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Prezident İlham əliyev və birinci xanım
mehriban əliyeva Fəxri xiyabanda ulu öndər
Heydər əliyevin məzarını ziyarət ediblər
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Müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin memarı və qurucusu,
dünyaşöhrətli siyasi xadim,
xalqımızın ümummilli lideri Hey-
dər Əliyevin vəfatından 19 il
ötür.

Dekabrın 12-də Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva Fəxri xiya-
bana gələrək xalqımızın Ümum-
milli Lideri Heydər Əliyevin
məzarını ziyarət ediblər. Prezi-
dent İlham Əliyev Ulu Öndərin
məzarı önünə əklil qoydu.

Azərbaycanın Dövlət Himni
səsləndirildi.

Dövlətimizin başçısı İlham
Əliyev və birinci xanım Mehrib-
an Əliyeva Ulu Öndərin ömür-
gün yoldaşı, görkəmli oftal-
moloq-alim, akademik Zərifə

xanım Əliyevanın da məzarı
üzərinə gül dəstələri qoydular.

Tanınmış dövlət xadimi Əziz
Əliyevin və professor Tamerlan
Əliyevin də xatirələri yad edildi,
məzarları üstünə gül dəstələri
düzüldü.

Azərbaycanın ən yeni tarix-
inin bütöv bir dövrü Ulu Öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Müstəqilliyimizin dönməz xarak-
ter alması, milli şüurun dirçəlişi,
iqtisadiyyatın inkişafı bu dövrün
əsas mahiyyətini təşkil edir.
Ümummilli Liderin Azərbaycana
bəxş etdiklərini tarix boyunca
ondan əvvəl heç kim bacar-
mayıb. Məhz bu dahi şəxsiyyət
ölkəmizdə qüdrətli ordu yaratdı,
iqtisadiyyatı dirçəltdi, Azərbay-
canın müasir tarixində misilsiz
işlərə imza atdı. Heydər Əliyev

dönəmi Azərbaycan tarixinin,
mədəniyyətinin, elminin, təh-
silinin qızıl dövrünə çevrildi. Bu
gün Azərbaycan Ümummilli Lid-
erin müəyyənləşdirdiyi yolla
inamla irəliləyir. Xalqımız Ulu
Öndərin layiqli davamçısı, Prezi-
dent, Silahlı Qüvvələrimizin
Müzəffər Ali Baş Komandanı
İlham Əliyevə inanır və onu
dəstəkləyir. Bu inam və
dəstəyin, həmrəyliyin ən bariz
nümunəsi 44 günlük Vətən
müharibəsində qazanılan Zəfər,
bu gün isə Qarabağda və Şərqi
Zəngəzurda aparılan möhtəşəm
bərpa və quruculuq işləridir. Bu
və digər nailiyyətlərin əsasında
Heydər Əliyevin uzaqgörən
siyasəti, praqmatik strategiyası,
milli dövlətçilik konsepsiyası
dayanır.

Xalqımız da öz növbəsində
Ulu Öndərin xilaskarlıq və quru-
culuq missiyasını unutmur və
heç vaxt unutmayacaq. Ötən
əsrin 90-cı illərində çox ağır,
böhranlı vəziyyətə düçar olmuş
Azərbaycan xalqı öz xilasına,
bugünkü tərəqqisinə görə özünü
Heydər Əliyevə borclu sayır. Hər
il dekabrın 12-də və mayın 10-
da Fəxri xiyabanda yaşanan
böyük izdiham Ulu Öndərin
xatirəsinə əbədi ehtiramdan
xəbər verir. Azərbaycan xalqı
Heydər Əliyev ideologiyasına
da, ideallarına da sadiqdir.
Bunun davam etdirilməsi sosial
çağırışdır. Məhz bu çağırışa
cavab olaraq Prezident İlham
Əliyevin 2022-ci il 29 sentyabr
tarixli Sərəncamı ilə 2023-cü il
ölkəmizdə “Heydər Əliyev İli”

elan edilib və bununla bağlı Təd-
birlər Planı təsdiqlənib.

Heydər Əliyev bu gün cis-
mən aramızda olmasa da, onun
parlaq ideyaları Azərbaycanın
yollarını işıqlandırmaqdadır. Ulu
Öndərin yolu əzmlə davam
etdirilir və ölkəmizi inamla irəli
aparır. Bu gün ölkəmizin milli
maraqlarını qətiyyətlə müdafiə
edən Prezident İlham Əliyev
uzaqgörən və titanik fəaliyyəti ilə
Azərbaycanı dünya miqyasın-
da, o cümlədən Türk dünyasın-
da və bölgədə qüdrətli dövlətə,
söz və nüfuz sahibinə, etibarlı
tərəfdaşa çevirib.

Əminliklə söyləmək olar ki,
Azərbaycan var olduqca Ulu
Öndər Heydər Əliyevin ideyaları
yaşayacaq və daha da inkişaf
etdiriləcəkdir.
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ЩЩяяррбир ин сан ар зу
едяр ки, да щи,

мющ  тя рям вя мю тя бяр дюв лят
рящ бяр ля ри иля эюрцшсцн. Бе ля
фцрсят ляр дян бири дя мя ня гис -
мят ол ду. Вя мя ня  дцнйа си-
йа сят чиля ринин юн дяр ля ри сы ра -
сын да олан Цмум мил ли Lидер,
Bюйцк Юн дяр,  мцдрик ин сан,
дюв лят рящ бя ри Щей дяр Ялий ев
ъя наб ла ры иля эюрцшмяк ня сиб
ол ду. О эцн мя ним щяй а ты мын
ян хош эцнля рин дян бири иди. О
эцнц мян щяр за ман хош ха -
тиря ляр кими аны рам вя йе ри
дцшян дя о эюрцш ба ря дя   до -
ст ла ра фяхрля да ны шы рам.

-1992-ъи илин де кабр айы иди. Щяр
йер дя hяръ-мярълик hюкм сцрцрдц.
Ъяб щя дя ита ят сиз лик, юз ба шы на лыг
йа ран мыш, эцнц-эцндян   тор паг ла -
ры мыз ял дян эе дир, шя щид ля римизин
сайы ар тыр ды. Азяр байъан йас ичин дя
иди.  Юл кя мизин щяр йе рин дя йа с ха -
на лар гу рул муш ду.

Щяр эцн ъяб щя дян хо ша э ял мяз
хя бяр ляр эя лир ди. Щеч ким щеч кимин
яризя сини оху маг ис тя мир ди. Де мяк
олар ки, юл кя  ида ря олун мур ду.

О за ман фа шист Сяд дам Щц сейн
зцл мцн дян га чыб Араз чай ы ны ке чя -
ряк Нах чы ва на пя нащ эя тирян вя
ща кимийй ят дя олан ся риш дя сиз ъяб -
щя чиля рин ялиня дцшян бир груp кцрд
вя тцрк ман гач гын ла ры ныn щябс
олун дуь у ну ешит дим, щан сы ки, як ся -
рийй я ти qadыn-ушаг, йа ш ла ры йет миши
щаг ла мыш гоъа лар вя она гя дяр ор -
та йа ш лы кишиляр идиляр. Щят та щя мин
эцнляр дя бир га дын ики гыз юв ла ды
дцнйайа эя тир миш ди, биринин ады ны
Азяр байъан, диэ я ринин ады ны ися
Кцрдцстан гой муш ду лар. О вахт кы
ся бат сыз дюв лят ряh бяр ля ринин уъба -
тын дан, Нах чы ван сяр hяд чиля ри он ла ры
сах ла мыш вя 6 айа гя дяр hябс ет -
миш диляр.

Ща ва ла рын чох сой уг ол ма сы на
бах май а раг, биз Нах чы ван МР-на
эет дик. Ора эеъя  са ат ла рын да чат -
дыг, мя ся ля иля баь лы Мил ли Мяълисин
ся д ри Щей дяр Ялийев ъя наб ла ры на
мцра ъият ет дик, онун ла эюрцшмяк
ис тя дий имизи бил дир дик. Ва сиф Та лы бов
ъя наб ла ры, Щей дяр Ялийе в  ъя наб ла -
ры нын бизи гя бул едяъяйини бил дир ди. 

Эеъя саат 24.00 иди. Гарабаь
мясяляси ба ря дя киминляся теле-
фонла сюhбят едирди. Гапы йарыачыг
олдуьундан hярдян гулаьымыза

Гарабаьла баьлы сюзляр чатырды.
Бизи ичя ри дя вят ет диляр. Нахчыван

Кцрд Мядяниййят Мяркязинин сядри
Низами Алыйевля гаpыны дюйдцк, ичяри
дахил олдуг. Нахчыванда hеч бир
йердя електрик ишыьы олмадыьындан

отагда нефт лампасы йанырды, отаг
йарыгаранлыг иди, сол тяряфдя нефт
собасынын истиси hисс олунурду. Иш
отаьы нын баш тяряфиндя дяйирми
маса вар иди. Щейдяр Ялийев ъянаб-
лары, масанын архасында яйляшмишди.
Биз ичярийя дахил оланда о, йериндян
галхыб бизя тяряф эялди. Бизимля бир-
бир gюrцшцb хошэ ялдиниз деди вя
голумуздан тутараг масайа тяряф
аpарды. Бизи отуртдугдан сонра, юзц
кечиб креслойа яйляшди. Цч саата
гядяр бизимля чох сакит, сямими
сющ бят етди. Мави эюз ля рин дя
мцдрик лик, сон суз  мяр щя мят
эюрцнцрдц. Бизи диг гят ля дин ля ди, Иши-
мизля баьлы мя лу мат алан дан со -
нра, таpшырыглар верди вя де ди: “Гач -
гын лар ла эюрцшцн, яэ яр он лар бу гы шы
Нах чы ван да гал маг ис тяй ир ляр ся,
биз он ла ры кянд ляр дя йер ляш диря биля -
рик, гач гын лар ла эюрцшдян со нра
вахт та пыб мя ним йа ны ма эя ляр си-
низ”.

Сонра Бяйляр мцяллимя таpшырды
ки, эеъди, машын олмаз, гонаглары
аpарын. Биз ня гядяр тякид етсяк дя
о, разы олмады. 

О, бюйцк инсанын hяр ишя беля
диггятля йанашмасы мяни валеh
етди. Юз-юзцмя дцшцнцрдцм; эю -
рясян онда ишя беля мараг, hявяс
hардандыр. ”Щеч бир дювлят мямуру
эеъя нин бу вахтына гядяр галыб ишля-
мяз.“ Ся щя риси эцнц бизи Нах чы ван

МТН-ня дя вят етдиляр. Ах шам са ат
сяк кизя гя дяр бизи со рьу ла ды лар.
МТН-нин ямяк да ш ла ры эц нор та йе -
мяй иня эет ся ляр дя биз йе мяк сиз
гал дыг. Ах шам са ат сяк киз дя МТН-
нин ики ямяк да шы иля бир лик дя гач гын -

ла рын сах лан дыьы щяр би щис сяйя эет -
дик. Щяр би щис ся нин щяй я ти ишыг ол ма -
дыь ын дан зил га ран лыг иди. Бир аз дан
дар дящ лизя кеч дик. Дящ лиз га ран лыг
ол са да дящ лизин со нун да зя иф лам -
па ишыьы  эюрцнцрдц. Эе ниш бир отаьа
кеч дик, бизи Шащ му рад, Шащ мяр дан
вя бизи дин дирян МТН-нин ямяк да ш -
ла рын дан бири вя та ны ма дыь ым да ща
бир не чя мцлки эей им ли адам лар гар -
шы ла ды. Йе ня со рьу су ал лар ба ш ла ды,
сон да о гя ра ра эял диляр ки, гач гын -
лар ла кцрд дилин дя да ныш майаг. Ара -
ла рын да олан тцркман лар кцрд дилини
дя билир диляр, он ла рын ва ситя си иля юй -
рян дик ки, он лар тран зит бир юл кя кими
Азяр байъан дан Ру сий айа, ора дан
да Ав ро пайа эет мяк ис тяй ир ляр. 

Гач гын ла рын ис тяк ля рини юй рян дик -
дян со нра “го наг лы” отаьа эял дик вя
гач гын ла рын ис тяк ля рини он ла ра бил дир -
дик. МТН-нин ямяк да ш ла рын дан бири
мя ня тапшыр ды ки, Ба кыйа гай ы дан да
на зир лийя эе дим. Сяhяриси эцнц,
гачгынларын проблемляри иля баьлы,
Ulu Юн дя р Bюyцk Щейдяр  Ялийев ъя -
наб ла ры на мя лу мат вер мяк цчцн
йенидян онун ла эю рцш мяйя эетдик,
ишин бцтцн инъяликляри иля марагланды,
сорушду вя бизя деди: “Сиз эедин,
мян мцнасиб йолдашлара таpшыра-
рам, онлары азадлыьа бурахыб, йола
саларлар”. Сяhяриси гач гын лар

щягигятян щис ся-щис ся Ба кыйа эюн-
дярилдиляр вя ора дан  да Москвайа
йола салындылар. О, юлмяз инсанла
эюрцшдцйцм цчцн юзцмц хошбяхт
сайырам. Йу ха ры да гейд ет дий им  ки-
ми о дювр ляр дя Азяр байъан да
бюйцк щяръ-мярълик ляр баш алыб эе -
дир ди. Бу ну эю рян халг, хал гы мы зын
да hи оьлу, язяли вя ябяди Mилли
Lидеримиз Щейдяр Ялийев ъянаблары-
ны Бакыйа дя вят етди. Щейдяр Ялийев
йенидян hакимиййятя gялди вя тарихи-
мизи, динимизи, дилимизи, мянявиййаты-
мызы, pарчаланмаг цзря олан Вятя-
нимизи бизя гайтарды. О, Азярбайъ-
ан халгыны, Азярбайъан дювлятини
мяhв олмагдан, дцнйа хяритясин-
дян силинмякдян бирдяфялик хилас
етди. Юлкямиздя йашайан милли азлы-
глар Щейдяр Ялийеви, онун аpардыьы
дцнйяви сийaсятини бюйцк мяhяб-
бятля севирляр вя дястякляйирляр. Бу
севэи, бу мяhяббят халгымызын
цrяyindя яbяdi галаъаг. 

Чцнки халгымыз вя юлкямиз цчцн
тале йцклц анларда дцшмянляримиз
етник азлыг амилиндян истифадя етмяк
истяйирдиляр. Азярбайъан халгынын
айрылмаз hиссяси олан азсайлы хал-
глары фялакят гаршысында идиляр. Мяhз
Щейдяр Ялийев онлары бу фялакятдян
хилас етди. Халгымыз онун хидмятляри-
ни hеч вахт унутмайаъаг, даим
Щейдяр Ялийевин сийасятини дястяк-
ляyиб вя дястякляйяъяк.  Биз Щей-
дяр Ялийевин идейаларынын hяйата
кечмяси цчцн юмрцмцзцн сонуна
кими чалышаъаьыг вя онун идейалары-
ны йашатмаг цчцн мюhтярям
pрезидентимиз Илhам Щейдяр oьlu
Ялийев ъянабларына мюhкям дястяк
олаъаьыг. О, юлцмц иля халгларымызы бир-
ляшдирди вя онун мязары миллятимизин
зийарятэаhына чеврилди. Бу эцн Ulu Юн -
дя риmizin anыm gцnцndяминлярля инсан
ахыны онун мязарыны зийарят етмяк
цчцн сцбh чаьындан ялляrиндя эцл-
чичяк эцллц-эцлцстана дюнмцш Фяхри
Хийабана ахын едир, Mилли Lидеримизи аныр-
лар. “Эцняшдян нур доьар”, дейибляр.
Доьрудан да бу эцн халгымыз Щейдяр
Ялийев дян доь ан ну рун, Илщам Щейдяр
oьlu Ялий е вин ят ра фын да бир ля шя ряк  Юн -
дя римиз дян мирас га лан Вя тя нимиз
Азяр байъа ны инам лы ад дым лар ла га -
багъыл юл кя ляр сы ра сы на апа рыр лар. О, щяр
за ман, щяр ан бизим ля дир, чцнки онун
хал гы мы за бяхш ет дийи тцкян мяз сяр -
вят ляр щяр йер дя дир. Хал гы мы зы азад лыьа
чы ха ран, она хош бяхт эя ляъяк бяхш
едян, Цмум мил ли лиде римизя Уъа Тан ры -
дан ряh мят диляйирик. 

Та щир Сцлей ман

Ня гя  дяр  к и ,  мцс тя  г и л  Азяр  бай  ъан  дюв  ля  т и вар ,  Азяр  бай  ъан  ха л  г ы  вар ,  
Цмуммилли лидер, Улу Юндяр Бюйцк Щей дяр Ялийев дя цряк ляр дя йа ша йа ъаг дыр!

Uнудулмaz xатиряляр
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12 dekabr 2003-cü il tar-
ixi xalqımız tərəfindən
unudulmaz Ulu öndər  Hey-
dər Əliyevin anım günü kimi
hər il ehtiramla yad olunur.

Ulu Öndər Heydər Əliyev
1923-cü il mayın 10-da Azər-
baycan Respublikasının
Naxçıvan şəhərində anadan
olmuşdur.

1939-cu ildə Naxçıvan
Pedaqoji Texnikumunu
bitirdikdən sonra Azərbay-
can Sənaye İnstitutunun
(indiki Azərbaycan Dövlət
Neft və Sənaye Universiteti)
memarlıq fakültəsinə daxil
olmuş, lakin İkinci Dünya
müharibəsinin başlanması
təhsilini başa çatdırmağa
imkan verməmişdir.

Ulu öndər Heydər Əliyev
1941-1944-cü illərdə əvvəl-
cə Naxçıvan Muxtar Res -
publikası Xalq Daxili İşlər
Komissarlığında arxiv şö -
bəsinin məxfi hissəsinin
müdiri, sonra isə Naxçıvan
MSSR Xalq Komissarları
Sovetində ümumi şöbənin
müdiri vəzifələrində işlə -
mişdir.

1944-cü ilin may ayında
Naxçıvan Vilayət Partiya
Komitəsi tərəfindən dövlət
təhlükəsizliyi orqanlarında
işə göndərilən ulu öndər

Heydər Əliyev 1949-1950-ci
illərdə SSRİ Dövlət Təhlükə-
sizliyi Komitəsinin Lenin-
qraddakı (indiki Sankt-Peter-
burq) Rəhbər Kadrların
Hazırlığı Məktəbində təhsil
aldıqdan sonra 1950-ci ildə
Azərbaycan SSR Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsində
bölmə rəisi təyin edilmişdir.

1957-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki
Bakı Dövlət Universiteti)
Tarix fakültəsini bitirən ulu
öndər Heydər Əliyev 1958-ci
ildə Azərbaycan SSR Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinin
əks-kəşfiyyat şöbəsinin rəisi,
1964-cü ildə DTK-nın sədr
müavini təyin edilmişdir.

1966-cı ildə Moskvada
DTK-nın F.E.Djerzinski
adına Ali Məktəbinin rəhbər
heyətin təkmilləşdirilməsi
kurslarını müvəffəqiyyətlə
bitirən Heydər Əliyev 1967-
ci ildə Azərbaycan SSR
Nazirlər Soveti yanında
Dövlət Təhlükəsizliyi Komi -
təsinin sədri vəzifəsinə təyin
edilmiş və həmin ildə də ona
general-mayor rütbəsi ver-
ilmişdir.

Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin 1969-cu il iyulun
14-də keçirilmiş plenumunda

o, Azərbaycan Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitə -
sinin birinci katibi seçilən
Heydər Əliyev 22 il Azərbay-
can SSR Ali Sovetinin və
SSRİ Ali Sovetinin deputatı
olmuşdur. 1974-1979-cu
illərdə isə SSRİ Ali Soveti
İttifaq Sovetinin sədr müavini
vəzifəsində, 1982-ci ilin
dekabrında isə Siyasi Büro-
nun üzvü seçilən Heydər
Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini vəz-
ifəsinə təyin edilmişdir.

Heydər Əliyev 1987-ci ilin
oktyabrında Sovet İttifaqı
Kom  munist Partiyası Mər -
kəzi Komitəsi Siyasi Bürosu-
nun və şəxsən baş katib
Mixail Qorbaçovun yeritdiyi
siyasi xəttə etiraz olaraq tut-
duğu vəzifələrdən istefa ver-
mişdir.

1990-cı ilin yanvar hadis-
ələrindən sonra  Bakıya
qayıdan Heydər Əliyev
Naxçıvana gedərək,  1991-ci
il sentyabrın 3-də  Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali
Sovetinin sədri seçilmiş və
müvafiq qanunvericiliyə
əsasən həm də Azərbaycan
Respublikası Ali Soveti
sədrinin müavini olmuşdur.

Ulu öndər Heydər Əliyev
1992-ci il noyabrın 21-də
Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının Naxçıvanda keçir-
ilmiş təsis konfransında par-
tiyanın sədri seçilmişdir.
1993-cü ilin may-iyun
aylarında ölkədə vətəndaş
müharibəsi  təhlükəsi yaran -
dığı zaman, Azərbaycan
xalqı Heydər Əliyevin haki -
miyyətə gətirilməsi tələbini
irəli sürmüş və ölkənin o
dövrkü rəhbərliyi onu Bakıya
dəvət etməyə məcbur
olmuşdur.   

28 ìàé - Àçÿðáàéúàíûí òàðèõèíÿ ÿáÿäè
ùÿêê îëóíìóø ÿëàìÿòäàð ýöíäöð.

Éöç èëëèê ìöñòÿìëÿêÿ çöëìö íöí àúûñûíû
äàäìûø Àçÿðáàéúàí õàëãû 1917-úè èë ôåâðàë
áóðæóà-äåìîêðàòèê èíãëàáûíû äèýÿð ìÿçëóì
õàëãëàð êèìè âÿ èìïåðèéàíûí áöòöí
äåìîêðàòèê ãöââÿëÿðè èëÿ áèðëèêäÿ, ñåâèíúëÿ
ãàðøûëàäû. 1918-úè èë àïðåëèí 9-äà
Çàãàôãàçèéà Äåìîê ðàòèê Ôåäåðàòèâ
Ðåñïóáëèêàñû þç ìöñòÿãèëëèéèíè åëàí åòäè, áó
äà ìöðÿêêÿá ñèéàñè âÿçèééÿòäÿ áþëýÿíèí ö÷
ÿñàñ ìèëëÿòèíèí èðàäÿñèíè èôàäÿ åòìÿéÿ ãàäèð
îëìàäû.

1918-úè èë ìàéûí 26-äà ýöðúö
íöìàéÿíäÿëÿðèíèí ñåéìè òÿðê åäèá,
ìöñòÿãèë Ýöðúöñòàí Äåìîêðàòèê
Ðåñïóáëèêàñû åëàí åòìÿëÿðèíäÿí ñîíðà,
òàìàìèëÿ éåíè ñèéàñè âÿçèééÿò éàðàíäû.
Ùÿññàñ âÿ ìöðÿêêÿá âÿçèééÿòè äÿðèíäÿí
þéðÿíÿí ñåéìèí Àçÿðáàéúàí äåïóòàòëàðû,
ìàéûí 27-äÿ Àçÿðáàéúàí Ìèëëè Øóðàñûíû
éàðàòäûëàð. Øóðàíûí Ñÿäðëèéèíÿ Òöðê
Äåìîêðàòèê Ôåäåðàëèñòëÿð Ïàðòèéàñûíäàí -
Ì.ß.Ðÿñóëçàäÿ, ìöàâèíëèéèíÿ èñÿ
Ù.Àüàéåâ ñå÷èëäè. 

