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HEYDƏR ƏLİYEV FENOMENİ VƏ AZƏRBAYCANDA
MÜSTƏQİL DÖVLƏT QURUCULUĞU STRATEGİYASI
Günel MƏLİKLİ,
Bakı Dövlət Universiteti
Azərbaycanın son otuz ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi, bu illər ərzində xalqın ictimai-siyasi,
iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna aparan yol öz başlanğıcını əslində 1969-cu ildən məhz onun
hakimiyyətə gəlişindən götürmüşdür. Heydər Əliyev o dövrdəki mövcud ideologiyanın qəlibləri çərçivəsində və bu
ideologiyaya gizli formada olsa da, müxalif qalaraq, Azərbaycanda milli ruhun məhv edilməsinə nəinki yol
verməmiş, əksinə onu yüksəltmək yolunda bütün imkanlardan istifadə etməyi bacarmışdır. Heydər Əliyev rəhbərlik
etdiyi bu dövr ərzində daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə həmişə qürur
duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu - Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və
sərt sınaqlarından çıxarmışdır. O, böyük siyasi və dövlət xadimi, xalqın şəksiz lideri olaraq hələ sağlığında canlı
əfsanəyə çevrilmiş, buna görə də Heydər Əliyev fenomeni həmişə diqqəti cəlb etmiş, heyranlıq doğuracaq coşğun
siyasi fəaliyyəti istər ölkə, istərsə də dünya mətbuatında geniş işıqlandırılmışdır.
Heydər Əliyev birinci dəfə - 1960-cı illərin axırlarında hakimiyyətə gələndə - 1960-cı illərin axırlarında
Azərbaycan iqtisadi və mədəni tənəzzül dövrünü yaşayırdı. O zaman məhz Heydər Əliyevin gəlişi ilə cəmiyyət
həyatının bütün sahələrində bu tənəzzülə son verilmiş, sürətli yüksəliş, milli ruhun inkişafı və mənəviyyatın
tərəqqisi dövrü yaşanmışdır. Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələn çağdaş dövrdə də yenə özünün siyasi
bacarığı gücünə ölkəni vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, ictimai-siyasi pərakəndəlikdən xilas edə bilmiş və
cəmiyyətin məqsədini, qayəsini öz varlığında, özünün güclü şəxsiyyətində təzahür etdirərək, doğma xalqını yenidən
vahid bir məfkurə ətrafında səfərbər edib onun qəlbində sabaha inam hissi yaratmağı bacarmışdı.
Bütün bu illər ərzində əsl rəhbər kimi məhz Heydər Əliyev Azərbaycan həqiqətlərini qətiyyətlə bütün
dünyaya tanıda bilmişdir. Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra özünün geosiyasi
imkanlarını gerçəkləşdirməyi bacarmışdır. Heydər Əliyevin siyasi zəkası sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdən təcrid olunmaq təhlükəsi arxada qalmışdır.
Tarixin yetirdiyi görkəmli şəxsiyyətlərdən olan Heydər Əliyevin parlaq siyasi zəkası sayəsində iki əsrin və
iki minilliyin qovuşuğundakı Azərbaycan öz milli-mənəvi dəyərlərini qoruyaraq, üçüncü minilliyə inamla qədəm
qoymuşdur. Heydər Əliyevin zəkası bütün sədləri yararaq və qarşıya çıxan heç bir çətinliyə baxmayaraq,
Azərbaycanı olduqca mürəkkəb zamanın dalğaları arasından salamat çıxarıb ona həm bölgədə, həm də dünyada
layiqli yer qazandırmışdır.
Çağdaş Azərbaycanda dövlət quruculuğunun, iqtisadi dirçəlişin, siyasi şüurun, siyasi həyatın son otuz ildən
artıq bir dövrünü əhatə edən zaman kəsiyi böyük siyasət xadimi kimi tanınan və dərin zəkaya, ensiklopedik biliyə,
geniş dünyagörüşünə malik olan tarixi şəxsiyyətin - Heydər Əliyevin adı əməli fəaliyyəti ilə, gerçəkləşdiyi konkret
işlərlə bağlıdır. Bu mürəkkəb proseslər isə onun həm əməli fəaliyyətində, həm də fəlsəfi məfkurəsində - milli
dirçəliş fəlsəfəsində öz əksini tapmışdır.
