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HEYDƏR ƏLİ YEVİ N UĞURLU 
MULTİ KULTURALİ ZM XARİ Cİ  Sİ YASƏT...

STRATEGİ YASININ ƏSAS İ STİ QAMƏTLƏRİ 
  

Ölkələr arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə 
mədəniyyət və elm sahəsində əlaqələrin təsiri böyükdür.  

                                                                                  Ümummilli lider  
Heydər Əliyev

Xəyalə Məmmədova
Beynəlxalq Multı̇kultural Şəbəkə

Heydər Əliyev  XX əsr bəşər tarixinin parlaq şəxsiyyəti, dünyanın tanınmış uzaq-
görən diplomatı və siyasi lideri, görkəmli ictimai-siyasi və dövlət xadimi, Ulu Tanrının 
Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi böyük möcüzəni, gənc nəsil üçün nümunə məktəbidir. 
Heydər Əliyev özünün nəhəng fəaliyyəti ilə və böyük bir iftixar hissi ilə tarix yaratmış, 
dünya tarixinin və Azərbaycan tarixinin qızğın səhifəsinə daxil olmuşdur. 1957-ci ildə 
Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini əla qiymətlərlə, fəxri diplomla bitirən 
Heydər Əliyev Azərbaycanda rəhbər işlədiyi bütün zamanlarda elmin, mədəniyyətin, 
maarifi n, ədəbiyyatın və incəsənətin inkişafına daim diqqət verimş və heç bir zaman 
qayğısını əsirgəməmişdir. Heydər Əliyev şəxsiyyətini öyrənilməmiş dünya hesab edən 
müəllif bu dahinin misilsiz dövlət xadimi kimi ən mürəkkəb, ən ağır, hətta çıxılmaz 
hesab olunan vəziyyətlərdən vətən üçün, doğma xalqından ötrü heç kəsin gözləmədiyi 
ən yaxşı çıxış yolu tutmaq bacarığını «Allahın ona bəxş etdiyi vergi» sayır. 

İyirminci yüzilliyin üçdə biri qədər ölkəmizi idarə edən Heydər Əliyev qısa zaman ke-
şiyində Azərbaycanın gələcək inkişafının strategiyasını müəyyen etdi ve onun həyata ke-
çirilməsinin taktiki yollarını istiqamətləndirdi. Böyük müdriklik, yüksək peşəkarlıq, bey-
nəlxalq diplomatiyanın ən incə sirlerini bilmək və ondan çıxış yollarını araşdırmaq bacarığı 
meydana çıxan problemlerin çevik ve diplomatik həll etmək məharəti, böyük dövləti və 
xalqı ədalətlə idarə etmək səriştəsi, böyük həyat təcübəsi olan Heydər Əliyevin zəngin 
bioqrafi yası və onun nəhəng ideya-nəzəri irsi Azərbaycan xalqı üçün, gənc nəsil üçün bir 
örnək və nümunəvi həyat məktəbidir. «Ömrümün qalan hissəsini xalqıma həsr edəcəyəm» 
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deyən Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət müstəqillyinin qorunmasında və möhkəmlən-
dirilməsində titanik fəaliyyət göstərmiş və fundamental uğurlara nail olmuşdur.

Liderlik xüsusi istedad və qabiliyyət tələb edir. Milyonlarla insana rəhbərlik 
etmək üçün qüdrətli tarixi şəxsiyyət olmaq gərəkdir. Burada son dərəcə yüksək 
məsuliyyət tələb olunur. Heydər Əliyev qüdrəti XX əsr kimi mürəkkəb bir yüzildə 
Azərbaycanın ümummilli lideri olmaq imkanı yaratdı. Sözün həqiqi mənasında o, 
müasir Azərbaycanın tarixi təkamülünə dinamika verdi. Ulu öndər müstəqil Azər-
baycan dövlətçiliyinin qurucusu, siması və hərəkətverici qüvvəsidir. Bu məqamda 
tarixi şəxsiyyət kimi Heydər Əliyev fenomeninin əsas cəhəti ifadə olunub.

Ümumi tarixə  nəzər salsaq ,coğrafi yadan az da olsa müəyyən biliyi olan hər bir kəs 
xəritəyə baxsa Azərbaycanın hansı əlverişli, strateji və çətin coğrafi  məkanda yerləş-
diyini görmüş olar. Buna görə də biz Azərbaycan türklərinin niyə və nə üçün düşmən 
dövlətlərin hədəfi ndə olduğu az da olsa müəyyənləşər. Azərbaycan türkləri həmişə is-
tiqlal əldə etmək üçün mübarizə aparıblar. Əgər bu mücadilənin başında və arxasında 
sağlam qüvvələr durmuşsa sonuc ürəkaçan olurdu. Əks halda mücadilə qan içində 
boğulurdu. Cənubi Azərbaycanda baş verən Səttarxan, «21 Azər» İstiqlal mücadilələ-
ri buna bariz nümunədir. Yəni həmin hərəkatların başında sağlam qüvvələr olsa da 
arxasında öz məqsədlərini güdən murdar qüvvələr mövcud idi. 1918-ci ildə qurulmuş 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 ay yaşayaraq süquta uğramasında da bu fak-
torlar önəmli rol oynamışdır.Qısa olaraq,  yaxın keçmişə etdiyimiz bu qısa ekskursiya 
yazımın əsas istiqamətini müəyyən edir. Azərbaycan məcburən SSRİ-nin tərkibinə qa-
tıldıqdan sonra xalqın milli mənəvi dəyərləri alçaldıldı. Onun qaranlığa işıq saçan nur-
lu insanları dəhşətli repressiyaların qurbanına çevrildi. Bir sözlə xalqın düşünən beyni 
məhv edildi. Buna görə də kimsə bir də bu xalqın haçansa intellektual potensialının 
yüksələ biləcəyinə inanmırdı. Milli təfəkkürdə düşünə bilən ziyalı əl-qolunu açmamış 
«beşiyində»cə boğulurdu. Sapı özümüzdən olan baltalar bu işdə daha çox canfəşanlıq 
göstərərək yuxarıların «hörmətini» qazanırdılar.

