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    “Mən balaca bir evdə, zəhmət-
keş ailəsində bir yaz günü dünyaya
göz açmışam. Anadan olanda, yə-
qin ki, beş-on, uzağı otuz-qırx
nəfər sevinib. İndi, bəlkə də, bir o
qədər qeyri-təvazökar səsləndi,
amma deməliyəm ki, anam məni
bütövlükdə Azərbaycanımız üçün
dünyaya gətirib. Doğma, canım-
varlığım qədər sevdiyim Azərbay-
canım mənim qibləgahımdır. Bü-
tün şüurlu ömrümü onun inkişa-
fına, tərəqqisinə həsr etmişəm”.
Ulu öndərimizin bu sözləri onun
həyatının mənasını dəqiq ifadə edir.
1923-cü il mayın 10-da Azərbay-
canın qədim Naxçıvan diyarında
dünyaya göz açan ulu öndər Heydər
Əliyev nəsillərə nümunə olan şərəfli
ömür yolu keçmiş, daim xalqımızın
rifahı naminə, Azərbaycan naminə
çalışmışdır. Ümummilli liderimiz
Azərbaycanı həyatının mənası hesab
edirdi. Bu səbəbdən O, Azərbaycanı
müqəddəs yer kimi uca tutur, azər-
baycanlı olmağı ilə fəxr edir və
deyirdi ki: “Azərbaycan mənim
qibləgahımdır”. Sonsuz iftixar və
qürur hissi ilə səslənən bu fikirlər
bir dahi ömrünün manifestidir. O
manifestin hansı səhifəsini çevirsək,
orada Azərbaycan naminə sonsuz
fədakarlıqlar görəcəyik.
    Görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi
dövründə xalqın min illərlə arzu-

sunda olduğu niyyətlər gerçəyə
çevrilmiş, Azərbaycan müstəqil-
liyə qovuşmuşdur. “Mənim hə-
yatımın məqsədi Azərbaycandır,
Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan
Respublikasıdır, Azərbaycan və-
təndaşıdır”, – deyən xalqımızın
böyük oğlu Azərbaycan dövlət-
çiliyinin ideoloji-siyasi əsaslarını,
milli dövlətçiliyin konsepsiyasını
yaratmışdır.
    1969-cu ildə respublikamıza rəh-
bər seçilən ulu öndər Heydər Əliyev
o dövrdə Azərbaycanda mövcud
olan problemləri müəyyən edərək
onların tezliklə aradan qaldırılması
yollarını araşdırmış, qısa bir za-
manda mühüm qərarlar vermiş və
əməli tədbirlər həyata keçirmişdir.
O zaman Azərbaycan daha çox
aqrar ölkə kimi tanınırdı. Qısa müd-
dətdən sonra Azərbaycanda kənd
təsərrüfatının inkişafı ilə yanaşı,
respublikamızda sənayenin inkişafı
istiqamətində də mühüm tədbirlər
həyata keçirilmişdir. Azərbaycanda
çoxlu yeni zavod və fabriklər açıl-
mış, respublikamızın iqtisadi qüdrəti
yüksəlmişdir. 1969-1982-ci illər
Azərbaycan tarixinə yüksəliş, tə-
rəqqi və inkişaf dövrü kimi daxil
olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri cənab
Vasif Talıbov ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbər-
liyinin birinci dövründə həyata ke-

çirilən tədbirləri belə xarakterizə
etmişdir: “Tarixilik baxımından
olduqca qısa bir müddətdə – cəmi
14 il ərzində Azərbaycan ittifaq
iqtisadiyyatının xammal və aqrar
əlavəsindən müxtəlif sahələrdə
hərtərəfli inkişafa qovuşan nəhəng
infra struktur ölkəsinə çevrildi. Bu
dövrdə Azərbaycanın gələcək müs-
təqilliyi üçün atılan addımlar, hə-
yata keçirilən məhsuldar fəaliyyət
Heydər Əliyev quruculuq xəttinin
fəlsəfəsini təşkil edirdi. Bu da
ondan ibarət idi ki, Azərbaycan

qısa müddətdə öz tarixi taleyi-
nin sahibi oldu; ölkəmiz başqa

müttəfiq respublikaların 50
ilə keçdiyi yolu nəinki 14

ilə qət etdi, hətta bu res-
publikaları da qabaqla-
yaraq aqrar-sənaye
kompleksinin güclü
inkişaf etdiyi lider res-

publika kimi şöhrət
qazandı”.