"Ãàôãàç Ñÿðäàðûíûí" Òèôëèñäÿêè
ñàðàéûíäà òîïëàíìûø Ìèëëè Øóðàíûí 28 ìàé
òàðèõëè èúëàñûíäà 24 ñÿñëÿ (2 íÿôÿð ÿëåéùèíÿ)
Àçÿðáàéæàíûí ìöñ òÿãèë ëèéè ùàããûíäà Èñòèãëàë
Áÿéàííàìÿñè åëàí åäèëäè. 1920-úè èë ôåâðàëûí
11-è âÿ 12-äÿ Áàêû Êîìèòÿñè áîëøåâèê
"Ùöììÿò" âÿ "ßäàëÿò" òÿøêèëàòëàðûíûí Û
ãóðóëòàéû îëäó âÿ Àçÿðáàéúàí Êîììóíèñò
(áîëøåâèê) ïàðòèéàñû òÿøêèë îëóíäó. Éåíè
éàðàíìûø êîììóíèñò ïàðòèéàñû ôåâðàëûí 12-
äÿ Ìîñêâàéà áèëäèðäè êè, î, Àçÿðáàéúàíûí
ìöñòÿãèëëèéèíèí ÿëåéùèíÿäèð. Áó çàìàí
Àçÿðáàéúàíûí ìöñòÿãèëëèéè Ñòàëèí âÿ Êèðîâ
òÿðÿôèíäÿí òàíûíìàìàñû èëÿ ñóâåðåí
Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿòèíÿ ãàðøû ñèëàùëû ìöäà -
õè ëÿ éÿ ùàçûðëûã þçöíöí ñîí ìÿðùÿëÿñèíÿ
äàõèë îëäó. Äèýÿð òÿðÿôäÿí, Ïàðëàìåíò âÿ
ùþ êó ìÿòèí þç äàõèëèíäÿ ïàð÷àëàíìàñû áàø

âåðäè. Í.Éóñèôáÿéîâóí áàø÷ûëûã åòäèéè
êàáèíåò èø÷èëÿðè èñòåôàéà ÷ûõäû. Áöòöí áóíëàð
Àçÿðáàéæàí Äåìîêðàòèê Ðåñïóáëèêàñûíûí
çÿèôëÿìÿñèíÿ øÿðàèò éàðàòäû. 1920-úè èë
àïðåëèí 26-äàí 27-íÿ êå÷ÿí ýåúÿ 72 ìèíëèê
ÕÛ Ãûçûë îðäó ùèññÿëÿðè ñóâåðåí
Àçÿðáàéúàíûí ÿðàçèñèíÿ äàõèë îëàðàã ñöðÿòëÿ
Áàêû öçÿðèíÿ éåðèäè. Àïðåëèí 27-äÿ
Àçÿðáàéúàí Äå ìîêðàòèê Ðåñïóáëè êàñûíûí
Ïàðëà ìåí òèíèí ñîí èúëàñû îëäó. Êÿñêèí
ìöçàêè ðÿäÿí ñîíðà éàðàíìûø âÿçèé éÿòè
ãèéìÿò ëÿíäèðÿí Àçÿðáàéúàí Ïàðëà ìåíòè
íàùàã ãàí òþêöëìÿñèíÿ éîë âåðìÿìÿê ö÷öí
ýöçÿøòÿ ýåòìÿê ùàããûíäà ãÿðàð ÷ûõàðòäû.
Ëàêèí, áó øÿðòëÿðÿ ìÿùÿë ãîéìàäàí ÕÛ
ãûçûë Îðäó 28 àïðåë òàðèõäÿ Áàêûíû âÿ
Àçÿðáàéúàíû èøüàë åòäè. Íÿòèúÿäÿ, 1920-úè èë
àïðåëèí 28-äÿ Àçÿðáàéúàíäà Àçÿðáàéúàí
Ê(á) Ï áàøäà îëìàãëà, áîëøåâèê ùþêóìÿòè
éàðàíäû. 1920-úè èëèí àïðåëèíäÿí Àçÿðáàé úàí
òîðïàãëàðû ãàðÿò îëóíìàüà áàø ëàíäû, 48 ìèí
èíñàí ãûðìûçû òåð ðî ðóí ãóðáàíû îëäó.
Íÿùàéÿò Àçÿðáàéúàí õàëãû þç ìöñ -
òÿãèëëèéèíè 2-úè äÿôÿ 1991-úè èëèí ñîíóíäà
éåíèäÿí ÿëäÿ åòäè. 1993-úö èëèí èéóí àéûíûí
15-äÿ ùàêèìèééÿòÿ ãàéûäàí õàëãûìûçûí
Öìóì ìèë ëè Ëèäåðè Ùåéäÿð ßëèéåâ Äþâ -
ëÿòèìèçèí  Ìöñòÿ ãèë ëèéíè ÿáÿ äèëÿøäèðäè.  28
ìàé Ðåñïóáëèêà ýöíö Àçÿð áàéúàíûí òàðèõè
ñÿùèôÿñèíÿ éàçûëäû âÿ ùÿð èë Äþâëÿò áàéðàìû
îëàðàã  Õàëãû ìûç òÿðÿôèíäÿí ãåéä îëóíóð.

tariyel 
Cəlil

Щeydяr Яliyev Ъяnubi Qafqazda uzun
mцddяt яrzindя яn яsas шяxsiyyяt olmuшdur.
Bu эцnlяr dя Amerika Birlяшmiш Шtatlarы vя
Azяrbayъanыn bящ rя lяndiyi dostluq яla qя -
lяrinin qurulmasыnda vя Azяrbayъanыn
mцstяqilliyinin qorunmasыnda onun шяxsi
sяy lяri щяyati ящяmiyyяt daшы mыш dыr. Mящz
onun rящ bяrliyi altыnda Amerika Birlяшmiш
Шtatlarы vя Azяrbayъan, Яfqanыstan vя Иraq-
dakы яmяliyyatlar da daxil olmaqla, terror-
izmя qarшы mцbarizя dя tя rяfdaш olmuшlar.
Daьlыq Qarabaь faъiяsinin sцlщ danы шыqlarы
vasitяsi lя яda lяtli vя uzunmцddяtli щяllinя
nail olmaq saщяsindя onun nцmayiш etdirdiyi
qяtiyyяt reэionda sцlщ vя sabitliyin saxlan-
masыnda mцщцm ящяmiyyяt kяsb etmiшdir.
Eyni zamanda, onun mюvqeyi vя эюstяrdiyi
sяy lяr Azяrbayъanыn iqtisadi inkiшafы nы
mющkяm lяndirяn bюyцk щяъmli xariъi sяr-
mayя lяrin ъяlb olunmasыnda яsas rol
oynamыш dыr. Bu nailiyyяt lяr milyonlarla azяr-
bayъanlы nыn щяya tы nы yaxшыlaшdыr mыш vя Azяr-
bayъanыn iyirmi birinъi яs rя mцasir dюvlяt
kimi daxil olmasыna imkan yaratmыш dыr. 

Ъorъ BUШ, 
Amerika Birlяшmiш Шtatlarы nыn prezidenti. 

Bцtцn dцnyada layiqli щюrmяt vя bюyцk
nцfuz qazanmыш эюrkяmli dюvlяt xadimi щяy-
atdan эetmiшdir. Uzun illяr яrzindя Щeydяr
Яlirza oьlu Яliyevin sя mя rяli fяaliyyяti
xalqlarы mы zыn цmumi tarixi ilя bilavasitя
baьlы olmuшdur. O, Rusiya vя Azяrbayъanыn
strateji tя rяfdaшlы ьы nыn tя mяlini qoymuш,
dostluьumuzun vя qarшы lыq lы anlaшmamы zыn
mющkяm lяn mяsi nя bюyцk шяxsi tющfя ver-

miшdir. 
Onun vяfa tы Mцstяqil Dюvlяt lяr Birliyi,

bцtцn beynяlxalq birlik цчцn яvяzsiz itkidir. 
Vladimir PUTИN, 

Rusiya Federasiyasы nыn prezidenti. 
Bu qeyri-adi шяxsiyyяt Azяrbayъanы

чiчяk lяn mя yoluna эяtirib чыxarmыш dыr. Mцx-
tяlif эюrцшlяrimiz zamanы, xцsusilя Daьlыq
Qarabaь mцnaqiшяsi яtrafыnda mцzakirя lяr
apararkяn, mцnaqiшяnin sцlщ yolu ilя
щяllindя onun ъяsa rяtini, mцdrikliyini vя
qяtiyyяtini yцksяk qiymяt lяndirdim. 

Jak ШИRAK, 
Fransa Respublikasы nыn prezidenti. 

Щeydяr Яliyev Azяrbayъanыn bюyцk lid-
eri idi. O, bющranlar dюvrцndя юz юlkяsi nя
sabitlik эяtirdi. Azяrbayъan xalqы onun qoy-
duьu irs ilя fяxr edя bilяr. 

Onun Prezident kimi fяaliyyяti dюvrцndя
юlkя lяrimiz arasыnda mцnasibяt lяr dя tя rяqqi
yarandы vя Azяrbayъan Avropa ilя яla qя lяrini
daщa da yaxыnlaшdыr dы. Onun 1998-ъi ilin iyu-
lunda Britaniyaya uьurlu sя fяri, xцsusilя dя,
Dauninq kцчяsi 10 цnvanыnda yerlя шяn
iqamяtэaщыmda bizim эюrцшцmцz yaxшы
yadыmdadыr. O, Azяrbayъanla Bir lяш miш
Krallыq arasыnda щazыrda mюvъud olan эцъlц
яla qя lяrin tя mяlini qoydu. Fяxr edirik ki,
Britaniya шirkяt lяri tя rяfindяn qoyulan bюyцk
sяrmayя lяr vasitяsi lя Birlяшmiш Krallыq Azяr-
bayъanыn эя lя ъяk tя rяqqisinя tющfя lяr verir. 

Toni BLEYER, 
Bюyцk Britaniyanыn Baш naziri. 

Щeydяr Яlirza oьlu Azяrbayъan Respub-
likasы цчцn, MDB-nin inkiшafы цчцn, Qaza-
xыstan vя Azяrbayъan xalqlarы nыn чo xяsrlik

dostluьunun mющkяm lяn mяsi цчцn чox iшlяr
эюrmцшdцr. 

Nursultan NAZARBAYEV, 
Qazaxыstan Respublikasы nыn 

prezidenti. 
Щeydяr Яliyevin simasыnda Azяrbayъan

Respublikasы uzun illяr яrzindя юlkяnin
bцtцn щяya tыna dяrindяn nцfuz etmiш vя
Azяrbayъanыn tarixindя яbяdi yer tutmuш
bюyцk dюvlяt xadimini itirmiшdir. Onun adы
юlkяnin mцstяqilliyinin bяr qяrar olmasыnda
qazandы ьы tarixi nailiyyяt lяr lя daim baьlы
olaъaqdыr. 

Эerщard ШRЮDER, Almaniya Federativ
Respublikasы nыn federal kansleri. 

Эюrkяmli dюvlяt xadimi Щeydяr
Яliyevin rящ bяrliyi ilя mцstяqil Azяrbayъan
Respublikasы son illяr dцnya birliyindя lay-
iqli yer tutmuшdur. Azяrbayъanda щцquqi
dюvlяt quruъuluьu, iqtisadi islaщatlarыn
uьurla щяyata keчirilmяsi saщяsindя эюrцlяn
iшlяri diqqяt lя izlяyir vя onlarы dяs tяk lяyi -
rяm. 

ЫЫ Иoщan Pavel, Roma papasы. 
Щeydяr Яliyev XX яsrin эюrkяmli lider-

lяrindяn biri kimi mцasir demokratik
Avrasiyanыn yeni tarixinin buэцnkц quruъu-
larыndandыr. 

Чinэiz Aytmatov, 
Qыr ьы zыstan xalq yazычы sы. 

Щeydяr Яliyev bюyцk шяxsiyyяtdir. O,
mяnim dostum, qardaшыm dыr. Onun yeri
щяmi шя цrяyimin baшыndadыr. 

Butros-Butros Qali, 
BMT-nin sabiq Baш katibi.    

Dцnya цмуммилли лидер Щейдяр Яliyev щaqqыnda 
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ulu  HEyDəR  OĞluSAn
Azərbaycan adını yüksəklərə qaldıran,
Dövlətini qoruyan, millətinə yarıyan,
Bu firavan ölkəni caynaqlardan saldıran,
Hər kəsə ümüd verən Tanrımızdan sonrasan,
Millət üçün yaranan Ulu Heydər oğlusan.

Müstəqil ölkəmizi zirvələrə ucaltdın,
Xalqın üçün yaşadın, xalqın üçün yaratdın.
Millətini çox sevdin, insanları yaşatdın,
Hər kəsin sevimlisi, şərəfli bir adısan,
Xalqımın baş tacısan, Ulu Heydər oğlusan.

Keçilən bütün yolun əyrisi var, badı var,
Hamı eyni ölçülməz, yaxşısı var, yadı var,
Xalqımızın şərəfli, tükənməyən adı var,
Ürəklərdə yaşayan, Əliyevlər soyusan,
Tarixlərə yazılan, Ulu Heydər oğlusan.

Şair Cəlil diləyir, ürəkdə bir arzudur,
Allah səni qorusun, dünya boyu yaşa, dur.
Əvəzsiz bir lidersən, yenə yarat, yenə qur,
Azərbaycan xalqının, sevincinin dadısan,
Xoş günləri bəxş edən, Ulu Heydər oğlusan.

Ümummilli lider Heydər əliyevin əziz
xatirəsi qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır
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Ümummilli liderimiz, müstəqil
Azərbaycanın memarı və quru-
cusu Heydər Əliyevin vəfatından
19 il ötür.  Bununla əlaqədar
olaraq, Gəncə Şəhər İcra

Hakimiyyətinin başçısı Niyazi
Bayramov, millət vəkili Müşfiq
Cəfərov, hüquq-mühafizə orqan-
larının rəhbərləri və Gəncə Şəhər
İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının

əməkdaşları ulu öndər Heydər
Əliyevin şəhər mərkəzində
ucaldılan abidəsini ziyarət ediblər.
Rəsmilər ümummilli liderin abidəsi
önünə tər çiçəklər düzüb, əziz
xatirəsinə dərin hörmət və ehtiram-
larını ifadə ediblər.  Heydər
Əliyevin Gəncənin Baş meydanın-
dakı abidəsi gün ərzində şəhərdə
fəaliyyət göstərən idarə, müəssisə
və təşkilat rəhbərləri, eləcə də
şəhər sakinləri tərəfindən ziyarət
olunur. 

Qeyd edək ki, burada
quraşdırılan böyük monitorda
dünya şöhrətli siyasətçinin həy-
atından bəhs edən film və
videoçarxlar nümayiş etdirilir.

gəncədə ulu öndər Heydər əliyevin xatirəsi
dərin hörmət və ehtiramla yad edilib

Ümummilli lider Heydər
əliyevin anım günü
Daşkəsəndə qeyd olunub

Dekabrın 12-də Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər
Əliyevin anım günü münasibəti ilə Daşkəsən Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Əhəd Abıyev, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının, idarə, müəs-
sisə və təşkilatların rəhbərləri, kollektivlər, şəhid valideynləri, qazilər, rayon
YAP fəalları, ictimaiyyət nümayəndələri və sakinlər Ulu Öndər Heydər
Əliyevin Daşkəsən şəhərinin mərkəzində ucaldılan abidəsini gün ərzində
ziyarət edib, gül-çiçək dəstələri düzərək xatirəsini anıblar.

Eyni zamanda Daşkəsən rayon Heydər Əliyev Mərkəzinə baş çək-
ilib, burada Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərinin əks
olunduğu foto-stendlərə baxış keçirilib.

Suraxanıda ulu öndər Heydər 
əliyevin xatirəsi ehtiramla anılıb

Dekabrın 10-da Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti və YAP Suraxanı
rayon təşkilatının birgə təqdimatında müasir müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu, Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu
il dönümü ilə əlaqədar “Əbədiyaşar Lider və onun sevdiyi ölməz

nəğmələr” adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Suraxanı Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Əziz Əzizov, YAP Suraxanı rayon təşkilatı, Milli
Məclisin deputatları, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, RİHB-
nin müavinləri və şöbə müdirləri, idarə, müəssisə və təşkilat rəhbərləri,
ictimai birliklərin sədrləri, şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət
nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları tərəfindən ilk öncə
Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin abidəsi ziyarət edilib, önünə gül
dəstələri qoyulub, xatirəsi ehtiramla yad edilib.

Daha sonra Rayon İcra Hakimiyyətinin akt zalında davam edən
tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni səsləndirilib və
Ümummilli lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
canlarını qurban verən şəhidlərimizin əziz xatirələri bir dəqiqəlik sükut-
la yad edilib. Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini özündə əks etdirən
video çarx nümayiş etdirilib.

Tədbirdə çıxış edən RİH başçısı Əziz Əzizov Ulu Öndərin mənalı
həyatı və misilsiz xidmətlərindən danışıb. O qeyd edib ki, istər sovet
dövründə respublikaya rəhbərlik etdiyi, istərsə də müstəqillik illərində
ömrünü öz xalqına həsr edən Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının qəl-
bində əbədi yaşayacaq. Məhz onun müdrik siyasəti nəticəsində Azər-
baycan qısa zamanda regionun lider dövlətinə çevrilib, Ulu Öndərin tor-
paqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində düşünülmüş addım-
ları öz bəhrəsini verib. Belə ki, Heydər Əliyevin vəsiyyətini yerinə
yetirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinə son qoyulub, torpaqlarımız azad edilib. Ə.Əzizov
bildirib ki, Suraxanılıların da Heydər Əliyevə sevgi və məhəbbəti son-
suzdur. Bu dahi insan suraxanılıların yaddaşında qurucu və xilaskar
dövlət xadimi, milli lider və xalq məhəbbətini qazanan öndər kimi qalıb.
YAP Suraxanı rayon təşkilatının sədri Vüqar Seyidov, Milli Məclisin
deputatları Afət Həsənova, Sevinc Fətəliyeva, Etibar Əliyav, Respub-
likanın əməkdar artisti, ADMİU-nin dosenti, Rayon Ağsaqqallar
Şurasının sədr müavini Ağalar Bayramov çıxış edərək bildiriblər ki,
vahid, bölünməz Azərbaycanın qorunması və möhkəmləndirilməsi
xalqımızın Ümummilli Lideri, Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Onun uca zirvəyə qaldırdığı Azərbaycan və Azərbaycançılıq məfkurəsi
bu gün möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin müdrik rəh-
bəriliyi altında uğurla inkişaf etdirilir. Tədbir bədii hissə ilə davam edib.

Dekabrın 12-si Azərbaycanın
bütün bölgələrində olduğu kimi,
Tərtər rayonunda da xalqımızın
dahi oğlu, görkəmli siyasi xadim
Heydər Əliyevin əziz xatirəsi ehti-
ramla anılıb.

Tərtər Rayon İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Müstəqim Məmmə-
dov, rayonun hüquq-mühafizə
orqanlarının rəhbərləri, YAP Tərtər
rayon təşkilatının sədri ilə birlikdə
Ulu Öndərin abidəsi önünə gül
dəstələri düzərək, böyük rəhbərin
xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

Mərasim iştirakçıları Heydər
Əliyev Mərkəzində Ulu Öndərin
zəngin həyatını və siyasi fəaliyyəti-
ni əks etdirən eksponatlarla, foto
və sənədlərlə tanış olublar.

Tədbir iştirakçılarına müasir
Azərbaycanın memarı olan Ulu
Öndərimizin əziz xatirəsinin
qədirbilən xalqımız tərəfindən hər
zaman dərin ehtiramla yad edildiyi
bildirilib. Ölkənin müstəqil,
hərtərəfli, dayanıqlı və dinamik
inkişafında Heydər Əliyevin
çoxşaxəli və misilsiz xid-
mətlərindən danışılıb. Hazırda
onun layiqli siyasi davamçısı,
möhtərəm Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
müasir dövrün tələblərinə uyğun
olaraq sürətlə inkişaf etdiyini,
sosial rifah səviyyəsinin xeyli yük-
səldiyini, dünyanın siyasi
xəritəsində mövqeyinin daha da
gücləndiyini və tariximizin qali-

biyyətlərlə dolu şanlı səhifələrinin
yazıldığı qeyd edilib.

44 günlük Vətən
müharibəsində Müzəffər Ali Baş
Komandanımızın qətiyyəti və
yenilməz Azərbaycan Əsgərinin
qəhrəmanlığı sayəsində 30 il işğal
altında olan torpaqlarımızın azad
edilməsində qazanılan tarixi
Zəfərin məhz Heydər Əliyev
siyasətinin təntənəsi kimi
qiymətləndirildiyi diqqətə çatdırılıb.

Hazırda qurucusu olduğu Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünün
təmin olunduğu, uzun illər erməni
vandalizminə məruz qalmış
doğma yurdlarımızın sürətlə
dirçəldiyi, regionda sülhə, təhlükə-
sizliyə və rifaha hədəflənən irim-
iqyaslı işlərin həyata keçirildiyi
vurğulanıb.

Diqqətə çatdırılıb ki, ulu öndər
Heydər Əliyevin 1969-1982-ci
illərdə Azərbaycana birinci rəhbər-
liyi dövründə ölkənin hər yerində

olduğu kimi Tərtər rayonun iqti-
sadiyyatında da böyük dönüş
yaranıb. Tərtər şəhərində 8 ədəd
çoxmərtəbəli yaşayış binasından
ibarət qəsəbə salınıb, rayonda
elektromexanika, pambıqtəmi-
zləmə, konserv, süd emalı, yol-tik-
inti materialları istehsal edən
zavodlar istifadəyə verilib. Ümum-
milli Lider 1978-ci ildə Elektromex-
anika zavodunun açılışında iştirak
edib, Sərsəng su anbarının tikintisi
ilə maraqlanıb, rayonda kənd
təsərrüfatı işçilərinin müşavirəsini
keçirib.

Sonda tədbir iştirakçıları Ulu
Öndərin anım günü ilə əlaqədar
ağacəkmə aksiyası keçirib.
Şəhərin Heydər Əliyev prospekti,
Milli Qəhrəman Elman Hüseynov
və Nizami Gəncəvi küçələrində
keçirilən aksiyada 100 ədəd eldar
şamı əkilib. Ağacəkmə aksiyasın-
da YAP Tərtər rayon təşkilatının
könüllüləri də fəal iştirak ediblər.

Samux rayonunda Ulu Öndər
Heydər Əliyevin əziz xatirəsi ehti-
ramla yad edilib.

Müasir müstəqil Azərbaycan

dövlətinin memarı və qurucusu,
dünya şöhrətli siyasətçi, ümummil-
li lider Heydər Əliyevin vəfatından
19 il keçir. Ölkəmizin hər yerində

olduğu kimi Samux rayonunda da
dahi liderin xatirəsi yad edilir, silsilə
tədbirlər keçirilir, onun xalqımız
qarşısındakı əvəzsiz xidmətləri bir
daha xatırlanır.

Dekabrın 12-də Samux ray-
onunda Anım günü ilə əlaqədar
ümumrayon tədbiri keçirilib.
Samux Rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Alı Qocayev, hüquq-
mühafizə orqanlarının rəhbərləri,
idarə,müəssisə və təşkilatların
nümayəndələri,rayon sakinləri
Ümummilli Liderin adını daşıyan
parkda onun abidəsi önünə gül
dəstələri düzərək əziz xatirəsini
böyük ehtiramla yad ediblər.

Tərtərdə Ümummilli liderin xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib

Samux rayonunda ulu öndər Heydər
əliyevin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib
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Äöíéàíûí иíгиëàá ñиñòåìи,
ñиéàñÿò÷иëÿðи Àçÿðáàéúàí õàë -
гû íûí õиëàñкàðû, Óëó Þíäÿð,
Áюéöк Ùåé äÿð ßëиéåâ
úÿíàáëàðûíûí иíги ëà áûíäàí,

áюéöк ñиéà ñÿ òиí äÿí äÿðñ
àëìàëû âÿ юðíÿк ýюòöð ìÿ -
ëиäиðëÿð. Áåëÿки, Óëó Þíäÿð,
Áюéöк Ùåé äÿð ßëиéåâ ýöëëÿ àò -
ìà äàí, õàëгûí õàùиøи âÿ òÿëÿáи
иëÿ ùàкиìиééÿòÿ ýÿëäи,  Àçÿð -
áàé úàíû âÿ Àçÿð áàé  úàíäà éà -
øà éàí àçñàéëû õàëгëàðû áю éöк
ôÿëàкÿò äÿí õиëàñ åòäи. 

Áÿëè Öìóììèëëè ëèäåð, Áþéöê
Ùåéäÿð ßëèéåâ ìöëêè ýåéèìäÿ
òÿééàðÿäÿí äöøäö âÿ èëê èøè ãàð-
äàø ãûðüûíû áàø âåðÿí Ýÿíúÿáàñà-
ðà ýåòäè, ñèëàùñûç, ãîðóìàñûç. Ãûñà
ìöääÿòäÿ þëêÿíèí ñàáèòëèéèíè
ïîçàí áöòöí ñèëàùëû ãöââÿëÿðÿ åëÿ
ñèéàñè ýåäèø åòäè êè, îíëàð ñèëàùëà-
ðû èëÿ áèðëèêäÿ ýÿëèá “òîðáàéà” ýèð-
äèëÿð âÿ áèð äÿ àéûëäûëàð êè, úÿçà-
÷ÿêìÿ ìÿíòÿãÿëÿðèíäÿäèðëÿð.
Ùå÷ êèìèí òÿñÿââöð åòìÿäèéè
ãûñà áèð âàõòäà àòÿøêÿñ åëàí åòäè
âÿ ðåñïóáëèêàäà ñàáèòëèéè éàðàòäû.
Áþéöê ùóìàíèñòëèê åäÿðÿê,
þìöðëöê ùÿáñÿ ìÿêóì åäèëÿí î
ñèëàùëû äÿñòÿëÿðèí ðÿùáÿðëÿðèíè
àçàäëëûüà áóðàõàðàã äåäè: “Ñèç
ýåäèí àèëÿëÿðèíèçè èäàðÿ åäèí, ñèç-
ëÿð äþâëÿòè èäàðÿ åòìÿéÿ ãàäèð
äåéèëñèíèç”. 

