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Müstəqil dövlətçilik kursu qarşıya qoyulan bütün milli məqsədləri reallaşdırdı
İradə Əliyeva
Zamanın sürətli axarında o xalqlar irəli gedirlər ki, onların ümumi strateji hədəfləri olsun. Həmin
hədəflərə doğru müstəqil siyasət yeridib, düzgün istiqamət götürsünlər və qazanılan bir nailiyyət digərini
tamamlasın. Onda həmin xalq can atdığı böyük ideallara qovuşacaq.
Prezident İlham Əliyev ötən müddət ərzində artıq milli ideologiyanın əsas prioritetlərinə çevrilən
müstəqil dövlətçilik, daxili və xarici siyasət xətti ilə ölkəmizi tarixinin ən qüdrətli mərhələsinə çatdırdı,
qarşıya qoyduğu bütün milli məqsədləri reallaşdırdı. Azərbaycanın ərazilərini düşməndən təmizlədi. 44
günlük Vətən savaşında ordumuzun gücü ilə torpaqlarımızı azad etdi. Dövlət başçısı düşünülmüş parlaq
diplomatiyası, uzun illərdən bəri bu möhtəşəm günlərə doğru addım-addım həyata keçirdiyi hazırlıq işləri,
heç bir təzyiq qarşısında sarsılmayan qətiyyəti ilə Zəfərimizi bütün dünyaya qəbul etdirdi. Ən nüfuzlu, ən
böyük dövlətləri Azərbaycanın mövqeləri ilə hesablaşmaq, haqq və ədalətin səsinı dinləmək
məcburiyyətində qoydu. Xalqımızın birliyini, milli vəhdətini, bərabərlik, doğmalıq ruhunu nümayiş etdirdi.
Min illər ərzində yaratdığımız şərəfli keçmişdən gələcəyə doğru böyük bir yol başladı.
Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni bir dövrün təməlini qoydu. Bu, onun
həm missiyası, həm də apardığı müstəqil siyasətinin tarixi nailiyyəti oldu. Müzəffər Ali Baş Komandan
qalibiyyəti, başladığı hər işin uğurları ilə qüdrətli liderə çevrildi!
Azərbaycan indi dünya miqyasında ən sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Bu inkişafın əsasında
reallaşdırılan daxili və xarici siyasət kursu dayanır. Belə bir müstəqil strateji kursun Prezident İlham Əliyev
tərəfindən müasir dövrün reallıqlarına müvafiq surətdə qətiyyətlə davam etdirilməsi hazırkı milli inkişafın
fundamental əsaslarını təşkil edir. Müxtəlif inkişaf modellərinin uğurla tətbiqi, sosial-siyasi, iqtisadi,
humanitar yönümlü islahatların həyata keçirilməsi, sabitliyin qorunması, beynəlxalq münasibətlər
sistemində artan nüfuzumuz qlobal məsələlərdə ölkəmizin ciddi təsir gücünə malik olduğunu göstərir.
Əlbəttə ki, bütün bu nailiyyətlərin əsasında güclü lider fenomeni dayanır.
Özünü doğruldan yanaşmaları, uğurlu təşəbbüsləri, ən mühümü isə başqalarında yaratdığı yüksək
inam hissi Prezident İlham Əliyevi müasir dünyamızın ən önəmli siyasi liderlərindən biri mövqeyində
qərarlaşdırıb. Beynəlxalq siyasi arenada ona böyük rəğbət bəsləyir, irəli sürdüyü rəylərlə hesablaşır,
təşəbbüslərini dəstəkləyirlər. Çünki ölkəmizin rəhbəri hər zaman doğrunun yanındadır. Azərbaycan
Prezidentinin irəli sürdüyü təkliflərin nə qədər yerində, məqsədyönlü olduğunu, real nəticələrə
hesablandığını tarix dəfələrlə sübuta yetirib. Ona görə dünya liderləri dövlət başçımızın baxışlarına böyük
önəm verirlər.
