
Azәrbaycan Respublikasında 2023-cü ilin “Heydәr Әliyev İli” elan edilmәsi 
haqqında Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Sәrәncamı 

 

2023-cü il mayın 10-da Azәrbaycan xalqının Ümummilli Lideri, müstәqil Azәrbaycan dövlәtinin 
qurucusu, görkәmli siyasi vә dövlәt xadimi Heydәr Әliyevin anadan olmasının 100 ili tamam olur. 

Heydәr Әliyev öz xalqını zamanın mürәkkәb tarixi-siyasi sınaqlarından uğurla çıxarmış vә ardıcıl 
mübarizә apararaq onu müstәqilliyә qovuşdurmuş qüdrәtli şәxsiyyәtdir. Azәrbaycan xalqı yeni әsrә 
vә yeni minilliyә mәhz Heydәr Әliyev zәkasının işığında qәdәm qoymuşdur. Davamlı yüksәliş 
yolunda inamla irәlilәyәn müasir Azәrbaycan Heydәr Әliyevin hәyat amalının tәntәnәsidir. 

Azәrbaycana rәhbәrliyinin birinci dövründә Heydәr Әliyev özünün qeyri-adi idarәçilik bacarığı, 
polad iradәsi vә yüksәk vәtәnpәrvәrliyi sayәsindә, uzaqgörәn vә mәqsәdyönlü qәrarları ilә çox 
qısa müddәtdә respublikamızda sosial-iqtisadi, elmi-texniki vә mәdәni sahәlәrin inkişafında böyük 
sıçrayışa nail olmuşdur. Tariximizin gedişatının vә hәyatımızın ahәnginin köklü surәtdә dәyişdiyi, 
azadlıq vә müstәqillik duyğularının milli düşüncәmizdә üstünlük tәşkil etmәyә başladığı bu illәr 
Azәrbaycanın quruculuq salnamәsinin әn parlaq sәhifәlәridir. Ulu Öndәrin xalqın yaradıcılıq 
enerjisini bir mәqsәdә yönәltmәklә tarixi yaddaşın bәrpası istiqamәtindә atdığı qәtiyyәtli addımlar 
o dövrdә milli ruhun canlanmasına xidmәt göstәrmiş, özünüdәrki vә soy-kökә qayıdışı tәmin etmiş, 
müstәqil dövlәt quruculuğuna aparan yolun tәmәl daşına çevrilmişdir. 

Böyük siyasi iradәyә, sarsılmaz әqidәyә malik olan Heydәr Әliyevin tükәnmәz dövlәt idarәçiliyi 
istedadı onun SSRİ-nin rәhbәrlәrindәn biri kimi çalışdığı vә irimiqyaslı layihәlәr hәyata keçirdiyi 
illәrdә özünü bir daha parlaq surәtdә tәzahür etdirmişdir. Heydәr Әliyev bütün varlığı ilә sevdiyi vә 
canından әziz bildiyi doğma xalqının mәnafelәrini daim önә çәkmiş vә respublikamızın inkişafı 
üçün malik olduğu bütün imkanlardan istifadә etmişdir. 

Zamanın hökmü ilә ötәn әsrin 90-cı illәrindә dövlәt müstәqilliyini bәrpa edәn Azәrbaycan 
Ermәnistanın tәcavüzü, xarici tәzyiqlәr vә daxili çәkişmәlәr üzündәn dünyanın siyasi xәritәsindәn 
silinmәk vә dövlәtçiliyini itirmәk tәhlükәsi ilә qarşılaşmışdır. Taleyimizin hәll olunduğu ağır bir 
zamanda xalqın tәkidli tәlәbinә sәs verәrәk yenidәn hakimiyyәtә qayıdan Heydәr Әliyev doğma 
Vәtәnin xilası naminә misilsiz fәdakarlıq nümayiş etdirmiş, ölkәmizi ictimai-siyasi pәrakәndәliyin 
vә anarxiyanın mәngәnәsindәn qurtarmış, bütün sahәlәrdә müşahidә olunan dәrin tәnәzzülün 
qarşısını almış, yenidәn qurduğu vә hәr cür qәsdlәrdәn qoruduğu dövlәtin dayanıqlı inkişaf yolunu 
müәyyәn etmişdir. Heydәr Әliyevin ölkәmizә rәhbәrliyi illәri xalqımızın nadir tarixi imkandan 
faydalanaraq, böyük әziyyәtlәr bahasına öz müstәqilliyini әbәdi vә dönmәz etdiyi taleyüklü 
mәrhәlәdir. 