Belə vəziyyətdə SSRİ-nin tərkibində olan Azərbaycan da bu prosesdən kənarda qala 
bilməzdi. SSRİ-nin süquta uğraması 70 il əsarətdə olan və imperiyanın caynağından 
canını qurtarmaq istəyən Azərbaycan üçün münbit şərait yaradırdı. çünki ölkənin gələ-
cəyini düşünən ziyalılar, aydınlar   SSRİ-nin belə gedişatla uzun müddət davam gətirə 
bilməyəcəyini görürdürlər. 80-ci illərin sonundan başlayaraq yavaş-yavaş müstəqillik, 
istiqlalçılıq məfkürəsi ölkənin siyasi-ictimai mühitini canlandırırdı və ali məktəblərdə 
müstəqil elmi klubların əsası qoyulurdu. Əsas məqsəd isə bu klublar vasitəsilə cid-
di müzakirələr aparıb, proseslərin sonunu necə nəticələnəcəyini aydınlaşdırmaq idi. 
Həmçinin, klublar sonradan elmi diskussiyalardan daha çox milli düşüncəni əhatə 
edən söhbətlərin mərkəzinə çevrilirdi. Məqsəd bu yolla müstəqilliyə gedəcək yolda 
cəmiyyəti, insanları gələcək hadisələrə hazırlamaq idi. Təsadüfi  deyil ki, Azərbaycan 
Milli Azadlıq Hərəkatının avanqardı olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin əsas potensial 
qüvvəsi belə klubların fəallarından təşkil olunmuşdu. 
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Heydər Əliyevin hələ respublikamız keçmiş Sovet İttifaqının tərkibində olduğu 
zaman Azərbaycan üçün gördüyü işləri qiymətləndirərkən fi kirləri ifadə etməyə söz 
tapmaq olmur. Ulu öndər Azərbaycan Kommunist Partiyasının  Mərkəzi Komitəsinə 
rəhbərlik etdiyi 15 ilə yaxın dövr ərzində respublikanı geridə qalmış və yalnız xammal 
mənbəyi sayılan aqrar respublikadan inkişaf etmiş sənaye respublikasına çevirməyə 
müvəffəq olmuş, adı heç yerdə çəkilməyən Azərbaycanı qısa müddətdə sovet respub-
likaları arasında ön sıralara çıxarmağa, ən sürətlə inkişaf edən bir respublikaya çevir-
məyə nail olmuşdu. Uzaqgörən siyasətçi kimi özünü hələ sovet dövründə təsdiq etmiş 
Heydər Əliyev yeni dövrün, yeni tarixi şəraitin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq Azərbay-
canın inkişaf yolundan danışarkən deyirdi: “Biz çalışırıq və bundan sonra da çalışaca-
ğıq ki, inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatmaq üçün Azərbaycanda tərəqqi daha da 
sürətləndirilsin. Ancaq bilmək lazımdır: bunların hamısını bir gündə, bir ayda, bir ildə 
əldə etmək mümkün deyildir. Buna həm zaman lazımdır, həm də iradə, inam lazımdır. 
Zaman bizdən asılı deyildir. Ancaq iradə, inam özümüzdən asılıdır. Hamı bilməlidir ki, 
Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan hakimiyyətində bu iradə, bu inam var”.

Heydər Əliyev çox gözəl bilirdi ki, Azərbaycanın bir dövlət kimi daim yaşaması, 
müstəqilliyini qoruyub saxlaması, regionda mövcud olan gərgin siyasi şəraitdə ona 
dünyanın böyük gücləri tərəfi ndən göstərilən təzyiqlərə davam gətirməsi, ölkənin zən-
gin təbii sərvətlərinin qorunması və bu sərvətlərdən Azərbaycan xalqının rifahı naminə 
istifadə edilməsi üçün güclü və demokratik dövlət, bu dövlətin möhkəm hüquqi bazası, 
dinamik inkişafına təkan verən iqtisadi sistemi  və tarazlı beynəlxalq siyasəti olmalı-
dır. Buna görə də öz çıxışlarında dönə-dönə qeyd edirdi: “...bu gün Azərbaycana güc-
lü dövlətçilik lazımdır. Əgər Azərbaycanda güclü dövlətçilik olmasa, ölkəmizin həm 
içindən, həm də kənarından Azərbaycanı dağıdacaqlar. Bunu bilməlisiniz”.

XX əsrin sonu Azərbaycan xalqının həyatında taleyüklü bir dövrdür. Tarixin bu 
dövründə baş verən hadisələr dahi tarixi şəxsiyyəti – Heydər Əliyevi siyasi səhnəyə 
gətirmişdir. Dünya siyasi tarixində baş verən hadisələrin mürəkkəbliyi, bir quruluşa 
malik dövlətlərin məhvi, digərlərinin yaranması baxımından XX əsrin sonları heç bir 
dövrlə müqayisə edilə bilməz. Azərbaycan mövcud olduğu coğrafi ya, zəngin təbiəti, 
Şərq və Qərb arasında ortaq-sintez sivilizasiya missiyası ilə tarix boyu diqqət mərkə-
zində olmuşdur və belə bir dövlətin lideri olmaq daha da çətindir.

