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OXUCUYA
2003-cü il dekabrın 12-də okeanın o tayından, uzaq
Klivlenddən xalqımızı, dünyadakı xeyirxahlarımızı,
Azərbaycanın dostlarını sarsıdan müdhiş xəbər gələndən
bəri müxtəlif adamların dilindən səslənən bir ifadəni, təkrar
da olsa, yada salmamaq olmur: "Heydər Əliyev haqqında
keçmiş zamanda danışmaq çətindir". Bu, həqiqətən, belədir.
Çünki Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın ən yeni tarixinin
son qərinəsində deyil, həm də keçmiş SSRİ-nin tarixinin
müəyyən bir dövründə silinməz iz qoymuş ən görkəmli
şəxsiyyətdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasınm son
onillik tarixi isə bilavasitə onun adı ilə bağlıdır. Eyni
zamanda, Heydər Əliyev zəmanəmizin diplomatiya
tarixində ən görkəmli simalardan biri kimi tanınmışdır. Ona
görə də otuz ildən artıq bir dövrdə siyasi hakimiyyətin
zirvəsində olan Heydər Əliyevi xalqımızın milli sərvəti,
Azərbaycanm bəxtinə düşmüş Tanrı payı adlandıranlar,
Corc Vaşinqton, Franklin Ruzvelt, Uinston Çörçill, Şarl de
Qoll, Konrad Adenauer kimi siyasətçilər və dövlət
xadimləri ilə müqayisə edərək, onun hələ sağlığında canlı
əfsanəyə çevrildiyini deyənlər heç də yanılmırlar.
Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyinin birinci
dövrü Azərbaycanın ən yeni tarixində dönüş illəri, ictimaiiqtisadi həyatın, elm, mədəniyyət və incəsənətin sürətlə
tərəqqisi dövrü olmuşdur. Bugünkü Azərbaycanın dövlət
suverenliyi və iqtisadi müstəqilliyi, dünya iqtisadiyyatına
sıx inteqrasiyası prosesi məhz həmin illərdə təməli
qoyulmuş potensial olmadan mümkün deyildi. Bunu təkcə
Azərbaycan müəllifləri deyil, müxtəlif ölkələrin siyasi və
dövlət xadimləri də dəfələrlə vurğulamışlar.
Bununla belə, Heydər Əliyevin ən böyük xidməti
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlaması, onu
əbədi və dönməz etməsi, ölkəmizin dünya birliyində layiqli
yer tutmasmı təmin etməsi olmuşdur. Sözdə bir-iki kəlmə
ilə ifadə edilən bu taleyüklü vəzifələrin yerinə
yetirilməsinin arxasında Heydər Əliyev şəxsiyyətinin
gecəli-gündüzlü, ağlasığmaz dərəcədə gərgin və
məqsədyönlü fəaliyyəti dayanır. Həmin illərə ötəri nəzər
salanda, hətta onun kimi nəhəng, müdrik, qətiyyətli, polad
iradəli insanın da bu qədər işin öhdəsindən necə gələ
bildiyinə heyrətlənməmək mümkün deyildir. Amma
bu, həqiqətdir. O da həqiqətdir ki, buna yalnız Heydər
Əliyev nail ola bilərdi.

4
Prezident Heydər Əliyevin Azərbaycan, xalqımız, bütün
region üçün gördüyü misilsiz işlər özlüyündə nə qədər böyük
və əhəmiyyətli olsa da, biz bunların əzəmətini, bəlkə də, hələ
olduğu kimi dərk edə bilmirik. Yəqin ona görə ki, Heydər
Əliyev kimi dahinin müasiri olduğumuz üçün bütün bu
nəhəng işlər bizə çox adi görünür. Bu baxımdan, xalqımızın
görkəmli oğlunun ən yaxın dostları - Ukraynanm Prezidenti
Leonid Kuçma "Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevin
böyüklüyünü hələ bundan sonra daha dərindən dərk
edəcəkdir", Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev isə
"onun öz xalqı qarşısında xidmətlərinin əsl qiymətini gələcək
nəsillər verəcəkdir" - deməkdə tamamilə haqhdırlar.
Fransada çıxan "Kuryer İnternasional" jurnalının 2003cü il may nömrəsində nəşrin baş redaktoru Aleksandr Adlerin
Prezident Heydər Əliyevin 80 illik yubileyi münasibətilə
dərc olunmuş geniş məqaləsində deyilir: "Tanrı bu şəxsiyyəti
təkcə öz xalqına deyil, həm də başqa xalqlara son dərəcə
mürəkkəb bir tarixi məqamda göndərmişdir. O, bir sıra ciddi
böhranlar keçirmiş və onları dəf etmişdir. O, hamısına
mətanətlə sinə gərmiş və onu mənən və cismən məhv etmək
üçün göstərilmiş bütün cəhdlərə baxmayaraq, daha
yüksəklərə qalxmışdır".
Bəli, Heydər Əliyev, həqiqətən, yüksəklərə qalxmışdı,
əlçatmaz zirvə idi. Ona görə də məlum aforizmdə deyildiyi
kimi, dağın, zirvənin əzəmətini ətəyindən yox, kənardan
baxmaqla görmək mümkündür. Bu mənada ümummilli
liderimiz, xalqımızın dahi oğlu haqqında dünyanın görkəmli
siyasi və dövlət xadimlərinin, biznes nümayəndələrindən
tutmuş diplomatlara, ədəbiyyat, elm, mədəniyyət və
incəsənət xadimlərinə, jurnalistlərə qədər ən müxtəlif peşə
sahiblərinin dilindən səslənən fikirlər Heydər Əliyev
şəxsiyyətinin, Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin sözləri ilə desək, "siyasət nəhəngi"nin əzəmətini daha
dolğun dərk etməyə imkan verir.
Ümidvarıq ki, bu kitabda toplanmış materiallar Heydər
Əliyev şəxsiyyətini, müasir tarixdə onun müstəsna rolunu
qiymətləndirməkdə indiki və gələcək nəsillər üçün faydalı
olacaqdır.
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