Heydər Əliyev zəmanəmizin böyük filosofu və mütəfəkkiri idi. Onun formalaşdırdığı və inkişaf etdirdiyi
azərbaycançılıq fəlsəfəsi Azərbaycanın müasir dünyada xüsusi yerini müəyyən etmiş, milli dövlətçiliyimizin
bünövrəsini təşkil edərək, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi üçün möhkəm zəmin yaratmışdır. Azərbaycan
ziyalısını son yüzilliklərdə ən ciddi bir şəkildə düşündürən milli dirçəliş problemləri bütöv şəkildə Heydər Əliyevin
həmin illərdəki fəaliyyəti ilə strateji dövlət siyasətinə, elmdən, sosiologiyadan və fəlsəfədən əməli siyasət
müstəvisinə keçmişdir. Heydər Əliyev öz parlaq siyasi zəkası və istedadı sayəsində yeni Azərbaycanı, onun
bugünkü gerçəkliklərini yaratmış və gələcəyə aparan strategiyanı müəyyən etmişdir. Məhz buna görə də
Azərbaycan tarixinin 1969-cu ildən bəri yaşanan dövrü Heydər Əliyevin adı ilə sıx bağlıdır və tariximizə Heydər
Əliyev dövrü uğurların təntənəsi kimi daxil olunmuşdur. Bu dövrün isə Azərbaycanın gələcək tarixi taleyi
baxımından başlıca məzmunu azərbaycançılıqdır.
Azərbaycanın müstəqil dövlət quruculuğuna aparan yolu, əslində, 1969-cu ildən - məhz onun hakimiyyətə
gəlişindən sonra başlamışdır. Bu məkanda azərbaycançılığın ən parlaq səhifələri də elə həmin illərdən etibarən
yazılmışdır. Heydər Əliyev o dövrdə mövcud olan bütün çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanda milli ruhun
tamamən sıxışdırılmasına nəinki yol verməmiş, əksinə, onu yüksəltmək yolunda bütün imkanlardan var gücü ilə də
istifadə etməyi bacarmışdır (7).
Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə görülən işlər milli özünüdərk
duyğularını ideoloji sistemin keçmiş buxovlarından xilas edərək, xalqın tarixi yaddaşının özünə qaytarılması kimi
təməl prinsiplər əsasında milli ruhun hədsiz yüksəlişini təmin etmiş, xalqımızın qəlbində illərdən bəri sıxışdırılıb
qalmış milli dövlətçilik ideyasının gələcəkdə böyük hərəkətverici qüvvəyə çevrilməsi üçün münbit zəmin
yaratmışdı.

SSRİ-nin əyalətlərindən biri kimi baxıldığından, 1960-cı illərin sonlarına doğru sosial-iqtisadi həyatın bütün
sahələrinin gerilədiyi, mənfi meyillərin güclənərək getdikcə daha dərin kök saldığı, hakimiyyət uğrunda gizli
rəqabətin artdığı və eybəcər şəkillər aldığı, bütün bunların isə xalqın milli-mənəvi birliyinə ziyan vurduğu
Azərbaycanda hakimiyyətə gələn yeni rəhbərin birinci işi respublikada iqtisadi potensialın dağılmasının,
ictimai-siyasi həyatda yaranmış tənəzzülün xalqın mənəvi-psixoloji vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilməsinin
qarşısını almaqdan ibarət oldu. O dövrdə respublikada hökm sürən totalitar rejimin əlamətləri milli kadrların
hazırlanması, milli dilin inkişaf etdirilməsi və istifadə olunması, dövlət idarəetmə strukturlarında çalışan
məmurların azərbaycanlı olmasına müəyyən məhdudiyyətlər yaradırdı.
İqtisadiyyatı bütövlükdə dərin və uzunmüddətli böhran mərhələsinə qədəm qoymuş respublikada yaranmış
bu ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapılmalı, onun iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün prinsipial cəhətdən yeni
konseptual səviyyədə yanaşma yolları işlənib hazırlanmalı, iqtisadiyyatda köklü struktur dəyişiklikləri aparılmalı,
təsərrüfatçılıqda və iqtisadi həvəsləndirmədə yeni üsullar tətbiq olunmalı idi. Heydər Əliyev əmin idi ki, millətin
siyasi müstəqilliyinin özülünü onun iqtisadi cəhətdən azadlığı şərtləndirir.