Heydәr Әliyevin zәngin hәyat yolu vә müstәsna fәaliyyәtinin bütün mәrhәlәlәri bir-birini 
tamamlamış, öz xalqına sıx bağlılığın, milli dövlәtçilik mәfkurәsinә sadiqliyin canlı tәcәssümü 
olmuşdur. Geniş bilik vә dәrin tәfәkkür sahibi olan Heydәr Әliyev düşünülmüş vә cәsarәtli qәrarları 
ilә tәkcә müstәqillik dövründә deyil, bütün dövrlәrdә Azәrbaycan ictimaiyyәtini әn ciddi şәkildә 
düşündürәn mәsәlәlәri uğurla hәll etmişdir. Ulu Öndәr cәmiyyәt hәyatının müxtәlif sahәlәri 
arasında üzvi bağlılığı aydın görәrәk, müәllifi olduğu milli inkişaf strategiyasında ictimai, siyasi, 
sosial, iqtisadi, mәdәni vә digәr sahәlәrdә qarşıda duran vәzifәlәri düzgün müәyyәnlәşdirmiş vә 
mәharәtlә hәyata keçirmişdir. Heydәr Әliyevin milli neft strategiyasının uğurla reallaşdırılması 
nәticәsindә xalqımız öz tәbii sәrvәtlәrinin tam sahibinә çevrilmiş vә qısa müddәtdә ölkәmizin 



inkişafına güclü tәkan verәn resurslar әldә edilmişdir. Azәrbaycan Respublikasının ilk 
Konstitusiyasının qәbul olunması vә bütün sferaları әhatә edәn köklü islahatların hәyata 
keçirilmәsi, demokratik, hüquqi dövlәt quruculuğu, nizami ordunun yaradılması Heydәr Әliyevin 
Azәrbaycan xalqı qarşısında müstәsna xidmәtlәridir. Xalqımızı vahid amal әtrafında birlәşdirәn 
azәrbaycançılıq ideologiyasının formalaşdırılması, ana dilinin dövlәt qayğısı ilә әhatә olunması, 
ictimai-siyasi, elmi vә mәdәni fikir tariximizin әlamәtdar hadisәlәrinin müntәzәm qeyd edilmәsi 
әnәnәsinin yaradılması, Azәrbaycanın çoxәsrlik mәnәvi-mәdәni irsә sahib qәdim diyar vә 
sivilizasiyaların qovşağında yerlәşәn tolerantlıq mәkanı kimi geniş şöhrәt qazanması Heydәr 
Әliyevin mükәmmәl quruculuq proqramının tәrkib hissәlәri olmuşdur. 

Dövrünün әn nüfuzlu siyasәtçilәri ilә bir sırada duran Heydәr Әliyev Azәrbaycanın müasir 
simasının, xalqımızın zәngin dәyәrlәrinin tanıdılması vә ölkәmizin beynәlxalq münasibәtlәr 
sistemindә layiqli mövqe qazanmasında müstәsna rol oynamışdır. Ermәnistan–Azәrbaycan 
münaqişәsinin beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәri әsasında hәlli Ulu Öndәrin qarşıya 
qoyduğu başlıca vәzifә olmuş, ölkәmizin bütün resursları, xalqımızın potensialı tarixi әdalәtin 
bәrpası üçün sәfәrbәr edilmişdir. Ulu Öndәrin şah әsәri olan güclü Azәrbaycan dövlәti öz 
suverenliyini, müstәqilliyini qorumağa qadir olduğunu 44 günlük Vәtәn müharibәsindә şanlı Zәfәr 
qazanmaqla sübuta yetirmişdir. 

Dövlәtçilik salnamәmizdә silinmәz izlәr qoymuş, azәrbaycanlı olması ilә ömür boyu fәxr etmiş, milli 
qürur vә iftixar mәnbәyimiz olan Heydәr Әliyev bütün dünyada Azәrbaycanın rәmzi kimi qәbul 
edilir. Xalqımız onun әziz xatirәsini hәmişә uca tutur vә minnәtdarlıqla anır, yenidәn hakimiyyәtә 
gәldiyi günü Azәrbaycan Respublikasının dövlәt bayramı – Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edir. 

Müstәqil Azәrbaycan Ulu Öndәrin indiki vә gәlәcәk nәsillәrә әmanәti, onun zәngin vә çoxşaxәli irsi 
isә xalqımızın milli sәrvәtidir. Bu müqәddәs mirası qoruyub saxlamaq hәr bir azәrbaycanlının 
şәrәfli vәzifәsidir. 

Azәrbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddәsinin 32-ci bәndini rәhbәr tutaraq, 
Azәrbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydәr Әliyevin 100 illik yubileyinin dövlәt sәviyyәsindә 
qeyd olunmasını tәmin etmәk mәqsәdilә qәrara alıram: 

1. Azәrbaycan Respublikasında 2023-cü il “Heydәr Әliyev İli” elan edilsin. 

2. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası Azәrbaycan Respublikasında 2023-cü 
ilin “Heydәr Әliyev İli” elan edilmәsi ilә bağlı tәdbirlәr planına dair tәkliflәrini iki ay müddәtindә 
hazırlayıb Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә tәqdim etsin. 

 

İlham Әliyev 

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şәhәri, 29 sentyabr 2022-ci il 

 