Áÿëè áèð ýöëëÿ àòìàäàí ùàêè-
ìèééÿòÿ ýÿëäè âÿ éàñõàíàëàðû òîé-
õàíàëàðëà ÿâÿç åòäè, Àçÿðáàéúàíû
äöíéàéà òàíûòäû, èíäèêè ñàáèòëèê,
èíêèøàô ýþç  ãàáàüûíäàäûð.

Ýþðöðñöíöç, Ñóðèéàäà íå÷ÿ
èëëÿðäèð ãàðäàø ãûðüûíû ýåäèð,
Ìóñòàôà Êàìàëûí Ъöìùóðèééÿòèí
éàðàíìàñûíäà åäèëÿí ãÿòëèéàìëàð
âÿ éàðàíàí ýöíäÿí áó ýöíÿ
ýÿäÿð ãàðäàø ãàíû àõûäûëûð. Èíàíû-
ðûã êè, Òöðêèéÿíèí èíäèêè áàø
íàçèðè Ðÿúÿá Òÿééèá ßðäîüàí
úÿíàáëàðû, Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèéàñÿ-
òèíäÿí äÿðñ àëàðàã  Òöðêèéÿäÿ

éöç èëÿ éàõûí äàâàì åäÿí ãàðäàø
ãûðüûíûíà ñîí ãîéàúàãäûð.

Ñÿääàì êèìè äèêòàòîð ãàí
òþêÿðÿê ùàêèìèééÿòÿ ýÿëäè,
ýåäÿí ýöíÿ ãÿäÿð ùÿìâÿòÿíëÿðè-

íèí ãàíûíû òþêäö âÿ áàøûíà ýÿëÿí-
ëÿð ùàìûéà ìÿëóìäóð. 

Áåëÿ äèêòàòîðëàðûí ñàéûíû àðòûð-
ìàã îëàð.

Ëàêèí áóíëàðäàí ôÿðãëè îëàðàã,
äöíéà ñèéàñÿò÷èëÿðè þíäÿðëÿðèíäÿí
îëàí, Уëó Юíäÿð, Áþéöê Ùåéäÿð
ßëèéåâ áèð ýöëëÿ àòìàäàí ùàêè-
ìèééÿòÿ ýÿëäè âÿ ìöäðèê ñèéàñÿòè
íÿòèúÿñèíäÿ Àçÿðáàéúàíûìûçû
èíêèøàô åòìèø þëêÿëÿð ñûðàñûíà
÷ûõàðäû. Áÿëè, äöíéà ñèéàñÿò÷èëÿðè,
ðÿùáÿðëÿðè Уëó Юíäÿð, Áþéöê
Ùåéäÿð ßëèéåâ ñèéàñÿòèíè þéðÿíèá
âÿ áÿùðÿëÿíìÿëèäèðëÿð.

Çà ìàí êå÷ äèêúÿ, Уëó Юí äÿð,
Áþéöê Ùåé äÿð ßëèé åâ ñèé à ñÿ òè íèí
äÿ ðèí ëèé è íè äà ùà àé äûí ýþð ìÿê
îëóð. Òÿ ñÿââöð åäèí, ÿý ÿð Уëó
Юí äÿð, Ùåé äÿð ßëèé åâ hàêè ìèéé -
ÿ òÿ âàõ  òûí äà ýÿë ìÿ ñÿé äè, àòÿø  êÿñ
ìöãà âè ëÿ ñè áàü ëàí ìà ñàé û äû, åð -
ìÿ íè ëÿð Àçÿð  áàéú àí òîð ïàã ëà ðû íà
îëàí òÿú àâöçöíö áèð àç äà ýå íè ø -
ëÿí äè ðÿ ðÿê, þç ëÿ ðè íèí äå äèéè êè ìè,
Ýÿí  ñÿ áà ñàð äà äà õèë îë ìàã ëà,
Êöðÿ ãÿ äÿð èøü àë åäÿ áè ëñÿé äèëÿð.
Áèð àí ëûüà òÿ ñÿââöð åäèí, Ýÿíú ÿ -
áà ñà ðûí êþ÷êöí ëÿ ðè, åð ìÿ íèéÿ ýè -
ðîâ äöøÿí ëÿ ðè, Ýöðúöñòà íà, Ðó ñèé -
àéà ãà ÷àí ëà ðû, ìà  ëû-ìöëêö áèð
àíûí è÷èí äÿ ÿëèí äÿí ÷û õà ðàã ýè -
ðîâ, ãà÷ ãûí-êþ÷êöí ùà ëû íà äöøÿí
õàë ãûí äó ðó ìó íåúÿ îëà áè ëÿð äû?
Îí ñóç äà ïðî áëåì ëÿð è÷èí äÿ éà -
øàé àí Áîð ÷à ëû ìà ùà ëûí äà êû ñîé äà -
ø ëà ðû ìû çûí äó ðó ìó íó, Òöðêèé ÿ íèí
Àçÿð áàéú àí ëà âÿ òöðê äöíéà ñû èëÿ
ÿëà ãÿ ñè íèí êÿñèëäèéèíè äöøöíÿðÿê
íÿòèúÿíè àüûëà ýÿòèðìÿê êè ôàé ÿò -
äèð.Åð ìÿ íè ëÿ ðèí ÿëè íÿ äöøÿú ÿê
Ìè íý ÿ ÷å âèð ñó àí áà ðû íûí  ñóéó
áó ðà õûë ñàé äû, áèð àí áà øû ìû çà ýÿ -
ëÿú ÿê ôàú è ÿ ëÿ ðèí áþéöêëöéöíö
äöøöíìÿê ëà çûì äûð. Êöð ÷àéû

ùþâ çÿ ñèí äÿ îëàí øÿ ùÿð, ðàé îí âÿ
êÿíä ëÿ ðè ìè çèí ÿùà ëè ñè íèí äó ðó ìó -
íó ýþç þíö íÿ ýÿ òèð ìÿê êè ôàé ÿò -
äèð.

Ýÿíú ÿ áà ñà ðûí èøý à ëû, Àâ ðî ïà
ãà ïû ëà ðû íûí, Àâ ðî ïà áà çà ðû íûí
öçöìöçÿ áàü ëàí ìà ñû äå ìÿê îëàð -
äû. Áèç ìÿú áó ðè éå íÿ äÿ êå ÷ ìèø
"àü à ìûç" îëàí ðóñ ÷è íîâ íèê ëÿ ðè íèí
áîé óí äó ðóüó àð òû íà éàë âà ðà ðàã,
õà ùèø åäÿ ðÿê êå ÷ ìÿ ëè èäèê.

Ùÿ ëÿ ìÿí ßëè êðàì Ùöììÿ -
òî âóí "Òà ëûø-Ìóü àí" Ðå ñ ïóá ëè êà -
ñûí äàí, îíóí ýÿ ëÿ úÿê äÿ Èðàí Èñ -
ëàì Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íà áèð ëÿø ìÿ ñèí -
äÿí, Ñö ðÿò Ùöñåé íî âóí "õàí ëûü -
ûí äàí", øè ìàë äàí ðóñ ëà ðûí ëÿ çý è ëÿ -
ðèí "Ñàá âàë" òÿø êè ëà òû íûí ÿëè èëÿ
Ñèé ÿ çÿ íÿ ãÿ äÿð ÿðà çè èä äè à ñûí -
äàí, Áà ëà êÿí, Ãàõ, Ãÿ áÿ ëÿ êè ìè
ñòðà òå æè áþ ëý ÿ ëÿ ðÿ ýþç òè êÿí ëÿð äÿí
äà íûø ìû ðàì.

Äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè íèí ðÿù áÿð ëÿ -
ðè ùó ìà íè ñò ëèéè, óçà ãý þ ðÿí ëèéè,
ÿôâ åò ìÿéè, áàü û ø ëà ìàüû Àçÿð -
áàéú à íûí úà âàí ïðå çè äåí òè  Èë ùàì
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðûí äàí þé ðÿí ìÿ ëè -
äèð ëÿð. Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íå -
÷ÿ-íå ÷ÿ þìöð ëöê ùÿá ñÿ ìÿù êóì
îëóí  ìóø èí ñàí ëà ðû ÿôâ åò äè, öìèä -
ñèç àè ëÿ ëÿ ðè ñå âèí äèð äè âÿ Àçÿð -
áàéú àí äà êû ìöíà ãè øÿ îú àã ëà ðû íû
óçà ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òè èëÿ àðà äàí
ýþòöðäö. Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû -
íûí ùó ìà íèñò ñèé à ñÿ òè Òöðêèéÿ,
Èðàí, Ñó ðèéà êèì þë êÿ ëÿ ðèí äþâ ëÿò
ðÿù áÿð ëÿ ðè íÿ þð íÿê îë ìà ëû äûð. 

"Áà êû-Òè áè ëè ñè-Úåé ùàí"
ÿ ñ  ð è í   äöíéÿ âè 
ñ ö ë ù   ìö ãà  âè ëÿ ñè 

Áè çè áöòöí áó áÿ ëà ëàð äàí Ùåé äÿð
ßëèé å âèí óçà ã ýþ ðÿí ñèé à ñÿ òè ãóð -
òàð äû.  Îíóí óçà ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òè,
hÿé à òà êå ÷èð äèéè äöí éÿ âè
ëàéèhÿëÿð, áþéöê äþâ ëÿò ëÿð,  áåé -
íÿë õàëã áèð  ëèê ëÿð, òÿø êè ëàò ëàð òÿ ðÿ -
ôèí äÿí äÿ ñ òÿê ëÿí äè, þë  êÿ  äÿ ñèé à ñè
ñà áèò ëèê éà ðàí äû âÿ äþâ ëÿ òè ìèç
ãó ðóú ó ëóã éî ëó íà ãÿ äÿì ãîé äó.
Ñîí èë ëÿð ÿùà ëè íèí, þë êÿ ìè çèí ðè ôà -
ùû éàõ  øè ëàø äû, éöçëÿð ëÿ ïàð ê ëàð ñà -
ëèí äû, éîë ëàð àáàä ëàø äû ðûë äû, ÿô ñà -
íÿ âè êþðïöëÿð òè êèë äè, éå íè êÿíä -
ëÿð, ãÿ ñÿ áÿ ëÿð èí øà åäèë äè. 

Ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç, Èë -
ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí îïå ðà òèâ
òÿø êè ëàò ÷û ëûüû ñàé ÿ ñèí äÿ "Áà êû-Òè -
áè ëè ñè-Ъåé ùàí" íåôò êÿ ìÿ ðè, Áà êû-
ßð çó ðóì ãàç êÿ ìÿ ðè âàõ òûí äà ñÿ -
ìÿ ðÿ ëè ÷ÿ êèë ìÿ ñè ñàé ÿ ñèí äÿ,
éöçëÿð ëÿ þë êÿ ëÿ ðè Àçÿð áàéú à íà
áàü ëà äû.  Áó èí êè øà ôà ýþ ðÿ, èí äè
äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè èñ òÿ ñÿ ëÿð äÿ, èñ -
òÿ ìÿ ñÿ ëÿð äÿ áè çè äÿ ñ òÿê ëÿ ìÿê -
äÿ äèð ëÿð. 

Õÿé à ëûì ìÿ íè î èë ëÿ ðÿ àïàð äû,
Уëó Юí äÿð ëÿ îëàí ýþðöøöì éà äà
äöøäö.....

1992-úè èëèí äå êàáð àéû
èäè.Ùÿð éåð äÿ ùÿðú-ìÿðú ëèê ùþêì
ñöðöðäö. Ъÿá ùÿ äÿ èòà ÿò ñèç ëèê, þç -
áà øû íà ëûã éà ðàí ìûø, ýöíö-ýöíäÿí
òîð ïàã ëà ðû ìûç ÿë äÿí ýå äèð, øÿ ùèä -
ëÿ ðè ìè çèí ñàéû àð òûð äû. Àçÿð áàéú àí
éàñ è÷èí äÿ èäè.  Юë êÿ ìè çèí ùÿð
éå ðèí äÿ éà ñ õà íà ëàð ãó ðóë ìóø äó.
Ùÿð ýöí úÿá ùÿ äÿí õî øà ý ÿë ìÿç
õÿ áÿð ëÿð ýÿ ëèð äè. Ùå÷ êèì, ùå÷
êè ìèí ÿðè çÿ ñè íè îõó ìàã èñ òÿ ìèð -
äè. Äå ìÿê îëàð êè, þë êÿ  èäà ðÿ
îëóí ìàç õà î ñà ÷å â ðèë ìèø äè.

Éó õà ðû äà ãåéä åò äèé èì  êè ìè,
î äþâð ëÿð äÿ Àçÿð áàéú àí äà áþéöê
ùÿðú-ìÿðú  ëèê ëÿð íÿòèúÿñèíäÿ âÿ -
òÿí äàø ìöùà ðè áÿ ñè íèí áà ø ëà ìà ñû -
íà çÿ ìèí éà ðàí ìûø äû, ãàð äàø ãû -
ðü û íû áà ø ëà ìûø äû. Áó íó ýþ ðÿí
õàëã, õàë ãû ìû çûí äà ùè îü ëó, ÿçÿ ëè
âÿ ÿáÿ äè ìèë ëè ëè äå ðè ìèç Ùåé äÿð
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íû Áà êûéà äÿ âÿò
åò äè. Ùåé äÿð ßëèé åâ éå íè äÿí ùà -

êè ìèéé ÿ òÿ ýÿë äè âÿ òà ðè õè ìè çè, äè -
íè ìè çè, äè ëè ìè çè, ìÿ íÿ âèéé à òû ìû -
çû, ïàð ÷à ëàí ìàã öçðÿ îëàí Вÿ òÿ -
íè ìè çè õè ëàñ åò äè.

Î, Àçÿð áàéú àí õàë ãû íû, Àçÿð -
áàéú àí äþâ ëÿ òè íè ìÿùâ îë ìàã -
äàí, äöíéà õÿ ðè òÿ ñèí äÿí ñè ëèí -
ìÿê äÿí áèð äÿ ôÿ ëèê õè ëàñ åò äè.  Юë -
êÿ ìèç äÿ éà øàé àí ìèë ëè àç ëûã ëàð
Ùåé äÿð ßëèé å âè, îíóí àïàð äûüû
äöíéÿ âè ñèé à ñÿ òè íè áþéöê ìÿ ùÿá -
áÿò ëÿ ñå âèð ëÿð âÿ äÿ ñ òÿê ëÿé èð ëÿð.
Áó ñå âýè, áó ìÿ ùÿá áÿò õàë ãû ìû -
çûí öðÿé èí äÿ ÿáÿ äè ãà ëàú àã.
Чöíêè õàë ãû ìûç âÿ þë êÿ ìèç ö÷öí
òà ëåéöêëö àí ëàð äà, äöøìÿí ëÿ ðè ìèç
åò íèê àç ëûã àìè ëèí äÿí èñ òè ôà äÿ åò -
ìÿê èñ òÿ äè ëÿð. Àçÿð áàéú àí õàë ãû -

íûí àé ðûë ìàç ùèñ ñÿ ñè îëàí àç ñàé ëû
õàë ã ëà ðû ôÿ ëà êÿò ãàð øû ñûí äà èäè ëÿð.
Ìÿùç âàõ òûí äà ùà êè ìèéé ÿ òÿ õàëã
òÿ ðÿ ôèí äÿí ýÿ òè ðè ëÿí Ùåé äÿð ßëèé -
åâ úÿ íàá ëà ðû îí ëà ðû áó ôÿ ëà êÿò äÿí
õè ëàñ åò äè.

Ö÷ ñà à òà ãÿ äÿð î ìöäðèê èí -
ñàí ëà ñþù áÿò åòäiê. Îë äóãúà ñà êèò,
ñÿáð âÿ òÿì êèí ëÿ áè çè äèí ëÿ äè.
Ìöäðèê, ãàéü û ëû, ìà âè îêå àí ëàð
êè ìè ñîí ñóç, äÿ ðèí âÿ ìÿ íà ëû
ýþç ëÿ ðè èëÿ  ñàí êè èí ñàí ëà ðûí ãÿë -
áè íè, äöøöíúÿ ñè íè îõóé óð äó. Çà -
ìàí êå÷ äèêúÿ, ùÿ ãè ãÿ òÿí îíóí
íÿ ãÿ äÿð óçà ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òÿ ìà -
ëèê îë äóü ó íó äà ùà ÷îõ äÿðê åò -
äèì.  Î,  Àçÿð áàéú à íû ìû çûí èí êè -
øà ôû âÿ äèð ÷ÿë äèë ìÿ ñè ö÷öí áèð ÷îõ
ìöãà âè ëÿ ëÿð  âÿ êîí òðàêò ëàð áàü -
ëàé ûá, äÿé ÿð ëè ýþðö øëÿð êå ÷è ðèá.
Áó ìöãà âè ëÿ ëÿð ëÿ î, Àçÿð áàéú à -
íû ìû çû äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè íÿ òà íûò äû,
äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè íè Àçÿð áàéú à íà
áàü ëà äû âÿ äöíéà ñÿùìäàð ëà ðû íû
Àçÿð áàéú à íà ñÿð ìàéÿ ãîé ìàüà
ñþâã åò äè. Àçÿð áàéú à íû ìûç ö÷öí
÷îõ äÿé ÿð ëè îëàí áó ìöãà âè ëÿ ëÿð -
äÿí áè ðè äÿ "Áà êû-Òáè ëè ñè-Ъåé -
ùàí"ÿñ ðèí ìöãà âè ëÿ ñè äèð. Áó
ìöãà âè ëÿ íèí èì çà ëàí ìà ñû íû  äö -
øö íÿí äÿ, èí ñà íà éàë íûç èã òè ñà äè
ìÿí ôÿ ÿò âÿ íåôò èõ ðàú à òû ýÿ ëèð.
Ëà êèí áó ìÿ ñÿ ëÿ áà ðÿ äÿ äÿ ðèí -
äÿí äö øö íÿí  äÿ ýþðöðöê êè,
ìöäðèê èí ñàí, õàë ãû ìû çûí óëó þí -
äÿ ðè, Ùåé äÿð ßëèé åâ áó ìöãà âè ëÿ
èëÿ Àçÿð áàéú àí, Ýöðúöñòàí, Ãà -

çà õû ñ òàí, Òöðêìÿ íè ñ òàí, Òöðêèéÿ,
Àâ ðî ïà íûí áèð ñû ðà äþâ ëÿò ëÿ ðè íè,
åëÿúÿ äÿ ÀÁØ-íû âÿ áó þë êÿ ëÿð ëÿ
ÿëà ãÿ ñè, áàü ëû ëûüû îëàí þë êÿ ëÿ ðè áè -
ðè-áè ðè íÿ áàü ëàé ûá âÿ ñà çèø ñèç,
ìöãà âè ëÿ ñèç áó þë êÿ ëÿð àðà ñûí äà
ñàí êè ñöëù ìöãà âè ëÿ ñè èì çà ëàé ûá.
Áó þë êÿ ëÿð áóí äàí áå ëÿ áè ðè-áè ðè -
íèí ìöäà ôè ÿ ñè íÿ ãàëõ ìàüà, áè ðè-
áè ðè íèí ñþçöíö äå ìÿéÿ, àð õà äóð -
ìàüà, éàð äûì åò ìÿéÿ ìÿú áóð -
äóð ëàð. Чöíêè Уëó Юí äÿ ðèí óçà -
ãý þ ðÿí ñèé à ñÿ òè ñàé ÿ ñèí äÿ áó þë -
êÿ ëÿð þç ëÿ ðè äÿ áèë ìÿ äÿí áè ðè-áè -
ðè íÿ áàü ëàí äû âÿ þçö äÿ åëÿ ýöúëö
ãöââÿ èëÿ áàü ëàí äû êè, áó áàü ëû -
ëûüû ùå÷ áèð ãöââÿ ïî çà áèë ìÿç.

(daâamû sÿh.9-da)

gЦLLЯ atmadan hakИmИyyЯtЯ  
gЯLЯn dЦnya sИyasЯtЧИsИ
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(ßââÿli sÿh. 8-dÿ)
Ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç Èë ùàì

ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû âàõ òûí äà “Áà êû-
Òáè ëè ñè-Ъåé ùàí” íåôò êÿ ìÿ ðè íèí
èí øà ñû íà áà ø ëà äû, îíóí ëà áÿ ðà áÿð
“Áà êû-Ãàðñ” ãàç êÿ ìÿ ðè íèí
áöíþ â ðÿ ñè íè ãîé äó âÿ hÿéàòà
êå÷èðäè. Àçÿð áàéú à íû ìûç ö÷öí
ùÿé à òè ÿùÿ ìèéé ÿ òè îëàí “Áà êû-
Àõàë êà ëà êè-Ãàðñ” äÿ ìèð éî ëó íóí
ìö ãà  âè ëÿ ñè íÿ ãîë ÷ÿê äè âÿ
Ýöðúöñòàí, Òöðêèéÿ  ðÿù áÿð ëÿ ðè
èëÿ áèð ëèê äÿ, áó ïðîé åê òèí òÿ ìÿ ëè -
íè ãîé äó vÿ baøa ÷atmaq öçðÿäèð.
Áó ìöãà âè ëÿ ëÿð áèð ÷îõ þë êÿ ëÿ ðÿ
áþéöê ùÿé à òè ÿùÿ ìèéé ÿò êÿñá åò -
ñÿ äÿ, ùÿð çà ìàí áè çè âÿ áè çèì
êè ìè þë êÿ ëÿ ðè “áîé óí äó ðóã”äà
ñàõ ëàé àí Ðó ñèéà êè ìè ùå ý å ìîí
þë êÿ ëÿ ðÿ ñÿð ôÿ ëè äåé èë äè. Íå ÷ÿ èë -
ëÿð äèð êè, Ãà ðà áàü ìÿ ñÿ ëÿ ñè íè
ìåé äà íà àòàí âÿ ùÿë ëè íÿ ÿíý ÿë
îëàí Ðó ñèéà, ýöíö-ýöíäÿí
ãöäðÿò ëÿ íÿí, ýöú ëÿ íÿí âÿ Àâ ðî ïà
áèð ëèé è íÿ, ÍÀ ÒÎ-éà éà õûí ëà øàí
Àçÿð áàéú à íû âÿ Ýöðúöñòà íû èøü àë
åò ìÿê ö÷öí éå íè éîë ëàð àõ òàð äû âÿ
Ãà ðà áàü êè ìè, áà áà ëà ðû Íè êî ëàé ûí
äþâ ðöí äÿí éàí äû ðû ëàí îú àü ûí îäó
àð òû ðûë äû. Ýöðúöñòà íûí ñÿ áèð ñèç
ïðå çè äåí òè Ñà à êàø âè ëè íèí óú áà òûí -

äàí îú àüà áåí çèí òþêöëäö. Íÿ òèú -
ÿ äÿ, Ðó ñèéà Ýöðúöñòà íû èøü àë åò -
ìÿê èñ òÿ äè.Áþéöê àð çó ëàð ëà éà -

øàé àí Ðó ñèéà, ÿñðëÿð äèð ùÿçì åò -
äèéè Áà êû íåô òè íèí Àâ ðî ïàéà íÿã -
ëè íè ñèí äè ðÿ áèë ìèð äè. Îíà ýþ ðÿ äÿ
Ýöðúöñòàíû èøü àë åò ìÿê èñ òÿ äè êè,
áÿë êÿ Àçÿð áàéú àí âÿ Àçÿð áàé-
ú àí íåô òè îíóí èõ òèé à ðû íà êå÷ ñèí
âÿ Àçÿð áàéú àí éå íè äÿí Ðó ñèé à -
íûí áîé óí äó ðóü ó íà ýèð ñèí.

