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Müstəqil Azərbaycanın inkişafı sosial-siyasi sabitliyə əsaslanır
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi kurs ölkəmizdə həm iqtisadi, həm də xarici siyasət
müstəvisində böyük uğurların əldə olunmasını təmin edib
Azər BADAMOV
Millət vəkili, Regional məsələlər komitəsinin üzvü
Müasir, müstəqil Azərbaycan dövləti, bu dövlətin əsasları, ümumilikdə prinsipləri, ən əsası isə yaşaması və
inkişafı birmənalı şəkildə fəaliyyətinin hər bir məqamı ilə xalqın, dövlətin, cəmiyyətin və onun üzvlərinin
mənafeyinə xidmət etmiş, Azərbaycan torpağının, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının bütövlüyü uğrunda
fədakarlıqla çalışmış, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, dövlətçiliyimizin inkişafı, demokratiyanın
genişləndirilməsi, xalqın rifah halının daha da yaxşılaşdırılması üçün mümkün ola bilən hər bir işi görmüş
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 20 illik müstəqillik yubileyini qeyd etdiyimiz müstəqil
Azərbaycan Respublikası Ulu öndərimizin şah əsəridir. Bir məqamı vurğulamaq vacibdir ki, 1993-cü il iyunun
15-də Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan dövlətçiliyinin və
millətimizin qurtuluşu oldu. Xalqın israrlı tələbi ilə Bakıya gələn Ulu öndər Heydər Əliyev Ali Sovetin Sədri kimi
fəaliyyətə başladığı ilk aylarda atdığı müdrik addımlar sayəsində qısa müddət ərzində vətəndaş müharibəsinin və
ölkəmizin parçalanmaq təhlükəsinin qarşısını aldı, hakimiyyəti qeyri-qanuni yolla ələ keçirməyə cəhd göstərən
cinayətkar qüvvələr xalqın dəstəyi ilə zərərsizləşdirildi. Böyük Xilaskarımızın Bakıya gəlməsindən bir neçə ay
sonra ölkədə vəziyyətin sabitləşməsi, daha ağır nəticələrin qarşısının alınması mümkün oldu: millət və dövlət
dəhşətli bəladan qurtuldu.
Azərbaycan Respublikasında müstəqillik əldə edildikdən sonra hüquqi dövlət quruculuğu yolunda atılan ilk
addım məhz müstəqil Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış milli
Konstitusiyanın qəbulu oldu. Konstitusiyanın preambulasında qanunvericilik texnikasının fəndlərindən məharətlə
istifadə olunaraq, Azərbaycan xalqının niyyətlərinin (Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü qorumaq; konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək; vətəndaş cəmiyyətinin
bərqərar edilməsinə nail olmaq; xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi
dövlət qurmaq; ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq, hamının layiqli həyat səviyyəsini təmin etmək;
ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşama və bu
məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək) bəyan edilməsi xalqımızı, dövlətimizi, millətimizi beynəlxalq aləmdə
məqsədi, amalı yüksək və ali olanların sırasına daxil etdi. Bu, Ulu öndərimizin peşəkar və mahir siyasətçi üçün
səciyyəvi olan zəkasının məhsulu idi.
İnsan hüquq və azadlıqlarını özündə ehtiva edən Konstitusiyamızda xalq hakimiyyəti və dövlətin əsasları,
dövlət hakimiyyətinin qolları, yerli özünüidarəetmə orqanları, hüquq və qanun ilə əlaqədar olan ictimai
münasibətlərin nizamlanması da əhatəli şəkildə təsbit edilib ki, bu da ölkəmizin Əsas Qanununun demokratik
prinsiplərin daşıyıcısı olan" beynəlxalq aktlar sırasına daxil olmasına imkan verir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi həm də ölkəmizdə demokratik ənənələrin formalaşması,
Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyası, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması istiqamətində atılan addımlarla da yadda
qaldı. Siyasi-iqtisadi və sosial mədəni həyatın bütün sahələrində müasir dövrün tələblərinə uyğun dəyişikliklərə
zəmin yaradıldı. Bu istiqamətdə daha sonra insan hüquqlarının qorunmasının təkmilləşdirilməsinə dair dövlət
proqramı həyata keçirildi, qeyri-hökumət təşkilatlarının sərbəst fəaliyyəti və kütləvi informasiya vasitələrinin
azadlığı təmin olundu, senzura götürüldu, iqtisadiyyatda tənəzzül aradan qaldırıldı, iqtisadi fəaliyyətin
liberallaşdırılmasına, inhisarçılığa son qoyulmasına və özəl sektorun inkişafına rəvac verildi, özəlləşdirmə prosesi
davam etdirildi, torpaq islahatı aparıldı, investisiya prosesinin canlanması üçün əlverişli şərait yaradıldı, bir çox
dövlətlərlə əməkdaşlıq şəraitində Böyük İpək Yolunun bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı,
Xəzər hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsi və dünya bazarlarına nəql edilməsi layihələrinin həyata
keçirilməsi sahə-sində mühüm nailiyyətlər əldə edildi. Bütün bunların fonunda Avropa İttifaqı və Avropanın digər
siyasi-iqtisadi strukturları, beynəlxalq təşkilatları ilə əməkdaşlıq fəallaşdırıldı.