Məhz həmin dövrdə ölkədə milli ideyanın qıtlığı üzündən baş alıb gedən, həm iqtisadi, həm mədəni
tənəzzülə aparan mənfi hallar Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə aradan qaldırılmağa başlandı. Onun yorulmaz
fəaliyyətinin nəticəsidir ki, 1970-1980-ci illər baş verən dəyişikliklərin miqyasına görə, ictimai və iqtisadi sahədəki
dərin islahatların səviyyəsinə və xalqın maddi rifah halının keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinə görə
Azərbaycanın quruculuq salnaməsində, sözün həqiqi mənasında, ən parlaq səhifələr təşkil etmişdir. İndiki dövrdə
Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi. onun xarici iqtisadi əlaqələrinin sistemli olaraq
genişlənməsi və dünya iqtisadiyyatına daha dərin bir şəkildə inteqrasiya prosesi hələ 1970—1980-ci illərdə Heydər
Əliyev tərəfindən təməli qoyulmuş potensiala əsaslanır.
Heydər Əliyevin dövlətçilik strateji proqramında azərbaycançılıq məfkurəsi ilə bağlı diqqəti bir də məhz
belə bir cəhət çəkir ki, burada mənəvi, bədii, habelə estetik intibah iqtisadiyyatda, sənaye, tikinti və təsərrüfatdakı
böyük nailiyyətlərlə, güzərandakı elliklə yaxşılaşma və kütləvi ruh yüksəkliyi ilə birləşərək vahid axarda
gerçəkləşmişdir.
Ötən əsrin 70-ci illərindən başlayaraq reallaşdırılan iqtisadi potensialın yaratdığı bu yüksəliş Azərbaycanı
özünün iqtisadi inkişafının növbəti mərhələsi kimi tarixən zəruri azadlıq mübarizəsinə də daxilən hazırlamışdır.
80-ci illərin sonu 90-cı illərin əvvəlində istiqlal hərəkatının geniş vüsət alması Heydər Əliyev dövründəki həmin
iqtisadi yüksəliş və ona paralel olaraq tarixi fürsətdən dərhal bəhrələnməyə hazır milli mübarizlik ruhunun təşəkkül
tapması sayəsində mümkün olmuşdur (4, s. 23).
Totalitar sisternin elm və mədəniyyət xadimlərinə, ziyalılara qarşı ağır təzyiqləri, təqib və təhdidləri
Sovetlər İttifaqının bir çox başqa respublikalarında özünü aşkar hiss etdirdiyi halda, qorxmaz, cəsur, möhkəm iradə
sahibi olması sayəsində Heydər Əliyev Azərbaycanda yaradıcı insanlar üçün sərbəst düşünmək və düşündüyünü
tam ifadə edə bilmək, alt qatda isə milli-mənəvi ideala, Azərbaycanın dövlətçilik tarixində suverenliyi, müstəqilliyi
təmin edən dəyərlərə aparan yollara tapmaq imkanı verən bir şərait yaratmışdı. Məhz həmin illər ərzində Bakıda ən
böyük abadlıq işləri görülmüş, müasir Azərbaycan klassikanı da özündə birləşdirmiş memarlığının əsərləri sayılan
və respublikanın siyasi və mədəni həyatında böyük olan bir sıra memarlıq ansamblı, inzibati mərkəz, saray, institut,
nəşriyyat, tədris korpusu, kompleks və özünün görkəmi ilə şəhərə rövnəq verən neçə-neçə digər bina tikilib
istifadəyə verilmişdir. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü sayəsində Azərbaycan tarixinin canlı salnaməsində özündə
yaşadan çox sayda memarlıq abidəsinin bərpası mümkün olmuşdur. O, Azərbaycan xalqının tarixi keçmişində,
mənəvi mədəniyyəti tarixində iz qoymuş böyük şəxsiyyətlərin abidəyə çevrilməsinin xalqın milli varlığına, milli
duyğularının güclənməsinə son dərəcə müsbət təsir edəcəyini çox gözəl bilirdi. Heydər Əliyevin mədəniyyətimizə,
tariximizə dərin ehtiram nümayiş etdirərək göstərdiyi qayğı sayəsində Bakının ən görkəmli yerlərində xalqımızın
milli varlığının daşıyıcısı olan böyük insanların əzəmətli abidələri ucaldılmış, böyük tarixi şəxsiyyətlərin hər biri
üçün bir mədəniyyət mərkəzinə çevrilən ev-muzeyləri yaradılmışdır.
