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Dövlət müstəqilliyimizin 25 illik yubileyi ilə bağlı Prezident Sərəncamı və azərbaycançılıq...
II yazı
İradə SARIYEVA
"Heç bir qüvvə Azərbaycanın müstəqilliyini əlindən ala bilməz, bundan sonra heç bir
qüvvə Azərbaycanın dövlətçiliyini məhv edə bilməz". Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər
Əliyevin həqiqətdən mayalanan ölməz fikri müstəqil Azərbaycanın əbədi yaşayacağına
böyük inam aşılayır.
Məlumdur ki, Heydər Əliyev 18 oktyabr - Dövlət Müstəqilliyi Gününün Azərbaycan
Respublikasının dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi haqqında 15 oktyabr 1994-cü ildə Fərman
imzalayıb. Artıq 22 ildir bu gün rəsmi dövlət bayramı olaraq ölkədə qeyd edilir.
Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin tükənməz sərvət olduğunu
vurğulayır, gələcək nəsillərin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini göz bəbəyi kimi
qoruyacağına inanırdı. Keçən yazımızda qeyd etmişdik ki, Azərbaycan Respublikasının
dövlət
müstəqilliyinin
bərpasının
iyirminci
ildönümü
haqqında
Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. 2011-ci ildə dövlət
müstəqilliyimizin 20 illiyi keçirilib. Sənəddə vurğulanırdı ki, bu illər ərzində demokratik,
hüquqi və dünyəvi dövlətin qurulması xalqımızın tarixi nailiyyətidir: "Hələ ötən əsrin 70-ci
illərindən başlayaraq Azərbaycanın böyük oğlu Heydər Əliyevin strategiyasına uyğun
respublikamızda həyata keçirilən genişmiqyaslı proqramlar müasir iqtisadi potensialın
formalaşdırılmasına, sosial-mədəni həyatın canlandırılmasına və milli-mənəvi
dəyərlərin dirçəldilməsinə yönəldilərək gələcək müstəqilliyimizin təmin olunması üçün
zəmin hazırlamışdı".
2011-ci ildə verilən sərəncamda qeyd edilənə görə, iyirmi illik inkişaf yolumuzun ən
parlaq nəticəsi ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycan, sözün əsl mənasında, artıq tam müstəqil
ölkədir. Ölkəmizdə gerçəkləşdirilən siyasət daim Azərbaycan xalqının maraqlarına xidmət
göstərir: "2010-cu ildə Azərbaycanda Dövlət Bayrağı meydanının açılışı olmuş və dünyanın ən
yüksək bayrağı ucaldılmışdır. Bu meydan Azərbaycanın son iyirmi ildə keçdiyi inkişaf
yolunun rəmzinə çevrilmişdir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi respublikamızın hər bir
vətəndaşı üçün ən böyük sərvətdir".
Bu günlərdə isə ölkə başçısı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 25 illiyi ilə bağlı
Sərəncam imzalayıb. Bu barədə ötən yazımızda geniş məlumat almısınız.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycanın
müstəqilliyinin 20-ci və Silahlı Qüvvələrin 93-cü ildönümləri münasibətilə Bakıda
keçirilən təntənəli hərbi paradda Azərbaycanın keçdiyi müstəqillik yolu haqqında geniş
nitqində bildirirdi: "...İyirmi il ərzində Azərbaycan müstəqil dövlət kimi böyük və şərəfli yol
keçmişdir. İyirmi il ərzində ölkəmiz sürətlə inkişaf etmişdir və bu gün bölgədə çox güclü
mövqelərə malikdir. Ölkəmizdə bütün istiqamətlərdə - iqtisadi sahədə, sosial
məsələlərin həllində böyük uğurlar əldə edilmişdir. O cümlədən ölkəmizdə ordu
quruculuğu prosesi uğurla getmişdir. Bu gün Azərbaycanda nizami ordu var. Mən hərbi
hissələrə tez-tez gedir, vəziyyətlə tanış oluram. Tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, bu gün
Azərbaycan Ordusu çox yüksək səviyyədədir. Ordumuzda peşəkarlıq, döyüş qabiliyyəti
artır, Silahlı Qüvvələrdə ruh yüksəkliyi var. Bütün bu məsələlər bizi çox sevindirir.