birinci rəhbər-
liyi dövrünün ilk vaxtlarından

başlayaraq, ümummilli liderimiz
Heydər Əliyev Azərbaycanda

yüksəkixtisaslı kadrlara olan
kəskin tələbatı nəzərə

alaraq keçmiş Sovetlər
İttifaqının Moskva, Leninqrad, Ki-
yev, Minsk və sair kimi mərkəz
şəhərlərindəki ən nüfuzlu ali mək-
təblərə təhsil almaq üçün xalqımızın
istedadlı oğul və qızlarını göndər-
miş, sonrakı illərdə bu ənənə artıq
bir hərəkata çevrilmişdir. 
    Həmin dövrün ən böyük uğur-
larından biri də milli şüurun oyan-
ması istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlərdir. Çünki bunsuz sosial-
iqtisadi inkişafa nail olmaq, müs-
təqilliyə zəmin hazırlamaq mümkün
deyildi. Keçmiş Sovetlər Birliyi
məkanında, sovet ideologiyasının
kifayət qədər güclü olduğu bir dövr-
də Azərbaycanda milli-mənəvi də-
yərlərin qorunması, xalqın milli
düşüncə tərzinin formalaşdırılması
istiqamətində həyata keçirilən təd-
birləri yalnız və yalnız ulu öndər
Heydər Əliyev kimi Vətəninə, xal-
qına bağlı cəsarətli bir dövlət xadimi,
böyük iradə sahibi olan siyasi lider
reallaşdıra bilərdi. Ümummilli
liderimizin Azərbaycana rəhbərli-
yinin birinci dövründə həyata ke-
çirdiyi tədbirlər gələcək müstəqillik
dövrünə hazırlıq xarakteri daşıyırdı
və bütün bunlar həyata keçirilmə-
səydi, ölkəmiz müstəqil dövlətçilik
şəraitində özünü qoruyub-saxlaya
və inkişaf edə bilməzdi.
    Ulu öndər Heydər Əliyev 1969-
1982-ci illərdə Azərbaycanda həyata
keçirdiyi taleyüklü tədbirlərin ma-
hiyyətini belə xarakterizə edirdi:
“Bəli, mən istəyirdim ki, Azərbay-
can müstəqil olsun. Hər şeydən
əvvəl, iqtisadi cəhətdən. Çünki is-
tənilən müstəqilliyin əsasında iq-
tisadiyyat durur. Məsələn, mən
burada çoxlu elektrik stansiyaları
tikdirdim. Məndən soruşurdular
ki, bunlar sənin nəyinə lazımdır?
Mən onlara bunu nə üçün etdiyimi