Hakimiyyətə gələndən böyük Zəfər Gününə kimi Qarabağ məsələsində düşmən tərəfə, onun
havadarlarına qarşı qətiyyətli mübarizəsi sonda onu hədəfinə çatdırdı, ata vəsiyyətini həyata keçirdi,
torpaqlarımızı işğaldan azad etdi, ölkəmiz üçün yeni bir gələcək formalaşdırmağa başladı.
Gələcəyə strateji baxış
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmiz müstəqillik tarixinin
yeni onilliklərində möhtəşəm nailiyyətlərə imza atır. Bu nailiyyətləri şərtləndirən əsas amil, təbii ki,
Azərbaycanın müstəqil siyasət aparması, iqtisadi, siyasi, sosial cəhətdən heç kimdən asılı olmadan öz
seçdiyi yola davam etməsidir. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi milli strateji inkişaf
kursuna uyğun olaraq zamanında bu istiqamətdə atılmış tarixi addımlar bütün sahələrdə müstəqilliyimizin
əbədiliyinə, daimiliyinə, dönməzliyinə təminat yaradır. Xalq olaraq öz həyatımızı arzuladığımız kimi
qurmağımıza, ulularımızdan gələn qədim ənənələrimizə, dəyərlərimizə qloballaşma dövründə sahib
çıxmağımıza, dövlətimizi getdikcə daha da möhkəmləndirməyimizə şərait yaradır.
Bu gün dünyada gedən proseslər göstərir ki, müstəqilliyini illər əvvəl bəyan etmiş ölkələrin öz yoluna
ardıcıl şəkildə davam edə bilməsi heç də asan deyil. Bir çox dövlətlərin müstəqilliyi formal xarakter daşıyır,
reallıqda hansısa supergüclərin iqtisadi-siyasi, mədəni asılılığındadır. Yaxud da öz istiqlalına nail olub
müstəqil həyatını qurmaq istəyən ölkələrdən böyük güclərin öz maraqları naminə istifadə etməsi, onların
başı üzərində təhlükəli oyunlar qurmağa çalışması göz önündədir. Əfsuslar olsun ki, bütün bunlar dəhşətli
müharibələrlə, xalqların fəlakəti, yüz minlərlə insanın faciəsi ilə nəticələnir. Belə bir ağır zamanda
respublikamız bütün dünyada sabitlik, təhlükəsizlik məkanı kimi tanınmaqdadır.

Bütün toqquşan maraqlar Azərbaycanda - Cənubi Qafqaz regionunun bütün parametrlər üzrə lider
ölkəsində üst-üstə düşür, əməkdaşlıq üçün bu məkanda hansısa ortaq nöqtələr tapılır. Azərbaycan indi
müstəqil siyasəti ilə qlobal enerji-kommunikasiya sistemlərinin əsas mərkəzlərindən birinə çevrilib.
Ölkəmiz bütün dünyada mədəniyyətlər arasında dialoq, multikulturalizm məkanı kimi məşhurdur. Dünyada
sivilizasiyalararası dialoq sahəsində ciddi problemlərin yaşandığı, bu zəmində münaqişələrin gücləndiyi,
xüsusilə də islamafoboya kimi təhlükəli meyillərin bir sıra dövlətlərin və digər subyektlərin siyasətində
özünə geniş yer alması reallığında Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoq məkanına çevrilməsi faktı
qlobal əhəmiyyət daşıyır. Bu məsələlərin həlli istiqamətində Azərbaycanın təcrübəsi digər ölkələr üçün
örnək sayılır.
Beynəlxalq aləmdə ölkəmizin nüfuzu getdikcə güclənir, dövlətimizin sözü eşidilir, hörmətlə
qarşılanır. Bu nailiyyətlərin hər biri məhz Azərbaycan rəhbərliyinin yürütdüyü müstəqil siyasət sayəsində
mümkün olub. Məhz bu siyasət nəticəsində ölkəmiz təxminən 30 illik işğala son qoydu. Göstərdi ki,
Azərbaycanı milli maraqlarından, tutduğu haqq yolundan heç kim və heç nə döndərə bilməz. Məhz müstəqil
siyasətin uğurları sayəsində bu ğun azad edilmiş torpaqlarımızda genişmiqyaslı bərpa-quruculuq tədbirləri
həyata keçirilir. Azərbaycan dövləti heç kimin yardımına ehtiyac duymadan, öz imkanları hesabına o
torpaqları yenidən həyata qaytarır, reallaşdırılan genişmiqyaslı layihələrlə azad yurdlarımızı normal inkişaf
axarına qovuşdurur. Bütün bu imkanların mənbəyi Azərbaycanın tutduğu dövlətçilik xəttində, iqtisadisiyasi müstəqilliyindədir.