Ëà êèí Ðó ñèéà ùÿ ëÿ äÿ áà øà
äéøìÿê èñ òÿ ìèð êè, þë ìÿç
Öìóì ìèë ëè ëè äåð Áþéöê Ùåé äÿð
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû Àçÿð áàéú àí Ðå -
ñ ïóá ëè êà ñû, Àçåð áàéú àí õàë ãû
ö÷öí åëÿ áèð èã òè ñà äè-ñèé à ñè éîë
ãîé óá ýå äèá êè, áóí äàí áå ëÿ èñ òÿ -
ñÿ ëÿð äÿ Àçÿð áàé ñà íû Ðó ñèé à íûí
ÿñà ðÿ òè àë òû íà ñà ëà áèë ìÿé ÿú ÿê ëÿð.
Íåú ÿ êè Ðó ñèéà Ýöðúöñòà íû èøü àë
åäÿ áèë ìÿ äè âÿ Ýöðúöñòàí äàí ÷û -
õà ðû ëàð êÿí Îñå òèé à íû âÿ Àá õà çèé -
à íû èøü àë åäÿ ðÿê,  ìöñòÿ ãèë äþâ ëÿò
åëàí åò äè. Юçö äÿ äöøöíìÿ äÿí
áà øû íû áÿ ëàéà ñàë äû.

Îí äà ýþ ðÿ ñÿí Ðó ñèéà éöç èë -
ëÿð äèð þç àçàä ëûã ëà ðû óü ðóí äà
ìöáà ðè çÿ àïà ðàí ÷å ÷åí õàë ãû íûí
âÿ Чå ÷å íè ñ òà íûí, Òà òà ðû ñ òà íûí,
Áàø ãûðä ñ òà íûí âÿ äè ý ÿð ìóõ òàð âè -
ëàé ÿò ëÿ ðèí ìöñòÿ ãèë ëèé è íè íèéÿ
âåð ìèð âÿ íèéÿ òà íû ìûð?  .Äå ìÿ -
ëè, èíàì ëà äåéÿ áè ëÿ ðèê êè, þë ìÿç

Öìóì ìèë ëè ëè äå ðè ìèç Áþéöê
Ùåé äÿð ßëèé åâ äöùà ñû âÿ Àçÿð -
áàéú àí Ðå ñ ïóá ëè êà ñû íûí ïðå çè äåí -

òè, ùþð ìÿò ëè Èë ùàì ßëèé åâ  çÿ êà ñû
ñàé ÿ ñèí äÿ "Áà êû-Òáè ëè ñè-Ъåé ùàí"
ÿñ ðèí ìöãà âè ëÿ ñè Ýöðúöñòà íû èøü àë
îë ìàã äàí õè ëàñ åò äè.Вÿ áó ìöãà -
âè ëÿ ñàé ÿ ñèí äÿ  Àçÿðáàéúàíëà
Ýöðúöñòàí àðàñûíäà áèð äÿ ôÿ ëèê ñà -
áèò ëèé èí  òÿ ìÿë äà øû íûí ãîé óë ìà ñû
äå ìÿê äèð âÿ Ýöðúöñòàí ìÿ ñÿ ëÿ ñè

áó íà ñöáóò äóð. Áöòöí äöíéà èú òè -
ìà èéé ÿ òè íèí ýþçö ãàð øû ñûí äà Áà -
êû-Òáè ëè ñè-Ъåé ùàí" ÿñ ðèí ìöãà âè -
ëÿ ñè íÿ èì çà àò ìûø þë êÿ ëÿð âÿ áè -

ëà âà ñè òÿ áó ïðîé åê òÿ áàü ëû îëàí
øèð êÿò ëÿð  ãàëõ äû, Ðó ñèé àéà áåé -
íÿë õàëã ãà íóí ëàð ÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ òÿ -

ñèð åò äè ëÿð âÿ èøü àë ÷û ðóñ îð äó ñó íó
Ýöðúöñòàí äàí ÷û õàðò äû ëàð. Вÿ
Ýöð úöñòà íûí ÍÀ ÒÎ-éà öçâ îë ìà -
ñû ìÿ ñÿ ëÿ ñè ñöðÿò ëÿí äè ðèë äè. Áó
ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè ýþ ðÿí  åð ìÿ íè ëÿð äÿ
áó ùÿ ãè ãÿ òè ýþðöð âÿ Àçÿð áàé-
ú àí ëà îëàí êîí ôëèê òèí ùÿë ëè éîë ëà -
ðû íû àõ òà ðûð. Àð òûã åð ìÿ íè ëÿð äÿ
ýþðöð êè, Ðó ñèéà îí ëà ðû ÷û õûë ìàç
áÿ ëàéà ñà ëûá âÿ áó áÿ ëà íûí ùÿë ëè
òîð ïàã ëà ðûí ãàé û äû øû âÿ ãîí øó ëóã -
äà ñöëù  øÿ ðà è òèí äÿ éà øà ìàã äûð.
Îíà ýþ ðÿ äÿ "Áà êû-Òáè ëè ñè-Ъåé -
ùàí" ÿñ ðèí ìöãà âè ëÿ ñè íè, "Áà êû-
Òáè ëè ñè-Ъåé ùàí" ÿñ ðиí äöíéÿ âи
ñöëù ìöгà âи ëÿ ñи àä ëàí äûð ñàã äà -
ùà äöçýöí îëàð. 

Áÿ ëè, äà íûë ìàç ôàêò äûð êè, áó
ýöí ìèí ëÿð ëÿ ìöõòÿ ëèô äöíéà þë -
êÿ ëÿ ðè íèí øèð êÿò ëÿ ðè, ñÿùìäàð ëà ðû
Àçÿð áàéú àí äà áöíþ â ðÿ ñà ëûá ÷à ëû -
øûð ëàð. Àçÿð áàéú à íû ìûç ýöíö-
ýöíäÿí ãöäðÿò ëÿ íèð, èí êè øàô åäèð,
ýþ çÿë áè íà ëàð óú àë äû ëûð, ÿâÿ çî ëóí -
ìàç éîë ëàð ñà ëû íûð, ÿô ñà íÿ âè êþð -
ïö ëÿð ãó ðó ëóð, ôà á ðèê âÿ çà âîä ëàð
à÷û ëûð. Юë êÿ ìè çèí ùàí ñû ýó øÿ ñè íÿ
ýå äèð ñÿí ýåò ýþ çÿë ïàð ê ëàð, èñ òè ðà -
ùÿò çî íà ëà ðû, àáàä éîë ëàð ýþ ðÿð -
ñÿí. Ðå ñ ïóá ëè êà ìû çûí áöòöí øÿ -
ùÿð, ãÿ ñÿ áÿ âÿ êÿíä ëÿ ðèí äÿ éå íè,
ýþ çÿë ýþç îõ øàé àí áè íà ëàð òè êè ëèð,
óú ãàð ðàé îí ëà ðû ìû çà ãàç âÿ ðà ùàò
éîë ëàð ÷ÿ êè ëèð. Êö÷ÿ ëÿ ðè ìèç äÿ,

ùÿé ÿò ëÿ ðè ìèç äÿ, ÿé à ëÿò ëÿ ðè ìèç äÿ
ìöõòÿ ëèô ÷å øèä ëè âÿ ìàð êà ëû ðà ùàò
ìà øûí ëàð ýþç îõ øàé ûð. Õàë ãû ìû çûí
ìàä äè äó ðó ìó ýöíö-ýöíäÿí éàõ -
øû ëà øûð, ÿëèë âÿ ãîú à ëà ðûí, èì òèé àç -
ëû âÿ òÿí äà ø ëà ðû ìû çûí ìà à ø ëà ðû àð -
òûð. Õàë ãû ìûç ôè ðÿ âàí ùÿé àò ñöð -
ìÿéÿ áà ø ëàé ûá. 

Áèç èíà íû ðûã êè, õàë ãû ìûç Уëó
Юí äÿ ðèí õèä ìÿò ëÿ ðè íè ùå÷ âàõò
óíóò ìàé àú àã, äà èì Ùåé äÿð ßëè-
é åâ ñèé à ñÿ òè íè äÿ ñ òÿê ëÿé ÿú ÿê!
Àçÿð áàé ú àí õàë ãû  Áþéöê Ùåé äÿð
ßëèé åâ èäåé à ëà ðû íûí ùÿé à òà êå ÷è ðèë -
ìÿ ñè íà ìè íÿ,  þì ðöìöçöí ñî íó -
íà êè ìè ÷à ëû øàú àü ûã âÿ îíóí èäåé -
à ëà ðû íû éà øàò ìàã ö÷öí, ìþù òÿ ðÿì
ïðå çè äåí òè ìèç, Èë ùàì ßëèéåâ úÿ -
íàá ëà ðû íà éà õûí äÿ ñ òÿê îëàú àü ûã.
Ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç Èëùàì
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí èí äè êè õà ðèúè
âÿ äà õè ëè ñèé à ñÿ òè íÿ òèú ÿ ñèí äÿ Вÿ -
òÿ íè ìèç ýöíö-ýöíäÿí ÷è ÷ÿê ëÿ íèð,
ýþ çÿë ëÿ øèð. Áèç èíà íû ðûã êè, Вÿ òÿ íè -
ìèç Àçÿð áàé ñàí  äöí- éà íûí èí êè -
øàô åò ìèø þë êÿ ëÿ ðè íèí þí ñû ðà ëà ðûí -
äà îëàú àã äûð âÿ ùþð ìÿò ëè ïðå çè äåí -

òè ìèç Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí
áó ñèé à ñÿ òè íÿ òèú ÿ ñèí äÿ íÿ èí êè
òÿêúÿ Àçÿð áàéú àí äà, åëÿ- úÿ äÿ
Ãàô ãàç äà ñöëù âÿ ÿìèí-àìàí ëûã
áÿð ïà îëàú àã âÿ äöíéà íûí ãöäðÿò -
ëè þë êÿ ëÿ ðè áè çèì ëÿ äî ñò ëóã âÿ
ÿìÿê äà ø ëûã  åò ìÿéÿ ÷à ëû øà úàã  ëàð.

Õàë ãû ìûç Ðå ñ ïóá ëè êà ìûç äà
áàø âå ðÿí èú òè ìàè-ñèé à ñè ùà äè ñÿ ëÿ -
ðè ýþðöð, äÿé ÿð ëÿí äè ðèð âÿ ëà çû -
ìûíúà ãèé ìÿò ëÿí äè ðèð. 

Ùà ìûéà ìÿ ëóì äóð êè, ùþð -
ìÿò ëè ïðå çè äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé åâ
úÿ íàá ëà ðû, èñ òÿð þë êÿ äà õè ëèí äÿ, èñ -
òÿð ñÿ äÿ äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè àðà ñûí -
äà, àïàð äûüû ìöä ðèê ñèé à ñÿ òè íÿ -
òèú ÿ ñèí äÿ äöíéà äþâ ëÿò ëÿ ðè ýöíö-
ýöíäÿí ãöäðÿò ëÿ íÿí Àçÿð  áàé ñà -
íû ìûç ëà, îíóí ðÿù áÿ ðè ùþð ìÿò ëè
ïðå çè äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé åâ úÿ -
íàbëà ðû èëÿ ùå ñàá ëà øûð ëàð âÿ îíà
ùþð ìÿò âÿ ãàéüû èëÿ éà íà øûð ëàð
áå ëÿ éà íàø ìà õàë ãû ìûç ö÷öí, Ðå -
ñ ïóá ëè êà ìûç ö÷öí ôÿõðäèð.

Áÿ ëè, áó ýöí ùþð ìÿò ëè Ïðå  çè -
äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé å âèí õîø ñÿ -
äà ëà ðû ðå ñ  ïóá ëè êà ìû çûí ùÿð éå ðèí -
äÿí ýÿ ëèð.ßé à ëÿò ëÿ ðè ìè çèí èí êè øà ôû
ö÷öí, èíàì ëà äå ìÿê îëàð êè, ùÿð
ýöí áèð íå ÷ÿ ïàð ê ëàð, éå íè ìÿê -
òÿá áè íà ëà ðû, õÿ ñ òÿ õà íà ëàð, èä ìàí
êîì ïëåê ñ ëÿ ðè, ôà á ðèê âÿ çà âîä -
ëàð,ìöõòÿ ëèô åëì îú àã ëà ðû íûí à÷û ëû -
øû íû åäèð. Áó èø ëÿð èí êàð åäèë ìÿç -

äèð. Õàë ãûí ýþçö òÿ ðÿ  çè äèð äåé èá -
ëÿð. Áèç èíà íû ðûã êè, õàë ãû ìûç þë -
ìÿç Уëó Юí äÿð Áþéöê Ùåé äÿð
ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû íûí ñèé à ñÿ òè íè
ùÿé à òà êå ÷è ðÿí, ùþð ìÿò ëè ïðå çè -
äåí òè ìèç Èë ùàì ßëèé åâ úÿ íàá ëà ðû -
íà àðõà îëà úàã ëàð.

Èíàìëà äåìÿê îëàð êè,
ïðåçèäåíòèìèç Èëùàì ßëèéåâ úÿ -
íàá ëàðûíûí èíäèêè ñèéàñÿòè íÿòè -
úÿñèíäÿ Вÿòÿíèìèç ýö íö-ýöíäÿí
÷è÷ÿêëÿíèð, ýþ çÿëëÿøèð âÿ äöí -
éàíûí èíêèøàô åòìèø þëêÿëÿðèíèí þí
ñûðàëàðûäà þçöíÿ éåð òó òóá.

Щàçûðëàäû:
Òàùèð СЦЛЕЙМАН
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ЮМРЦНЦ-ЭЦНЦНЦ ХАЛГЫНА
ЩЯСР ЕДЯН ДАЩИ ИНСАН

1 9 9 3 - 2 0 0 3 - ъ ц
илляр дя Азяр бай ъан
Респуб ли ка сы нын Пре -
зи ден ти ол муш Щей дяр
Ялир за оь лу Яли йев
1923-ъц ил дя Нах чы -
ван да ана дан олуб.
1939-ъу ил дя Пе до -
гожи тех ни ку му, 1957-
ъи ил дя Азяр бай ъан
Дюв лят Уни вер си те ти нин
та рих фа кцл тя си ни би ти -
риб. 1941-1944-ъц ил -
ляр дя Нах чы ван
МССР-дя ССРИ-нин
Да хи ли Мя ся ля ляр Цз ря
Мил ли Ко мис сар лы ьы нда,
1944-ъц илин ма йын да
ися Дюв лят Тящ лц кя -
сиз лик Ор ган ла рын да
ча лыш ма ьа баш ла йыб.
1964-ъц ил дя Щей дяр
Яли йев Азяр бай ъан
ССР На зир ляр Со ве ти
йа нын да Дюв лят Тящ -
лц кя сиз лик Ко митяси нин
сядр мца ви ни, 1967-ъи
ил дян ися Ко ми тя нин
сяд ри тя йин еди либ.

1969-ъу илин ийул айын -
дан Щей дяр Яли йев
Азяр бай ъан Ком му -
нист Пар ти йа сы Мяр кя зи
Ко ми тя си нин I ка ти би
се чи либ. 

1982-1987-ъи ил ляр -
дя ССР На зир ляр Со -
ве ти  сяд ри нин I мца ви ни
вя зи фя си ня йцк ся либ,
ей ни вахт да, 1986-ъы ил -
дян ССРИ На зир ляр
Со ве ти  Со си ал-Ин ки шаф
Бц ро су нун сяд ри олуб.
8-11-ъи ча ьы рыш лар да
ССРИ Али Со ве ти ня де -
пу тат се чи либ. 

1987-ъи ил дя тя -
гац дя чых са да, 3 ил -
дян сон ра йе ни дян си -
йа ся тя га йы дыб. 1990-
ъы илин йан ва рын да Ба -
кы да ган лы ща ди ся ляр
дюв рцн дя Щей дяр Яли -
йев Азяр бай ъан
ССР-нин Моск ва да кы
нц ма йян дя ли йи ня эя -
ля ряк Гор ба чов сийа-
сятиня гаршы кяскин чы -
хыш едир. 1991-ъи илин
ийу лун да ися Щей дяр
Яли йев Со вет Ит ти фа гы
Ком му нист Пар ти йа сы
сы ра ла рын дан чы хыр.

Вя тя ня га йы дан
Щей дяр Яли йев 1991-
ъи ил дя Нах чы ван МР-
нин Али Мяъ ли си нин сяд -
ри се чи лир. 1993-ъц илин
йа йын да Азяр бай ъа -
нын Пре зи ден ти Ябцл -
фяз Ел чи бяй баш да Сц -
рят Щц сей нов ол маг -
ла ги йам чы ла рын тяз йи ги

ал тын да Ба кы ны тярк
едяр кян Щей дяр Яли -
йев пай тах та эя лир вя
Азяр бай ъан Али Со ве -
ти нин сяд ри се чи лир вя
бир не чя эцн сон ра Али

Со ве тин гя ра ры иля Пре -
зи ден тин ся ла щий йят ля ри
она ве ри лир. Щя мин илин
ок тйаб рын да ися Пре зи -
дент се чи лир. 

Дюв ля тя баш чы лыг
едян Щей дяр Яли йев
Га ра баь да мц ща ри -
бя ни да йан ды рыр,
“Ясрин мц га ви ля си”ни
им за ла йыр, 1998:-ъи ил -
дя ися йе ни дян Пре зи -
дент се чи лян дян сон -
ра “Яс рин ти кин ти си” -

Ба кы-Тби ли си-Ъей щан
кя мя ри нин ти кин ти си нин
тя шяб бцс ка ры олур.
2003-ъц илин Пре зи -
дент се чки ля рин дя ися
сон ан да Ил щам Яли -
йе вин хей ри ня на ми -
зяд ли йи ни эе ри эю тц рцр.
Щей дяр Яли йев мцс -
тя гил лик дюв рцн дя йе -
ни дян ща ки мий йя тя
га йыт дыг дан сон ра юл -
кя дя са бит лик, ямин-

аман лыг йа ра дыб, га -
нун суз си лащ лы груп -
лаш ма ла рын фяа лий йя ти -
ня сон го йуб. Ер мя -
нис тан-Азяр бай ъан
мц на ги шя си нин сцлщ

йо лу иля ни зам лан ма -
сы вя ъяб щя дя атяш -
кя син елан олун ма сы
дюв рц нцн баш лан ма -
сы онун адый ла баь лы -

дыр. Ав ропа да Гяр бин
дип ло ма тик даи ря ля рин -
дя ону са бит ли йин га -
ран ты вя йе ни иг ти са ди
ис ла щат ла рын апа ры ъы сы
ки ми та ны йыр лар.

Щей дяр Яли йев бц -
тцн юм рц нц Азяр бай -

ъан хал гы нын хош бяхт
эя ля ъя йи нин гу рул ма -
сы на щяср едиб. 

Азяр бай ъа н та ри хи -
нин тях ми нян 34 ил лик
бц тюв бир дюв рц онун
ады иля баь лы дыр.  

Щей дяр Яли йевин
ишыг лы ха ти ря си Азяр бай -
ъан хал гы нын йад да -
шын да даи ма йа ша йа -
ъаг!

Йе ни
Азяр бай ъа нын

гу ру ъу су
Ис тяр Со вет ща ки -

мий йя ти ил ля рин дя, ис -
тяр ся дя мцс тя гил лик

дюв рцн дя Щей дяр
Яли йев Азяр бай ъа нын
ин ки ша фы на ми ня ялин -
дян эя ля ни ясирэя -
мя йиб. Хц су си ля дя

сон он ил дя Азяр бай -
ъан да дюв лят гу ру -
ъу лу ьу са щя син дя
онун ро лу мцс тяс на -
дыр. Щей дяр Яли йев
рес пуб ли ка мы зын илк
пре зи ден ти ол ма са
да, онун дюв лят чи ли йи -

ми зин мющ кям лян -
мя си, бир нюв йе ни -
дян гу рул ма сы ис ти га -
мя тин дя эюс тяр ди йи
сяй ляр явя зе дил мяз -
дир. Тя са дц фи де йил ки,
онун ады нын гар шы сы -
на ар ты ры лан вя ян чох
ис ти фа дя еди лян иф адя -
ляр дян би ри дя “Йе ни
Азяр бай ъа нын гу ру -
ъу су” сюз ля ри дир.
(davamı səo. 9-da)

Дащ и ш я х с и й й я т и н
кешмякешли юмцр йолу
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(əvvəli səo. 8-də)
90-ъы ил ля рин яв -

вял ля рин дя ССРИ-
нин мянэя ня син -
дян йе ни ъя чы хан
вя юзц нцн ил кин
мцс тя гил ли йин дян
71 ил ара лы га лан
А з я р  б а й  ъ а  н ы н
дюв лят чи ли йи нин рес -
тав ра си йа сы на юн -
дяр лик едя би ля ъяк
вя бю йцк тяъ рц бя -
йя ма лик бир ин са -
на олан ещ ти йаъ
юзц нц ачыг шя кил -
дя бц ру зя ве рир ди.
Со вет ляр Ит ти фа гы
сон ан ла ры ны йа ша -
са да, онун мякр ли
рящ бяр ля ри мцс тя -
гил ли йя ъан атан
респуб л и  ка ла р ын
гар шы сы на мцх тя лиф
янэял ляр чы хар ма -
ьа ъящд эюс тя рир -
ди ляр. Ис тяр Ер мя -
нис тан азяр бай -
ъан лы ла ры нын де пор -
та си йа сы, ис тяр ся
дя, 20 Йан вар фа -
ъия си бу янэял ля рин
тя за щц рц иди. Ла кин
бц тцн бун ла ра
бах ма йа раг, хал гы мы -
зын ира дя си вя азад лыг
еш ги гящ ря ман юв лад -
ла ры нын га ны ба ща сы на
мцс тя гил ли йи тя мин ет ди.
Ла кин мцс тя гил лик дян
сон ра да ща мя су лий -
йят ли бир про сес баш ла -

ды. Чцн ки мцс тя гил ли йи
го ру маг ону ял дя ет -
мяк дян да ща чя тин иди. 

Бу мя на да дюв лят
струк тур ла ры нын мющ -
кям лян ди рил мя си хц су -
си ящя мий йят кясб
едир ди. Щей дяр Яли йев
мящз бу мя гам да

Нах чы ван дан Ба кы йа
ряс мян дя вят едил ди. О
ан дан ети ба рян Азяр -
бай ъа нын дюв лят гу ру -
ъу лу ьу са щя син дя
ъан лан ма мц ша щи дя
олун ма ьа баш ла ды.
Щяр шей дян яв вял, о,
да хил дя Азяр бай ъа нын

бц тюв лц йц ня хя лял
эя тир мя йя ча лы шан
вя мяр кя зя та бе
ол маг дан бо йун
га чы ран бир груп
гцв вя ни зя ряр сиз -
ляш дир ди. Да ща сон -
ра мцх тя лиф сяпэи ли
ис ла щат лар щя йа та
ке чир мяк ля бю йцк
гу ру ъу луг иш ля ри ни
да вам ет дир ди.

Щей дяр Яли йе -
вин онил лик ля ря сюй -
кя нян тяъ рц бя си вя
узагэю рян ли йи иг ти -
са дий йат, мил ли си йа -
сят, мя дя ний йят вя
диэяр са щя ля рин йе ни
мяз мун да фор ма -
лаш ды рыл ма сы на хц -
су си кю мяк эюс тяр -
ди. Онун мяг сяд -
йюн лц сяй ля ри ня ти -
ъя син дя йе ни Азяр -
бай ъан гу рул ду,
Со вет Азяр бай ъа -
нын дан та ма ми ля
фярг ля нян йе ни мяз
 мун лу    Азяр  бай -
ъан чи чяк лян мя йя
баш ла ды.Щей дяр Яли -
йев дюв лят чи ли йин тя -
мял ля ри ни сар сыл маз -

лы ьы ны еля тя мин ет ди ки,
бу эцн щяр бир сы ра ви
Азяр бай ъан вя тян да шы
бу сис те мин узун
мцд дят йа ша йа ъа ьы на
ина ныр.  

Щазырлады:
Исмайыл ЯЛИЙЕВ

Дащ и ш ях с и й йя т и н
кешмякешли юмцр йолу
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Azərbaycan  tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış dahi
şəxsiyyət, müstəqilliyimizi dərin zəkası ilə qoruyub
saxlayan, dövlətçiliyimizi yaşadan Ümummilli Lider-
imiz Heydər Əliyevin anım günüdür. Heydər Əliyev

həyatı boyu fəaliyyət göstərdiyi hər bir vəzifədə,
ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə doğma
xalqının rifahı və vətəninin inkişafı üçün əlindən
gələni edib. Ona görə Ulu Öndərin ölkəmizə istər
sovet illərində, istərsə də müstəqillik dövründə rəh-
bərliyi tariximizi şərəfləndirən hadisələrlə əlamət-
dardır. Ulu Öndər Azərbaycanı sovetlər birliyinin
geridə qalmış aqrar respublikasından inkişaf etmiş
sənaye respublikasına çevirdi. Heydər Əliyevin
sayəsində sovet dövründə respublikamız bütün
sahələrdə yüksəlişə nail oldu, dünyada tanındı.
Müstəqillik dövründə isə ölkəmizi parçalanmadan
qorudu. Məhz onun sayəsində Azərbaycan müstəqil-
liyini itirmədi. Xalq Heydər Əliyevin ətrafında sıx bir-
ləşdi. Bu birliyin məntiqi nəticəsi olaraq ölkəmiz
bütün sahələrdə inkişaf etdi, dünya ölkələri arasında
öz imzası oldu.  Azərbaycan xalqı hər zaman Heydər
Əliyev siyasətinə sadiq oldu, inandı. Və bu inam bizi
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Ali
Baş Komandan Heydər Əliyev siyasətinin layiqli
davamçısı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə öz
dədə-baba torpaqlarımıza qovuşdurdu. 