demirdim... Amma mən istəyirdim
ki, mənim ölkəm, mənim xalqım
istənilən şəraitdə müstəqil yaşaya
bilsin”.
    1982-ci ilin sonlarında ulu öndər
Heydər Əliyev Sovet İttifaqı Kom-
munist Partiyası Mərkəzi Komitəsi
Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ
Nazirlər Soveti Sədrinin birinci
müavini seçildi. Bu təyinat ümum-
milli liderimizin misilsiz dövlət
idarəçiliyi bacarığı ilə bağlı idi.
1982-1987-ci illərdə qüdrətli döv-
lətin rəhbərlərindən biri kimi gərgin
rejimdə fəaliyyət göstərməsinə bax-
mayaraq, görkəmli dövlət xadiminin
gündəlik iş qrafikində ən vacib mə-
sələlər sırasında Azərbaycan və
onunla bağlı problemlərin həlli da-
yanırdı. Sovetlər Birliyində hamı
Heydər Əliyev-Azərbaycan faktoru
ilə hesablaşır, heç kim Azərbaycanın
inkişafının qarşısını almağa, əsassız
torpaq iddiası irəli sürməyə cəsarət
etmirdi. Qərəzli təzyiqlər nəticəsində
1987-ci il oktyabrın 21-də ulu
öndərimiz siyasi hakimiyyətdən
uzaqlaşdırıldı. Bundan 15 gün sonra
Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
ayrılması məsələsi gündəliyə çıxa-
rıldı. Bununla da, Azərbaycanın
ağrı-acılarla dolu dövrü başlandı.
Tarixi torpaqlarımızın 20 faizi Er-
mənistan tərəfindən işğal edildi,
Azərbaycan xalqına qarşı 20 Yanvar
faciəsi, Xocalı soyqırımı törədildi.
    Azərbaycanın xilası ümummilli
lider Heydər Əliyevin adı ilə bağ-
lıdır. Bu böyük şəxsiyyət ali dövlət
vəzifələrində olmadığı dövrlərdə
belə, Azərbaycançılıq uğrunda xid-
mətlərini davam etdirmiş, həyatını
təhlükə qarşısında qoyaraq 1990-cı
ilin Qanlı Yanvar faciəsini törətdi-
yinə görə o zamankı sovet rəhbər-
liyini və faciənin digər təşkilatçı-
larını kəskin ittiham etmişdi.
    Bu bəyanatdan sonra milli
liderimizin Moskvada yaşaması
mümkün olmadı. O, 1990-cı il iyu-
lun 20-də Bakıya gəldi. Lakin bu-
rada – vaxtilə qurub-yaratdığı şə-
hərdə qalmaq, ağır fəlakət anında
xalqı ilə bir yerdə olmaq imkanı
verilmədiyindən iki gün sonra, iyu-
lun 22-də doğma Naxçıvana qayıtdı.
Və buradan bütün Azərbaycanın
qurtuluş mübarizəsinə rəhbərlik
etdi. Ulu öndərimizin Azərbaycan
naminə fəaliyyətinin 1990-cı ildən
sonrakı mərhələsi şərəfli xilaskarlıq
və quruculuq missiyası ilə zəngindir.
Bu missiyanın öz başlanğıcını gö-
türdüyü yer isə Azərbaycanın Nax-
çıvan Muxtar Respublikasıdır.
Xalqımızın böyük oğlunun 1990-cı
il iyul ayının 22-də Moskvadan
Naxçıvana qayıdışı Azərbaycanın
qurtuluş tarixinin parlaq səhifəsini
təşkil etmişdir. Bu böyük şəxsiyyətin
Azərbaycan və Naxçıvan parla-
mentlərinin deputatı, sonralar isə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının
rəhbəri kimi fəaliyyət göstərməsi
Naxçıvandan başlanan müstəqillik
yolunun bütün Azərbaycan siyasi
mühitində aparıcı qüvvəyə çevril-
məsi və milli dövlətçiliyin bərpası