Heydər Əliyevin siyasi xidmətlərini dəyərləndirmək üçün ilk növbədə onun haki-
miyyətə gəlişi zamanı mövcud olan dəyişiklik və inqilab dalğasının nə qədər güclü 
mənbələrdən yönəldildiyini yada salmaq kifayətdir. Xarici və daxili siyasi milli gün-
dəlikdə duran məsələlərin mürəkkəbliyi, antiazərbaycançı qüvvələrin son dərəcə fəal-
laşması səhv etmək imkanlarını tükəndirmişdi. Məlumdur ki, 90-cı illərin əvvəlində 
Azərbaycanın daxilində və onun ətrafında yaranan siyasi vəziyyət o zaman hakimiy-
yətdə olan insanların şəxsi xüsusiyyətlərindən irəli gəlirdi. Daxili çəkişmələr, Ermə-
nistanın təcavüzü, ölkəni idarə edənlərin təyin etdiyi siyasətin doğurduğu fəsadlar bö-
yük çətinliklər yaratmış, dövlət müstəqilliyinin taleyini sual altına almışdı. Buradan 
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aydın etmək olur ki, milli lider dövlətin özünütəsdiqində, beynəlxalq siyasətin forma-
laşmasında mühüm rol oynayan əsas amildir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev bütün həyat fəaliyyətini müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin təşəkkül etməsinə kökləmişdi. Sovet dövründə, zamanın tələbinə uy-
ğun olaraq bu, xüsusi məzmun və forma kəsb edirdi. Ulu öndər böyük ustalıqla, 
SSRİ-nin rəhbərliyini şübhəyə salmadan millətin inkişafına xidmət edən  yüksək 
səviyyəli addımlar atırdı. O, Azərbaycanın müstəqil olacağını öncədən görürdü. 
Həmin mərhələnin daha ağrısız və uğurlu keçməsi üçün xüsusi planlarını həya-
ta keçirirdi. Bunun sayəsində Azərbaycan SSRİ-də qabaqcıl respublikalardan bi-
rinə çevrildi. Azərbaycanı bütün dünya tanıdı! Dünya miqyasında tanınan, artıq əf-
sanələşmiş tarixi şəxsiyyətlər, müdrik insanlar çox olub. Onların da bir çoxu əsrlər, 
minilliklər bundan əvvəl yaşadıqları üçün bu gün bilmək olmur ki, həmin şəxsiyyətlər 
həqiqətənmi bu qabiliyyətlərin sahibi olmuşlar, yoxsa insanların arzularının, idealları-
nın “məhsulu” kimi xəyali qəhrəman kimi  təqdim edilirlər. Heydər Əliyev isə bizim 
müasirimiz olmuşdur, onun dahiliyi, əlçatmazlığı hələ özünün sağlığında dünyanın 
böyük siyasətçiləri, dövlət xadimləri, müdrik insanları tərəfi ndən etiraf olunmuşdur. 

Ulu öndərin müəyyən etdiyi xarici siyasət hər şeydən əvvəl dünyanın bütün 
dövlətləri ilə bərabər hüquqlu surətdə faydalı əlaqələr qurmaq və inkişaf etdirmək 
məqsədini daşıyır. Eyni zamanda, bu əlaqələrdən iki istiqamətdə  faydalanmaq la-
zım gəlir. Onlardan biri Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möh-
kəmləndirməkdən ibarətdir. İkinci istiqamət isə  respublikanın iqtisadiyyatını, el-
mini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək,ümumi rifahını qaldırmaq idi. Bütün bunları 
nəzərə alaraq, Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin başlıca prin-
siplərini müəyyənləşdirdi. Onları aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar.

• beynəlxalq hüquq normaları ilə tənzimlənən dövlətlərarası münasibətlərə hör-
mət etmək;

• bütün dövlətlərin suveren hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq;

• bütün mübahisəli məsələləri sülh və danışıqlar yolu ilə həll etmək;

• qarşılıqlı surətdə faydalı iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlıq qurmaq;

• dövlətlərarası əlaqələrə mane olan hər cür məhdudiyyətləri aradan qaldırmaq.

Bunlardan əlavə, Azərbaycanın xarici siyasəti dünya təcrübəsinin bütün nailiy-
yətlərini və sivil beynəlxalq normaları özündə əks etdirir. Bir daha vurğulamaq 
istərdim ki, Heydər Əliyev olduqca mürəkkəb bir şəraitdə, ölkənin əvvəlki rəhbər-
lərinin yarıtmaz fəaliyyətinin meydana çıxardığı mənfi  tendensiyaların baş alıb get-
diyi vaxtda xarici siyasət kursunu formalaşdırırdı. 1991-1992-ci illərdə Azərbay-
cana rəhbərlik edən şəxslərin beynəlxalq, regional və dövlətlərarası münasibətlərlə 
bağlı verdikləri məsuliyyətsiz bəyanatlar ölkənin beynəlxalq nüfuzuna olduqca 
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mənfi  təsir göstərmişdi. Yaxın qonşularımızdan Rusiya, İran və Mərkəzi Asiya res-
publikaları ilə münasibətlər gərginləşmişdi. Yaranmış bu ağır vəziyyətdən ölkəni 
xilas etmək lazım idi. Bu istiqamətdə atılan ilk addımlardan biri kimi Azərbaycanın 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) daxil olmasını göstərmək olar. Paralel olaraq, 
keçmiş sovet respublikaları ilə birbaşa ikitərəfl i əlaqələrin möhkəmləndirilməsi is-
tiqamətində ardıcıl iş aparılırdı. Gərgin fəaliyyət nəticəsində 1993-cü ilin sonuna 
qədər Mərkəzi Asiya respublikaları ilə əlaqələrin köklü surətdə yenidən qurulması 
üçün yeni forma və vasitələr tapıldı. MDB-yə üzv dövlətlərlə iqtisadi münasibətlər 
inkişaf etdirildi, Gürcüstan, Özbəkistan, Ukrayna və Moldova ilə ikitərəfl i əmək-
daşlıq əlaqələrinin yaradılması öz müsbət nəticələrini verdi.