Milli ideologiyamızın mühüm prioriteti
Bu gün müstəqil siyasət Azərbaycan üçün sadəcə inkişaf yolu deyil, eyni zamanda milli
ideologiyamızın mühüm prioritetidir və ölkəmiz bütün istiqamətlərdə bu prioriteti nəzərə alır. Son illərdə
ölkəmizdə cəmiyyət həyatının bütün önəmli sahələri üzrə aparılan dinamik islahatlar da bunun təzahürüdür.
Aparılan köklü dəyişikliklərlə Azərbaycan tərəqqi və təkamül yolu keçərək yeni şəraitə uyğunlaşır. Xalqın
böyük dəstəyi ilə müşayiət olunan bu islahatlar ölkəmizin daxili siyasi uğurlarına yol açır, cəmiyyətimizi
daha da səfərbər edir, vətəndaş həmrəyliyini, xalq-hakimiyyət birliyini möhkəmləndirir, siyasi sabitlik və
təhlükəsizlik mühitini möhkəmləndirir. Nəticədə daxili siyasətin davamı kimi xarici siyasət istiqamətində
də Azərbaycanın addımları daha dayanıqlı və ardıcıl xarakter daşıyır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu coxvektorlu,
müstəqil və milli maraqlara əsaslanan xarici siyasət kursunu sürətlə dəyişən dünyamızın geosiyasi
reallıqlarına adekvat olaraq çevik və innovativ şəkildə davam etdirir. Milli dövlətçilik maraqlarımızın
müdafiəsi Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasətin əsas qayəsidir. Coğrafi miqyas baxımından o qədər
də böyük olmasa belə Azərbaycan məhz bu siyasət sayəsində sözünün çəkisi, etibarlı tərəfdaş imici ilə
qlobal proseslərin ən əhəmiyyətli iştirakçılarından birinə çevrilib. Azərbaycan bu statusu, mövqeyi real
addımlar, qazanılan sarsılmaz inam sayəsində əldə edib. Azərbaycan Prezientinin "Bizim sözümüz də
imzamız qədər dəyərlidir" fikri sadəcə söz deyil, ölkəmizlə hansısa məqamlarda tərəfdaşlıq etmiş hər kəsin
əmin olduğu həqiqətdir. Ölkələrə də, dünya liderlərinə də, beynəlxalq təşkilatlara da bəllidir ki, Azərbaycan
öz milli maraqlarını nəzərə almaqla verdiyi istənilən sözü tutacaq, bütün vədlərə, üzərinə götürdüyü bütün
öhdəliklərə sadiq qalacaq. Xalqımızın maraqlarına zidd hər hansı anlaşmalara isə Azərbaycanı razı salmaq
qətiyyən mümkün deyil. Bu iradə xalqın öz Liderinə olan dəstəyindən gəlir.
Dünyanın böyük gücləri yaxşı anlayırlar ki, bu qətiyyətə üstün gəlmək, Azərbaycanı öz müstəqil
inkişaf yolundan sapındırmaq mümkün deyil. Əgər respublikamızla əməkdaşlıqdan faydalanmaq
istəyirsənsə, bu dövlətin müstəqil siyasət kursunu, irəli sürdüyü şərtləri mütləq nəzərə almalısan. Bu zaman
qarşılıqlı əməkdaşlıq bütün tərəflərin xeyrinə olacaq.
