
təmsil olunduğu dövrdə xal-
qına və Vətəninə misilsiz 
xidmətləri ilə ümummilli lider 
səviyyəsinə yüksəlmiş Heydər 
Əliyevin ətrafında toplaşaraq 
Azərbaycanın mütəqilliyi və ərazi 
bütövlüyü uğrunda mübarizəni 
yüksək mütəşəkkilliklə apara 
bilən bir təşkilatın yaradılması 
heç də asan başa  gəlməmişdi. 

Ulu öndərin siyasi fəaliyyətə 
qayıdışını özləri üçün ciddi 
təhlükə sayan daxili və xarici 
qüvvələr onun liderliyi ilə yeni 
bir partiya yaradılmasını bütün 
vasitələrlə əngəllədikləri kimi, 
bu prosesin davam etməsinin 
qarşısını almaq üçün də ko-
bud “konstitusiya əməliyyatı” 
aparmaqdan çəkinməmişdilər. 
Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin ölkəni yaxınlaşan və 
dərinləşən fəlakətdən xilas edə 

biləcək yeganə siyasətçi olma-
sı barədə cəmiyyətdə səslənən 
mülahizələrdən əndişələnən 
o zamankı siyasi rəhbərlik 
əsas qanuna Azərbaycan 
prezidentliyinə namizədlik üçün 
(bu məqamda məhz Heydər 
Əliyevə) əsassız “yaş senzi” 
maddəsi daxil etmişdi.

Həmin günlərdə bu siya-
si oyunbazlıqdan hiddətlənib 
Ali Sovet qarşısında fasiləsiz 
etiraz mitinqi keçirən minlərlə 
insanların ayıq-sayıqlığı, 
vətənpərvərliyi və fədakarlığı 
bugünlərdə qədirbilənliklə xa-
tırlanır. Belə soydaşlarımız-
dan biri də o günlərdə ailəsi ilə 
birlikdə parlamentin qarşısına 
gəlib bədnam “yaş senzi”nin 
ləğv edilməsini tələb edən Arif 
Rüstəmov idi.

Arif müəllim ötən əsrin 
təlatümlü 90-cı illərinin 
əvvəllərində, dövlət 
müstəqilliyinin taleyüklü 

dövründə Azərbaycanın nicatı-
nı, xalqın xilas yolunu xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyev 
dühasının böyük siyasətə qayı-
dışında görən siyasi fəallardan 
biri olmuşdu. O vaxtdan adı 
məşhur “91-lər”in sırasında 
daim ehtiramla çəkilən Arif 
Rüstəmov ləyaqətli və şərəfli 
ömür yaşayıb, vətənpərvər icti-
mai-siyasi fəaliyyəti ilə onu tanı-
yanların qəlbində silinməz izlər 
qoyub.

Ulu öndər Heydər Əliyev belə 
yüksək əqidəli, qorxubilməz in-
sanlar haqqında demişdir ki, 
cəsarət və sədaqət sonradan 
qazanıla bilən keyfiyyət deyil, 
bu, insanın qanından gəlir. O 
tarixi sınaq günlərində xalqın 
belə qeyrətli ziyalıları haqlı ola-
raq çıxış yolunu  dahi siyasətçi, 
təcrübəli dövlət xadimi Heydər 
Əliyevin siyasi səhnəyə qayıt-
masında görürdülər. Arif müəllim 
bu amalı gerçəkləşdirmək üçün  
Yeni Azərbaycan Partiyasının 
yaradılmasını dəstəkləyənlərdən 
biri olub. 