istiqamətin də qəti addımların atıl-
ması ilə nəticələnmişdir.
    Ümummilli liderimizin ideyaları,
amalları bu gün də Azərbaycanın
yoluna işıq saçır, xalqımızı xoşbəxt
gələcəyə aparır. Dünya dövlətləri
sırasında layiqli yerini tutan Azər-
baycanın ulu öndərimiz tərəfindən
müəyyənləşdirilən inkişaf xəttini
hazırda ölkə başçısı cənab İlham
Əliyev uğurla davam etdirir. Xalqı -
mız əmindir ki, ümummilli lideri-
mizin siyasi kursu möhkəm əllər-
dədir. Bu kursu davam etdirən ölkə
rəhbəri nəinki regionda, bütövlükdə,
dünyada qəbul edilmiş siyasətçi
kimi Azərbaycanı, onunla birlikdə
Heydər Əliyev kursunu da yaşadır,
ölkəmizi inamla daha xoşbəxt gə-
ləcəyə aparır. 
    Bu gün Azərbaycanda əldə olu-
nan nailiyyətlərin bir səbəbi var –
o da təməli 1969-cu ildə qoyulmuş
inkişafın Heydər Əliyev modeli,
Heydər Əliyev quruculuq xəttidir.
“Azərbaycan dünyaya Günəş kimi
doğacaq”, – deyən ulu öndər
Heydər Əliyevin ideyaları Azər-
baycanı lider dövlətə çevirərək
xalqımızı daha işıqlı sabahlara doğru
aparmaqdadır. Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev demişdir: “Heydər Əliyev
öz siyasi dühası ilə Azərbaycanın
müasir simasını müəyyənləşdirmiş
və xalqımızın taleyində silinməz
izlər qoymuşdur. Onun siyasəti
nəticəsində əldə olunan misilsiz
nailiyyətlər göz qabağındadır. Bu
uğurlar paytaxtımızın daim yeni-
ləşən görkəmində, şəhər və ra-
yonlarımızın sürətlə modernləş-
məsində, iqtisadiyyat və elmdə,
təhsil, mədəniyyət və səhiyyədə,
eləcə də ictimai-siyasi həyatımızda
öz əksini tapmışdır”.
    Əsl siyasi liderlər öz cəsarəti,
prinsipial qərarları, ən çətin şəraitdə
çıxış yolu tapmaq məharəti ilə se-
çilən fitri istedada malik insanlardır.
Heydər Əliyev liderliyinin, Heydər
Əliyev öndərliyinin fərqləndirici
xüsusiyyəti isə yuxarıda sadaladı-
ğımız hər üç cəhəti təkcə öz xa-
rakterində əks etdirməsi deyil, onları
şah əsəri olan müstəqil Azərbaycan
dövlətinin bugünkü reallıqlarına
çevirməsidir.
    Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif
Talıbovun dediyi kimi: “Azərbay-
canda Heydər Əliyev siyasətinin
alternativi yoxdur. Bu siyasət ya-
şayacaq, özü ilə birlikdə Azərbay-
can xalqını da yaşadacaqdır. Bu
gün heç kimin şübhə etmədiyi re-
allıq bundan ibarətdir ki, dahi
Heydər Əliyev faktoru təkcə iyir-
minci əsr Azərbaycanının deyil,
iyirmi birinci əsr Azərbaycanının
da gerçək simasını və inkişaf pers-
pektivlərini müəyyənləşdirir. Bu
böyük şəxsiyyətin Azərbaycan na-
minə gördüyü işlər ölkəmizin milli
sərhədlərini aşaraq bütövlükdə re-
gionun və dünya sivilizasiyasının
da tərəqqisinə xidmət edir”.

“Şərq qapısı”

Ulu öndər Heydər Əlİyev: Nə qədər ki Azərbaycan var,
mən də varam, mən isə Azərbaycanda əbədi olacağam!

Dahi insanlar zamanın fövqünə yüksələrək öz dövrlərini ya-
radırlar. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Azər-

baycan üçün belə bir şəxsiyyətdir. Siyasi tariximizin 35 ilə yaxın
bir dövrü onun adı ilə bağlıdır. Buna görədir ki, ulu öndərimizin
adı milli dövlətçiliyimizin simvolu kimi səslənir. Qüdrətli şəxsiyyət
Heydər Əliyevin mənalı həyat yolu və fəaliyyəti tarixin sınağından
şərəflə çıxmış bütöv bir idarəçilik məktəbidir. Ulu öndər Azərbaycan
xalqının və dövlətinin milli maraqlarını hər şeydən uca tutan, onu
ümummilli məqsədlər naminə səfərbər etməyi bacaran lider, dahi
rəhbər idi.

Dahiliyin 
Heydər Əliyev zirvəsi
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Ulu öndər

Heydər Əliyev:
Bizim hamımızın bir Vətəni

var – bu, Azərbaycandır. Azər-
baycan torpağının hər guşəsi
hər birimiz üçün müqəddəs
yerdir.

c l d

    Bizim borcumuz bütün Azər-
baycanın simasını dəyiş dirməkdir.
Azərbaycanı inkişaf etmiş, sivi-
lizasiyalı, de mok ratik prinsiplərlə
yaşayan bir dövlətə, cəmiyyətə
çevirməkdir. Azərbaycan vətən-
daşlarının gələcək həyatını azad-
lıq, de mok ratiya yolu ilə təmin
etməkdir. Biz bu yolun yolçusu-
yuq. Bu yol xalq yoludur.