Bu gün Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anım
günüdür. Azərbaycan xalqı öz dahi şəxsiyyətini hör-
mətlə anır, vətən qarşısında xidmətlərini heç zaman
unutmur. Siz hər zaman qəlbimizdəsiniz əbədi yaşar
Heydər Əliyev!

Kəbəcər rayon İcra Hakimiyyə-
tinin və Yeni Azərbaycan Partiyası
Kəlbəcər rayon təşkilatının birgə
təşkilatçılığı ilə Ümummilli lider
Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu
ildönümü ilə əlaqədar Kəbəcər
rayon İcra Hakimiyyətində anım
mərasimi keçirilib.Mərasimdə Kəl-
bəcər rayon İcra Hakimiyyətinin
başçısı Azər Qocayev, Yeni Azər-
baycan Partiyası Kəlbəcər rayon
təşkilatının sədri Həbib Misirov,
hüquq-mühafizə orqanlarının rəh-
bərləri, idarə, müəssisə, təşkilat
rəhbərləri və rayon ictimaiyyəti işti-
rak edib.

Kəlbəcər rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Azər
Qocayev Ümummilli lider Heydər
Əliyevin büstü önünə əklil
qoyaraq, büstün önündə baş
əymiş və Ulu Öndərə dərin ehti-
ramını bildirmişdir.Daha sonra
tədbir iştirakçıları da, Ulu Öndərin
büstünü ziyarət edərək, büstü
önünə gül dəstləri düzüb,
fenomen şəxsiyyətə hörmət və

ehtiramlarını ifadə ediblər.
Anım mərasimində, Dövlət

himni səsləndirilmiş, tədbir işti-
rakçıları Ulu Öndər Heydər
Əliyevin əziz xatirəsini və tor-
paqlarımızın ərazi bütövlüyü
uğrunda canlarından keçmiş
şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad
etmişdir.Daha sonra çıxış edən
Kəlbəcər rayon İcra Hakimiyyə-
tinin başçısı Azər Qocayev dahi
şəxsiyyət, əvəzolunmaz lider,
xalqının inamını və sevgisini
qazanmış Ulu Öndər Heydər
Əliyevin dövlətimiz və xalqımız
üçün misilsiz xidmətlərindən söz
açaraq qeyd etmişdir ki, ölkəmizin
müasir tarixinin bütöv bir
mərhələsinin Ümummilli Liderin
adı ilə bağlıdır.Çıxış edən Yeni
Azərbaycan Partiyası Kəlbəcər
rayon təşkilatının sədri Həbib
Misirov və digər natiqlər dahi
şəxsiyyət, uzaqgörən lider Heydər
Əliyevin 1969-1982-ci ildə Azər-
baycana rəhbərlik etdiyi dövrdən

başlayaraq ölkəni keçmiş İttifaqın
ən qabaqcıl respublikalarından
birinə çevirdiyini vurğulayaraq
qeyd etmişdirlər ki, çətin bir şərait-
də, 1993-cü ildə yenicə müstəqil-
liyini bərpa etmiş Azərbaycanı
dağılmaqdan və müstəqilliyini
yenidən itirməkdən ümummilli
lider Heydər Əliyev xilas edib. Ulu
Öndərin müdrikliyi, siyasi və
dövlətçilik təcrübəsi, yenilməz
iradəsi, balanslaşdırılmış xarici və
daxili siaysəti məhv olmaq təh-
lülkəsi ilə üzləşən ölkəni fəlakət-
dən qurtardı.

Eyni zamanda diqqətə çat-
dırılıb ki, Heydər Əliyevin 1993-cü
ildə xalqın israrlı təkidi ilə yenidən
hakimiyyətə qayıdışı nəticəsində
Azərbaycanda siyasi sabitlik və
təhlükəsizlik bərqərar olub və
xarici siyasət sahəsində də müs-
bət dəyişikliklər edilib.Ölkəmizin
hərtərəfli inkişafında yeni imkan-
lar yaradılıb, məhz bu siyasətin
nəticəsidir ki, Müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin rəhbər-
liyi altında dövlətimiz 44 günlük
Vətən müharibəsində mütləq tar-
ixi Qələbə qazanıb və ərazi
bütövlüyümüzü təmin edilib.

Xalqımız Azərbaycanın
xilaskarı, müasir Azərbaycanın
memarı və qurucusu,türk dün -
yasının böyük oğlu,dünya şöhrətli
siyasətçi Heydər Əliyevin əvəzsiz
xidmətlərini heç vaxt unutmaya-
caq. Heydər Əliyev Azərbaycan
xalqının yaddaşında qurucu və
xilaskar dövlət xadimi, milli lider
və öndər kimi daim qalacaqdır.

Allah rəhmət eləsin, ruhu şad
olsun!

Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatında Ulu Öndər
Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə
Səbail Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Kəmalə Həşimo-
va, RİHBA-nın İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsi
müdirinin müavini Şahin Talıbov, YAP Təftiş komissiyasının üzvü,
millət vəkili Sadiq Qurbanov, YAP Səbail rayon təşkilatının sədri
Muxtar Nağıyev və təşkilatın fəal üzvləri iştirak etmişlər.

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
büstü önünə gül dəstələri qoyaraq, əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad
etmişlər.

Tədbir zamanı qeyd olunmuşdur ki, Ümummilli Lider 1993-cü
ildə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra
düşünülmüş və məqsədyönlü siyasəti ilə Azərbaycanı müstəqil-

liyinin bərpasının ilk illərinin xaosundan, anarxiyasından, vətəndaş
müharibəsindən xilas etdi. Azərbaycan qısa müddətdə sabitlik
diyarına çevrildi. Ulu öndər Heydər Əliyev hələ hakimiyyətinin birin-
ci dövründə Azərbaycanın müstəqil gələcəyini düşünərək zəruri
olan bazanın formalaşdırılmasına məhz həmin illərdə başladı.
Azərbaycan xalqı Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsini heç bir
zaman unutmayacaq. Ulu Öndərin ideyalarını hər zaman yaşat-
maq, gənc nəslə bu ideyaları, xatirələri çatdırmaq ən vacib
məqsədlərdəndir. Ümummilli Lider bütün həyatını xalqımızın
rifahının yüksəlməsinə, Azərbaycan xalqının dünyada nüfuzunun
daha da artmasına, dövlətimizin güclənməsinə, qüdrətlənməsinə
sərf edib. Sonda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyatından bəhs
edən sənədli film nümayiş olunmuşdur.

Ümummilli lider Heydər əliyevin
əziz xatirəsi ehtiramla yad edildi

Müasir, müstəqil və qalib Azərbaycanın memarı, xalqımızın Ümum-
milli Lideri Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə Sabunçu Rayon

İcra Hakimiyyəti başçısı Adil Vəliyev, Rayon İcra Hakimiyyəti
başçısının müavinləri, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri
və Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı aparatının məsul əməkdaşları
Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsində yerləşən istirahət parkında
Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək əziz xatirəsini ehti-
ramla yad etdilər.

Daha sonra Sabunçu Rayon İcra Hakimiyyəti kollektivi Fəxri Xiya-
banda Ulu Öndərin məzarını ziyarət edərək abidəsi önünə gül dəstələri
düzdülər.

12 dekabr Ümummilli lider
Heydər əliyevin anım günüdür

Bu gün xalqımızın Ümummilli Lideri, Azərbaycan dövlətçilik
tarixində əvəzsiz xidmətləri olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım
günüdür.

Müstəsna xidmətləri ilə əbədilik qazanan ümummilli lider Hey-
dər Əliyevin mənalı həyat yolu, zəngin və çoxşaxəli irsi tükənməz
ibrət məktəbidir. Ötən illərə nəzər salarkən Azərbaycan xalqının
öz müdrik liderinin rəhbərliyi ilə qazanmış olduğu mühüm tarixi
nailiyyətlərin bir daha şahidi oluruq. İntibah və milli şüurun oyanışı
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamış, müstəqilliyimiz
məhz onun sayəsində əbədi və dönməz xarakter almışdır.
Ölkəmiz dünyada layiq olduğu mərtəbəyə Ulu Öndərin uza-
qgörənliyi, müdrikliyi, qətiyyəti, dəmir iradəsi, zəngin dövlətçilik

təcrübəsi sayəsində yüksələ bilmişdir.
Məhz Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu siyasətin nəticəsidir

ki, müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
dövlətimiz 44 günlük Vətən müharibəsində mütləq qələbə
qazandı və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü təmin olundu.
“Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə ümumiyyətlə Azərbaycan yox-
dur” deyən Ümummilli Lider Heydər Əliyevin arzuları gerçəkliyə
çevrildi. Heydər Əliyevin şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan Ulu
Öndərin qoyduğu yolla gedərək uğurlu ölkə adını daima qoruya-
caq.

Anım günü ilə əlaqədar olaraq rayon sakinləri 4 saylı
qəsəbədə yerləşən mədəniyyət və istirahət parkında dahi rəh-
bərin abidəsini ziyarət edərək, önünə tər gül-çiçək dəstələri qoy-
muş, əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad etmişlər.

Siz hər zaman qəlbimizdəsiniz əbədi yaşar Heydər əliyev!

Ümummilli lider Heydər əliyevin vəfatının 19-cu
ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib

Səbail rayonunda ulu öndər Heydər əliyevin anım günü ilə bağlı tədbir keçirilmişdir
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Proloq
Bu gün əlahiddə gül bayramıdır, 
Yazın gül-çiçəkli, əlvan çağıdır. 
Dərilən bu güllər olsa da cansız, 
Hər qönçə adi gül, insan payıdır.
Gör qızıl gülləri neçə rəngdədir, 
Neçə milyon insan sevinəcəkdir.
Ən isti məhəbbət, bəli, bu deyil, 
Gələnlər tazə-tər gül verəcəkdir. 
Xaliq xəlq eləmiş, sevgi qidadır,
İnsanlar sevgiylə qurur, yaradır. 
Qürur mənbəyidi xalqın sevgisi, 
Bu sayqı babanın öz qazancıdır.

İlin gül çələngi Heydər babanın,
Mövludu birləşir mayın onunda. 
Gəldi də, qurdu da Azərbaycanı, 
Ən ali memardır dünya çapında.

I hissə
HAQQIn yOlÇuSu

Baba xatırlanır köçdüyü gündən, 
Köçən yadda qalır əməlləriynən. 
İnsan var, ömrünü sevgi yaşadır, 
İnsan var, ucalan heykəlləriynən.

Bir zaman Vətəndə olduğu anlar  
Elə işlər gördü, mat qaldı ruslar. 
Kürsüyə qalxanda alqış içində 
Olmayıb onuntək addım atanlar.

Yeriş, duruş, baxış, nitqin saflığı, 
Ötkəm, əzmkarlıq, insan varlığı... 
Xaricdə mətbuat yazırdı ondan, 
Hamı dərk edirdi bu cür varlığı. 

Baba qürurunu vermədi əldən, 
İnamla başladı lap əvvəlcədən. 
Böyük layihələr tərtib etdirib 
Zavodlar gətirtdi neçə ölkədən. 
Sifariş verdirdi təzə qurğular, 
Dənizdə ən dərin quyuqazanlar... 
Bu yöndə çoxları çalışsalar da, 
Onun bu işlərdə öz zəhməti var.

Qazıldı quyular, duruldu laylar, 
Bir çox quyuları tez bağladılar. 
Özü tapşırmışdı necə eyləmək, 
Mərkəzə ağ kağız yola saldılar. 

Minlərlə müasir təzə dəzgahlar, 
Nefti ayırmağa böyük qurğular, 
Nələr gətirildi, nələr cəmləndı, 
Saymaqla azalmir ilk alınanlar.

Xalqına güvəndi, əkdi torpağı, 
Yaxşıca becərib yığdı pambığı.
Hər işin bəhrəsi mükafat oldu,
Orden-medalların gəldi sorağı.

Hər evdə parladı könül çırağı,
Artdı insanlarda təhsil marağı.
Bəzədi sinəsin respublikamın
Keçici “Qırmızı əmək bayrağı”.

Kim ki, tər axıtdı, adları qaldı, 
Heydər Əliyevdən payını aldı. 
Bəstəkar, yazıçı, qazma ustası,
Kimsə mükafatsız əsla olmadı. 

Deməklə qurtarmır etdiklərini, 
Yazmaqla azalmır tam işlərini, 
Çox ölkə başçısı öyrənir onun 
Ən çətin məqamda gedişlərini. 
İllər ötmədi ki, təklif verdilər, 
Ən ali kürsüyə layiq gördülər, 
Elə namizədlik vaxtı bitəntək 
Siyasi büronun üzvü seçdilər. 

Özü bilirdi ki, sonunda, ancaq
Ayrı yolu da yox, belə olacaq. 
Onu yetişdirən böyük siyasət 
Aparıb mərkəzə iş tapşıracaq.

II hissə
AlAgöZ

Qısa bir zamanda qərara aldı, 
Lazımsız yerlərdə işi saxladı, 
Mühüm sahələri lazım bilərək, 
BAM1-da tikintini tez işə saldı. 

Böyük siyasətdə dağları aşdı, 
Söz-söhbət alışdı, aləm qarışdı. 
Həqiqət ortada, hamı baxışdı, 
Çoxları lal oldu, çoxu da çaşdı. 
Qumar oyununa oxşadı bunlar, 
Şərik oynayanlar tez baxışdılar. 
Xalı az olanlar pasa getdilər, 
Xalı çox olanlar bank apardılar. 

Mərkəz qütblərə ayrılan andan 
Ortada çəkişmə gedirdi yaman. 
Son illər siyasi böhran olsa da, 
Hamı çəkinirdi Heydər babadan.
Bilirdi ölkənin dərdin əzəldən, 
Cızmışdı planın xeyli öncədən. 
Hətta Moskvada ruslar içində 
Məxfilik cəhdini yox idi bilən. 

Siyasi aləmdə köhnə adamlar 
Onu əzəl başdan tanıyırdılar. 

Ölkəni böhrana sürükləyənlər 
Artıq yavaş-yavaş qızışırdılar.

Dəstəyi xaricdən alan carçılar 
Heydər baba ilə barışmırdılar. 
Üstəlik təkidlə böhtan ataraq, 
Onu öz işindən kənar saldılar.
Əsla çaşdırmadı bu Alagözü2, 
Hər şeyi aşikar görürdü gözü. 
Bu plan əlli il məxfi qalsa da, 
Son plan bəlliydi, bilirdi özü.

Canından ayrılan o ruhun ki, var, 
Dünyanın nə qədər onda sirri var. 
Vətənin, millətin, azad dövlətin
“Alagöz” adında bir sevdası var.

III hissə
QAnlI DAlĞAlAR

Hər yerdə bir ocaq qaladı ruslar, 
Başladı xalqlara qarşı hücumlar. 
Qoşun yeritdilər, qəfil nə ki var, 
Ölkəni bürüdü qanlı dalğalar. 

Millət nə istəyir? - soruşmadılar, 
Vətəndaş haqqını tapdaladılar. 
Gecənin bir anı hücum edərək, 
Bütün silahlardan atəş açdılar.

Tanklar əzdi keçdi millətimizi, 
Eşidən olmadı haqq səsimizi. 
Baba3 acıyaraq danladı dərhal 
Böyük səfirlikdə düşmənimizi.

Zamanı çatmışdı ittifaqın da, 
Nəhayət, ittifaq parçalandı da. 
Suveren ölkələr yarandı yenə, 
İttifaq aktının söndü şamı da. 

Vətəni özünə son yuva sandı, 
Xalqa arxalandı, xalqa inandı. 
Onun zəhmətinin bəhrəsidir ki, 
Müstəqil, suveren ölkə yarandı. 
Xaricdən bolluca təklif alsa da, 
Yeraltı sərvəti gizli saxladı. 
Ölkəyə başçılıq etdiyi gündən 
Əsas təklifləri tez işə saldı.

Hansı bir gedişə nəzər salırsan, 
Orda bir fəlsəfi məntiq tapırsan. 
Sən, ey ana Vətən, ey Azərbaycan, 
Sən bütün cahanın marağındasan.

Iv hissə
BölÜnmÜŞ vəTən

nə qədər bəlalar çəkibdir başın, 
Yarıya bölünüb torpağın, daşın. 
Sən azad olsan da, ey ana vətən, 
Hələ azad deyil böyük qardaşın.

Təbrizə hər vədə gedə bilməsək, 
İnanma küsəcək qardaşlar bizdən. 
Əgər Qarabağı qaytara bilsək, 
Farslar sarsılacaq qələbəmizdən. 
Çoxdur yer üzündə belə bölgələr, 
Hamısı həmçinin həllini gözlər. 
Dünya öz hökmünü verərsə əgər,
Qaçqınlar yurduna qayıda bilər.

Olsaydı imkanın bir zərrə qədər, 
Tutardın torpağı, çalardın zəfər. 
Daşlardan yonulan heykəllərini 
Nadir metallardan düzəldərdilər.

v hissə
HEyKəlləŞən ömÜR

Ey müdrik, ey ulu, böyük hökmdar, 
Mərmər daş heykələ dönüb arzular, 
ulu öndər adlı tək-tək insanlar 
Ölmür, heykəlləşir, belədir ki, var.

Şuşa əsir qaldı, tez getdin - vaxtsız, 
Günəşli bir cahan qaldı babasız. 
Fəxri Xiyabanı özün seçmisən, 
Bir cənnət bağıdır bu məkanınız.

Torpaq öz övladın aldı qoynuna, 
Bayraq da baş əydi sadiq oğluna. 
Elə bil Sübhanım1 özü seçmişdi,  
Bir öndər vermişdi Azərbaycana. 

Kimlər ağlamadı, yanmadı ona? 
Dünyaya sığmayan dahi insana! 
Vətənə bağlılıq atadan qalır, 
Xalq vəkalət verdi İlham1 oğluna.

Rahat yat, ey kamil, aqil hökmdar, 
Xalqın inam yeri bir xiyaban var, 
Neçə milyon insan gəlib gedəcək, 
Sənintək rəhmətin qazananmı var?!

Unutmaz bu vətən, bu cahan səni; 
Bu ellər, bu Xəzər1, Kür1, Araz1 səni. 

Kölgətək üstünə enən buludlar 
Hərdən selə dönüb ağlayır səni.
Oyan, bu ölkəni bir də gəz-dolan, 
Teleqülləyə qalx, zirvədə dayan.
Bayrağı seyr elə, şəhərə boylan, 
Sən ki, Azərbaycan vətəndaşısan. 
Çox ünvan axtarma, silinib onlar, 
Yerində nə boyda hündür binalar, 
Körpülər, yeraltı dayanacaqlar... 
Bilirsən şəhərdə nə inkişaf var?! 

Əksər küçələrin yanı mərmərdir, 
Yeraltı keçidlər böyük töhfədir. 
Şadlıq sarayları elə dəbdədir, 
Burda olan toylar bir əfsanədir. 

Nə qədər xarici təzə maşınlar, 
Sürətlə tikilir geniş saraylar. 
Özgə bir mənzərə, yeni baxışlar, 
Xaricdə nə qədər təhsil alan var. 

Bilirsən şifrəsin bu gizli kodun, 
Kimlər düşmənidir bu ana yurdun.
Məlumdur bizlərə düşmən olanlar, 
Bəs niyə dostları susur bu yurdun? 
Ruhunu dinləyib qulaq asıram, 
Sən deyən sözləri yada salıram. 
Tərəddüd etmədən çox insanlara 
Təkrarən deyərək xatırladıram: 
Nə vaxt ki, siyasət zəfər çalacaq, 
O zaman işğalçı naçar qalacaq. 
Rusiya bizimlə razılaşanda - 
Məhz onda Qarabağ azad olacaq. 

Sülh ilə davranın, inkişaf edin, 
Ya da başqa yolla körpünü keçin. 
Böyük kürsülərdən haraylayaraq,
Əsas haqq işini tanıdın, seçin.

vI hissə
vəTən SEvDAlI SəRKəRDə
Atamı itirdim on bir yaşımda, 
Ata axtarmışam hər bir yaşımda. 
İnternat həyatım tacsız olsa da, 
Sizi tac bilmışəm hər an başımda. 

Tez-tez röyalarda sizi görürəm, 
Hərdənbir yuxunu yoza bilirəm. 
Ruhunuz qəlbimə bəxşiş gətirir, 
İşlərim çin olur, çox sevinirəm.

Hər gün cəbhə boyu güllə atılır,
Əsgərlər adların şəhid yazdırır.
Analar ağlayır, göz yaşı tökür, 
Oğullar ataya məzar qazdırır.
Budurmu bəşərin eşqi, duası,
Budurmu insanin insan zəkası?! 
Ölən əsgərlərin günahı nədir, 
Budurmu davasız ölüm qəzası?!

Oyan bir anlığa, vazgen1 öyünür, 
İlhama arxa ol, çağlasın Vətən!
Bəşəri varlıqsan, yerin görünür, 
Xalqın sevdasını yaxşı bilirsən. 

Nə qədər məzarın soyuq olsa da, 
Gələn də, gedən də mətləbi anlar. 
Sağlığında ömrü sağlam yaşadın, 
Məzarına gülsüz gəlmir insanlar.

Ala gözlərinin dərinliyində, 
Bir Vətən sevdası vardı içində. 
Xüsusi gedişlə dövləti qurdun, 
Tanıtdın ölkəmi ellər içində.

vII hissə
əSRİn mÜQAvİləSİ

İmzalandı “əsrin müqaviləsi”1, 
Əzəldən bunlara inanırdım mən.
İnandıra bildin bütün hər kəsi, 
Qorudun Vətəni bir imzanla sən. 

Elə qurmusan ki, çalışır vətən, 
Sağlam rəqabətlə yarışır vətən,
Cızıb yollarını qoyub getmişən, 
Düşmənlə hələ də savaşır vətən.

Dünyada tanınan muzeylər ki var, 
Yoxdur sizinkinə oxşar tablolar. 
Bir insan ömründə olan əşyalar 
İncitək düzülüb, yoxdur boş divar.

Olub keçənləri yada salıram, 
Xəyalımdan nələr keçir, sayıram. 
İlk dəfə zavodda gördüm ötəri, 
Hələ də o günü xatırlayıram. 
Mən şair deyiləm, sözlər ruhidir, 
Hamı çiçəklərdən xalça düzəldir, 
Sizə, Vətən oğlu, pay gətirmişəm, 
Sözlərdən düzülən gül çələngidir.

Şükür, sizin yolla gedir oğlunuz, 
Müqəddəs səfərdə Hacı1 oldunuz. 
İndi də əl tutur bir çox xalqlara, 
İsminizə layiq böyük fondunuz1.

Min illər ötəcək, bilsin insanlar, 
Dinimiz, dilimiz, millətimiz var. 
Tarixi yazanlar unutmasınlar: 
Bir dahi şəxsiyyət, sərvətimiz var.

Haqqa qovuşmağın yoluna baxın, 
Qaşla göz arası “bir ömrə” baxın, 
Ən çətin yollardan keçdi bu insan, 
Bir insan ömrünün gücünə baxın.

Ey xalqım! Yada sal keçən anları, 
Azadlıq istəyən qul insanları. 
Xalqın sərkərdəsi yoxdursa əgər, 
Talanar hər zaman dövləti, varı.

Yeraltı sərvəti varsa torpağın, 
Tapasan üsulun tam çıxarmağın. 
Siyasi şərtlərlə hesablaşmada
Biləsən yolunu çox qazanmağın. 
Dünya bazarına addım atanda, 
Seçəsən kimlər var sənin yanında. 
Kimdir şəriklərin, nədir qazancın 
Satdığın sərvətin qarşılığında.

Şəriklər pul qoyur, tələbləri çox, 
Sərvət ölkəmizin, tədiyəmiz yox.
Böyük çətinliklər çıxır ortaya, 
Tərəddüd olsa da özgə çarə yox. 