Konstitusiyada 121-ci maddə 
ilə “yaş senzi” maneəsi yaradan 
bəzi qüvvələr xalqın Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı 
tələbinin gerçəkləşməsinin qar-
şısını almağa cəhd edirdilər. 
Buna qarşı etiraz edənlər isə 
həbs edilir, təqib və təzyiqlərə 
məruz qalırdılar. Ümummilli li-
der Heydər Əliyevin siyasi kur-
sunun layiqli davamçısı, Prezi-
dent İlham Əliyev də o dövrün 

hadisələrindən söz açarkən 
bildirib ki, ulu öndərin gələcək 
fəaliyyətini əngəlləmək üçün o 
vaxtkı partokrat hakimiyyət “yaş 
senzi” kimi çox cəfəng bir üsula 
əl atmışdı ki, yaşı 65-dən yuxarı 
olan Heydər Əliyev hakimiyyətə 
qayıdıb prezident ola bilməsin. 
Lakin mübariz insanlar etiraz 
aksiyaları təşkil etməklə heç 
kimdən qorxmadan, hətta rep-
ressiya təhlükəsinin olmasına 
baxmadan öz mübarizələrini 
sona qədər davam etdirdilər.

Arif Rüstəmovun o 
günlərlə bağlı xatirəsi: 

– Ali Sovetin qarşısında 
keçirilən mitinqlərdə oğlanlarım-
la birgə olmuş, süni qadağanın 
ləğv olunmasını tələb etmişik. 
Xalqımızın xilaskar oğlu Heydər 
Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinə 
qarşı qoyulan qadağanın – 
konstitusiyaya qərəzlə daxil 
edilmiş 121-ci maddənin ləğv 
olunması tələbi ilə Ali Sovetin 
qarşısında keçirilən mitinqlərdə 
haqq səsimizi ucaltmışıq. 
Mitinqdə azyaşlı övladlarım se-
vimli rəhbərimiz Heydər Əliyevin 
portretlərini başları üzərinə 
qaldırıb “Azərbaycanın xilası 
Heydər babanın hakimiyyətə 
gəlməsidir”, “Heydər baba, biz 
səni dəstəkləyirik” kimi şüar-
larla çıxış etmişdilər. Bu gün 
həmin uşaqlar ulu öndər Heydər 
Əliyevin qurucusu olduğu, Pre-
zident İlham Əliyevin inkişaf 
etdirdiyi Azərbaycan dövlətinə 
şərəflə və qürurla xidmət edirlər. 

Arif müəllimin ömür-gün 
yoldaşı Havva Həsənova  isə 
qısaca bildirdi: 

–YAP-ın yaradıldığı günlərdə 
Arif müəllim çox gərgin və 
məsuliyyətli idi, xüsusilə, ulu 
öndər Heydər Əliyevə qar-
şı təhdidlərin qarşısını almaq 
üçün siyasi həmfikirləri ilə 
gecə-gündüz fəaliyyət göstərir, 
yuxusuz gecələr keçirirdi. Çün-
ki xain qüvvələr Naxçıvanda 
hakimiyyəti zəbt edib, Heydər 
Əliyev ətrafında birləşən insanla-
rı qorxutmaq, mübarizələrindən 
çəkindirmək istəyirdilər. Mü-
bariz, əqidəli insanların da-
vamlı səyləri nəticəsində xain 
qüvvələrin istəkləri baş tutma-
dı. Onlar ulu öndərin ətrafında 
daha da sıx birləşərək, təxribat 
və qəsdlərin qarşısını alma-
ğa nail oldular. O zaman ulu 
öndərin böyük siyasətə qayıdışı 
zamanın hökmü idi. Arif müəllim 
də bu hökmün gerçəkləşməsinə 
bacardığı köməyi etdi.

Onu da qeyd edək ki, bu 
qətiyyətli mübarizənin sonunda 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
çox keçmədi ki, xalqın tələbini 
qəbul edərək hakimiyyətə qayıt-
dı və silahdaşlarının fəal iştirakı 
ilə Azərbaycanı bəlalardan xilas 
edib tərəqqi yoluna çıxartdı. Xal-
qımız bu xilaskarlıq savaşının 
önündə getmiş fədakar oğulları-
na dərin ehtiram bəsləyir.

T.RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”

Yeni Azərbaycan Partiyası – 30

2023 – Heydər Əliyev İli

“Yaş senzi”nə qarşı ümumxalq senzi

Müqəddəs andın 19 ili – 
Prezidentlikdən Müzəffərliyə doğru
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