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi qlobal proseslərdəki fəal mövqeyi, bəşəriyyətin
gələcəyi naminə strateji təşəbbüsləri ilə dünya siyasətinə yeni dəyərlər gətirir, hər kəsi sülhə, müştərək
əməkdaşlığa çağırır, münaqişələrə, qarşıdurmalara, insan faciələrinə son qoyub ali məqsədlər ətrafında
birləşməyə dəvət edir. Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatındakı fəaliyyəti, qardaş Türkiyə ilə birgə bu
qurumun hərəkətverici qüvvəsi rolunda çıxış etməsi təşkilatı tədricən qlobal gücə çevirir. Türkdilli ölkələrin
qarşılıqlı əməkdaşlığı, bəşəriyyət üçün xoş niyyətlər uğrunda gücləri birləşdirməsi, tarixin yeni çağlarında
yeni dəyərlər yaratması Azərbaycanın müstəqil xarici siyasətində xüsusi yer tutur.
Bundan başqa, mədəniyyət diplomatiyası da Azərbaycanın xarici siyasət kursunun mühüm
istiqamətlərindəndir. Bu, dövlətlər və xalqlar arasında müxtəlif mədəniyyətlərin mübadiləsini təmin edir,
qarşılıqlı dözümlülük üzərindən dostluq körpüləri salır, mehriban qonşuluq əlaqələrinin qurulmasına geniş
imkanlar yaradır. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə mədəniyyət diplomatiyası hər bir dövlət üçün çox

səmərəli siyasi strategiya alətidir. Müasir dövrdə heç bir dövlət bu gücdən faydalanmadan beynəlxalq
aləmdə inkişaf və inteqrasiya edə bilməz.
Dövlət rəhbərimizin həyata keçirdiyi müstəqil siyasətin nailiyyətləri sayəsində bu gün tarixinin ən
qüdrətli dövrünü yaşayan Azərbaycan dövləti mədəniyyət sahəsində həyata keçirdiyi düşünülmüş siyasətlə
də beynəlxalq aləmdə zəngin potensiala və yüksək mədəniyyətə malik ölkə kimi nüfuz qazanıb. Ölkəmiz
qısa müddətdə ümumdünya mədəniyyət diplomatiyası cərəyanına fəal şəkildə qoşularaq, özünü mədəni
mübadiləyə, xalqların mənəvi yaxınlığına açıq, ümumbəşəri irsin zənginləşdirilməsinə və qorunmasına
qadir dövlət kimi tanıtmağı bacarıb, bu istiqamətdə ciddi nəticələr qazanıb.
Xalqımızın milli-mədəni dəyərlərinin dünyada təbliği, mədəni və humanitar əlaqələrimizin
genişlənməsi, əsrlərboyu bəşər mədəniyyətinə nadir töhfələr vermiş şəxsiyyətlərimizin müasir dünyaya
təqdimatı Azərbaycanın xarici siyasət kursunun mühüm istiqamətidir.
Vətən müharibəsindəki tarixi qələbəmiz mədəniyyət sahəsində də böyük dəyişikliklərin əsasını
qoydu. İşğaldan azad edilmiş Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Bülbülün,
Natəvanın, Üzeyir bəy Hacıbəylinin büstləri yenidən Şuşaya qovuşdu. Bülbülün Şuşadakı ev-muzeyi bərpa
edildi. 30 illik fasilədən sonra "Xarıbülbül" festivalı yenidən Vətənində keçirildi. Heydər Əliyev Fondunun
təşkilatçılığı ilə Vaqif Poeziya Günləri yüksək səviyyədə təşkil olundu. Şuşada aparılan quruculuq işlərinə
paralel həyata keçirilən bütün layihələr şəhərin mədəni həyatını da canlandırır, vandalların vurduqları
yaraları sağaldır. Bütün bunlar 30 illik işğal dövründə Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda dəhşətli vandalizm
əməlləri törətmiş, dağıntılarla, qarətçiliklə öz miskin, saxtakar mahiyyətlərini ortaya qoymuş işğalçı
tərəfdən fərqli olaraq Azərbaycan xalqının nə qədər mədəni, sivil, inkişafa, quruculuğa, tarixi-mənəvi
dəyərlərə önəm verən xalq olduğunu bütün dünyaya göstərir.