20 illik müstəqillik tariximizdə dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, insanların rifahının yaxşılaşdırılması
uğrunda ardıcıl, məqsədyönlü mübarizə aparan və uğurlu, dayanıqlı nəticələrə nail olan Ulu öndər Heydər Əliyev
siyasi kursu bu gün Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Heydər Əliyev dövlətçilik
məktəbinin layiqli yetişdirməsi olan Prezident İlham Əliyev müasir Azərbaycanın dünya iqtisadi-siyasi arenasında
tanınmasına, yüksək səviyyəli tərəfdaş qismində qəbul edilməsinə zəmin yaratdı. Qısa müddətdə ölkəmizin dövlət
büdcəsi on dəfələrlə artırıldı və bu gün Azərbaycanın dövlət büdcəsindən hərbi xərclərə ayrılan vəsait düşmən
Ermənistanın ümumilikdə dövlət büdcəsindən çoxdur. Bundan başqa, əsası Ulu öndərimiz tərəfindən qoyulan neft
strategiyasının uğurlu inkişafı və davamı Azərbaycanı qısa müddətdə Avropanın alternativ enerji yoluna və
yerləşdiyi Cənubi Qafqaz regionunun liderinə çevirdi. Ölkə daxilində aparılan islahatlar, insanların sosial-rifahını,

iqtisadi yüksəlişi özündə əks etdirən qərarlar, qanunlar vətəndaş-hakimiyyət birliyinin sarsılmaz əsasını təşkil etdi.
Qeyd olunan bu uğurlar müasir Azərbaycanın ən yeni tarixində şanlı zəfərlərin ardıcıllıq təşkil etməsində
əsas pay sahibidir. Bu gün müasir Azərbaycan yeni dövrün yeni Lideri-möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin timsalında özünün beynəlxalq uğurlarını dünyaya nümayiş etdirir. Bunun ən bariz nümunəsi ölkəmizin
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyünə seçilməsidir. Vurğulayım ki, keçirilən səsvermələrdə
ölkəmizin namizədliyinin bütün dövlətlər tərəfindən olduqca yüksək şəkildə rəğbətlə qarşılanması hər bir
Azərbaycan vətəndaşında qürur hissi yaradırdı. 155 ölkənin səsinin qazanılması bu gün həmin ölkələrlə yaradılan
ikitərəfli əlaqələrin sayəsində əldə olunan uğurdur. Möhtərəm Prezidentimizin xarici səfərləri, beynəlxalq
təşkilatlarla iş prinsipi, xarici dövlətlərlə çoxşaxəli əlaqələrin qurulmasına verdiyi önəm və diqqət bu gün ölkəmizin
beynəlxalq müstəvidə bu cür yüksək səviyyədə dəstəklənməsinə zəmin yaradıb. Digər tərəfdən, bu həm də
Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən hücum diplomatiyasının qələbəsi sayılır.
Beynəlxalq müstəvidə hər zaman milli maraqlara xidmət edən münasibətlərin möhkəmlənməsində maraqlı olan
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev ölkəmizin aparıcı dövlətlər tərəfindən yaxın tərəfdaş qismində qəbul
olunması istiqamətində mühüm addımlar atıb. Nəticə ortadadır, ölkəmiz dünyanın ən ali kürsüsündə Avropa
məkanının bir hissəsinin təmsilçisi olaraq çıxış edəcək.
Əsası Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan siyasi kurs ölkəmizin hərtərəfli inkişafının təmin
olunmasına xidmət edir. Bu mənada həmin siyasi xətti uğurla davam və inkişaf etdirən Prezidentimiz cənab İlham
Əliyevin səyi nəticəsində Azərbaycanda bütün sahələrin paralel inkişafı təmin edilib. Bu gün Cənubi Qafqazın
lideri olan ölkəmiz iqtisadi uğurları ilə bütün dünyanı heyrətə salır. Prezident İlham Əliyevin Sədrliyi ilə keçirilən
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin 9 ayının sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan iclası ölkəmizin iqtisadi
dayanıqlılığını bir daha nümayiş etdirdi. Bu, Azərbaycanın gələcək illərdə əldə edəcəyi inkişafın davamlılığını
sübuta yetirir. Həmin iclasda səslənən rəqəmlər ölkəmizdə gedən inkişaf prosesini real şəkildə özündə əks etdirir.
Prezident İlham Əliyevin çıxışı zamanı bildirdiyi kimi, inkişaf etmiş ölkələrin göstəricilərinə nəzər salsaq görərik
ki, Azərbaycan bu sahə üzrə heç kimdən geri qalmır, bir çox ölkələri qabaqlayır.