Heydər Əliyevin Azərbaycanın gələcəyini düşünərək uzaqgörənliklə atdığı addımlardan biri də
azərbaycanlılardan ibarət gənclərimizi gələcəyin müstəqil ölkəsi üçün gərəkli ixtisaslara yiyələnməkdən ötrü
keçmiş Sovet İttifaqının nüfuzlu ali məktəblərinə göndərmək təcrübəsi kimi dəyərli təhsil ənənəsinin əsasını
qoyması idi. Bu yolla Azərbaycanımızın elmi və kadr potensialı yüksəldiyi kimi, xalqımızın milli-mənəvi, əxlaqı
dəyərlərinin təbliği də həyata keçirilirdi.
Heydər Əliyevin gələcəyin müstəqil Azərbaycanını nəzərdə tutaraq, milli məfkurənin yüksəlişi və xalqın
milli dövlətçilik arzularının daha da güclənməsi üçün dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü mühüm işlərdən biri
SSRİ-nin xarici siyasəti çərçivəsində də olsa, Azərbaycanın xarici aləmdə elmi-texniki, iqtisadi və mədəni
əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün göstərdiyi maksimum səylərdir. Bu məqsədlə Bakıda İttifaq və beynəlxalq
əhəmiyyətli tədbirlər təşkil olunduğu kimi, SSRİ respublikaları və sosialist düşərgəsi ölkələrində, eləcə də digər
xarici ölkələrdə Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti günləri keçirilirdi ki, bütün bunlar son nəticədə
Azərbaycanın xarici ölkələrlə və orada yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrinin qurulması üçün zəmin yaradır,
azərbaycanlıların özünəməxsus tarixi, mədəni ənənələri olan xalq olaraq tanınmasını, Bakının isə həmin dövrdə
dünya miqyasında tanınan bir elm və mədəniyyət mərkəzinə çevrilməsini təmin edirdi.
Hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən Heydər Əliyevin gələcəyə hesablanaraq milli dövlət quruculuğunun

əsasını təşkil edən strateji proqramında Azərbaycan dilinə qayğı ayrıca diqqət mərkəzində idi. Heydər Əliyevin
respublikaya rəhbərliyi dövründə Azərbaycan dilinə həqiqi dövlət dili statusu qazandırmağa yönəlmiş fəaliyyətinin
bəhrəsidir ki, 1978-ci il Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu təsbit olundu. Dövr baxımından
sözün əsl mənasında qəhrəmanlığa bərabər belə bir addım məhz gələcəyin müstəqil yeni Azərbaycanı naminə
atılmışdı. Azərbaycan dilinin idarəçilikdə geniş tətbiqi, demək olar ki, bütün böyük klassiklərin ittifaq miqyasında
yubileylərinin keçirilməsi, Azərbaycan mədəniyyətinin ümumittifaq miqyasda ön mövqelərə çıxması, elmi, ədəbi,
mədəni abidələrin planlı tədqiqi və nəşri - bütün bunlar Heydər Əliyevin gələcək milli dövlətçiliyimizin ideya
təməlində dayanan siyasətinin əməli nəticələridir (1, s. 220).
Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə başlıca qayəsini müstəqillik, azərbaycançılıq,
dövlətçilik, demokratiya, milli tərəqqi, dünyəvilik kimi ümumbəşəri dəyərlər təşkil edən yeni bir ideologiyanın
əsası qoyulmuşdur. Onun apardığı daxili siyasət Azərbaycanın hər bir vətəndaşına azad, sərbəst yaşamaq
hüquqlarını təmin etmək və öz rifahını yaxşılaşdırmaq imkanları yaratmaqdan ibarət olmuşdur. Heydər Əliyevin
fəaliyyətində iqtisadi islahatlar, bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması, iqtisadi inkişafın təmin edilməsi,
Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası, özəlləşdirmə proqramının, aqrar islahatların həyata keçirilməsi
ardıcıl prioritet sahələr olmuşdur.
Heydər Əliyev demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində davamlı siyasət yeridərək, ölkədə insan
hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün əsaslı zəmin yaratmışdır.
