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ULU DNDƏR HEYDƏR ƏLİYEV - DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİMİZİN BANİSİ

Bu il Azərbaycanın tarixində müstəsna rol oynayan növbəti hadisə - dövlət müstəqilliyimizin 20 ili tamam
olmaqdadır. Ümumiyyətlə, müstəqillik məfhumu hər bir bəşər övladı üçün əsrarəngiz töhfə, dəyərli amildir.
Əsasən  də,  dünyanın  müxtəlif  ölkələrində  yaşayan  və  müstəqillik  uğrunda  mübarizə  aparan  xalqlar  onu
qazandıqdan  sonra  azadlığın  qiymətini  daha  yaxşı  anlayırlar.  Azərbaycan  xalqı  da  əldə  etdiyi  azadlığı  və
müstəqilliyi  yüksək  qiymətləndirir,  onu  daimi  və  dönməz  edən  İNSANA  -  Ümummilli  liderimiz  Heydər
Əliyevə  öz  dərin  rəğbətlərini  ifadə  edir.  Çünki  Azərbaycan  Respublikasının dövlət  müstəqilliyi,  bilavasitə,
məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin titanik fəaliyyəti nəticəsində əbədiləşmişdir.

Xatırlatmaq  yerinə  düşər  ki,  ölkə  Prezidenti  İlham Əliyev  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin  bərpasının  20
illik yubileyinin ölkəmizin həyatında müstəsna əhəmiyyət  daşıyan ictimai-siyasi hadisə  olduğunu nəzərə  alaraq və
müstəqillik  illərində  Azərbaycan  Respublikasının  keçdiyi  zəngin  inkişaf  yolunda  qazandığı  parlaq  nailiyyətlərin
təbliğini  təmin  etmək  məqsədilə  Sərəncam  imzalayıb.  Dövlət  başçısı  İlham  Əliyevin  həmin  Sərəncamı  əsasında
həyata  keçiriləcək  işlərin  nəticəsi  olaraq,  bir  daha  gənc  nəsillərə  göstəriləcək  ki,  dövlət  müstəqilliyinin  əldə
olunması,  onun  qorunub  saxlanılması  və  inkişaf  etdirilməsi  uzun  illər  ərzində  çəkilmiş  ağır  zəhmətin  şirin
bəhrəsidir.  Bu  bir  həqiqətdir  ki,  Azərbaycanın  20  illik  müstəqillik  tarixinin  hər  bir  səhifəsi  öz  zənginliyi,
əhəmiyyətliliyi  ilə  diqqəti  çəkir.  Belə  ki,  20  il  zaman  baxımından  o  qədər  böyük  dövr  olmasa  da,  müstəqil
Azərbaycan  Respublikası son  20  ildə  bütün  sahələrdə  çox  mühüm uğurlara  imza  atıb,  beynəlxalq  birliyin  layiqli
üzvünə çevrilib.

TOTALİTAR REJİMDƏN XİLAS

Bu bir həqiqətdir ki, 70 illik qırmızı totalitar rejimin əsarətində yaşamağımıza baxmayaraq, Azərbaycan xalqının
azadlıq ruhu, müstəqillik arzusu tükənməyərək, daha da möhkəmləndirdi.
Bu arzu və diləklərin nəticəsi XX əsrin sonlarında özünü daha çox göstərməyə başladı. Nəhayət, Azərbaycan xalqı
1988-ci ildə müstəqillik əldə etmək arzusunu konkret məqsəd kimi ortaya qoydu...

Məlum  olduğu  kimi,  hələ  1980-ci  illərin  sonlarından  etibarən  imperiya  rəhbərliyi  Azərbaycan  xalqının
müstəqilliyə  aparan  yolda  ortaya  qoyduğu  iradənin  qarşısını  almaq  üçün  hər  bir  üsula  əl  atırdı.  Xüsusilə,  SSRİ
imperiyasının rəhbəri Mixail Qorbaçov və onun respublikamızdakı əlaltıları müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə,
həm  torpaqlarımızı  parçalamağa,  həm  də  müstəqilliklə  bağlı  arzularımızı  beşiyindəcə  boğmağa  cəhd  göstərirdi.
Bəhs edilən dövrdə  müxtəlif  təxribatların törədilməsi,  günahsız azərbaycanlıların qətlə  yetirilməsi,  bütün bunların
kulminasiya nöqtəsi sayıla biləcək qanlı 20 Yanvar faciəsinin baş verməsi xalqımıza qarşı həyata keçirilən antimilli
siyasətin ağır nəticələri idi. Həmin hadisələr zamanı Azərbaycan bu yolda çoxsaylı qurbanlar versə də, hər kəs üçün
ali dəyər hesab olunan müstəqilliyi əldə edə bildik.

