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ÖN SÖZ 
 

Azərbaycan xalqının ümummilli  lideri, dövrümüzün və 
türk dünyasının böyük oğlu Heydər Əlirza oğlu Əliyevin 
ömür yolu, həyat və fəaliyyəti, şəxsiyyəti ilə bağlı neçə-neçə 
kitab, elmi əsər, publisistik məqalə yazılmış və çox güman 
ki, bundan sonra da yazılacaqdır. Müasirləri hələ Heydər 
Əliyevin sağlığında onun siyasi təliminin mahiyyətini dərk 
etməyə çalışmışlar. Elə buna görə də əlinizdəki bu kitab - 
«Kremli fəth etmiş böyük oğlu» işıq üzü görmüşdür. Kitabın 
müəlliflərinin hər ikisi – İltifat İbrahim oğlu Quliyev və 
Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev böyük insan Heydər Əliyevin 
komandasına daxil olan, əsl ziyalılardır.  
Əvvəlcədən deyək ki, Heydər Əliyev kimi böyük bir şəx-

siyyət haqqında kitab yazmaq çox məsuliyyətli, çətin və 
çətin olduğu qədər də çox şərəflidir. Kitabın birinci səhifə-
sindən sonuncu səhifəsinədək oxuyub görürsən ki, müəllif 
ən çox şahidi olduğu hadisələri, mətbuatda işıq üzü görmüş 
və həqiqətə çevrilmiş faktları, dəlilləri, iştirakçısı olduqları 
tədbirlərin faydalılığı və onların Heydər Əliyevlə bağlılıq 
dərəcəsi haqqında daha dolğun, daha sanballı, aydın və 
konkret faktları qələmə almışlar. 1969-cu ildən respublikaya 
başçılıq edən Ulu Öndərin ilk 14 illik fəaliyyəti, sonralar 
Moskvada fəaliyyət dövrü və bu dövrdə Azərbaycana 
göstərdiyi kömək və qayğılar, SSRİ adlı ölkənin 
dağılmasında H.Əliyev kimi bir şəxsiyyətin Kremldən 
uzaqlaşdırılmasında M.S.Qorbaçov kimi simasız rəhbərlər 
tərəfindən istefaya göndərilməsi kitabda geniş şərh 
olunmuşdur. Həmçinin H.Əliyevin Moskvadan Azərbaycana 
qayıdışı və bu qayıdışdan sonra yaranan problemlər, 
respublikanın faciəli həyatı H.Əliyevin Azərbaycan Ali 
Sovetinə sədr seçilməsi, sonralar Azərbaycana rəhbər 
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vəzifəyə dəvət edilməsi və  seçilməsi də ətraflı şərh 
edilmişdir.  

Kitabda Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü 
dövründə H.Əliyev şəxsiyyəti və Azərbaycan gerçəkliyi, 
H.Əliyevin dövlətçilik irsi Yeni Azərbaycan Partiyasının 
yaradıcısı olması, milli mənəvi dəyərlərə qayıdış, ordu quru-
culuğunun ön plana  çəkilməsi, daxili və xarici siyasətin 
yenidən qurulması üçün həyata keçirilən tədbirlər də burada 
öz əksini tapmışdır. Müəlliflər çalışmışlar ki, H.Əliyevin 
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına göstərdiyi xidməti, 
səhiyyə, təhsil, mədəniyyət, incəsənət, idman və digər 
sahələrdə dövlət başçısının qazandığı uğurları dəqiqliyi ilə 
qələmə alsınlar. Müəlliflər H.Əliyev cənablarını oxuculara 
böyük və tarixi bir şəxsiyyət, çox böyük və uzaqgörən 
siyasətçi, təmkinli, ideyalı dövlət başçısı, xalqa arxalanan 
prezident, böyük iqtisadçı, görkəmli diplomat, məharətli və 
qabiliyyətli, təşkilatçılığı ilə fərqlənən    dövlət başçısı, əsl 
vətənpərvər kimi təqdim edirlər. Təkcə bir fakt deyək: 1990-
cı ilin yanvar ayının 19-20-nə keçən gecə M.S.Qorbaçovun 
göstərişi ilə Bakıda faciə törədildi. Bu faciənin baş sifarişçisi 
əlbəttə ki, ermənilər idi. M.S.Qorbaçovun təkidi ilə istefaya 
göndərilən və hər an izlənilən H.Əliyev xəstə olduğu halda 
qorxu bilmədən Moskvadakı Azərbaycan nümayəndəliyinə 
gəlib ölkəyə qarşı imperiyanın təcavüzünü pisləyir, həyəcan 
təbilini dünya ictimaiyyətinə çatdırır və xalqımıza dərin 
hüznlə baş sağlığı verir. Kitabda H.Əliyevin xarici ölkələrin 
səfirləri və xarici ölkə rəsmilərinin Bakıda xoş niyyətlə 
qarşılayıb, mehribanlıqla yola salması, işğal olunmuş 
ərazilərimizin düşmən tapdağından azad edilməsi üçün 
həyata keçirdiyi tədbirlər də faktlar əsasında göstərilərək, 
şərh olunur. Kitabı oxuduqda bir daha görürük ki, H.Əliyev 
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keçmiş SSRİ də yeganə dövlət xadimidir ki, imperiya 
daxilində milli azadlıq hərəkatının lideri olmuşdur.  