Heydər Əliyev bizim dahi müasirimizdir. Bu faktın özü hər bir azərbaycanlı üçün qürur və iftixar
mənbəyidir. Heydər Əliyev eyni zamanda, taleyin xalqımıza bəxş etdiyi böyük tarixi şəxsiyyətdir. O, Azərbaycanın
tarixi inkişaf prosesinə təkan vermişdir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu kimi milli dövlətçiliyimizin
ideya əsasını məhz Heydər Əliyev yaratmışdır.
Son illərin sosial-iqtisadi uğurları isə xalqın öz inamında həqiqətən də yanılmadığını göstərir. Əgər dönüb
arxaya, keşməkeşli müstəqillik tariximizə, təlatümlərlə dolu illərə nəzər salsaq bir daha Heydər Əliyevin ucalığının
şahidi olarıq. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra nail olduğu bütün uğurlar ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbləri ilə hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev zəngin
dövlətçilik təcrübəsindən yararlanaraq uçuruma yuvarlanan, böhranlar içində çapalayan, gələcəyini heç kimin aydın
təsəvvür etmədiyi bir ölkəni xilas etdi, dünya birliyinin müstəqil bir subyekti olmaq hüququnu özünə qaytardı.
1993-cü ildən sonra Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində çətinliklə də olsa, əvvəlki hakimiyyətlərin səriştəsizliyi və
siyasi səbatsızlığı ucbatından ölkəyə vurulan yaralar sağaldılmağa başlandı, Azərbaycan dinamik inkişaf yoluna
qədəm qoydu.
Heydər Əliyevin Azərbaycanın öz dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ölkə rəhbərliyinə qayıdışı
Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrində əsl dönüş yaranmış,
elmi əsaslarla, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun dövlət quruculuğu prosesi başlanmışdır.
Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz sosial-iqtisadi, siyasi və mənəvi tədbirlərin nəticəsi kimi,
bir tərəfdən Milli Ordunun formalaşdırılması, Azərbaycanın milli mənafelərini qorumağa qadir olan nizamlı silahlı
qüvvələrin yaradılması, torpaqlarımızın müdafiə olunması ilə bağlı mühüm addımlar atılmış, digər tərəfdən, bütün
siyasi və diplomatik vasitələrin işə salınması ilə 1994-cü ilin may ayında həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəs əldə
edilmişdir.
Ölkə daxilində yaranmış nisbi sabitlikdən və beynəlxalq aləmdə Azərbaycana münasibətdə artan inam və
maraqdan istifadə edərək 1994-cü ilin sentyabrında "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması və onun gerçəkləşdirilməsi
Heydər Əliyev tərəfindən işlənib hazırlanmış və müstəqil Azərbaycanın iqtisadi inkişaf konsepsiyasını təşkil edən
neft strategiyasını həyata keçirməsinin parlaq təzahürüdür.
Heydər Əliyev Azərbaycanı qüdrətli, nüfuzlu, demokratik dövlət kimi görmək istəyirdi və onun hər addım
və hərəkətləri məhz buna yönəlmiş və köklənmişdi. Məhz Heydər Əliyevin mütəşəkkil siyasəti nəticəsində
demokratik, hüquqi dövlətin təməlini təşkil edən konstitusiyamız 1995-ci ilin noyabrında qəbul olundu. Ölkədə bir
sıra mühüm islahatlar aparıldı.
Heydər Əliyevin uzaqgörən və praqmatik siyasi səyinin nəticəsi idi ki, ermənilərin həmişə Azərbaycanı diz
çökdürmək üçün istifadə etdiyi "erməni kartına" qarşı neft siyasəti strategiyasının işləyib hazırladı. Sübut etdi ki,
Qafqaz problemlərinin həllində "erməni kartından" daha güclü vasitələr vardır.
Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasını şimaldan və cənubdan məngənəyə salıb sıxan, onun xarici
ölkələrlə ənənəvi əlaqələrini kəsən qüvvələrə qarşı Şərq-Qərb dəhlizini açdı. Böyük İpək yolunun dirçəldilməsi
ideyasından Azərbaycanı iqtisadi blokadadan çıxarmaq üçün məharətlə istifadə etdi. 1998-ci il sentyabrın 7-8-də 32
dövlətin və 13 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda - məşhur "Gülüstan" sarayında keçirilmiş
beynəlxalq konfrans bütün varlığı dövründə Azərbaycanın xarici siyasət tarixinin ən böyük hadisələrindən biridir
(8).