c l d

İndi hər bir azərbaycanlı qürur
hissi keçirə bilər ki, mən azər-
baycanlıyam, mə nim millətim,
mənim millətimin dövləti, ölkəm
vardır. Azərbaycan xal qının əsrin
sonunda əldə etdiyi nailiyyət
budur. 

c l d

Naxçıvan Azərbaycanın ən
qədim diyarlarından biridir, çox
zəngin tarixə malik olan Azərbay-
canın bir hissəsidir, qədim tarixi
olan Azərbaycan torpağıdır.

c l d

    Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi
nailiyyətdir. Biz bunu qoruyub
saxlamalıyıq. Naxçıvanın mux-
tariyyəti Naxçıvanın əldən getmiş
başqa torpaqlarının qaytarılması
üçün ona xidmət edən çox böyük
bir amildir. Biz bu amili qoruyub
saxlamalıyıq.

c l d

Naxçıvanda doğulmağım, ər -
səyə gəlməyim, təhsil almağım
mənim üçün əzizdir. Azərbaycana
rəhbərlik etdiyim zaman Naxçı-
vanda quruculuq işlərinin gö -
rülməsindəki fəaliyyətim də mə-
nim üçün əzizdir. Ancaq mənim
üçün bunların ha mı sın dan əziz
1990-cı ildən 1993-cü ilə qədər
burada yaşamağım, işləməyim
olubdur.

c l d

1990-1991-ci illərdə müstəqil-
lik yolunda mübarizə aparan
adamlar Naxçıvan əhalisinin,
demək olar ki, əksəriyyətini təşkil
edirdi. Naxçıvanın müstəqillik,
milli azadlıq əhval-ruhiyyəsi
bütün Azərbaycana təsir edirdi.
Məhz bunların nəticəsində Naxçı-
van bir çox ciddi addımlar atdı
və nəhayət, Azərbaycan Res -
publikasının dövlət müstəqil-
liyinin əldə edilməsində Naxçıvan
Muxtar Respublikası öz xid-
mətlərini göstərdi. 

c l d

    Naxçıvan Azərbaycanın elə
bir diyarıdır ki, burada milli
ruh, milli şüur çox yüksəkdir.
Naxçıvanda millilik, Azərbay-
cançılıq, türkçülük çox dərin
köklərə malikdir. 

c l d

    Naxçıvanlılar ən çətin za-
manlarda ruhdan düşmürlər, öz
işlərini irəli aparırlar, qururlar,
yaradırlar.

c l d

Mən istəyirəm ki, mənim ar-
zum, istəklərim, Azərbaycan döv-
ləti haqqında, müstəqil Azər-
baycanın gələcəyi haqqında və
Azərbaycanın ayrılmaz his səsi
olan Naxçıvan haqqında plan-
larım yerinə yetirilsin.

Mənim üçün hər şeydən əziz mənim xalqımdır, 
mənim Vətənimdir, mənim torpağımdır

Ümummilli lider Heydər ƏLİyеV:
    İstər bir azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, istərsə
də onun rəhbəri, Prezidenti kimi mənim həyat amalım yalnız bütün
varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyinə, ölkəmizin
iqtisadi, siyasi inkişafına xidmət olmuşdur. Bu yolda bütün gücümü
və iradəmi yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin
anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız xalqa arxalanmışam.
Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı təmin edib.

*   *   *
Harada yaşayırsan-ya şa, Vətəndən, ana tor  paq  dan şirin şey yox -

dur. Siz dü şün  mə yin ki, Azər    baycan si zə nə et mə lidir? Düşünün ki,
siz Azər baycana nə etməli si niz. Şərt odur ki, in  san mil ləti, Və təni, tor -
pa  ğı üçün nə edir. Mən hə mişə be lə ya şa mı şam.

*   *   *
    İndi bütün həyatımı təhlil edəndə görürəm ki, hər halda, bir başlıca
hadisə var, o da budur ki, mən Azərbaycanın müstəqilliyini təmin edə
bilmişəm. Onu daxili çəkiş mələr alovunda, dağıntılar və qan içində
məhv olmağa qoymamışam... Hər bir vicdanlı vətəndaş anlamalıdır ki,
bizim müstəqilliyimizin bu günü və gələcəyi Azərbaycan xalqının bir-
liyindən, Azərbaycan xalqının həmrəyliyindən, Azərbaycan xalqının
müstəqilliyini qorumaq əzmindən asılıdır. 