Bəli, bu həqiqətdir. Qısa zaman kəsiyində bu nailiyyət Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən təmkinli, qətiyyətli və mükəmməl iqtisadi strategiya nəticəsində əldə olunub. Həyata keçirilən düşünülmüş
iqtisadi siyasət, liberallaşmanın struktur və keyfiyyət baxımından dərinləşməsi, dayanıqlı maliyyə ehtiyatlarının
yaradılması, investisiya siyasətinin gücləndirilməsi, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin artırılması, sosial infrastrukturun
yenidən qurulması və digər islahatlar Azərbaycan iqtisadiyyatının kompleks inkişafını təmin edib. Qeyri-neft
iqtisadiyyatının 8,2 faiz artımı isə ölkəmizdə real çoxşaxəli inkişafın göstəricisi və uğurudur. Qeyd etmək lazımdır
ki, Azərbaycanda qeyri-neft sənayesi sektorunda 9,2 faiz artımın əldə edilməsi çox mühüm göstəricidir.
Azərbaycanda güclü sənaye potensialının yaradılması üçün tədbirlərin genişlənməsi ölkəmizin yeni onillikdə
innovativ inkişafına böyük zəmin yaradan faktor kimi əsas yer tutacaq.
2011-ci ilin ötən 3 ayı ərzində respublikamızın maliyyə ehtiyatlarının həcminin əhəmiyyətli dərəcədə
artaraq strateji valyuta ehtiyatlarının 42 milyard dollara çatması, eləcə də, büdcə vəsaitlərinin 20 milyard dolları
ötməsi gələcəkdə sosialyönümlü layihələrin daha da genişləndirilməsinə zəmin yaradacaq təminatdır. Bununla
yanaşı, ölkəmizin gəlirlərinin artması vətəndaşların sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində atılan addımların
genişləndirilməsinə yol açır. Bu gün Azərbaycan nəinki bölgədə, dünyada pensiya islahatlarının ən yüksək
səviyyədə təmin olunmasını həyata keçirən ölkələrdən sayılır. İş yerlərinin artması, orta aylıq əməkhaqlarının
qaldırılması xalqın sosial güzəranının yüksək səviyyəyə çatmasına və ölkədə yoxsulluğun aradan qalxmasına kömək
edir.
Bu gün Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı istiqamətində olduqca münbit bir şərait yaradılıb. Qəbul
olunan dövlət proqramları Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinin yüksək səviyyədə təmin olunmasını həyata keçirir.
Bu gün ölkəmizdə ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi ölkə əhalisini təmin edəcək həcmdə məhsulun istehsalı və emalı
potensialının mövcudluğu, ölkə əhalisi tərəfindən istehlak edilən ərzağın keyfiyyəti, dövlət əhəmiyyətli strateji
ərzaq məhsul-larının ölkədaxili istehsalı kimi komponentləri özündə birləşdirir. "Regionların sosial-iqtisadi
inkişafı" Dövlət Proqramının uğurla icrası regionların sənayeləşməsilə yanaşı, aqrar sahənin inkişafı baxımından
yüksək dəyərə malikdir. 2009-2013-cu illəri əhatə edən "Regionların sosial-iqtisadi inkişafı" Dövlət Proqramı daha
geniş və əhatəli olmaqla bölgələrin bütün ərazisində kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsinə və bununla da
regionların daha da gözəlləşməsinə yol açır.
Bir daha vurğulayım ki, 20 illik müstəqillik tariximizdə əldə olunan bütün uğurların təməlində
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, insanların rifahının yaxşılaşdırılması uğrunda ardıcıl, məqsədyönlü
mübarizə aparan və uğurlu, dayanıqlı nəticələrə nail olan Heydər Əliyev siyasi kursunun Prezidentimiz İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi faktoru dayanır. Ölkə daxilində aparılan islahatlar, insanların
sosial-rifahını, iqtisadi yüksəlişi özündə əks etdirən qərarlar, qanunlar vətəndaş-hakimiyyət birliyinin sarsılmaz
əsasını təşkil etdi. Məhz bu BİRLİK Azərbaycanın 20 illik inkişaf yolunun mayakına çevrilib və gələcək inkişafına
işıq tutur. Azərbaycan xalqı bu gün öz dövlətinin, öz taleyinin sahibidir. Xalq-hakimiyyət birliyi ölkəmizdə bütün
problemlərin aradan qaldırılmasının əsas formuludur. Möhtərəm Prezidentimiz ilham Əliyev hər zaman çıxışında
bu məqamı xüsusi vurğulayb. Dövlət başçısı bütün görülən işlərdə xalqına arxalandığını qürurla və əminliklə
bildirir: "Mən də öz işimdə sizə arxalanıram, Azərbaycan xalqına arxalanıram. Gələcəkdə bizi daha da böyük işlər

gözləyir. Azərbaycan artıq inkişaf yolundadır. Biz bu inkişafı əbədi etməliyik..."