Bununla da xarici siyasət kursunda MDB ölkələri ilə münasibətlərin möhkəmlən-
dirilməsi və inkişaf etdirilməsi layiqli yerini tutdu. Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi 
və suverenliyi baxımından çox əhəmiyyətli məsələ idi. Çünki uzun tarixi əlaqələri 
olan bir geosiyasi məkandan ölkənin qəfi l qopması dövlətçiliyə ciddi zərbə vura 
bilərdi. Hətta cəmiyyətin parçalanması təhlükəsi mövcud idi. Proseslərin bu cür 
mənfi  istiqamətdə davam etməsinin qarşısını Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
xarici siyasət kursu aldı. Burada təbii ki, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının 
bir hissəsini işğal etməsi məsələsini ayrıca qiymətləndirmək gərəkdir.

Heydər Əliyev mürəkkəb qlobal və regional vəziyyətin mövcudluğu, ölkə daxi-
lində destruktiv qüvvələrin fəallaşdığı bir şəraitdə elmi olaraq əsaslandırılmış xari-
ci siyasət kursu müəyyənləşdirə bildi. Bu, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün tarixi töhfə 
idi. Ulu öndər ölkənin xarici siyasətinin bütün əsas istiqamətlərini müəyyənləşdir-
di. Həmin istiqamətlər üzrə siyasi-diplomatik fəaliyyətin məzmunu və məqsədini 
dəqiqləşdirdi. Onun konkret tövsiyyələri və tapşırıqları əsasında xarici siyasətdə 
bir-birinin ardınca uğurlar əldə edildi.

Dahi şəxsiyyət «İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir» deyərək ilk öncə 
iqtisadiyyatın dirçəldilməsinin vacibliyini bildirdi. Heydər Əliyevin şəxsi nüfuzu və 
apardığı uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq, hətta böyük güc sahibi olan dövlətlərin də re-
allaşacağına inanmadığı bir layihənin həyata keçirilməsi uğurla sonuclandı. Bu layihə 
20 sentyabr 1994-cü ildə Azərbaycan tarixinə «Əsrin müqaviləsi» adı ilə daxil oldu. 
Uğurlu neft strategiyası Azərbaycanı bölgənin lider dövlətinə çevirdi.

Dövlət quruculuğu mürəkkəb prosesdir. Onun müxtəlif faktorları vardır. Bildi-
yimiz kimi, XX əsrin 90-cı illərində qlobal miqyasda çətin və mahiyyəti tam aydın 
olmayan geosiyasi proseslər gedirdi. Müstəqilliyini yeni əldə etmiş respublikala-
rın düzgün inkişaf yolu seçməsi böyük siyasi müdriklik, zəngin təcrübə və strateji 
təfəkkür tələb edirdi. Həyat göstərdi ki, Heydər Əliyev həmin keyfi yyətlərə malik 
olan nadir şəxsiyyətdir. Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi bütün sahələrdə əldə et-
diyi uğurlar bu fi kri tam təsdiq edir. Hətta inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə belə, 
bu gün ölkəmiz böyük nailiyyətlər qazanır. İqtisadiyyat inkişaf edir, cəmiyyətin 
bütün sahələri üzrə islahatlar davamlı həyata keçirilir, demokratik təsisatlar daha 
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da möhkəmlənir.Bu danılmaz bir faktdır ki, bütün bunlar Heydər Əliyevin işləyib 
hazırladığı dövlət quruculuğu konsepsiyası əsasında reallaşdırılır.

Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycan SSR Mərkəzi Komitəsinin 1-ci katibi ol-
duğu zaman nəinki dünyada, heç müttəfi q respublikalar arasında da tanınmayan Azər-
baycanı ümumittifaq səviyyəsində birincilər səviyyəsinə qaldırdı. Onun rəhbərliyi 
altında aparılan islahatlar Azərbaycan Respublikasının hər bir vətandaşının həyatına 
sirayət etdi. Ulu öndər Azərbaycanda kənd təsərrüfatı və sənaye islahatlarını çox ba-
carıqla aparırdı.

Heydər Əliyev Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri olduğu dövrdə həmin orqan-
da işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının «təhlükəsizliyini» təmin edən qeyri-millətləri, 
xüsusən də erməniəri orqandan uzaqlaşdırdı. O, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə eti-
barlı və milli ruha yaxın adamları işə gətirdi. Heydər Əliyev üzdə Sovet ideologiya-
sının təbliğatçısı kimi görünsə də, saat dəqiqliyi ilə işləyən beynində milli ideoloji 
institut yaratmışdı. O, bunları çox ustalıqla edirdi. Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərli-
yində yüksək kürsü tutduğu zaman xaricdə və ölkədə apardığı görüşlərin ictimaiyyətə 
göstərilməyən video kadrlarına baxarkən, mətbuata çıxarılmayan arxiv sənədləri ilə 
tanış olduqda məhz bu dahi şəxsiyyətin dünyada bir Azərbaycan türkü kimi tanınması 
ilə xalqını zirvələrə qaldırmasının şahidi oluruq. 

Hələ o illərdə Qərbi Avropa dövlətlərinin siyasi dairələrində Heydər Əliyevin və-
zifə pillələri ilə belə yüksək sürətlə irəliləməsi əsas müzakirə mövzularından idi. Mil-
liyyətcə azərbaycanlı olan bir müsəlmanın əsasən şovinist əhval-ruhiyyəli xristianların 
toplaşdığı Kremldə böyük səlahiyyət və söz sahibinə çevrilməsi çoxları üçün anlaşılan 
deyildi. Qərbdə bunu birmənalı qarşılamadılar. Heydər Əliyev kimi bacarıqlı və ener-
jili bir kadrın SSRİ rəhbərliyinə gətirilməsi “qocalar və pensiyaçılar yığnağı” olan 
Siyasi Büronun fəallığının artması faktı diqqətdən yayınmır, Sovet İttifaqını düşmən 
hesab edənlərin buna təəssüfl ənməkdən başqa çarəsi qalmırdı. Heydər Əliyevin rəh-
bərliyi altında SSRİ nümayəndə heyətinin xaricə – Hindistana, Meksikaya, Almani-
yaya, İtaliyaya, Misirə, Vyetnama, Suriyaya və başqa ölkələrə uğurlu səfərlərini, SS-
Rİ-də keçirilən ən mötəbər tədbirlərin onun sədrliyi ilə idarə olunması azərbaycanlılar 
üçün fərəhləndirici, qürurverici anlar idi. 