*   *   *
Mən həyatım, bütün əmək fəaliyyətim dövründə ancaq xalq üçün,

insanlar üçün düşünmüşəm, xalq üçün yaşamışam, insanlar üçün
yaşamışam...

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlhаm ƏLİyеV: 

      Dahi Heydər Əliyev şəxsiyyətinin Azərbaycan dövlətçilik tarixində
müstəsna yeri vardır. Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı
kimi Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi və tarixi
uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə,
müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasına və xalqımızın müstəqillik
arzusuna çatmasına nail olmuşdur. Məhz Heydər Əliyevin fəaliyyəti
nəticəsində Azərbaycan özünün geostrateji, iqtisadi və mədəni poten-
sialından istifadə edərək Şərqlə Qərb arasında etibarlı körpü rolunu
oynamağa başlamış və dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən
birinə çevrilmişdir. 

*   *   *
    Heydər Əliyev bütün dövrlərdə bütün sınaqlardan şərəflə çıxmışdır.
Bütün mübarizələrdə – istər daxili, istər beynəlxalq müstəvidə, bütün
dövrlərdə doğma Vətənini müdafiə etmişdir və qələbə qazanmışdır.
Əgər biz tarixə bir daha nəzər salsaq, görərik ki, Heydər Əliyevsiz
dövrlər Azərbaycan üçün böyük fəlakətlərlə nəticələndi. Yaşadığımız
indiki dövr Azərbaycan üçün uğurludur və bunun da tək səbəbi var.
Çünki bu gün Heydər Əliyev siyasəti yaşayır, onun ideyaları yaşayır,
onun qurduğu müstəqil dövlət yaşayır və güclənir.

*   *   *
    Heydər Əliyev yaşayır. Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır. Nə
qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaqdır. Biz – ulu öndərin da-
vamçıları onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müs-
təqilliyimizi qoruyacağıq.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri Vasif TALIBOV:

    Müasir dövrdə müdrik dövlət xadimi Heydər Əliyevin adı müstəqil
Azərbaycan dövlətinin rəmzi kimi səslənir. Müstəqil Azərbaycanın
simasını müəyyənləşdirmiş bu qüdrətli şəxsiyyət xalqımızın tarixində
və taleyində silinməz izlər qoymuşdur.

*   *   * 
    Azərbaycan müstəqil dövlət kimi mövcudluğuna və müasir dünyanın
siyasi arenasında tutduğu mövqeyə görə qurucu və xilaskar lider
Heydər Əliyevə borcludur.

*   *   * 
    Bu gün ölkəmizin və muxtar respublikamızın sosial-iqtisadi, elmi
və mədəni həyatında gedən proseslərin kökündə fəal yaradıcı gücə
malik olan Heydər Əliyev milli dövlətçilik konsepsiyası, inkişafın
Heydər Əliyev modeli dayanır. Gecəli-gündüzlü fədakar əməyi ilə
müstəqil Azərbaycan dövlətini yaradan, Azərbaycanı öz həyatının mənası
bilən ulu öndərimizin xalqımız qarşısında xidmətləri unudulmazdır.
Özündən sonra qüdrətli Azərbaycan adlı möhtəşəm abidə qoyub gedən
ümummilli liderimizin adı, siyasi və dövlətçilik fəaliyyəti müstəqil
Azərbaycanla birgə yaşayır və yaşayacaqdır!

Mən həyatımı insanlara səadət gətirməyə həsr etmişəm

Mən balaca bir evdə, zəhmət-
keş ailəsin də bir yaz günü

dünyaya göz açmışam. Anadan
olanda, yəqin ki, beş-on, uzağı

otuz-qırx nəfər sevinib. İndi,
bəlkə də, bir o qədər qeyri-

təvazökar səsləndi, amma
deməliyəm ki, anam məni

bütövlükdə Azərbaycanımız
üçün dünyaya gətirib. Doğma,

canım-varlığım qədər sevdiyim
Azərbaycanım mənim

qibləgahımdır. Bütün şüurlu
ömrümü onun inkişafına,
tərəqqisinə həsr etmişəm. 
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     Tufanlar, qasırğalar tüğyan edən zamanda

Gəldi Ulu Öndərim Simurqun qanadında,
Sönmüş, donmuş çöhrələr gül açdı Naxçıvanda.
Gözümüzün işığı, nuru, ziyası gəldi,
Anam Azərbaycanın Heydər dühası gəldi!