Hərtərəfli və dinamik inkişaf müasir Azərbaycan, daha dəqiq ifadə etsək, Azərbaycanın müasir tarixini
səciyyələndirən əsas xüsusiyyət kimi özünü təsdiq etmişdir. Artıq dalbadal neçə ildir ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf
tempinə görə dünyada ən yüksək göstəricilərə sahib çıxır. Azərbaycan bir neçə dünya və regional miqyaslı iqtisadi
layihələrin həyata keçirilməsinin əsas təşəbbüskarı olmuşdur ki, onların bəziləri artıq həyata keçirilmiş, bəziləri isə
həyata keçirilməkdədir. Heydər Əliyevin müdrikliyi və uzaqgörənliyin bariz nümunəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan

neft kəmərinin (hazırda Heydər Əliyevin admı daşıyır) 2006-cı ilin iyun ayında istifadəyə verilməsi beynəlxalq
energetika siyasətində, bütünlükdə dünya iqtisadi sistemində Azərbaycan mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə
möhkəmləndirmişdir. Ölkəmizin iştirak etdiyi daha bir layihə Qars-Axalkalaki-Bakı dəmir yolu xətti isə dünya
kommunikasiya sistemində ölkəmizin rolunun əhəmiyyətli dərəcədə artmasına təkan verəcəkdir. Beləliklə də,
Azərbaycan regionda liderliyi artıq öz əlinə almışdır.
Son illər həyatımızın bütün sahələrini getdikcə daha artıq dərəcədə əhatə etməkdə olan dinamik inkişaf sadə
insanları və tədqiqatçıları onun səbəbləri üzərində düşünməyə vadar edir. Heç şübhəsiz, sözügedən inkişafın
amilləri haqqında düşüncələr istər-istəməz əsas və həlledici səbəblər sırasında Heydər Əliyev siyasəti amilinin
üzərində qərar tutmalı olur. Etiraf edilməlidir ki, ümummilli liderin səyləri nəticəsində yaradılan bünövrə və
müəyyənləşdirilən siyasət indiki dinamik yüksəlişin ilkin əsası rolunu oynamaqdadır. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanın hərtərəfli inkişafına
indi də xidmət etməkdədir. Bu gün gerçəyə Çevrilənlərin əsası ümummilli lider tərəfindən qoyulan ideyalardır. Ona
görə də gündən-günə yüksələn inkişaf dinamikası hər şeydən əvvəl, Heydər Əliyevin siyasətinin və ideyalarının
təntənəsi sayılmalıdır. Lakin göstərilənlərlə yanaşı, Heydər Əliyev siyasətinin davamçısı İlham Əliyevin liderlik
xüsusiyyətlərini nəzərə almadan, onun rəhbərlik maneralarının özünəməxsusluğunu və ən başlıcası müasir dövrün
tələblərinə uyğunluğunu lazımınca dəyərləndirmədən Azərbaycanın müasir inkişafının amillərini bütün tamlığı ilə
qavramaq qeyri-mümkündür. 2003-cü il prezident seçkisi ərəfəsində ulu öndər xalqa müraciətində bu maşının
sükanının İlham Əliyevə etibar olunmasını məsləhət bilirdi: "Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni
Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan
dövlətinin firavanlığı yolunda çoxlu işlər görəcəkdir: inanıram ki. mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü
məsələləri, planları, işləri sizin köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər
inanıram və gələcəyinə böyük ümid bəsləyirəm" (6, s. 174).
Ulu öndərin layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi kursu
yaradıcılıqla inkişaf etdirən siyasi xadimdir. Heydər Əliyev siyasi kursunun Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik
gətirəcəyinə millətimizdə böyük inam hissi var. Azərbaycan Heydər Əliyevin yolu ilə əbədiyyətə qədər inamla
irəliləyəcək. Bu gün Prezident İlham Əliyevin xarici siyasətdə əldə etdiyi bütün uğurlar onun şəxsi müdrikliyi və
diplomatiya bacarığı ilə bərabər, eyni zamanda ümummilli lider Heydər Əliyevin vaxtilə yaratdığı inkişaf
strategiyasına söykənir. Ən böyük uğur isə ondadır ki, məhz son bir neçə ildə Azərbaycan dövləti regionun liderinə
çevrilmişdir.