Şəriklər düzülüb böyük sırada, 
Əsrin layihəsi tamam ortada. 
Götür-qoy edənlər fikirləşincə, 
Baba son təklifin açır masada.

Olan çətinliklər bir az səngiyir, 
Şirkətlər babadan qarant istəyir. 
Kənardan baxana çox asan gəlir, 
Baba öz nüfuzun qarant göstərir.

vIII hissə
ŞAİR HESABATI

Bu gün ad günündür, bura gəlmişəm, 
İzdiham böyükdür, çox da möhtəşəm. 
İnsanlar axışır həddən ziyadə, 
Mən bir su giləsi, selə düşmüşəm.
Heykəlin önündə lal dayanmışam, 
Minbir sualım var, çaşıb qalmışam. 
İnana bilmirəm, ey ulu öndər,
Suallar da məxfi, lap dolaşmışam... 

Qarşımda ucalan heykəlin ki var,
Baş əyib önündə, fikrə dalıram. 
Ayrılıq nə qədər olsa da çətin, 
Bir dua oxuyub vidalaşıram.

Sizə məhəbbətlə yazdığım budur, 
Əlimdə bircə cüt gül gətirmişəm. 
Hamı çiçəklərdən çələng düzəldir, 
Mən dilimdə bitən söz gətirmişəm.

Bilsəm ki, payımla məni anladın, 
Bu, mənim ən barlı bağım olacaq. 
Əbədi günəşsən Azərbaycana,
Səninlə bu vətən yadda qalacaq! 

Budur şəxsiyyətin gücü, inanın, 
Bunu unutmayın, yadda saxlayın! 
Heydər əliyevi yaxşı tanıyın, 
Odur qurucusu Azərbaycanın!

Epiloq
Borc bilib gəlmişəm sizə eşqimi, 
Azad dövlətimə vurğun eşqimi… 
Heykəlin önünə qoyub gedirəm 
Bir gül dəstəsinə dönən eşqimi.

ədalətəm, Sübhanıma duam var, 
Ölkəm müstəqildir, ana dilim var. 
Dalğalanan üçrəngli bayrağımla 
Dövlətlər içində öz vətənim var.

Son
05.05.2013

müəllif: ədalət Bədirxanlı

El ATASI 
ulu öndər 

HEyDəR əlİyEv  
şəxsiyyətinə ithaf edirəm  
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Çıxanda şəhərə, inanmır gözüm,
Bakım gözəlləşib, hər yan gözəldi.
Onun keçmişini görmüşəm özüm,
Bəzənib Azadlıq Meydan, gözəldi.

Gözəlliklər verir yeni körpülər,
Onları tikdirmək hünərdi, hünər.
Körpülərlə birgə bütün bölgələr, 
Köhnə Əlibayramlı Şirvan, gözəldi.

Bütün rayonlara yollar çəkilir,
Yollarda nə qədər körpü tikilir.
Xoşa gəlməyənlər dərhal sökülür,
Yevlax bir cənnətdi, Səlyan gözəldi.

Yolun düşsə Gəncəyə bir ora bax,
Gözəlləşib hər küçəsi, hər bucax.
Göygölün çayından əmən Üçbulax,
Nə yalan danışma, nə dan, gözəldi.

Şəkini ziyarət etməyə çalış, 
Onu belə gözəl edənə alqış.
Gözəldi həm bahar, hətta olsa qış,
Fikir versən Oğuz ondan, gözəldi.

Görsən gözəlləşib Qax, Zaqatala,
Dörd yanında olan hər Yaşıltala.
Balakən də ondan qalmayır dala,
Orada yaşayan hər can, gözəldi.

Bir cənnətə dönüb indi Qəbələ,
Şamaxı şəhərin demirəm hələ.
İsmayıllı daha gözəldi Lələ,
Baxsan bütün Azərbaycan, gözəldi.

Bərdəni gör, oradan keç Tərtərə,
İmişlidə min qotazlı yəhərə.

Ağcabədi nə dağ deyil, nə dərə,
Hər tərəfi yaşıl orman, gözəldi.

Keç Şəmkirə, Tovuza və Qazağa,
Ağıstafadaki olan hər bağa.
Onlar yaxşı üz göstərir qonağa,
Onlardaki o istiqan, gözəldi.

Neftçaladan son Biləsuvarı,
Cəlilabaddaki bal verən arı.
Saatlı, Kürdəmir az görür qarı,
Mil düzü cənnətdi, Muğan gözəldi.

Dolan Astaranı, gəl Lənkərana,
Lənkəran limonu dərmandı cana.
Çayın ilk çiçəyi sorulur qana,
Canda yaratdığı alqan, gözəldi.

Yaddan çıxa bilməz gözəl göyçayı,
Zərdab Ucar ilə istidir yayı.
İkisidə gözəldi, deyil qolayı,
Onlarda yaşayan hər can, gözəldi.

Abşeron dolubdur tam başdan-başa,
Get Xızıya eylə ona tamaşa.
Xaçmazı görənlər az qalır çaşa,
Quba, Qusar ilə Nabran, gözəldi.

Araz qarışan yer, Kür çayında çim,
Onda lazım olmaz heç zaman həkim.
Sazımda zövq verir hər çalınan sim,
Onu dilləndirən insan, gözəldi.

Yaddan çıxa bilməz Ağdamla Şuşa,
Gözəl Kəlbəcərim Laçınla qoşa.
Qubadlı, Zəngilən gözəl, tamaşa,
Cəbrayılda olan orman, gözəldi.

Babalarım tikən doğma Xankəndi, 
Oğuz ellərindən qalan vətəndi.

Vermək olmaz bir meşəni, bir kəndi,
Nə yaddan çıxarma, nə dan, gözəldi.

Min kəhər atına, get Naxçıvana,
Şərur, Ordubada, bütün hər yana.
Çönüb Naxçıvanım bir gülüstan,
Sirabla Batabat yaman, gözəldi. 

İgidtək vuruşan Sədərək özü,
Əylisli kəndinin çiçəkli düzü.
Məmmədəliyevin hər qalan sözü,
Onun kimi olan insan gözəldi.

Cavidin ucalan o məqbərəsi,
Məmməd Arazımın hər bir kəlməsi.
Səməd Vurğunumun o incə səsi,
Ələskərim ilə İman, gözəldi.

Dünyaya səs salan Nizami babam,
Onun vəsf etdiyi hər olan obam.
İlahidən yanan Yanardağ sobam,
Yandıqca o dağda hər yan, gözəldi.

Mən odlar yurduyam, oddur əjdadım,
Odlar ölkəsində böyüyüb adım.
Qəzəlxan Fizuli böyük ustadım,
Bizlərə verdiyi o qan, gözəldi.

Gəzsən Ceyrançölü, Mili-Muğanı,
Orada otlayan hər bir ceyranı.
Tanı Vahidimi, o Qəzəlxanı, 
Yaratdığı hər bir dastan, gözəldi.

O Süleyman Rəhim, Mirzə İbrahim,
Ordubadımızı kim tanımır kim?
Hüseyn Arif tək böyük şairim,
Bəxtiyarda bütün dastan, gözəldi.

Bağışlasın əgər yaddan çıxan var,
Şahdağın başında hündür qayalar.

Yazım ellərimi qalsın yadigar,
Azərbaycanım tək cahan, gözəldi.

Suverenik deyə hər şey firəvan,
Yaranır gözəllik hər saat hər an.
Baxanda bizə ölür xain Yan,
Ona söylənilən utan, gözəldi.

Baxır gözəlliyə şadlanır ürək, 
Şadlanmaq yaxşıdır, hər kəsə gərək.
Ay Vətənim bu xoş günün mübarək,
Nə gizlətmə, nə də dan, gözəldi.

Belə gözəlliyi yaradıb Öndər,
Onun davamçısı o Böyük Hünər.
Qarabağda İlham çalacaq zəfər, 
Gözəlləşdirdiyi həryan, gözəldi.

Qısa vaxtda nələr-nələr yaratdı,
Yatanları yuxudan oyatdı.
İndi yaşamalı olan həyatdı,
Yaylaqlarla birgə aran, gözəldi.

Bütün Azərbaycan cənnətə dönüb,
Erməni baxdıqca ürəyi sönüb.
Bütün bölgələrim çiçəyə dönüb,
Bax bu gözəlliyə Nəriman, gözəldi.

Таrix Azərbaycan xalqınа XX əsrdə, tar-
ixə qızıl hərflərlə yazılacaq bir görkəmli
insan bəxş etmişdir. Öz xidmətləri ilə
xalqımızın məhəbbətini qazanan, Azərbay-
can dövlətini quran və xalqın dar günündə
xilaskarı, Azərbaycanı canı qədər sevən,
Azərbaycan uğrunda məhrumiyyətlərə
dözüb mübarizəsini yarımçıq qoymayan,
böyük və xoşbəxt suvеrеn Azərbaycan
dövləti quran Heydər Əliyev oldu.

Heydər Əliyev hamıya bəlli olan qurub
yaradan insan olub. Bu gün bütün böl-
gələrdə tikilib istifadəyə verilmiş yaraşıqlı
binalar, məktəblər, idman kompleksləri,
neçə-neçə park, bağ, mədəniyyət,
incəsənət obyektləri Heydər Əliyevin təşəb-
büsünün nəticəsidir. Heydər Əliyev xalqını
sevən, onun dilini gözəl bilən, dilin saflığı
uğrunda mübarizə aparan əsl azərbaycan-
lı, böyük filosofdur. 

Heydər Əliyev şəxsiyyə-
tinin uzaqgörən və müdrik
addımlarından biri də, ən
əhəmiyyətlisi özündən sonra
ölkəyə əziz sələfi, Heydər
Əliyev siyasətinin bütün incə-
liklərini mənimsəmiş, xalqını
sevən, dünya siyasi are-
nasında özünəməxsus
nüfuzu olan hörmətli İlham
Əliyevi rəhbərliyə tövsiyyə
etmişdir. Böyük siyasi
təcrübəyə malik olan müdrik
siyasətçi Heydər Əliyev
Dövlətçiliyimizin məhv olmaq
təhlükəsi qarşılığında qaldığı
bir dövrdə xalq tərəfindən
gözəl qarşılandı. Hörmətli
Prezidentimiz Heydər Əliyev
dahi şəxsiyyətə layiq

səviyədə atdığı addımlar onu göstərir ki,
Heydər Əliyev şəxsiyyəti həm cismən, həm
də ruhən yaşamaqdadır. O, Azərbaycanı
yeni qələbələrə aparır. Respublikamız
dünyaya inteqrasiya olundu. Ölkəmizin suv-
eren dövlət olduğu sübut olundu. Ümumilli
liderimizin yüksək fəaliyyəti nəticəsində
xalqımızın rifahı xeyli yüksəldi. Beləliklə
Azərbaycanın döv -
lət müstəqilliyi qo -
ru nub saxla nıl dı.
Azər baycanı gözəl
ölkəyə çe vi rən
Heydər Əliyev
nurlu xatirəsi qəl-
bimizdə əbədi
qalacaqdır.

Allah rəhmət
eləsin, ruhu şad
olsun.

Doğrudanda bu millət,qədir bilən millətdi. 
Baxmayaraq qisməti, yaranandan zillətdi.
Hamı xahiş eylədi, onlara şah sən oldun. 
Heç kəs deyə bilməz ki, onlara borclu qaldın.

Sən ey dahi Rəhbər, sən ey xalqın sabahı 
Kainata yüksəltdin sən amanı, sən ahı.
Bu dözümlü millətin, sən əbədi şahısan, 
Çox işlər olub çətin, Xudam. özün baxırsan.

Qapı-qapı hamıya, anlatdın dərdimizi. 
Bilindi bölük-bölük, kimdi eyləyən bizi.
Hamı bildi torpağı, kim satıb,kim alıbdı. 
Hamı bildi milləti. kim bu günə salıbdı.

Hamı bildi daxildə, yad millətin əli var. 
Nə utanır, nə ölür, hələm onun dili var.
Hamı bildi millətin, var yoxunu soyan var. 
Hamı bildi milləti, quru yurdda qoyan var.

Hamı bildi milləti, kimdi dəqiq məhv edən. 
Hamı bildi millətin, kimdi kökün çürüdən.
Hamı bildi milləti, bir-birinə vuran var. 
Hamı bildi hiylənin, arxasında duran var.

Hamı bildi səhnədə, faciəni oynayan. 
Baş rolda gedənin, özüdü millət danan.
Hamı bildi milləti, kimdi bu günə qoyan 
Hamı bildi millətin kimdi gözünü oyan.

Hamı bildi bilmədi, qismətlər belə oldu. 
Tifil, miskin vətənin, bağı-bağçası soldu.
Hamı bildi Ziyama qıyan indi kim olub. 
Allah kökünü kəssin, o zalım hər kim olub.
Hamı xahiş eylədi, onlara şah sən oldun. 
Heç kəs deyə bilməz ki, onlara borclu qaldn.

AZəRBAyCAnIn XİlASKARI

Ahımızı dünyaya çatdıran Heydər əliyev oldu
namiq Həsənov

g ö Z ə l D İ

Nəriman
Əyyub

Hacı Paşa 
Şükürov
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Heydər Əliyevin rəhbərliyi
altında aparılmış son dərəcə gər-
gin fəaliyyət nəticəsində Azərbay-
can xalqının taleyi ilə pərdəarxası
oyunlara, siyasi anarxiya və
eksperimentlərə son qoyulmuş,
ölkədə cinayətkarlığın qarşısı tam
alınmış, bütün qanunsuz silahlı
dəstələr ləğv olunmuşdu ki, bun-
lar da bütövlükdə Azərbaycanda
dövlət quruculuğu prosesinin
uğurla aparılması üçün şərait
yaratmışdı. Azərbaycan döv -
lətçiliyinin mövcudluğuna böyük
təhlükə olan 1994-cü il oktyabr və
1995-ci il mart dövlət çevrilişi
cəhdlərinin qarşısı Heydər
Əliyevin qətiyyəti sayəsində alın-
mış, dövlət müstəqilliyi qorunub
saxlanmışdır. Məhz buna görə də
ölkəmizdə müstəqil dövlət təsisat-
larının yaranması və dövlət quru-
culuğu prosesi böyük vüsət
almışdı ki, bunun da əsasını
müstəqil Azərbaycanın qəbul
etdiyi ilk Konstitusiya təşkil edirdi.
Ondan sonrakı dövrdə Azərbay-
canda dövlətçiliyin möhkəmlən-
məsi və demokratik prinsiplərin
bərqərar olması, demokratik,
hüquqi, dünyəvi dövlət qurucu-
luğu prosesinin uğurla, sürətlə
həyata keçirilməsi şəxsən Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır.

Heydər Əliyevin Azərbaycan
rəhbərliyinə qayıdışı ilə başlıca
qayəsini müstəqillik, azərbay-
cançılıq, dövlətçilik, ədalətlilik,
demokratiya, milli tərəqqi,
dünyəvilik kimi ümumbəşəri
dəyərlər təşkil edən yeni bir ide-
ologiyanın əsası qoyulmuşdur.
Heydər Əliyevin apardığı daxili
siyasət Azərbaycanın hər bir
vətəndaşına azad, sərbəst yaşa-
maq hüquqlarını təmin etmək və

öz rifahını yaxşılaşdırmaq imkan-
ları yaratmaqdan ibarət olub.
Heydər Əliyevin fəaliyyətində iqti-
sadi islahatlar, bazar iqtisadiyy-
atının bərqərar olması, iqtisadi

inkişafın təmin edilməsi, Azərbay-
canın dünya iqtisadiyyatına inte-
qrasiyası, özəlləşdirmə pro-
qramının, aqrar islahatların həya-
ta keçirilməsi ardıcıl prioritet
sahələr olub. Heydər Əliyev
demokratik, hüquqi dövlət quru-
culuğu istiqamətində davamlı
siyasət yeridərək, ölkədə insan
hüquq və azadlıqlarının başlıca
prinsiplərinin bərqərar olması
üçün əsaslı zəmin yaradıb. Hey-
dər Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan dövlətinin xarici
siyasəti, dünyanın aparıcı
dövlətləri və beynəlxalq təşkilat-
ları ilə əlaqələri milli maraqlara və
uzaqgörən siyasi perspektivlərə
əsas lanan xətlə inkişaf etməyə
başlayıb. 

Heydər Əliyevin xarici siyasət
məsələlərinə müstəsna

əhəmiyyət verməsi, beynəlxalq
miqyasda etiraf olunan uğurlu və
cəsarətli addımlar atması, milli
məqsədlər naminə ən nüfuzlu
tribuna lardan bacarıq və mə -

harətlə istifadə etməsi Azərbay-
can dövlətçiliyinin bu günü və
gələcəyi baxımından son dərəcə
əhəmiyyətli olub.

Heydər Əliyevin fəal diplo-
matiyası nəticəsində Azərbaycan
dünyanın demokratik dövlətlərinin
və aparıcı ictimai təşkilatlarının
ölkəmizə, onun zorla cəlb olun-
duğu silahlı münaqişəyə münasi-
bətinin əsaslı surətdə dəyişməs-
inə nail ola bilib. Heydər Əliyevin
xarici siyasətinin əsasını sülh,
beynəlxalq hüquq normalarına,
sərhədlərin bütövlüyünə və tox-
unulmazlığına, dövlətlərin ərazi
bütövlüyünə hörmət və qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlıq prinsi-
pləri təşkil edib. 

Onun dünya təcrübəsinin
bütün nailiyyətlərini, sivil beynəlx-
alq normaları özündə tam əks

etdirən sülhsevər xarici siyasə-
tinin əsasında isə, ilk növbədə,
milli müstəqilliyin möhkəm-
ləndirilməsi, dövlətlərin hüquqları-
na hörmətlə yanaşılması, bütün
mübahisəli məsələlərin sülh və
danışıqlar yolu ilə həll edilməsi,
qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi,
elmi və mədəni əməkdaşlıq
yaradılması, dövlətlərarası
əlaqələrə mane olan hər cür məh-
dudiyyətlərin aradan qaldırılması
prinsipləri dayanırdı. Heydər
Əliyev 1992-ci ildən başlayaraq
türkdilli dövlətlər arasında iqtisadi,
siyasi, ədəbi-mədəni əlaqələrin
genişlə ndirilməsi və möhkəm-
ləndirilməsi sahəsində də gərgin
fəaliyyət göstərib. O, bütün türk
dünyasının ən nüfuzlu şəxsiyyəti
kimi şöhrət qazanıb. Heydər
Əliyev Azərbaycanın təbii
sərvətlərindən, əlverişli coğrafi-
strateji mövqe yinin üstünlük-
lərindən ölkənin milli mənafelərinə
uyğun şəkildə istifadə edilməsinə
yönəldilmiş irimiqyaslı beynəlxalq
iqtisadi sazişlərin işlənib hazırlan-
ması və həyata keçirilməsi
sahəsində son dərəcə gərgin və
səmərəli fəaliyyət göstərib. Onun
böyük siyasi iradəsi və müdrik
uzaqgörənliyi sayəsində əhəmiy -
yətli beynəlxalq müqavilələrə
imza atılmış və onların həyata
keçirilməsinə başlanıb. Heydər
Əliyevin təşəbbüsü ilə böyük
siyasi məna kəsb edən bir sıra
dünya miqyaslı iqtisadi proqram-
ların həyata keçirilməsində Azər-
baycan aparıcı rol oynayıb. Böyük
bir coğrafi məkanda region
qüvvələrinin birləşməsində də
Heydər Əliyevin danılmaz xid-
mətləri olub. Tarixin amansız və
sərt sınaqları dövründə dünya nın

ayrı-ayrı ölkələrinə səpələ nə rək
yaşamaq məcbu riyyətin də qalmış
azərbaycanlıların birlik və həm-
rəyliyinin əldə edil məsi işində
Heydər Əliyevin müstəsna xid-
mətləri vardır. O, dünya azərbay-
canlılarının təşkilatlanması və
onların bir Vətən - müstəqil Azər-
baycan ətrafında sıx birləşməsi
üçün daim və əzmlə səy göstər-
miş, bu istiqamətdə son dərəcə
qiymətli qərarlar qəbul edib. Hey-
dər Əliyevin siyasi, iqtisadi, ictimai
və mədəni həyatın bütün
sahələrində həyata keçirdiyi plan-
lar artıq Azərbaycanın gerçəkliy-
inə çevrilmişdir. Onun fəaliyyəti
də, şəxsiyyəti də Azərbaycan tar-
ixinin ayrılmaz bir hissəsini təşkil
edir. Hər bir azərbaycanlının
taleyində Heydər Əliyev
dühasının bir zərrəsi var. 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, Azər-
baycanın tarixi inkişaf prosesinə
təkan vermişdir. Müstəqil Azər-
baycan dövlətinin qurucusu kimi
milli dövlətçiliyimizin ideya əsasını
məhz Heydər Əliyev yaradıb.
Bütün mənalı həyatını öz xalqına
bəxş etmiş Heydər Əliyevin siyasi
və dövlət xadimi kimi zəngin
fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tar-
ixində dərin iz buraxaraq, əsl
dövlət idarəçiliyi məktəbinə
çevrilib. Azərbaycan xalqının hələ
neçə-neçə nəsli bu böyük mək-
təbdən, Heydər Əliyevin zəngin
siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı,
xalqımızın rifahı naminə fay-
dalanacaq.

İsmayıl Tahir

müstəqil Azərbaycan ulu öndər Heydər əliyevin 
möhkəm təməl üzərində ucaltdığı əzəmətli abidədir

-Bюyцk siyasяti kiчik hisslяrя, xыrda mяnfяяtlяrя
baьlamaq olmaz.  
-Kim mцxalifяtdя durursa-dursun, ancaq Vяtяn-
inя, xalqыna, mяnяviyyatыna, mяslяkinя mцxlifяtdя
durmasыn.  
-Xalq dюvlяt цчцn yox, dюvlяt xalq цчцn olmalыdыr.  
-Hяqiqi mяnяviyyatы milyonlara, milyardlara da
almaq mцmkцn deyildir. Amma milyonlarы, mil-
yardlarы olan adamlar cяmiyyяtdя mяnяviyyatsыz
heч bir шeydirlяr.  
-Tarix hяmiшя hяr шeyi юz yerinя qoyur.  
-Яgяr hяr hansы юlkяnin xalqlarы юz hцquqlarыnы
anlayыr vя onlarы qoruya bilirsя, o zaman яn kiчik
dюvlяt belя яn bюyцk mяmlяkяt qяdяr gцclц olar.  
-Azadlыq vя istiqlaliyyяt hяr bir xalqыn milli sяrvя-
tidir.  
-Baшqasыnыn fikrinя hюrmяt etmяk, ondan faydalы
bir шey gюtцrmяk qabiliyyяti hяr bir adama
lazыmdыr.  
-Bir hadisяnin qarшыsыnы almaq, o hadisя baш
verяndяn sonra onun nяticяlяrini aradan gюtцr-
mяkdяn daha asandыr.  
-Hяr bir insan hяyatda юz yerini tapmalыdыr. Amma
юz yerini, юzцnя mяxsus olan yerini tapmalыdыr.  
-Heч kim яbяdi qalib ola bilmяz.  
-Heч bir юlkя, яn bюyцk bir юlkя dя yalnыz юz
чяrчivяsindя iqtisadiyyatыnы lazыmi sяviyyяdя
inkiшaf etdirя bilmяz.  
-Kim ki, biliyindяn, bacarыьыndan artыq iddialar
edir o, hяmiшя mяьlub olur.  
-Dюvlяt, юlkя nя qяdяr чox xalqы birlяшdirsя, bir o
qяdяr zяngin olur, чцnki onlarыn hяr biri
цmumdцnya mяdяniyyяtinя vя sivilizasiyasыna юz
tюhfяsini verir.  
-Иnsanlarыn mяnяvi sяrvяtlяrinin hamыsыndan dinin
fяrqi ondadыr ki, o, dini mяnsubiyyяtindяn asыlы
olmayaraq hяmiшя insanlarы dostluьa, hяmrяyliyя,
birliyя dяvяt etmiшdir.  
-Sяnяtdя hяr kяsin юz yeri var. Heч kяs kiminsя
yerini almыr.  
-Heч bir юlkяni юzцnя dцшmяn hesab etmяmяlisяn.  