Heydər Əliyev o dövrdə Azərbaycanda ilk işartıları yaranan milli ideologiyanın röv-
nəqləndirilməsinə yardımçı oldu. Neçə-neçə dissidenti, milli düşüncəli insanı ölüm-
dən, həbsdən qurtardı. Düzdür, həmin insanların azad olunmasında bəzən bilavasitə 
iştirak edirdi. Heydər Əliyev bilirdi ki, gec-tez bu quruluş dağılacaq. Dağılan zaman 
isə ölkəyə ancaq milli ruhlu insanlar sahib çıxa bilərdi.Heydər Əliyev milli ruhlu hərbi 
kadrların yetişdirilməsini də qarşısına məqsəd qoymuşdu. O, dərk edirdi ki, ilk hərbi 
addımlarını doğma Azərbaycanında atan gənc yüksək hərbi təhsilini harada alsa da 
vətənə sədaqət hissi onun canından çıxmayacaq. Heydər Əliyevin Sovet dövründəki 
xidmətlərini saymaqla bitirmək olmaz. Həmin faktlar zaman keçdikcə Heydər Əliyev 
araşdırmaçıları tərəfi ndən daha təfərrüatı ilə üzə çıxacaq.
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Bildiyimiz kimi, sonralar  Mixail Qorbaçov kimi bir xain və kütbeyinin rəhbər 
seçilməsi nəticəsində vəziyyət dəyişdi. Heydər Əliyevin yanında hər cəhətdən mis-
kinliyini və cılızlığını hiss edən Qorbaçov, necə olursa-olsun, onu Siyasi Bürodan 
və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən uzaqlaşdırmağı qarşısına 
məqsəd qoydu və buna nail oldu.Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Mixail 
Qorbaçovun yeritdiyi antiazərbaycan siyasətinə etiraz əlaməti olaraq tutduğu və-
zifələrdən istefa verdi və əslində, mövcud rejimə qarşı müxalif mövqeyə keçdi. 
SSRİ rəhbərliyi Heydər Əliyevin gücünə bələd olduğu üçün onu ev dustağı kimi 
nəzarətdə saxladı.

Sovet qoşunlarının 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda törətdiyi qanlı qırğının ertəsi 
günü Heydər Əliyev təqiblərə və səhhətinin ağır olmasına baxmayaraq, özünün və ailə 
üzvlərinin həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq, Azərbaycanın Moskvadakı nümayən-
dəliyinə gəldi və orada, jurnalistlər qarşısında Kremlin bu cinayətkar addımını pis-
ləyən kəskin bəyanatla çıxış etdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranmasında Krem-
lin ikiüzlü mövqe tutmasını ifşa etdi. Qanlı Sovet rejiminin vaxtında belə risk etmək 
hər kişinin işi deyildi. Heydər Əliyev dəfələrlə əməli ilə sübut edib ki, doğma xalqının 
taleyi onun üçün öz həyatından da irəlidir. Bu mənada uzun illər SSRİ Plan Komitəsinə 
rəhbərlik etmiş Nikolay Baybakov “mən Azərbaycanı və Azərbaycan xalqını Heydər 
Əliyev qədər sevən ikinci adam tanımıram” – deyərkən necə də haqlıdır.

Qeyd edək ki, dünyadakı qlobal siyasi kataklizmlərin məntiqi sonluğu kimi SSRİ 
dağıldı və bütün müttəfi q respublikalar kimi Azərbaycanın da 1991-ci ildə qəbul etdiyi 
müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı dörd il müddətində Azərbaycan Respublikası-
nın Əsas Qanunu oldu.  Bakıda və Respublikada pərakəndə siyasi qüvvələrin fəaliy-
yəti hiss olunurdu.

 Milli düşüncəli insanlar artıq fəlakətə düşdüklərini, yəni xalqın və dövlətin ta-
leyini bəzi avantür siyasətçilərə etibar olunmasının yolverilməz olduğunu anlaya-
raq çıxış yolu axtarmağa başladılar. 1991-1993-cü illərdə siyasi və milli zəmində 
baş verən faciələr hər bir vətəndaşa su kimi aydın olsa da rəsmi səviyyədə xalqdan 
gizlədilirdi. Ölkədə heç kimin təhlükəsizliyinə təminat yox idi. Respublikanın belə 
ağır bir vaxtında Heydər Əliyev Naxşıvan Ali Məclisinə rəhbərlik edirdi. Heydər 
Əliyev məşhur siyasətçi olmaqla yanaşı, çoxgedişlı fəndlər bilən bir diplomat kimi 
də fəaliyyət göstərirdi. Bir sözlə dahi şəxsiyyət xalqının bu ağır və faciəvi durumdan 
çıxması istiqamətində bütün bilik və bacarıqlarını səfərbər etmişdi. Ancaq həmin 
dövrlərdə Bakı sanki Şəhər Dövlət təsiri bağışlayırdı. Yəni başdakı siyasətbazlar 
üçün əsas Bakı önəmli idi. Ölkədə gedən iqtisadi tənəzzül, məcrasından çıxmış kri-
minogen durum, uğursuz və plansız döyüş əməliyyatları və saymaqla bitməyən mən-
fi  faktlar dövlətin məhvolma təhlükəsini həndəsi silsilə sürəti ilə sona aparırdı.