Azərbaycanda Ordu quruculuğu prosesi bundan sonra da uğurla gedəcəkdir. Ordumuz ölkə
qarşısında duran vəzifələri icra etmək üçün bütün imkanlara malikdir".
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həmin çıxışında da ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün bərpa ediləcəyini inamla dilə gətirib: "Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
edilməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil, olmayıb və
olmayacaqdır. Biz çalışırıq ki, məsələ tezliklə beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz
həllini tapsın və Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa
edilsin.
Bunun üçün biz diplomatik səylərimizi davam etdirəcəyik. Bizim işimiz haqq işidir. Biz
heç bir başqa ölkənin torpağını zəbt etməmişik, heç bir başqa ölkənin torpağında bizim
gözümüz yoxdur, baxmayaraq ki, bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqlarında
yaranıb. Dağlıq Qarabağ tarixi Azərbaycan torpağıdır. Bu həmişə belə olub, bu gün də belədir.

Sadəcə, müvəqqəti olaraq işğal altına düşüb. Ancaq bu işğal çox çəkə bilməz. Mən tam əminəm
ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən yolla bərpa ediləcəkdir. Bunu etmək üçün biz daha
da güclü olmalıyıq. Azərbaycanda bütün sahələrdə aparılan islahatlar, ölkəmizin inkişafı,
bölgədəki mövqelərinin möhkəmləndirilməsi nəticəsində istədiyimizə nail ola
biləcəyik".
Tarixçilər qeyd edir ki, İlham Əliyev həm müstəqilliyimizin 20 illiyi, həm də 25 illiyi
münasibətilə sərəncamlar imzalayıb. Ölkə başçısının azərbaycançılıq məfkurəsinə böyük
töhfələr verdiyini deyən ekspertlər bildirir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir.
Respublikamızın heç bir ölkədən asılı vəziyyətdə olmadığını vurğulayan ekspertlər deyir ki,
Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edən İlham Əliyev müstəqil Azərbaycanın Prezidenti,
həm də dünya azərbaycanlılarının yeni lideridir.
Tədqiqatçılar yazır ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar beynəlxalq təşkilatların,
aparıcı reytinq agentliklərinin qiymətləndirmələrində öz əksini tapır. Belə ki, "Doing
Business" hesabatına görə, 2009-cu ildə ölkəmiz dünya ölkələri arasında "Ən islahatçı ölkə"
kimi qiymətləndirilib. Dünya İqtisadi Forumunun son hesabatına əsasən, Azərbaycan
dünyanın 50 ən rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyatları qrupuna daxil olub və MDB ölkələri
arasında birincilik mövqeyini saxlayıb. BMT-nin İnsan İnkişafı Hesabatına əsasən isə,
Azərbaycan "İnsan inkişafı indeksi"nə görə, yüksək insan inkişafı qrupunda yer alıb. Son illər
"Standart & Poor's", "Moody's" və "Fitch Ratings" kimi nüfuzlu reytinq agentlikləri tərəfindən isə
Azərbaycanın reytinqi ardıcıl olaraq artırılıb.
Ümummilli liderin möhkəm təməlini yaratdığı xarici siyasət kursunun Prezident
İlham Əliyev tərəfindən böyük uğurla davamının nəticəsidir ki, indi Azərbaycanın səsi
dünyanın ən mötəbər tribunalarından gəlir, üçrəngli bayrağımız yüksəklərə qaldırılır.
Azərbaycanın 2011-ci ilin sonlarında 155 ölkənin etimadını qazanaraq BMT-nin
Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi ölkəmizin beynəlxalq aləmdə getdikcə
artan nüfuzunun və sürətli iqtisadi inkişafının daha bir göstəricisidir.