-Hяyatda шяrяflя шяrяfsizliyi, шяxsi rifahla ictimai
borcu, tamahkarlыqla vicdanlыlыьы hяr bir kяs юzц
seчir.  
-Rцшvяtxoru, oьrunu qяhrяman etmяk юz xalqыna
xяyanяt etmяkdir.  
-Яdalяtsizliklя яdalяti bяrpa etmяk olmaz.  
-Иqtisadiyyatы gцclц olan dюvlяt hяr шeyя qadirdir. 
-Sцlh danышыqlarыnы cяsarяtlя apara bilmяk цчцn
gцclц orduya malik olmaq lazыmdыr.  
-Иlk iшя baшlayan шяxslяrin цzяrinя hяmiшя чox
bюyцk, шяrяfli vяzifяlяr dцшцr.  
-Юz ana dilini bilmяyяn adamlar шikяst
adamlardыr!  
-Aьыl olan yerdя zora ehtiyac yoxdur.  
-Rцшvяtxorluq bizi iчimizdяn yeyir.  
-Yol - iqtisadiyyat, mяdяniyyяt, bir sюzlя hяyat
demяkdir.  
-Xalqы hяmiшя mяnяviyyat birlяшdirmiшdir. Чцnki
baшqa яsaslara nisbяtяn mяnяvi яsaslar daha
цstцndцr. 
-Mцstяqilliyin яldя olunmasы nя qяdяr чяtindirsя,
onun saxlanыlmasы, daimi, яbяdi olmasы bundan da
чяtindir. 
-Vяzifяdяn юtrц yaшayan adamlar bяdbяxt
adamlardыr.  
-Dюvlяt onun яrazisindя yaшayan яhalinin tяmi-
natчыsы olmalыdыr.  
-Bizim bцtцn tяbii sяrvяtlяrimiz xalqa mяxsusdur
vя bu sяrvяtlяrdяn istifadя olunmasыnda heч kяsin
mцstяsna haqqы yoxdur.  
-Hяqiqяti gizlяtmяk, hяqiqяtin цstцnц basdыrmaq olmaz.  
-Heч bir vяtяndaш ictimai-siyasi hяyata biganя qal-
mamalыdыr.  
-Xalqla ordunun birliyi hяm xalqыn qцdrяtini
artыrыr, hяm dя ordunu daha qцvvяtli edir.  
-Dцnya цmumiyyяtlя quruculuqla, tikib-yarat-
maqla yaшayыb, inkiшaf edib.  
-Xalq bir чox xцsusiyyяtlяri ilя tanыnыr, sayыlыr vя
dцnya xalqlarы iчяrisindя fяrqlяnir. Bu
xцsusiyyяtlяrdяn яn yцksяyi, яn bюyцyц
mяdяniyyяtdir.  

-Yцksяk mяdяniyyяtя malik olan xalq hяmiшя irяli
gedяcяk, hяmiшя yaшayacaq, hяmiшя inkiшaf
edяcяkdir.  
-Mяdяniyyяt bяшяriyyяtin topladыьы яn yaxшы
nцmunяlяrlя xalqlarы zяnginlяшdirir.  
-Mцstяqillik yolu qяdяr чяtin yol yoxdur.  
-Юlkяlяr arasыnda dostluq mцnasibяtlяrinin
mюhkяmlяnmяsinя mяdяniyyяt vя elm sahяsindя
яlaqяlяrin tяsiri bюyцkdцr.  
-Xalq hяmiшя юz ziyalыlarы, юz mяdяniyyяti, юz
elmi ilя tanыnыr.  
-Xalq gяrяk daim юz kюkцnц xatыrlasыn.  
-Tariximizin hяr sяhifяsi bizim цчцn яzizdir.  
-Tarixi olduьu kimi qяbul etmяk, dяrk etmяk vя
olduьu kimi qiymяtlяndirmяk lazыmdыr.  
-Tariximiz bizim цчцn dяrs olmalыdыr.  
-Tarix heч nяyi silmir.  
-Xalq milli яhval-ruhiyyя ilя milli mяnlik zirvяs-
inя qalxыrsa, onun baшыnda duran adamlar isя юz
шяxsi mяnafelяrinя gюrя xalqыn baшыndan basыlarsa,
bax, bu, xalqыn яn bюyцk faciяsidir.  
-Kimяsя qarшы яdalяtsizlik edilibsя, bu яdalяtsi-
zliyin qarшыsыnы яdalяtlя almaq lazыmdыr. Amma
яdalяtsizliyя qarшы daha bюyцk bir cinayяt tюrяt-
mяk, яdalяtsizlikdяn dя betяrdir.  
-Heч vaxt inamыmыzdan, dinimizdяn uzaqlaшmay-
acaьыq vя bu mяnяvi mяnbяlяrimizdяn istifadя
edяrяk gяlяcяyimizi quracaьыq!  
-Quran-шяrifin bizя verdiyi tюvsiyяlяr, dяrs,
gюstяrdiyi yollarы paklыьa, dцzlцyя, doьruluьa,
sяdaqяtя, qяhrяmanlыьa, cяsarяtя, cяsurluьa dяvяt
edяn tяlяblяrdir, tюvsiyяlяrdir.  
-Biz tяbiяtя qarшы zor iшlяdя bilmяrik.  
-Cяmiyyяtin gяlяcяk tяrяqqisi bir чox cяhяtdяn
indi gяnclяrimizя nяyi vя necя юyrяtmяyimizdяn
asыlы olacaqdыr.  
-Rяhbяrlik etmяk, yяni adamlarы юyrяtmяk vя tяr-
biyяlяndirmяk цчцn gяrяk mяnяvi haqqыn olsun.  
-Иnsan mяnяviyyat цчцn yaшamalыdыr. Mяnяviyy-
atыnы qoruyan, yaшadan insan яbяdi olacaqdыr.  
Hamы bir boyda ola bilmяz, hamыnыn eyni fikri ola
bilmяz.

-Fikir mцxtяlifliyi tяbii hadisяdir.  
-Hяr bir xalqыn milliliyini, mяnяvi dяyяrlяrini
yaшadan, inkiшaf etdirяn onun dilidir.  
-Dil bюyцk bir alяmdir.  
-Ana dilini bilmяmяk, ana dilini qiy mяt lяn -
dirmяmяk, шцbhяsiz ki, xalq qarшыsыnda bюyцk
qяbahяtdir.  
-Hяr bir xalq юz dili ilя yaranыr. Ancaq xalqыn dili-
ni yaшatmaq, inkiшaf etdirmяk vя dцnya
mяdяniyyяti sяviyyяsinя qaldыrmaq xalqыn
qabaqcыl adamlarыnыn, elm, bilik xadimlяrinin
fяaliyyяti nяticяsindя mцmkцn olur. 
-Xalq azadlыq uьrunda mцbarizя apararkяn qur-
banlar vermяlidir. Keчmiшdя dя belя olmuшdur, bu
gцn dя belяdir, gяlяcяkdя dя belя olacaqdыr.  
-Hяr bir alim qiymяtlidir. Ancaq nяzяriyyяni
tяcrцbя ilя birlяшdirяn, fikirlяrini tяtbiq edя bilяn
vя onlardan яmяli nяticя gюtцrя bilяn, cяmiyyяtя,
юlkяyя, xalqa konkret fayda gяtirяn insanlar alim-
lяrin sыrasыnda xцsusi yer tuturlar.  
-Gюrkяmli шяxsiyyяtlяr xalqыn zяkasыnы, elmini,
mяdяniyyяtini, mяnяviyyatыnы dцnyaya nцmayiш
etdirirlяr. 
-Demokratiya insanlarыn шцurunda dяyiшiklik de -
mяkdir. Bu dяyiшiklik inqilabla olmur, tяkamцl
yolu ilя, tяdricяn gedir.  
-Vяtяn mцharibяsi bцtцn xalqыn, hяr bir vяtяn-
daшыn юz шяrяf vя namusunu qorumaq цчцn
aparыlan mцharibяdir!  
-Ziyalыlarыn, mяdяniyyяt xadimlяrinin, elm xadim-
lяrinin cяmiyyяtdя hюrmяtini qaldыrmaq lazыmdыr.  
-Ziyalыlыq kцtlяvi ola bilmяz. Alim, шair, bяstяkar,
rяssam, yazычы, artist - bunlar fitri istedada malik
olan nadir adamlardыr.  
-Milli azadlыьa nail olmaq цчцn milli oyanыш, milli
dirчяliш, milli ruhun canlanmasы lazыmdыr.  
-Vяtяnpяrvяrlik insanыn daxilindяki duyьulardыr. 
-Яgяr bunlar yoxdrusa, o insan mяnяviyyatsыzdыr.  
-Gяrяk nяbzin Vяtяnin nяbzi ilя vursun.  
-Tяnqid hяmiшя iшя kюmяk edir.  
-Xalqыn, Vяtяnin taleyi hяr bir insanыn taleyinя
чevrilmяlidir! 

Улу юндяр Щейдяр Яliyev ин мцдрик кяламлары
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Хал гы мы зын мил ли бай рам ла ры
ара сын да Мил ли Гур ту луш эц -
нцнцн ай рыъа йе ри вар. Чцнки
Цмум мил ли ли де ри миз Щей дяр
Ялий е вин хал гын ар зу су вя тя ля би
иля 21 ил яв вял ща ки мийй я тя гай ы -
ды шы иля яла мят дар олан 15 ий ун-
Мил ли Гур ту луш щя ги гя тян мцстя -
гил дюв ля ти ми зин мящ вол ма
тящлцкя син дян хи ла сы нын ябя ди та -
ри хи эцнц ол ду.

Ща мы мы зын йах шы йа дын да дыр
ки, 1993-ъц илин ий ун эцнля рин дя
баш вер миш Эянъя ща ди ся ля ри, на -
шы дюв лят рящ бяр ля ри нин бир овуъ
си лащ лы гул ду рун гар шы сын да аъ из
гал ма сы, юл кя дя фак ти ки ола раг
вя тян даш мцща ри бя си нин ба ш лан -
ма сы, ер мя ни тяъ авцзцнцн эе ни ш -
лян мя си, ай ры-ай ры юл кя ляр дя,
хцсу сян ъя нуб рай он ла рын да се -
пе рат чы лыг мей ил ля ри нин эцъ лян -
мя си Азяр байъ а ны фя ла кят ля цз-
цзя гой муш ду, АХЪ-Мцса ват
иг ти да ры нын ъя ми бир ил да вам ет -
миш ся ри ш тя сиз рящ бяр лийи ъя мийй ят
щяй а ты нын бцтцн са щя ля рин дя дя -
рин бю щ ран ла ня тиъ я лян ди 

1990-ъы илин йан вар ай ын да
им пе рийа гцввя ля ри нин Ба кы да
тю рят дийи гы рь ы на гар шы щеч  ня -
дян горх ма дан кя с кин ети раз
ся си ни уъ ал дан илк сий а сят чи
Щей дяр Ялий ев ол ду. Азяр -
байъ а на дюндцкдян со нра да
ону щеч бир йцксяк вя зи фя ъялб
ет мир ди. Са дяъя ола раг юз тор -
паь ын да, юз хал гы ара сын да йа -
ша маг ис тяй ир ди. Ам ма 1993-
ъц илин ий ун ща ди ся ля ри вя зийй я ти
кюкцндян дяй иш ди. Бир-би ри нин
ар дынъа ща ки мийй я тя эя лян
баъ а рыг сыз иг ти дар лар хал гын
про блем ля ри ни щялл ет мяк явя зи -
ня мил ля ти, дюв ля ти йал ныз фаъ ий -
яйя йу вар лан дыр ды лар. Хал гын
ся б ри тцкян миш ди. Ъя мийй я тин
ай ры-ай ры тя бя гя ля ри нин нцмай -
ян дя ля ри мющ тя рям Щей дяр Ялий -
е вя мцраъ и ят едиб дюв ля тин ида ря
олун ма сы мя су лийй я ти ни юз цзя ри -
ня эютцрмяйи ха щиш ет миш ди ляр.
Бу ха щи ш ля ря "йох" ъа ва бы ве рян
мцдрик дюв лят ха ди ми 1993-ъц
илин ий у нун да Азяр байъ а ны эюз -
ляй ян фя ла кя тин мигй а сы ны дярк
едя ряк, хал гын тя кид ли гя ра ры ны
гя бул ет ди вя йе ни дян сий а ся тя

гай ыт ма лы ол ду.
О вахт дан 21 ил ке чир. Бу гы -

са мцддят дя юл кя миз щяр ъя щят -
дян та нын маз дя ряъ я дя дяй и шиб.
Щал бу ки 21 ил яв вял Азяр байъ ан
вя бцтювлцкдя Ъя ну би Гаф газ да
баш ве рян ща ди ся ля ри из ляй ян сий а -
си мцша щи дя чи ляр вя зийй ят дян чы -
хыш йо лу эюрмцрдцляр. Чох ла ры еля
зянн едир ди ки, Азяр байъ а нын
ниъ ат йо лу йох дур, юл кя пар ча -
лан майа доь ру эе дир вя с. Цстя -
лик Азяр байъ а нын мцстя гил лий и ни
эюзц эютцрмяй ян гцввя ляр мц -
ва фиг ссе на ри ляр ща зыр ла мыш ды лар.
Анъ аг Щей дяр Ялий ев дцща сы бу
про гноз ла ры алт-цст ет ди.

Га нун суз луьу, га нун чу луг,
щяръ мяръ лийи са бит лик, тя няззцлц
тя ряг ги явяз ет миш дир. Юзц дя
бцтцн бун лар асан лыг ла ял дя едил -
мя миш дир. Ха риъ дян ида ря олу -
нан да хи ли дцшмян ляр дя фя ляр ля
Азяр байъ а ны сеч дийи азад лыг,
мцстя гил лик йо лун дан йай ын дыр -
маг, хал гы мы зы йе ни дян фя ла кят
бу ру ль а нын да гярг ет мяк цчцн
дя фя ляр ля дюв лят че в ри ли ши ъящдля ри -
ня ял ат мыш, Ре с пуб ли ка мы зын

Рящ бя ри нин щяй а ты на суи-гясд ет -
миш ди ляр. Ла кин Щей дяр Ялий ев
гя тийй я ти, хал гын юз Рящ бя ри ня
сар сыл маз ина мы бцтцн бц хяй а -
нят ля рин гар шы сы на сядд чяк ди,
"Са пы юзцмцздян олан бал та -
лар"ын вя он ла рын йа дел ли аь а ла ры -
нын га ра нийй ят ля ри ни пу ча чы -
харт ды. Мющ тя рям Цмум мил ли
Ли де ри ми зин Ре с пуб ли ка мы за
рящ бяр лик ет дийи ил ляр дя Азяр -

байъ а нын ял дя ет дийи на и лийй ят ляр
сай сыз-ще саб сыз дыр. Цмум мил ли
Ли де ри миз Щей дяр Ялий ев ъя -
мийй ят дя кюклц ис ла щат лар апа рыл -
ма сы на са бит иъ ти маи-сий а си шя ра и -
тин йа ра дыл ма сы цчцн юз хал гы на
лай иг ли хид мят ет миш дир. Бу эцн
Азяр байъ ан де мо кра тик, щцгу -
ги, дцнйя ви дюв лят гу руъ у луьу
йо лу иля инам ла иря ли ляй ир. Цму -
мил ли Ли де ри миз Щей дяр Ялий е вин
дя рин дян дцшцнцлмцш сий а ся ти вя
эю с тяр дийи бюйцк сяй ляр ня тиъ я -
син дя ис тещ са лат да эя ри ля мя ара -
дан гал ды рыл мыш. Иг ти са ди йцкся ли -
шин ба ш ла нь ыъы гой ул муш, инфлй а -
сийа та ма и ля ъи лов лан мыш. мил ли
валй у та мыз мющ кям лян миш, ра -
ди кал аг рар ис ла щат, юзял ляш дир мя
эе ниш вцсят ал мыш дыр. 1995-ъи илин
ной а б рын да цмум халг ся с вер -
мя си (ре фе рен дум) йо лу иля гя бул
олун муш мцстя гил дюв лят ми зин
илк кон сти ту сий а сы нын мцддя а ла -
ры на уйь ун ола раг юл кя дя сюз,
виъ дан азад лыьы, ин сан щцгуг вя
азад лыг ла ры бяр гя рар едил миш, вя -
тян даш ъя мийй я ти ня доь ру
мцщцм ад дым лар атыл мыш дыр.

Улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин
мцдрик ха риъи сий а ся ти Азяр байъ -
а нын дцнйа бир лий ин дя лай иг ол -
дуьу йе ри тут маьа им кан вер -
миш дир. Ре с пуб ли ка мыз ясас бей -
нял халг вя ре э и о нал тяш ки лат ла ра
цзв се чил миш, дцнйа бир лий и ня ин -
те г ра сийа са щя син дя ящя мийй ят ли
уь ур лар га зан мыш дыр. Яэ яр 20 ил
яв вял щеч бир ха риъи ин ве с тор
Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты на ин -

ве с ти сийа гой маьа ъу рят ет мир ди -
ся, бу эцн адам ба шы на дцшян ха -
риъи ин ве с ти сий а ла рын щяъ ми ня эю ря
Азяр байъ ан МДБ юл кя ля ри ара -
сын да га багъ ыл йер ляр дян би ри ни
ту тур. Юл кяйя ин ве с ти сийа ахы ны -
нын яса сы ны ися 1994-ъц ил дян бя ри
Хя зя рин Азяр байъ ан сек то рун -
да кы нефт йа таг ла ры нын би рэя иш -
лян мя си ба ря дя би ла ва си тя Щей -
дяр Ялий е вин рящ бяр лийи ал тын да
дцнйа нын ян ири шир кят ля ри иля баь -
лан мыш мцга ви ля ляр им за лан мыш -
дыр. Еля щя мин ил дян ети ба рян щяр
ил ке чи ри лян "Хя зяр нефт газ" бей -
нял халг ся рэ и ля ри мил ли иг ти са дийй -
а ты мы за эет- эе дя ар тан ма раьы
нцмай иш ет ди рир.

Дюв лят ми зин баш чы сы нын ха риъи
сий а ся тин дя ясас хят ти, шцбщя сиз,
Ер мя ни с та нын Азяр байъ а на гар -
шы щяр би тя жавцзц иля баь лы мя ся ля
тяш кил едир. Ни зам лы мца сир мил ли

ор ду нун ол ма дыьы бир шя ра ит дя
Азяр байъ а нын мяь лу бийй ят ляр
се рий а сын дан гур ту ла бил мяй яъ -
яй и ни йах шы дярк едян Щей дяр
Ялий ев 1994-ъц илин май ын да ъяб -
щя дя атяш кя ся на ил ол ду вя бе ля -
лик ля, бир тя ряф дян на щаг гур бан -
ла рын гар шы ны ал ды, ди э яр тя ряф дян
ися яра зи бцтювлцйцмцзц го ру -
маьа га дир ор ду гу руъ у луь у на
ба ш ла ды. 

Мцща ри бя нин даь ын ты, фя ла -
кят, ган-га да эя тир дий ни вя
Азяр байъ а нын мцна ги шя ни динъ
ва си тя ляр ля тян зим ля мяк яз ми ни
бяй ан едян юл кя ми зин рящ бя ри
бей нял халг алям дя Азяр байъ а на
сцлщсе вяр дюв лят имиъи га зан дыр -
ды. Хал гы мы зын Цму мил ли Ли де ри
Щей дяр Ялий е вин эю с тяр дийи
бюйцк сяй ляр ня тиъ я син дя ар тыг
дцнйа бир лийи дюв ля ти ми зин яда -
лят ли мюв гей и ня тя ряф дар чых мыш,
Азяр байъ а нын яра зи бцтювлцйцнц
вя сяр щяд ля ри нин то ху нул маз лыь ы -
ны дя с тяк ля дий и ни бил дир миш дир.

Ер мя ни с тан ишь ал ет дийи Азяр -
байъ ан тор паг ла рын дан эе ри чя -
кил мя ли дир, якс - тяг дир дя Азяр -
байъ ан дюв ля ти юл кя нин яра зи
бцтювлцйцнц бяр па ет мяк цчцн
бцтцн мцмкцн ва си тя ляр дян ис ти -
фа дя ет мяк щцгу гу ну юзцндя
сах лай ыр. Шцбщя ет ми рик ки, Али
Баш Ко ман да нын рящ бяр лийи ал -
тын да доь ма Га ра баь ы мыз вя

ишь ал ал тын да олан ди э яр яра зи ля ри -
миз азад еди ляъ як, бир милй он -
дан ар тыг ди дя рэ ин сой да ш ла ры мыз
юз йур ду на дю няъ як. 1993-ъц илин
15 ий у нун да ба ш лан мыш "Гур ту -
луш эцнц"нцн хал гы мыз цчцн
ямин- аман лыг, да хи ли вя ха риъи
сий а ся ти нин мющ кям лян мя син дя
бюйцк ящя мийй я ти ин ди дя   да -
вам ет мяк дя дир..

"…Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын бцэцнкц аь ыр, мцряк кяб вя
эя рэ ин, вя зийй я ти нин там мя су -
лийй ят ля дярк еди рям… Азяр -
байъ ан хал гы нын та ри хи на и лийй я ти
олан Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын дюв лят мцстя гил лий и ни го ру -
маьы, мющ кям лян дир мяйи, ин ки -
шаф ет дир мяйи юзцм цчцн ян ясас
вя зи фя ляр дян би ри ще саб еди рям…
щеч кя син шцбщя си ол ма сын ки,
юмрцмцн бун дан со нра кы щис ся -
си ни щар да олур са-ол сун, йал ныз

вя йал ныз Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын мцстя гил дюв лят ки ми ин -
ки шаф ет мя си ня щяср едяъ яй ям…
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы бун -
дан со нра да онун ба шы на ня эя -
лир ся-эял син, мцстя гил лий и ни итир мя -
йяъ як, йе ни дян щеч бир дюв ля тин
тяр ки би ня да хил ол май аъ аг, щеч
бир дюв ля тин яса ря ти ал тын да
дцшмяй яъ як"

Бу сюз ля ри Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын Цму мил ли ли де ри
Щей дяр Ялий ев Мил ли Мяъ ли син иъ -
ла сын да юл кя пар ла мен ти нин баш -
чы сы се чи ляр кян де миш дир.

Ща зыр да Мцстя гил Ре с пуб ли -
ка мы зын баш чы сы мющ тя рям Пре зи -
ден ти миз Али Баш ко ман дан Ъя -
наб Ил щам Ялий ев, Улу Юн дя ри -
миз Щей дяр Ялий е вин сий а ся ти ни
уь ур ла да вам ет ди рир.

Ялихан Османов

САБИТЛИЙИН ЙАРАДЫЪЫСЫ – ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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HEyDəR əlİyEv:
Xalqın, Vətənin taleyi hər bir

insanın taleyinə çevrilməlidir!
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə

Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə
ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi,
elmi-mədəni həyatında, beynəlxalq
əlaqələrdə dönüş yaranmış, elmi
əsaslara, beynəlxalq norma və prinsi-
plərə uyğun müstəqil dövlət qurucu-
luğu prosesi başlanmışdır. Heydər
Əliyevin həyata keçirdiyi təxirəsalın-
maz tədbirlərin nəticəsi kimi, bir
tərəfdən, Milli Ordunun formalaşdırıl-
ması, Azər baycanın milli mənafelərini
qorumağa qadir nizami silahlı
qüvvələrin yaradılması, tor-
paqlarımızın müdafiə olunması ilə
bağlı mühüm addımlar atılmış, digər
tərəfdən, atəşkəsə nail olmaq üçün
bütün siyasi və diplomatik vasitələr
işə salınmış, bunun da nəticəsində
1994-cü ilin mayında ölkəmiz üçün
həyati əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə
nail olunmuşdur. 