Heydər Əliyev isə Naxşıvanda Ali Məclisin sədri kimi və 1992-ci il 21 noyabrda 
yaradılmış Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbəri kimi bütün səlahiyyət və imkanların-
dan istifadə edərək dünyaya Azərbaycanın durumu haqqındakı həqiqətləri bəyanlayır-
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dı. İlk dəfə olaraq məhz Naxçıvan Muxtar Respublikasının SSRİ tərkibibdən çıxması 
haqqında, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin atributlarından olan üçrəngli bayrağın 
Azərbaycan SSR bayrağı ilə əvəzlənməsi haqqında qərar Heydər Əliyevin rəhbərliyi 
ilə Naxçıvan Ali Məclisində qəbul edilmişdir.

O, qurucusu və ideoloqu olmuş Azərbaycanın məhvolmasını oturub ürəkağrısı ilə 
seyr etmək istəmirdi. Dəfələrlə mövcud hakimiyyət rəhbərlərinə dövlətin ümumi mə-
nafeyi naminə bir ağsaqqal kimi məsləhət və tövsiyyələrini vermək istəmişdir. Lakin 
qısqanc və dayaz siyasətbazlar ciddi-cəhdlə buna mane olmuşlar. 1991-ci il müstəqilliyi 
də artıq siyası varısı elan olunduğu 1918-ci il müstəqilliyinin taleyini yaşayırdı. Xalq hər 
an başı üzərini ala biləcək təhlükəni görürdü. «El gücü sel gücü» deyib atalar. Bəli, xalq 
artıq siyasi oyunlardan cana gəldi. Xalq öz xilaskarından Bakıya gəlməyi tələb etdi.

Nəhayət xalqın tələbi və xahişi ilə Heydər Əliyev Bakıya gəldi. Xalqın çətin du-
rumu Heydər Əliyevi sarsıtmadı. Çünki xalqına inam və xalqın ona inamı Heydər 
Əliyevə sanki əlavə güc vermişdi. Xalq xilaskarından çox şey istəyirdi. Bu istəklə 
də Heydər Əliyevə boyük səs faizi ilə səs verib 1993-cü ildə özlərinə rəhbər seçdilər. 
«mən ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram» deyən dahi insan yorulmaq 
bilmədən müstəqillik yolunda xalqına güvənərək inamla yüksəklərə qalxırdı. Heydər 
Əliyev həyatının ən gözəl anlarını həsr edərək yaratdığı infrastruktur tamamilə dağıl-
mışdır. Heydər Əliyev hər şeyi sıfırdan başlayaraq müasir Azərbaycan Respublikası 
üçün mükəmməl bir bünövrə qurdu. «Müstəqilliyimiz daimidir, əbədidir və dönməz-
dir» şüarını bu gün biz böyük bir qürur hissi ilə özümüzə deviz seçmişik.

Yuxarıdakı tarixi faktlara ümumi nəzər yetirdikdə  Heydər Əliyevin dövlətçiliyin-
dəki müstəsna rolunu üç tarixi mərhələyə bölmək olar:

 1. 70-ci illərin qeyri-leqal hazırlıq mərhələsi. 

 2. 90-cı illərin birinci yarısında fəal mübarizə mərhələsi. 

 3.  Dövlət quruculuğunun başa çatdırılması və dövlətin möhkəmləndirilməsi mər-
hələsi. 

Xarici siyasət dedikdə, hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə mövqelərinin möhkəm-
lənməsinə, ikitərəfl i və çoxtərəfl i münasibətlərin gücləndirilməsinə, mövcud prob-
lemlərin həllinə yönəlir. Dövlətçiliyin, müstəqilliyin qorunması, milli təhlükəsizliyin 
təmin olunması  xarici siyasətdə mühüm istiqamətlər kimi nəzərdən keçirilir. Bu fak-
torları nəzər alaraq, həmin dövrdə vəziyyət 1993-cü ilin yayına qədər Azərbaycanın 
xarici siyasətində həqiqi yerini tutmamış başqa bir məsələ Türkiyə ilə münasibət-
lərin lazımi səviyyədə və məzmunda qurulmaması idi. Heydər Əliyev Türkiyəyə 
münasibətdə xarici siyasət kursunda ciddi dəyişikliklər etdi. Bundan sonra faktik 
olaraq, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində keyfi yyətcə yeni bir mərhələ başladı. 
Hazırda Türkiyə Azərbaycanın ən etibarlı siyasi müttəfi qidir. Eyni zamanda, qardaş 
ölkə bərabərhüquqlu iqtisadi tərəfdaşdır. Əminliklə demək olar ki, indi Azərbay-
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can-Türkiyə münasibətləri bölgədə və dünyada sülhün bərqərar olması, təhlükəsiz-
liyin təmin edilməsi işinə öz töhfəsini verir.