XX əsrin  sonlarında  Azərbaycanın müstəqillik  yolunda  atdığı  ilk  siyasi-hüquqi  addım isə  1991-ci  il  avqustun
30-da  Ali  Sovetin  xalqın  tələbi  ilə  çağırılmış  növbədənkənar  sessiyasında  "Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət
müstəqilliyini bərpa etmək haqqında" bəyannamənin qəbul edilməsi oldu. Bunun ardınca, Azərbaycan Respublikası
Ali  Sovetinin  həmin  il  oktyabrın  18-də  keçirilmiş  sessiyasında  "Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  müstəqilliyi
haqqında"  Konstitusiya  Aktı yekdilliklə  qəbul  edildi.  Bununla  da,  Azərbaycan  Respublikası 1918-1920-ci  illərdə
cəmi  23  ay  mövcud  olmuş  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  varisi  elan  olundu.  Həmin  gün  tariximizə  dövlət
müstəqilliyinin  bərpası  günü  kimi  daxil  oldu.  Lakin  qısa  zaman  ərzində  Azərbaycan  xalqı  yenicə  qazandığı
müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı.

MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİN DİRÇƏLMƏSİ VƏ XALQ AMİLİ

Tərəddüd  etmədən  vurğulamaq  yerinə  düşər  ki,  hələ  ötən  əsrin  70-ci  illərindən  başlayaraq,  Ümummilli  lider
Heydər  Əliyevin  rəhbərliyi  ilə  respublikamızda  həyata  keçirilən  geniş  miqyaslı  proqramlar  iqtisadi  potensialın
formalaşdırılmasına,  sosial-mədəni  həyatın  canlandırılmasına  və  milli-mənəvi  dəyərlərin  dirçəldilməsinə
yönəldilərək gələcək müstəqilliyimizin  təmin olunması üçün zəmin hazırlamışdı.  Bununla  belə,  70  ildən  artıq bir
dövrdə öz azadlığına qovuşmaq həsrəti ilə yaşayan Azərbaycan xalqının müstəqillik sevinci ciddi təhlükə ilə üz-üzə
qaldı. Belə ki, ermənilərin 1988-ci ildən başlayaraq, Azərbaycana qarşı həyata keçirdikləri qəsbkarlıq siyasəti, eləcə
də, o zamankı iqtidarın naşı siyasəti Azərbaycan dövlətini parçalanmaq təhlükəsi qarşısında qoydu. AXC-Müsavat
cütlüyünün  birillik  hakimiyyəti  dövründə  ölkədə  xaos,  anarxiya,  özbaşınalıq  hökm  sürür,  ekstremist  meyillər
getdikcə daha da güclənirdi. Bu mövcudluqların qarşısını ala biləcək dövlət xadiminə ehtiyac isə günü-gündən daha
da  artırıdı.  Eyni  zamanda,  heç  bir  alternativi  olmayan  LİDER  gözləmi  artıq  yetişmiş  və  tələb  olunan  zərurətə



çevrilmişdi. Zəngin siyasi təcrübəyə və böyük dövlətçilik qabiliyyətinə malik Ulu öndər Heydər Əliyevin məhz belə
bir  ağır  və  mürəkkəb  dövrdə  xalqın  təkidli  tələbi  ilə  yenidən  hakimiyyətə  gəlməsi  Azərbaycanın  dövlət
müstəqilliyinin  qorunub  saxlanmasına  və  möhkəmləndirilməsinə  xidmət  edən  başlıca  amil  oldu.  Ulu  öndərin
hakimiyyətə qayıdışından sonra son dərəcə ağır vəziyyətdə olan ölkənin problemlərinin həlli istiqamətində konkret,
iradəli  və  qətiyyətli  addımlar  atılmağa  başlandı.  1994-cü  il  mayın  12-də  cəbhədə  atəşkəsin  əldə  edilməsi
dövlətçiliyin  möhkəmləndirilməsi,  nizami  ordu  quruculuğu,  eləcə  də,  ölkə  həyatının  bütün  sahələrində  dinamik
inkişafın təmin edilməsi baxımından nailiyyətlərə təkan verildi. Ölkədə əmin-amanlıq, sabitlik yarandı, azad bazar
iqtisadiyyatına  keçidlə  bağlı  özəlləşdirməyə  geniş  meydan  verildi,  aqrar  və  digər  sahələrdə  çoxşaxəli  islahatlara
başlanıldı.

ƏSAS SİYASİ-HÜQUQİ SƏNƏD - YENİ KONSTİTUSİYANIN QƏBULU

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə hazırlanaraq 1995-ci il noyabrın 12-də
qəbul  olunmuş  müstəqil  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyası  ölkəmizdə  müasir  dövlətçilik  sisteminin
bərqərar  edilməsi  üçün  möhkəm  hüquqi  baza  yaratdı.  Məhkəmə  islahatlarının  həyata  keçirilməsi,  Konstitusiya
Məhkəməsinin və digər mühüm təsisatların yaradılması ölkədə demokratikləşdirmə prosesinin irəliyə aparılmasında
mühüm rol oynadı.  Azərbaycanda hüquqi,  demokratik və  dünyəvi dövlət  quruldu,  vətəndaş  cəmiyyətinin bərqərar
edilməsi istiqamətində ciddi addımlar atıldı.