İlham Əliyevin ölkənin və ayrılıqda regionların iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi üçün imzaladığı dövlət
proqramları, ayrı-ayrı vaxtlarda bu proqramların icrasına şəxsən nəzarət etmək üçün bölgələrə səfərlər etməsi,
xalqın içində olması onun yalnız ölkənin rifahı üçün bütün səylərini ortaya qoymasından xəbər verir.
Bu gün Heydər Əliyev aramızda olmasa da, onun ideyaları yaşayır, siyasi kursu davam etdirilir. Cənab
İlham Əliyev Prezident seçiləndən sonra Heydər Əliyevin siyasi kursunu davam etdirəcəyini və bunu əməli surətdə
həyata keçirməsini bəyan etməsi ilə hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzusunu reallaşdırdı. Heydər Əliyevin siyasi
kursunun davam etdirilməsi isə ilk növbədə əldə edilən uğurların daha da çoxalması, dövlətçiliyimizin əbədiliyi
deməkdir. Bu missiyanı öz üzərinə götürmüş İlham Əliyevin öz vəzifəsinin öhdəsindən uğurla gəldiyi göz
önündədir. Prezident seçiləndən ötən müddət ərzində İlham Əliyev həqiqətən də Heydər Əliyev siyasi kursunu
uğurla davam etdirdiyini sübut edib.
Zəngin və qüdrətli Azərbaycan ölkənin tarixinin nəinki yeni mərhələsi, bəlkə də ondan da daha çox
cəmiyyətin tamamilə fərqli keyfiyyət halı kimi qəbul olunmalıdır. Bu, özünə daha çox inanan, potensialına
güvənən, nəinki öz hüdudlan daxilində, habelə regionda və beynəlxalq aləmdə özünü ifadə etməyi bacaran
Azərbaycan olacaqdır. Zəngin və qüdrətli dövlətimiz habelə özünü hər cür təhlükələrdən müdafiə etməyə qadir
Azərbaycan olacaqdır. Məhz ümummilli liderinizin görmək istədiyi Azərbaycan bu günün reallığına çevrilmiş və
böyük Heydər Əliyev yolu ilə inamla irəliləyərək daha yüksək inkişafa doğru gedir. Bütün mənalı həyatını öz
xalqına bəxş etmiş Heydər Əliyevin siyasi və dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixində
dərin iz buraxaraq, əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilmişdir. Azərbaycan xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu
böyük məktəbdən, Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı naminə
faydalanacaqdır.
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT
1. Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. I - IV cildlər. Bakı, 1997
2. Azərbaycan tarixində Heydər Əliyev şəxsiyyəti. Bakı, 2005
3. Azərbaycan: Heydər Əliyevdən İlham Əliyevə. Bakı, 2007
4. Zəmanəmizin ən böyük Azərbaycanlısı. Bakı, 2007
5. Mehdiyev R. Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri. Bakı, 2005
6. Mehdiyev R. Vətəndaş cəmiyyətinə yol açan ideyalar. Bakı, 2006
7. www.heydar-aliyev.orq

8. www.azerbaijan.news.az
PHENOMENON OF HEYDAR ALIYEV AND STRATEGY
OF FORMING INDEPENDENT AZERBAIJAN STATE.
Gunel Melikly.
The work considers historical phenomenon of nationwide leader Heydar Aliyev in the context of creation
and development of democratic grounds of Azerbaijan statehood. Special attention is paid to successful
implementation of political, legal and economic reforms, integration into European space, oil strategy of the
Republic, and Army building under the leadership of Heydar Aliyev. The author also underlines the great role of
Heydar Aliyev in strengthening the sovereignty of the Azerbaijan state, and denning external political priorities of
the Republic.
ФЕНОМЕН ГЕЙДАРА АЛИЕВА И СТРАТЕГИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОГО АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГОСУДАРСТВА.
Гюнель Меликли.
В ра боте рассматривается исторический феномен общенационального лидера Гейдара Алиева в
контексте создания и развития демократических основ азербайджанской государственности. Особое
внимание уделяется успешной реализации под руковод ством Гейдара Алиева политических, правовых и
экономических реформ, интегра ции в европейское пространство, нефтяной стратегии республики,
военного строи тельства. Автором также отмечается выдающаяся роль Гейдара Алиева в укрепле нии
суверенитета Азербайджанского государства, определении внешнеполитиче ских приоритетов республики.