Heydər Əliyev son illərdə Azərbaycanın xarici siyasətində yer tutan özünütəcrid 
xəttinin tamamilə yolverilməz və milli maraqlara zidd olduğunu vurğuladı. O, özü-
nütəcrid xəttinin acı nəticəsi kimi dünyanın Azərbaycanı tanımamasını, problemlə-
rimizi bilməməsini, haqq səsimizi eşitməməsini göstərir və belə siyasəti “özümüzün 
özümüzə vurduğumuz zərbə” adlandırırdı. Ölkənin mənafelərini qorumaq istiqamə-
tində hərtərəfl i ölçülüb-biçilmiş addımların atılmasının vacibliyini vurğulayan Heydər 
Əliyev Azərbaycanın dövlətçilik mənafelərini hər şeydən uca tutaraq müxtəlif dövlət-
lərin bütövlükdə Qafqaz və bilavasitə respublikamız üzərində qurulmuş iqtisadi ma-
raq və nüfuz dairəsi uğrunda mübarizələrini nəzərə alaraq, çevik manevrlər və xüsusi 
taktiki gedişlər etdi. Xarici siyasət kursunda mövcud reallıqları nəzərə alan və ölkənin 
mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər edildi. Müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri, Avropa ölkələri və ABŞ-la, yeni 
müstəqil dövlətlər və Rusiya ilə, türkdilli dövlətlər və Türkiyə, müsəlman dünyası 
və İranla, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələrinin yaxın dövr üçün prioritetləri 
müəyyənləşdirildi və tədricən həyata keçirilməyə başlandı.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Prezident Heydər Əliyevin geniş 
və çoxşaxəli fəaliyyətinin əsas məzmununu münaqişənin beynəlxalq normalara uyğun, 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizama salınması təşkil edirdi. Vaxtilə 
dünya siyasətindən demək olar ki, təcrid olunmuş, informasiya blokadasında sıxılan, 
haqqı tapdandığı halda erməni təbliğatı sayəsində üstəlik dünya birliyinin də qınağına 
tuş gələn, ABŞ Konqresinin 1992-ci ildə qəbul etdiyi Azərbaycana hər cür yardım 
göstərilməsini qadağan edən “Azadlığı dəstək aktı”na 907-ci düzəliş” deyilən ədalət-
siz sənədlə ayrı-seçkiliyə məruz qalan Azərbaycan yalnız Heydər Əliyevin fəal diplo-
matiyası nəticəsində dünyanın bütün demokratik dövlətlərinin və aparıcı beynəlxalq 
təşkilatların ölkəmizə, onun zorla cəlb olunduğu silahlı münaqişəyə münasibətini kö-
kündən dəyişdirməyə nail ola bildi.

Münaqişənin həlli istiqamətində ən mühüm addımlardan biri atəşkəsin əldə edil-
məsi oldu. 1993-cü ilin sonları və 1994-cü ilin əvvəllərində ATƏT-in və digər vasitə-
çilərin səyləri ilə aparılan danışıqlar nəticəsində 1994-cü ilin mayında Ermənistanla 
Azərbaycan arasında atəşkəs əldə edildi. 1993-1995-ci illərdə Azərbaycan Preziden-
tinin bir sıra xarici ölkələrə səfərləri, keçirdiyi görüşlər, eləcə də dünyanın ayrı-ayrı 
dövlətlərindən respublikamıza gələn nümayəndələrlə aparılan danışıqlar Ermənistanın 
Azərbaycana təcavüzü haqqında həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması baxımın-
dan əhəmiyyətli rol oynadı. Azərbaycana, onun problemlərinə dünya birliyinin müna-
sibətindəki təkamül prosesi özünü ATƏT-in Budapeşt, Lissabon və İstanbul sammit-
lərində qabarıq şəkildə büruzə verdi. Lissabon sammitində ilk dəfə olaraq ATƏT-in 
54 üzvündən 53-ü münaqişənin həll edilməsində Azərbaycanın milli mənafelərini əks 
etdirən prinsipləri açıq şəkildə dəstəklədi. Bu, Azərbaycanın xarici siyasətinin böyük 
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uğuru olmaqla yanaşı, ölkəmizin cəlb olunduğu münaqişənin nizama salınmasında 
keyfi yyətcə yeni mərhələ idi.

20 ildir davam edən, beynəlxalq və regional sülhə, təhlükəsizliyə ciddi təhlükə olan 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin kobudcasına 
pozulmasının ən canlı nümunəsidir.

Münaqişənin həllinin hüquqi əsasları BMT-nin Nizamnaməsi, Helsinki Yekun 
Aktı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələri, BMT Baş 
Məclisinin 2008-ci ildə qəbul etdiyi A/RES/62/243 saylı qətnaməsi, habelə ATƏT və 
Avropa Şurasının müvafi q sənədləri və qərarlarında əks olunan beynəlxalq hüququn 
norma və prinsiplərinə söykənir. Bütün bu sənədlər Azərbaycanın suverenliyi, ərazi 
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiqləyir.

Beynəlxalq münasibətlərə əsaslı təsir göstərən 2001-ci ilin 11 sentyabr terror ha-
disələrindən dərhal sonra Heydər Əliyevin bütün bəşəriyyət üçün təhlükə doğuran 
beynəlxalq terrorizmi pisləyən bəyanatla çıxış etməsi, Azərbaycanın antiterror koali-
siyasında fəal iştirak edəcək dövlətlərdən biri olacağını qətiyyətlə bildirməsi ABŞ-ın 
respublikamıza olan etimadını daha da gücləndirdi və iki ölkənin münasibətlərində 
vacib keyfi yyət dəyişikliyinə səbəb oldu. Heydər Əliyevin antiterror koalisiyasına ver-
diyi dəstək və ümumiyyətlə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsinin gerçəkləş-
dirilməsi, Xəzər hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarının Azərbaycan üzərindən Qər-
bə nəql edilməsi istiqamətində dövlətimizin başçısının göstərdiyi ardıcıl və qətiyyətli 
səylər, nəticə etibarilə illər boyu xalqımızın haqlı narazılığına səbəb olan “Azadlığı 
dəstək aktı”na ədalətsiz 907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılmasına gətirib çıxardı. 

Azərbaycanın yeni xarici siyasət kursunda bütövlükdə Avropa dövlətləri ilə münasi-
bətlər məsələsi yeni bir istiqamət təşkil edirdi. Həmin xarici siyasət xəttinin mühüm is-
tiqamətlərindən birini də bu iki və digər qonşu ölkələrlə, İslam dünyası ilə münasibətlər 
təşkil edirdi. Bu baxımdan, dövlət başçısı Heydər Əliyevin İrana, Türkiyəyə, Səudiyyə 
Ərəbistanı və Pakistana səfərləri və apardığı danışıqlar çox əhəmiyyətli oldu. Belə ki, 
İran və Türkiyə ilə münasibətlərdə xeyli və əhəmiyyətli dəyişikliklər edildi.