Gəldi işıq selitək, gəldi odlu Günəştək,
İşığını, nurunu hər ürəyə səpərək,
Sönmüş ümidlər belə açıldı çiçək-çiçək.
Ağrıların, dərdlərin minbir çarası gəldi,
Anam Azərbaycanın Heydər dühası gəldi!

Yandı sönmüş ocaqlar, külümüz köz-köz oldu,
Zülmət gecələrimiz işıqlı gündüz oldu,
Məsləkimiz tərtəmiz, amalımız düz oldu.
Gəldi, ulu yurdumun ciyərparası gəldi, 
Anam Azərbaycanın Heydər dühası gəldi!

İşıq oldu, nur oldu Vətənin başı üstə,
Qoydu yenə birbəbir düşən daşı daş üstə,
Ucaldı millətimin səsi hey pərdə-pərdə,

Dünyanın hər yerindən ən xoş sədası gəldi,
Anam Azərbaycanın Heydər dühası gəldi!

Gün doğdu millətimin taleyinə, baxtına,
Döndü Ulu Öndərim xoşbaxtlar xoşbaxtına,
Tanrı qaldırdı onu Göyün yeddi qatına.
“Mən yenə sizinləyəm!” – müdrik sədası gəldi,
Anam Azərbaycanın Heydər dühası gəldi!

Deyirdi: “Azərbaycan ürəyim, nəfəsimdi,
Xalqım xoşbəxt yaşasın! – Bax bu mənim bəsimdi.
Xalqın ucalan səsi elə mənim səsimdi,
Görmədiyim işləri İlham vuracaq başa,
Yaşa, Azərbaycanım! Yaşa, min illər yaşa!”

Millətinin önündə durub bu gün dağ kimi,  
Xalqına yol göstərir yanan bir mayak kimi,
Ucaldır öz yurdunu göylərə bayraq kimi.
Əyilməzlik simvolu, bürcü, qalası gəldi,
Gəldi, Ulu Heydərin İlham dühası gəldi!

Yolu Heydər yoludur, yolu millət yoludur,
Xalqa, elə, Vətənə bir sədaqət yoludur, 

Hər işi, hər əməli hünər, qeyrət yoludur.
Gəldi, sönməz Günəşin nuru, şüası gəldi,
Gəldi, Ulu Heydərin İlham dühası gəldi!

Dünyanın dodağında Azərbaycan sözü var,
Dünyanın ocağında Azərbaycan közü var,
Hələ də torpağımda neçə düşmən gözü var,
Kor olacaq o gözlər – haqqın davası gəldi,
Gəldi, Ulu Heydərin İlham dühası gəldi!

Naxçıvan hər sınaqdan çıxıb üzüağ, mətin,
Düşmən  görüb bu yurdun cəsarətin, qeyrətin.
Bu məğrur, zəhmətsevər, əyilməyən millətin
İmzaların içində adı, imzası gəldi,
Gəldi, Ulu Heydərin İlham dühası gəldi!

Cənnət olub Vətənim – köksümə sığmır ürək,
İnanıram, bir gün də Naxçıvanım güləntək
Qarabağım gülərək zil səsiylə deyəcək:

– Şuşaya, Xocalıya eli, obası gəldi!
Gəldi, Ulu Heydərin İlham balası gəldi!
Gəldi, Ulu Öndərin İlham dühası gəldi!

Heydər Əliyev yolu

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhаm ƏLİyеV: Mən Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə inanıram. Əminəm ki, ölkəmiz
bundan sonra da inkişaf edəcək, daha da güclənəcəkdir. Ölkəmiz müasir dövlətə çevriləcəkdir. Ancaq bütün bunları həyata
keçirmək və Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün, ən başlıcası, ölkədə Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir.
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