Azərbaycan daxilində yaranmış
nisbi sabitlikdən və beynəlxalq
aləmdə ölkəmizə artan inam və
maraqdan istifadə edərək, 1994-cü
ilin sentyabrında "Əsrin müqaviləsi"
adlandırılan ilk neft müqaviləsinin
imzalanması və onun gerçək-
ləşdirilməsi Heydər Əliyev tərəfindən
işlənib hazırlanmış və müstəqil Azər-
baycanın iqtisadi inkişaf konsep-
siyasını təşkil edən neft strate-
giyasının həyata keçirilməsinin parlaq
təzahürüdür. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında
aparılmış son dərəcə gərgin fəaliyyət
nəticəsində Azərbaycan xalqının
taleyi ilə pərdəarxası oyunlara, siyasi
anarxiya və eksperimentlərə son
qoyulmuş, ölkədə cinayətkarlığın
qarşısı tam alınmış, bütün qanunsuz
silahlı dəstələr ləğv olunmuşdu ki,
bunlar da bütövlükdə Azərbaycanda
dövlət quruculuğu prosesinin uğurla
aparılması üçün şərait yaratmışdı.
Azərbaycan dövlətçiliyinin mövcud-
luğuna böyük təhlükə olan 1994-cü il
oktyabr və 1995-ci il mart dövlət

çevrilişi cəhdlərinin qarşısı Heydər
Əliyevin qətiyyəti sayəsində alınmış,
dövlət müstəqilliyi qorunub saxlan-
mışdır. Məhz buna görə də ölkəmizdə
müstəqil dövlət təsisatlarının yaran-
ması və dövlət quruculuğu prosesi
böyük vüsət almışdı ki, bunun da
əsasını müstəqil Azərbaycanın qəbul
etdiyi ilk Konstitusiyası təşkil edirdi.
Ondan sonrakı dövrdə Azərbaycanda
döv lətçiliyin möhkəmlənməsi və
demokratik prinsiplərin bərqərar
olması, demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesinin uğurla,
sürətlə həyata keçirilməsi şəxsən
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan rəh-
bərliyinə qayıdışı ilə başlıca qayəsini

müstəqillik, azərbaycançılıq, dövlətçi-
lik, ədalətlilik, demokratiya, milli
tərəqqi, dünyəvilik kimi ümumbəşəri
dəyərlər təşkil edən yeni bir ide-
ologiyanın əsası qoyulmuşdur. Heydər
Əliyevin apardığı daxili siyasət Azər-
baycanın hər bir vətəndaşına azad,
sərbəst yaşamaq hüquqlarını təmin
etmək və öz rifahını yaxşılaşdırmaq
imkanları yaratmaqdan ibarət olmuş-
dur. Heydər Əliyevin fəaliyyətində iqti-
sadi islahatlar, bazar iqtisadiyyatının
bərqərar olması, iqtisadi inkişafın
təmin edilməsi, Azərbaycanın dünya
iqtisadiyyatına in teqra siyası, özəl-

ləşdirmə proqramının, aqrar islahat-
ların 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 Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti,
dünyanın aparıcı dövlətləri və
beynəlxalq təşkilatları ilə əlaqələri
milli maraqlara və uzaqgörən siyasi
perspektivlərə əsaslanan xətlə inkişaf
etməyə başlamışdır. 

Heydər Əliyevin xarici siyasət
məsələlərinə müstəsna əhə miyyət

verməsi, beynəlxalq miq yasda etiraf
olunan uğurlu və cəsarətli addımlar
atması, milli məqsədlər naminə ən
nüfuzlu tribunalardan bacarıq və
məharətlə istifadə etməsi Azərbaycan
döv lətçiliyinin bu günü və gələcəyi
baxımından son dərəcə əhəmiy yətli
olmuşdur. 

Heydər Əliyevin fəal diplomatiyası
nəticəsində Azərbaycan dünyanın
demokratik dövlətlərinin və aparıcı
ictimai təşkilatlarının ölkəmizə, onun
zorla cəlb olunduğu silahlı
münaqişəyə münasibətinin əsaslı
surətdə dəyişməsinə nail ola bilmişdir.

Heydər Əliyevin xarici siyasətinin
əsasını sülh, beynəlxalq hüquq nor-
malarına, sərhədlərin bütöv lüyünə və
toxunulmazlığına, dövlətlərin ərazi
bütövlüyünə hörmət və qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlıq prinsipləri
təşkil etmişdir. Onun dünya təcrü -
bəsinin bütün nailiyyətlərini, sivil
beynəlxalq normaları özündə tam əks
etdirən sülhsevər xarici siyasətinin
əsasında isə, ilk növbədə, milli
müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi,
dövlətlərin hüquqlarına hörmətlə
yanaşılması, bütün mübahisəli məsə -
lələrin sülh və danışıqlar yolu ilə həll
edilməsi, qarşılıqlı surətdə faydalı iqti-
sadi, elmi və mədəni əməkdaşlıq
yaradılması, dövlət lərarası əlaqələrə
mane olan hər cür məhdudiyyətlərin
aradan qaldırılması prinsipləri
dayanırdı. Heydər Əliyev 1992-ci
ildən başlayaraq türkdilli dövlətlər
arasında iqtisadi, siyasi, ədəbi-
mədəni əlaqələrin genişlən dirilməsi
və möhkəmləndirilməsi sahəsində də
gərgin fəaliyyət göstərmişdir. O, bütün
türk dünyasının ən nüfuzlu şəxsiyyəti
kimi şöhrət qazanmışdır. 

Heydər Əliyev Azərbaycanın təbii
sərvətlərindən, əlverişli coğrafi-strateji
mövqeyinin üstünlüklərindən ölkənin
milli mənafelərinə uyğun şəkildə isti-
fadə edilməsinə yönəldilmiş irimiqyaslı
beynəlxalq iqtisadi sazişlərin işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi
sahəsində son dərəcə gərgin və
səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Onun
böyük siyasi iradəsi və müdrik uza-
qgörənliyi sayəsində əhə miyyətli
beynəlxalq müqavilələrə imza atılmış
və onların həyata keçirilməsinə başlan-
mışdır. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
böyük siyasi məna kəsb edən bir sıra
dünya miqyaslı iqtisadi proqramların
həyata keçirilməsində Azərbaycan
aparıcı rol oynamışdır. Böyük bir
coğrafi məkanda region qüv vələrinin
birləşməsində də Heydər Əliyevin
danılmaz xidmətləri olmuşdur. 

Tarixin amansız və sərt sı naqları
dövründə dünyanın ayrı-ayrı
ölkələrinə səpələnərək yaşamaq

məcburiyyətində qalmış azərbaycan-
lıların birlik və həmrəyliyinin əldə
edilməsi işində Heydər Əliyevin
müstəsna xidmətləri vardır. O, dünya
azərbaycanlılarının təşkilatlanması və
onların bir Vətən - müstəqil Azərbay-
can ətrafında sıx birləşməsi üçün
daim və əzmlə səy göstərmiş, bu
istiqamətdə son dərəcə qiymətli
qərarlar qəbul etmişdir. 

Heydər Əliyevin siyasi, iqtisadi,
ictimai və mədəni həyatın bütün
sahələrində həyata keçirdiyi planlar
artıq Azərbaycanın gerçəkliyinə
çevrilmişdir. Onun fəaliyyəti də,
şəxsiyyəti də Azərbaycan tarixinin
ayrılmaz bir hissəsini təşkil edir. Hər
bir azərbaycanlının taleyində Heydər
Əliyev dühasının bir zərrəsi vardır.
Heydər Əliyev bizim dahi müasirim-
izdir. Bu faktın özü hər bir azərbay-
canlı 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 quru-
cusu kimi milli dövlətçiliyimizin ideya
əsasını məhz Heydər Əliyev yarat-
mışdır. 

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 mək-
təbinə çevrilmişdir. 

Azərbaycan xalqının hələ neçə-
neçə nəsli bu böyük məktəbdən, Hey-
dər Əliyevin zəngin siyasi irsindən
ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı
naminə faydalanacaqdır. 

Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyi yaradan və yaşadan - 
Ümummilli lider Heydər əliyevin qadir siyasətidir

Nofəl
Ədalət

1987-ci ildə Heydər Əliyev Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyasının (Sov İKP) Mərkəzi
Komitəsinin (MK) Siyasi Büro üzvlüyündən
və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini vəzifəsindən istefaya getməyə
məcbur edildi. Elə bununla da Azərbaycanın
qara günləri başladı. Bir neçə ay keçmədi ki,
1988-ci ilin fevral ayında Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları başladı
və qanlı Qarabağ müharibəsinin əsası
qoyuldu. Əksər politoloqlar Heydər
Əliyevin sovet rəhbərliyindən uza-
qlaşdırılmasını Sov İKP MK-nın baş kati-
bi Mixail Qorbaçovun ondan qorxması ilə
izah edirlər. ANS PRESS-in əməkdaşı
vaxtilə SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsinin (KQB) 9-cu idarəsinin rəis
müavini işləmiş general-mayor Mixail
Vladimiroviç Titkovla görüşüb və bu
məsələyə aydınlıq gətirmək istəyib. Gen-
eral-mayor Mixail Titkov 1969-cu ildən
1991-ci ilə kimi Sov İKP MK-nın Siyasi
Büro üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin
edilməsinə rəhbərlik edib. 

- Heydər əliyevlə nə vaxt dan tanış
idiniz? 

- Lap yaxından olmasa da ilk dəfə 1978-
ci ildə tanış olduq. Mən onda hələ general
deyildim, sıravi əməkdaş idim. Fələstin
Azadlıq Təşkilatının lideri Yasir Ərəfatla
Bakıya gəlmişdim. O, Moskvaya səfərə
gəlmişdi. Mən onun mühafizəsinə rəhbərlik
edirdim. Mayın 1-də isə Qızıl meydandakı
paraddan buraya gəldik. İlk tanışlığım onda
oldu. 

1982-ci ildə Heydər Əliyev Moskvaya
köçəndən sonra onunla tez-tez ünsiyyətdə
olurduq. Biz onunla xarici səfərlərə getmişik.
Onunla Vyetnamda, Meksikada səfərdə

olmuşuq. Biz peşəkarlara onunla işləmək bir
tərəfdən asan idi, digər tərəfdən isə çətin.
Niyə çətin idi? Bir vaxtlar o, Azərbaycanda
DTK sədri Semyon Kuzmiç Tsviqunun
müavini işləmişdi. Birinci müavin kimi o, əks
kəşfiyyatla, iri tədbirlərin - nümayişlərin, fəxri
qonaqların qarşılanmasının təşkili və s. ilə

məşğul olub. Buna görə də bizim 9-cu
idarənin işini başqa Siyasi Büro üzvlə rindən
fərqli olaraq əyani bilirdi, çünki özü də
bununla məşğul olmuşdu. Ona görə də xar-
icə səfərlər zamanı bizim işi müşahidə
edəndə vəziyyəti çox dəqiq görürdü. Buna
görə də onunla işləmək çətin idi. Amma,
ümumiyyətlə, onunla işləmək asan idi. Çünki
hər hansı bir fövqəladə vəziyyət yarananda
nə etmək lazım olduğunu yaxşı bilirdi.
Məsələn, deyirdik, Heydər Əliyeviç, burdan
keçək, bu blokdan girək və burdan çıxaq,
vəziyyətə uyğun maşını dəyişək və s. O,

bütün bunları çox rahat anlayırdı. 
- Deyirlər, Heydər əliyevin qeyri-stan-

dart iş qrafiki olub, tez gəlib, gec gedib.
Bu sizə çətinlik yaratmırdı? 

- Stalinin vaxtında gecələr işləyirdilər.
Səhər saat 5-dən tez heç kim evə gedə
bilməzdi. Aleksey Mixayloviç Kosıgin səhər

saat 9-da işə gəlirdi, axşam saat 8-dən
tez evə getməzdi. Heydər Əliyevin iş
qrafiki isə daha mürəkkəb idi, səhər saat
9-dan tez işə gəlirdi, gecə saat 10-dan,
11-dən tez evə getməzdi. 

- O vaxt SSRİ-nin rəhbəri olmuş
mixail Qorbaçovun Heydər əliyevdən
çəkindiyini deyirlər. Bu nə ilə bağlı idi? 

- Heydər Əliyevin dövlət idarəçiliyi
üzrə fəaliyyəti Qorbaçovunku ilə müqay-
isədə çox geniş idi. Heydər Əliyev böyük
bir respublikaya rəhbərlik etmişdi. Qor-
baçov isə Stavropol diyarının rəhbəri
olmuşdu. Yəni Heydər Əliyevin Siyasi
Büro üzvlüyünə və SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavinliyinə gəldiyi yolun
miqyası daha böyük idi. Qorbaçov isə
diyar rəhbərliyindən Sov İKP MK-nın
kənd təsərrüfatı üzrə katibliyinə gəlmişdi.

İstər-istəməz iki siyasətçi görüşəndə bu,
özünü göstərirdi. Yəni siyasətçinin biri çox
bilirdi, o birisi isə az. Heydər Əliyev unikal
yaddaşı ilə seçilirdi. O, rəqəmləri,
istiqamətləri və s.-i dəqiq bilirdi. SSRİ Nazir-
lər Soveti sədri Tixonovun birinci müavini
işləyəndə, o, sənaye, maşınqayırma, kənd
təsərrüfatı və s. nazirlərlə görüşürdü. O,
onlarla peşəkar səviyyədə söhbət edirdi.
Qorbaçovun da qatıldığı böyük forumlarda
ondan sonra Heydər Əliyev də çıxış edirdir.
Mixail Sergeyeviç görürdü ki, o, bir çox
məsələlərdə Heydər Əliyevdən az bilir. Bu

məktəbdə də belədir, əlaçı şagirdləri sevmir-
lər. Heydər Əliyevin nüfuzu həm ölkə daxil-
inə, həm də xaricə səfərlərində hiss edilirdi.
Onu xüsusi hörmətlə qarşılayır, alqışlayır -
dılar. Bunu da Qorbaçova çatdırırdılar. Ona
görə də yanında daha populyar və nüfuzlu
adamı görmək istəmədi. 

Mixail Sergeyeviç Sov İKP MK-nın katibi
vəzifəsinə seçi ləndə Stavropol diyarında
onunla işləmiş mühafizəçisini özü ilə gətirdi.
Amma Sov İKP MK-nın baş katibi seçiləndə
həmin mühafizəçidən imtina etdi. Düşündü
ki, artıq həmin mü hafizəçi ona yaraşmır və
dəyişdi. O vaxt SSRİ Nazirlər Soveti sədri
işləyən Tixonov bu mə sə ləni eşitdi və əmr
verdi ki, onun mühafizəçisini də dəyişsinlər.
Heydər Əliyevə də bunu töv siyyə etdi.
Amma Heydər Əliyev öz mühafizəçisi Alek-
sandr Alekseyeviç İvanovun sadiqliyinə
böyük hörmət nümayiş etdirərək bu
tövsiyyəni nəzərə almadı. Yəni onun öz
mövqeyi vardı və öz fikri uğrunda həmişə
mü barizə aparırdı. Hər rəhbərdə bu key-
fiyyət olmur. 

- Bəs, Heydər əliyevi işdən çıxaran-
dan sonra Qorba ço vun qorxu su nə ilə
bağlı idi? Çünki Heydər əliyev işdən
çıxan kimi moskva dan xüsusi komissiya
gəlib, Bakıda onun 10 illik fəaliyyətini
yoxlamağa başladı. 

- Bilirsiz, bu da insanın xarakterindən
asılıdır. Adam var, kimisə işdən çıxarır,
sonra rahatlaşır. Adam da var xaraktercə
kinlidir. Qorbaçov da kinlidir. Ona görə də
komissiya göndərdi. İş təkcə bununla bitmə-
di. İlham Əliyev onda Xarici İşlər Nazirliyində
(XİN) işləyirdi. Onu da XİN-dən çıxartdır-
mağa nail oldular. Yəni iş təkcə Heydər
Əliyevlə bitmədi, oğlunu da çıxardılar. 

KQB generalı Titkov: "Qorbaçov əliyevdən qorxurdu"
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10 мая ис пол няет ся 95 лет со

дня рож де ния Гей да ра Алие ва,

на цио наль но го ли де ра азер бай -

джанс ко го на ро да, ко то рый на

про тяже нии мно гих лет ос та вал -

ся бесс мен ным пре зи ден том су -

ве рен ной рес пуб ли ки.

По ли тик, уважае мый да ле ко

за пре де ла ми своей стра ны, че ло -

век, ши ро ко об ра зо ван ный и вы -

со ко ин тел лек туаль ный, ру ко во -

ди тель, за бо тя щий ся о своем на -

ро де, - тот, ко му не на хо дят рав -

ных... Мож но еще дол го со би -

рать вы со кие эпи те ты с уст тех,

кто хра нит теп лые вос по ми на -

ния о ста ром дру ге. Но все они

схо дят ся в од ном оп ре де ле нии:

"Гей дар Алие вич- та лант ли вый

че ло век". 

Му зы ко вед Жан на До зор це -

ва вспо ми нает о гаст ро лях в Ба -

ку как о са мых счаст ли вых мо -

мен тах своей жиз ни. В то вре мя

ей нес коль ко раз при хо ди лось

слу шать выс туп ле ния пре зи ден -

та. "Выс ту пает Гей дар Алие вич

по проб ле мам ме ди ци ны, и та кое

впечат ле ние, что че ло век всю

жизнь толь ко ме ди ци ной и за ни -

мал ся; го во рит о проб ле мах

транс пор та, и кажет ся, что это

ве личай ший транс порт ник".

Кро ме то го, Алиев ув ле кал ся му -

зы кой, хо ро шо раз би рал ся в ис -

кусстве и за бо тил ся о куль ту ре

свое го на ро да. Тог да был соз дан

Уни вер си тет "слу ша ния му зы ки

пар тий но-хо зяйствен но го ак ти -

ва" - так его на зы ва ли со ветс кие

ар тис ты, выс ту пав шие пе ред ру -

ко водством стра ны.

А быв ший член ЦК Ком пар -

тии Азер бай джа на, ге не рал-пол -

ков ник Алек сандр Ков ту нов,

прос лужив ший 8 лет в Азер бай -

джа не, сре ди та лан тов Алие ва

от ме тил хо ро шее зна ние воен но -

го де ла и своих войск. "Ког да я

по пал к не му на прием, мы дол го

бе се до ва ли по воп ро сам мо би ли -

за цион ной бое вой го тов нос ти

рес пуб ли ки, о прик ры тии го су -

дарствен ных гра ниц, он знал, ви -

ди мо, каж дую пядь зем ли на гра -

ни це", - вспо ми нает ге не рал-пол -

ков ник.

Ни кас Саф ро нов, близ ко зна -

ко мый с сем ьей Алие вых, пом -

нит свое удив ле ние то му, как де -

таль но Гей дар Алие вич изучал

свой порт рет, по да рен ный из -

вест ным ху дож ни ком, и как точ -

но его ком мен та рии сов па да ли с

идеей ав то ра. Действи тель но, та -

лант! Се год ня це лый ряд ра бот

рос сийс ко го ху дож ни ка пос вя -

щен Азер бай джа ну и его ви дам, а

часть из них уже яв ляет ся част -

ной кол лек цией сем ьи Алие вых.

Сре ди кар тин из кол лек ции азер -

бай джанс ких пей зажей есть и

боль шое по лот но "Кра со ты На -

хиче ва ни" -то го са мо го ав то ном -

но го ре гио на стра ны, от де лен но -

го от нее тер ри то рией Ар ме нии,

где 10 мая 1923 го да ро дил ся бу -

ду щий пре зи дент Азер бай джа на.

Рек тор Ба кинс ко го сла вянс -

ко го уни вер си те та Ка мял Аб дул -

ла и один из ав то ров биог ра -

фичес кой кни ги о Гей да ре Алие -

ве   Вик тор Анд рия нов от ме ти ли

за бо ту быв ше го пре зи ден та о

вос пи та нии мо ло дежи. Кя мал

Аб дул ла нав сег да за пом нил выс -

туп ле ние Алие ва пе ред  рек то ра -

ми азер бай джанс ких уни вер си -

те тов, в ко то ром он ска зал: "Мо -

ло дежь - мое вам за ве ща ние". А

сам в это вре мя за ни мал ся вос пи -

та нием сы на Ильха ма, ко то рый

те перь про до лжает по ли ти ку от -

ца в пре зи дентском крес ле и про -

до лжит ис то рию сем ьи Алие вых

в сле дую щей кни ге Анд рия но ва.

Гей дар Алиев ос та вил Азер -

бай джан от но си тель но ста биль -

ной стра ной, при нем рес пуб ли ка

вош ла в СНГ, при нем на дол го

ук ре пи лись свя зи с Рос сией. Тем

не ме нее, Азер бай джан не стал

исключе нием из чис ла стран, ко -

то рые вы зы вают кри ти ку по

воп ро сам прав че ло ве ка, сво бо -

ды сло ва и де мок ра тич нос ти вы -

бо ров.

Та лант стро го го по ли ти ка

расп рост ра нял ся поч ти во всех

жиз нен ных сфе рах. Се год ня

очень мно го тех, кто бла го да рен

Алие ву за учас тие в их судь бе,

кто хра нит па мять о дру ге, со -

рат ни ке и ру ко во ди те ле./ rian.ru/ 

Большие таланты Гейдара Алиева

В этой ста тье я уде ли ла

боль ше вни ма ния За ри фе

Али е вой,так как Гей дар Али -

ев до воль но иза ве ст ная нам

лич ность. Хоть этих лю дей

уже нет вжи вых,но они все гда

ос та нут ся в на ших серд цах и

мы по мним их и го ро дим ся

ими!

Гей дар и За ри фа Али е вы

по зна ко ми лись в Кис ло вод ске

в 1947 го ду. Его стар ший брат

по ехал ту да на от дых, и взял

Гей да ра про сто за ком па нию.

Ат мо сфе ра ку рор та рас по ла -

га ла к зна ком ст вам. Толь ко

что за кон чи лась вой на, мож -

но бы ло влюб лять ся, стро ить

пла ны и не бо ять ся, что что-

то им по ме ша ет. У бра та в

Кис ло вод ске бы ло мно го зна -

ко мых. В 1948 го ду они по же -

ни лись. 12 ок тя б ря 1955 го да

у них ро ди лась дочь Се виль,

24 де ка б ря 1961 - сын Иль -

хам. Поль зо ва лась боль шим

ав то ри те том в Азер бай д жа не

и в СССР.

За ри фа Азиз кы зы Али е ва

ро ди лась 28 ап ре ля 1923, в

се ле ние Шах тах ты, Азер бай -

д жан. да та смер ти: 18 ап ре ля

1985, Моск ва) - из ве ст ный

азер бай д жан ский оф таль мо -

лог, ака де мик Ака де мии на ук

Азер бай д жа на, про фес сор.

Ав тор че тыр над ца ти мо но гра -

фий и со тен на уч ных ста тей,

12 ра ци о на ли за тор ских пред -

ло же ний. Су пру га тре ть е го

пре зи ден та Азер бай д жа на

Гей да ра Али е ва и мать чет -

вёр то го пре зи ден та Азер бай -

д жа на Иль ха ма Али е ва. В

1983 го ду За ри фа Али е ва бы -

ла из бра на ака де ми ком Ака -

де мии На ук Азер бай д жа на.

За ри фа Али е ва мно го и ин -

тен сив но ра бо та ла, ею бы ло

на пи са но бо лее 140 на уч ных

ра бот, 10 мо но гра фий, сде ла -

но 12 ра ци о на ли за тор ских

пред ло же ний. Она спе ши ла

сде лать все за ду ман ное,

слов но чув ст во ва ла, что ей

бо гом не так мно го от пу ще но.

В 1983 го ду За ри фа Али е ва

бы ла из бра на ака де ми ком

Ака де мии На ук Азер бай д жа -

на. За ри фа Али е ва - это имя

впи са но боль ши ми бук ва ми

не толь ко в ис то рию со -

вет ской оф таль мо ло гии,

но и в ис то рию вос точ ной

стра ны, в ко то рой она

ста ла на сто я щей "пер вой

ле ди", как при ня то го во -

рить на за па де. ари фа-

ха нум бы ла до стой ной,

лю бя щей же ной, вер ным

дру гом и со рат ни ком Гей -

да ра Али е ва, за бот ли вой

и неж ной ма мой и ба буш -

кой. Лю ди, близ  кие к ее

се мье, За ри фа-ха нум

под хо ди ло быть пер вой

да мой ре с пуб ли ки: эле -

гант ная, ин тел ли гент ная,

уме ю щая не вы пя чи вать

се бя, она со все ми дер жа -

лась при вет ли во и ров но. Ко -

неч но, она бла го твор но вли я -

ла на Гей да ра Али е ви ча. 

Кста ти,хо чу за ме тить,что

За ри фа Али е ва впер вые вве -

ла тен ден цию в на шей стра не

со про вож дать му жа на де ло -

вых встре чах. До неё жё ны

пре зи ден тов не вме ши ва лись

в де ло вые от но ше ния сво их

су пру гов.

Боль шая часть тру до вой

де я тель но с ти За ри фы Али е -

вой про шла в Азер бай д жан -

ском го су дар ст вен ном ин сти -

ту те усо вер шен ст во ва ния

вра чей. Поль зо ва лась боль -

шим ав то ри те том в Азер бай -

д жа не и в СССР. Раз ра бо та -

ла и вве ла не сколь ко но вых

ме то дов ле че ния глаз ных за -

бо ле ва ний. С 1982 го да жи ла

в Моск ве вме с те со сво ей се -

мь ей. В 1985 го ду скон ча лась

от ра ка. Бы ла по хо ро не на в

Моск ве, а за тем те ло бы ло

пе ре ве зе но в Ба ку.

Гей�дар�и�За�ри�фа�Али�е�вы�-�од�на�лю�бовь�на�всю�жизнь
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