Hər bir ölkənin özünəməxsus xüsusiyyətlərini bütün incəliklərinə qədər nəzərə alan 
bu yeni kurs çevik taktiki gedişlərlə həyata keçirilirdi. Qısa müddət ərzində Azərbay-
canın özünə Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya kimi nüfuzlu müttəfi qlər qa-
zanması Heydər Əliyev xarici siyasətinin Avropa istiqamətinin çox mühüm bir uğuru 
oldu. Prezident Heydər Əliyevin məqsədyönlü xarici siyasəti nəticəsində Avropanın 
siyasi və iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan Belçika Krallığı, Hollandiya, Norveç 
və digər ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələrin genişləndirilməsi Azərbaycanın Avro-
pa ilə inteqrasiyasına yeni yollar açdı, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasına və 
mövqelərinin möhkəmlənməsinə kömək etdi.

Azərbaycanın müstəqil  dövlət kimi beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə 
qoşulması ilə ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinin tənzim-
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lənməsində böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft, 
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərlərinin əfsanədən reallığa çevrilməsi, Bakı-Tbili-
si-Qars-Axalkalaki dəmir yolunun inşasına başlanması, digər iri layihələrin həyata 
keçirilməsi Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə diqqət mərkəzinə çıxarmışdır. Dünyanın 
qüdrətli dövlətlərinin və iri şirkətlərinin də qoşulduğu bu layihələr ölkəmizin iqtisadi 
qüdrətini daha da artırdı. Bununla yanaşı, ayrı-ayrı dövlətlərlə qarşılıqlı-faydalı əmək-
daşlığa, iqtisadi, siyasi, sosial və mədəni həyatın bütün sahələrində əldə edilmiş bey-
nəlxalq təcrübənin mənimsənilməsinə, qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması 
yönündə dövlətlərin  səylərinin birləşdirilməsinə təkan verdi.

Sürətlə inkişaf edən Azərbaycan bu gün xarici ölkələrə sərmayələr yatırır, özəl 
şirkətlərimiz dünyanın müxtəlif bölgələrində uğurla fəaliyyət göstərir. Bu proses re-
gion ölkələrində daha qabarıq şəkildə özünü biruzə verir. Bir həqiqətdir ki, Azərbay-
canın investisiyasına dünyada tələbat artır. Xüsusilə, böhrana düçar olmuş ölkələrin 
maliyyə resurslarına böyük ehtiyacı vardır. Həyatın sürətlə inkişaf etdiyi, beynəlxalq 
münasibətlərin dəyişdiyi, qloballaşan dünyada yeni məsələlərin, yeni çağırışların orta-
ya çıxdığı bir zamanda xarici siyasətdə müəyyən düzəlişlər etməyi vacib sayan Azər-
baycan Prezidenti  İlham Əliyev onu müasir dövrün tələblərinə uyğunlaşdırır. 

Dünyanın bütün dövlətləri ilə ikitərəfl i və çoxtərəfl i əlaqələrin inkişaf etdirilmə-
sinə, bərabərhüquqlu münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 
Bunun nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə 55 səfi r-
liyi, 5 təmsilçilik ofi si, 18 beynəlxalq təşkilat yanında missiyası və 9 baş konsulluğu 
fəaliyyət göstərir. Respublikamızda isə 53 dövlətin səfi rliyi, 3 baş konsulluq, 12 fəxri 
konsulluq və 20 beynəlxalq təşkilatın nümayəndəliyi mövcuddur. Bütün bunlar milli 
maraqlarımızın həmin ölkələrdə təmin olunması və ölkəmizin hərtərəfl i şəkildə təbliği 
üçün geniş imkanlar yaratmışdır.

Nəticə etibarilə, onu deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqının ulu öndəri Heydər Əliyev 
tərəfi ndən əsası qoyulmuş, bu gün də davam və inkişaf etdirilən uğurlu xarici siyasət 
strategiyası respublikamızın beynəlxalq arenadakı nüfuzunun gündən-günə artması, 
dövlətimizin etibarlı tərəfdaş kimi tanınması, beynəlxalq təşkilatların fəal üzvü, habelə 
regionumuz və bütünlükdə beynəlxalq ictimaiyyət üçün əhəmiyyətli olan tədbir və 
layihələrin təşəbbüskarı kimi çıxış etməsinə gətirib çıxarmışdır. Heydər Əliyev ideya-
larının reallaşdırılması üçün göstərilən səylər öz bəhrəsini verir və vaxtilə Heydər Əli-
yevin həyata keçirdiyi düşünülmüş və məqsədyönlü tədbirlər Azərbaycanın bugünkü 
və gələcək problemlərinin həllinə, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinə, dövləti-
mizin və xalqımızın tərəqqisinə yönəlmişdir.
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Резюме

Основные направления успешной внешнеполитической 
стратегии Гейдара Алиева

Хаяла Мамедова
Международная мультикультуральная сеть

В статье рассматриваются основные направления внешней политики 
Гейдара Алиева, которые сегодня привели к обеспечению национальных и 
государственных интересов могущественного Азербайджана.

Основной целью стратегии Гейдара Алиева являлось защитить и укре-
пить независимость и безопасность страны, а также обеспечи ть  права на-
ционального правительства в рамках международной системы безопасно-
сти.  Эти приоритеты относятся к числу основных задач внешней политики 
Азербайджана.

Ключевые слова:  Гейдар Алиев, Азербайджан, внешняя политика, неза-
висимость, система безопасности.
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Summary
        

  The main areas of Haydar Aliyev’s succesful foreign policy strategy

Khayala Mammadova
International Multicultural Network

The article deals with the main areas of Haydar Aliyev’s foreign policy which 
resulted in the national and state interests of the powerful Azerbaijan today. The 
main purpose of his strategy was to protect and strengthen the independence of 
the country’s security as well as to ensure the rights of the national government 
within the international security system. These priorities are among the main 
tasks of Azerbaijan’s foreign policy today.

Key words: Haydar Aliyev, Azerbaijan, foreign policy, independence, security  
system.