Modernləşdirmə konsepsiyasının təşəbbüskarı olan Prezident İlham Əliyev innovasion, idarəçilik
səviyyəsi yüksək olan kadr potensialı yaradılması üçün xüsusi proqramların, layihələrin reallaşdırılması
məqsədilə dövlət əhəmiyyətli sənədlər imzalayıb. Bunlar ölkəni modernləşdirməyə, insan kapitalını inkişaf
etdirməyə, istedadlılara qayğı göstərməyə və onları himayə etməyə, potensialının üzə çıxarılmasına
yönəlmiş rəhbər sənədlərdir.
Bu gün ictimai mühitdə elmin və ziyalılığın, qabaqcıl texnologiyaların böyük əhəmiyyəti təbliğ
edilir, milli modernləşmə hamı tərəfindən dərk olunan hədəfə çevrilir. Eyni zamanda cəmiyyətimizdə
innovasion və texnoloji yeniləşmə zərurətinin irəli sürülməsi, peşəkar kadr ehtiyatının formalaşması dövlət
rəhbərimizin bu istiqamətdəki ardıcıl və qətiyyətli siyasi xəttidir.
Əks-qütblər arasında balans
Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi müstəqil xarici siyasət kursu dünyada bir-birinə qarşı duran
qütblər tərəfindən də müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycan müxtəlif güc mərkəzlərindən bərabər məsafədə
seçdiyi mövqeyi illərdir ki, qorumağı bacarır. Belə ki, ikitərəfli münasibətlərdə bərabər hüquq, qarşılıqlı
hörmət, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə sadiqdir, eyni zamanda ikitərəfli əməkdaşlığın
heç bir halda üçüncü tərəfi hədəfə almamasını vacib sayır. Qeyd edilənlər beynəlxalq aləmdə dövlətimizə,
Azərbaycan Prezidentinə loyal münasibətin formalaşmasında çox mühüm rol oynayır.
Bu gün Azərbaycan dövləti Avropanın enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçısıdır və ölkəmiz bu
mövqeyə illərin zəhməti, ortaya qoyulan sarsılmaz siyasi iradə sayəsində nail ola bilib. Enerji
təhlükəsizliyinin dünyanın aparıcı dövlətlərinin milli təhlükəsizlik strategiyasının həlledici elementi
statusunda çıxış etdiyi müasir dünyamızda Azərbaycan Avropa qitəsinin enerji mənzərəsini yenidən
müəyyənləşdirir. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə imzaladığı Strateji Tərəfdaşlığa dair Anlaşma
Memorandumu da bunun daha bir təzahürüdür.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft diplomatiyasını uğurla davam etdirən Prezident
İlham Əliyev müxtəlif obyektiv və subyektiv çətinliklərin öhdəsindən gələrək Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum kimi nəhəng neft və qaz marşrutlarının reallaşdırılmasına nail oldu. Bu layihə "Cənub qaz
dəhlizi" kimi yeni layihələrə də yol açdı və hazırda bu, enerji sahəsində qlobal reallıqlara çox mühüm təsir
göstərir.
2017-ci il sentyabrın 14-də beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində yeni
və tarixi bir səhifə yazdığına şahidlik etdi. Həmin gün "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqları üzrə yeni
sazişin imzalanması ilə bu yataqların işlənilməsi 2050-ci ilə qədər uzadıldı. Bütün bunlar Azərbaycanın
gələcəyinə olan inamdan, ölkəmizlə tərəfdaşlıq perspektivlərindən, dövlətimizin yürütdüyü müstəqil daxili
və xarici siyasətin uğurlarından xəbər verir.
Son onilliklərdə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə regionda çox böyük nəqliyyat layihələri də
həyata vəsiqə qazanıb, "Şərq-Qərb" nəqliyyat marşrutu reallığa çevrilib, 2017-ci ilin oktyabrında Bakı-

Tbilisi-Qars dəmiryolunun açılmasından sonra artıq bu marşrut fəaliyyətdədir. Hazırda isə "Şimal-Cənub"
nəqliyyat dəhlizinin yaradılması istiqamətində intensiv işlər görülür.
Bu gün Azərbaycanın fəal liderliyi ilə regionda yaranan yeni reallıqlar müstəqil dövlətçilik kursunun
hər bir ölkə və xalq üçün ən böyük dəyər olduğunu göstərir və dövlətimizin yeni-yeni uğurlarına zəmin
yaradır.