Ekspertlər vurğulayır ki, Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, hazırda qarşıda
duran ən başlıca məqsəd Azərbaycanı inkişaf etmiş dövlətlər səviyyəsinə çatdırmaqdır. Bu
baxımdan ölkənin inkişafının hazırkı mərhələsində qarşıya qoyulmuş əsas hədəflər
çoxşaxəli, innovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşdırılması, əhalinin rifahının
davamlı olaraq yaxşılaşdırılması, habelə elmin, mədəniyyətin inkişafında, ictimai həyatın
bütün istiqamətlərində yeni nailiyyətlərin əldə olunmasıdır. Dövlət başçısının 29 dekabr
2012-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış" İnkişaf
Konsepsiyası qarşıya qoyulmuş mühüm vəzifələrin yerinə yetirilməsində mühüm rol
oynayacaq. Bu İnkişaf Konsepsiyası sosial-iqtisadi inkişafın keyfiyyətcə yeni
mərhələsində Azərbaycanın gələcək inkişaf perspektivlərini dərin elmi əsaslarla
müəyyənləşdirən konseptual əhəmiyyətli sənəddir.
Siyasi elmlər namizədi İlham İsmayılov yazır: "Heydər Əliyevin siyasət məktəbinin
layiqli yetirməsi olan İlham Əliyevin böyük siyasətdə atdığı inamlı addımlar nəticəsində
Azərbaycanda təkcə sosial-iqtisadi sistemdə deyil, həm də siyasi və ictimai təsisatlarda
əsaslı yeniləşmələr olub, səmərəli intensiv islahatlar aparılıb. 15 oktyabr 2008-ci ildə
Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərinə xalqın, milli elitanın və beynəlxalq
müşahidəçilərin verdiyi yüksək qiymət deyilənləri bir daha sübut etdi. Prezident İlham
Əliyev deyib: "Bizim təcrübəmiz onu göstərir ki,
Azərbaycanın seçdiyi yol düzgün yoldur. İqtisadi, siyasi və sosial islahatların paralel
şəkildə aparılması Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirir, ölkəmiz üçün çox lazım olan
sabitliyi möhkəmləndirir, ictimai-siyasi vəziyyətə müsbət təsir göstərir. Ona görə də siyasi
və iqtisadi islahatların davam etdirilməsi zamanın tələbidir.
Əgər biz doğrudan da, müasir, güclü ölkə yaratmaq istəyiriksə, bunu etməliyik. Bu işdə
dövlətin üzərinə böyük vəzifələr düşür. Biz buna birlikdə nail olmalıyıq".
Ulu öndərin xalqımızın, cəmiyyətimizin milli inkişafına yönəlmiş müstəqillik
konsepsiyasını yaradıcılıqla davam və inkişaf etdirən Prezident İlham Əliyevin milli
inkişaf konsepsiyasının başlıca qayəsi ölkədə demokratik transformasiya proseslərini ən
yaxın müddətdə başa çatdırmaq, vətəndaş cəmiyyəti strukturlarının və təsisatlarının
formalaşmasına başlamaq səyləri ilə həyata keçirilən "sabitlikdən inkişafa doğru"
ideyasıdır.
Ölkə Prezidentinin əzmkar fəaliyyətini qeyd edərkən ulu öndərin bu müdrik sözləri yada
düşür: "Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da

Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin, Azərbaycan xalqının milli azadlığının
keşiyində duracaq və bu müstəqilliyi cəsarətlə qoruyub saxlayacaqdır".
Bu gün Azərbaycan dövləti 25 ildir müstəqildir. Dövlətmimizin, xalqımızın müstəqil
olması tarixi nailiyyətdir. 25 ildə ölkəmizdə çox şey dəyişib. Müsbət istiqamətdə gedən bu
dəyişikliklər xalqımıza, dövlətimizə uğur gətirib.
Heydər Əliyev "Azərbaycan xalqı öz dövlətini dəstəkləyir, müdafiə edir və bu da
xalqımızın əbədi müstəqilliyinin təminatıdır" deyirdi. Bəli, bu gün Azərbaycan xalqı
Azərbaycan dövlətinin ətrafında sıx birləşib və dövlətçiliyimizin göz bəbəyi kimi
qorunmasında dövlət başçısına dəstək verir.