DAXİLİ-XARİCİ SİYASƏTDƏ BALANSIN YARADILMASI VƏ UGURLU DAVAMIN TƏZAHÜRÜ

Daxili  siyasətin  davamı  kimi,  xarici  siyasətdə  də  mühüm  nailiyyətlər  əldə  olundu.  Beynəlxalq  maliyyə
mərkəzləri,  dünyanın  iri  maliyyə  şirkətləri  Azərbaycana  böyük  miqdarda  kreditlər  verməyə,  investisiya  qoymağa
başladılar. 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanda yaranan sabitliyin və beynəlxalq aləmdə ölkəmizə artan inam
və  marağın  məntiqi  nəticəsi  kimi  dünyanın  aparıcı  şirkətləri  ilə  "Əsrin  müqaviləsi"  adlandırılan  neft  sazişi
imzalandı.  Bu  uğurlu  nəticə  bilavasitə,  gələcəkdə  Azərbaycanın  inkişafı  üçün  mühüm  rol  oynayan  lokomotiv
amilini  sərgilədi.  Məhz  bundan  sonra  müstəqil  ölkəmiz  dünya  dövlətlərində  nüfuz  qazanmağa  başladı,  xarici
dövlətlər Azərbaycanla hesablaşmağa səy göstərdilər. 2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin, 2007-ci ildə
Bakı-Tbilisi-Ərzurum  qaz  kəmərinin  fəaliyyətə  başlaması  isə  böyük  strateji  uğur  və  Azərbaycanın  dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiyası yolunda növbəti həlledici amil oldu.

Ümummilli liderimizin çoxşaxəli fəaliyyətinin nəticələrinə əsaslanaraq, Onun layiqli davamçısı, ölkə Prezidenti
İlham Əliyevin  rəhbərliyi  altında  Azərbaycan  siyasi,  iqtisadi,  sosial  və  hərbi  sahələrdə  nəzərəçarpan  tərəqqi  əldə
edib. Hazırda dövlətimiz dünya birliyində özünə layiqli yer tutub, bölgədə geosiyasi mövqelərini möhkəmləndirərək
beynəlxalq  nüfuz  qazanıb.  Prezident  İlham  Əliyevin  həyata  keçirdiyi  uğurlu  inkişaf  strategiyası nəticəsində  ölkə
iqtisadiyyatı özünün inkişaf  sürətinə  görə  dünyada  ən  yüksək yerlərdə  durur.  Əhalinin  rifahının  yaxşılaşdırılması
istiqamətində  həyata  keçirilən  proqramların  icrası,  eləcə  də,  Azərbaycan  Prezidentinin  sosial  təminatların,
əməkhaqları  və  müavinətlərin  artırılması  ilə  bağlı  imzaladığı  sərəncamlar  məhz  iqtisadi  inkişafın  təzahürüdür.
Keçid dövrünü başa vuran respublikamız bu gün artıq özünün uzunmüddətli  inkişaf  strategiyasının istiqamətlərini
müəyyən edən bir müstəqil ölkədir. Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi artım sürətinə görə ön sıralarda gedərək
islahatçı  ölkə  kimi  tanınır.  Respublikamızda  neft  və  qeyri-neft  sektorlarının  yüksəlişi,  çoxşaxəli  iqtisadiyyatın
ahəngdar inkişafı təmin olunub.

Bir sözlə,  müstəqilliyimizin yubiley tarixi olan 20-ci ildönümünü qeyd edərkən, hədsiz qürur və  sonsuz iftixar
hissi ilə deyə bilərik ki, bu gün müstəqil Azərbaycan iqtisadi, sosial, siyasi, mədəni cəhətdən nəinki regionda, eləcə
də, dünyada ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən biri kimi qəbul edilir. Bütün bu reallıqlar müstəqil Azərbaycanın
tarixi nailiyyəti  olmaqla bərabər, XALQ-DÖVLƏT amilinin bariz nümunəsidir.  Vaxtilə  Ulu öndər  Heydər  Əliyev
tərəfindən  qorunub  saxlanılan  müstəqilliyimiz  bu  gün  Prezident  İlham  Əliyevin  rəhbərliyi  ilə  daha  da
möhkəmləndirilir  və  onun əbədiliyi  təmin edilir.  Azərbaycan xalqı isə  inanır,  inanır  ki,  Ulu öndər  Heydər  Əliyev
tərəfindən  əldə  edilən,  qorunub  saxlanılan  müstəqillik  bayramları,  müstəqillik  yubileyləri  gələcək  nəsillərimiz
tərəfindən də qürurla, fəxrlə anılacaq, qeyd olunacaq. YAŞASIN AZAD, MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN!

Aytən Səmədova.
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