Dünyanın aparıcı dövlət başçıları  və siyasətçiləri bir qayda 
olaraq daim H.Əliyevlə  məsləhətləşmələr aparmış, onun 
şəxsiyyətinə, tutduğu mövqeyə, siyasi uzaqgörənliyinə 
hörmətlə yanaşmışlar. Son on ildə H.Əliyevin  şəxsən özünün 
68 dəfə xarici ölkələrə rəsmi səfəri və saysız-hesabsız 
diplomatları, onlarca ölkə başçını Bakıda və Naxçıvanda 
qəbul etməsi və s. kimi vacib məsələləri müəlliflər ardıcıllıqla 
qələmə almışlar.  

XX əsr dünya siyasətinin ən parlaq ulduzlarından biri 
olan H.Əliyev həm də fenomen bir şəxsiyyətdir. Elə buna 
görədir ki, nəhəng Sovet imperiyasının ən uca kürsüsündəki  
vəzifəsindən zorla, xəyanətkarlıq və fitnəkarlıqla 
uzaqlaşdırılsa da H.Əliyev ruhdan düşmür, özünün daxili 
qüvvəsini, potensialını işə salır, xalqın köməyi, sözü və 
tələbi ilə ön sıraya çıxır və uğur qazanır. Müəlliflərin böyük 
oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutduqları kitabda bütün bunlar 
haqqında ətraflı söhbət açılır və H.Əliyev uzaqgörənliyinin 
müəlliflərə bəlli olan tərəfləri göstərilir. Arzu edirəm ki, 
istəkli oxucular bu kitabı həvəslə, maraqla oxusunlar. Belə 
olarsa onlar İltifat müəllimlə, Fikrət müəllimin illərlə 
zəhmətə qatlaşıb belə bir kitabın ərsəyə gətirilməsinə öz 
qiymətlərini verə bilərlər.  
                                    Akademik BUDAQ BUDAQOV 

AMEA Akademik H.Ə. Əliyev adına  
Coğrafiya İnstitutunun direktoru,  

                               Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri. 



КРЕМЛИ ФЯТЩ ЕТМИШ БЮЙЦК ТЦРК ОЬЛУ 

 5 

 
KREMLI FƏTH ETMIŞ BÖYÜK TÜRK OĞLU 
 

İnsan övladı işıqlı dünyamıza gəlir, ailədə, təhsil 
ocağında təlim, tərbiyə və təhsil alır, böyüyür, inkişaf edir, 
xalqına, millətinə xidmət göstərir,  ad, san qazanır. Hər bir 
xalqın, hər bir millətin qismət payına elə şəxsiyyətlər düşür 
ki, həmin xalq, həmin millət bu şəxsiyyətlərin adı, soyadı ilə 
tanınır, yüksəlir, ucalır. Bu yüksəlişin və ucalığın sayəsində 
yaranan və mövcud olan dövlət dünya sivilizasiyasında 
özünə layiq mövqeyinə çatır. Bu gün biz tarixə nəzər salıb 
iftixarla deyə bilərik ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan 
millətinin də qismət payına belə şəxsiyyətlər düşmüşdür. 
Odlar yurdu Azərbaycanımız üçün misilsiz xidmətləri olan 
böyük şəxsiyyətlərdən, beynəlxalq aləmdə geniş tanınan, 
ictimai-siyasi və dövlət xadimlərindən söz düşəndə ürəyində 
doğma vətənimizə məhəbbəti olan hər bir insan qürur və 
fərəh hissi keçirir, haqlı olaraq qürrələnir, fəxr edir. Ona 
görə ki, bu torpaq, bu diyar adları dünyanın tarixi 
səlnamələrini bəzəyən cahanşümül insanlar yetirmişdir. Belə 
insanlar özlərinin daxili və xarici siyasətləri, dövlətçiliyin 
möhkəmləndirilməsi, inkişafı və qorunması, yüksək əxlaqi 
və mənəvi keyfiyyəti, dərin biliyi, elmi zəkalılığı,  fitri 
istedadları, uzaqgörənliyi, dünya siyasətinin,  elminin, 
mədəniyyət və incəsənətinin inkişafına təkan verən 
qabiliyyət və bacarıqlarını sərf edərək yurdumuza, 
bütövlükdə bütün Azərbaycanımıza şöhrət gətirmişlər. Biz 
fəxr edirik ki, bu cür dahilərlə, bir ölkənin övladlarıyıq, bir 
millətin vətəndaşıyıq. Heç nə ilə əvəz olunmayan uğurlarını, 
dünyanın hər yerindən gələn xoş sədalarını eşidəndə belə 
şəxsiyyətləri bizlərə - xalqımıza bəxş etdiyi üçün ulu tanrıya 
dua edirik. Ulu tanrının bizlərə - xalqımıza bəxş etdiyi 
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əvəzsiz varlıq - dahi və böyük şəxsiyyətlərdən biri də ulu 
öndərimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir. 

İnkar edilməz, danılmaz faktdır ki, xalqımızın qismət pa-
yına belə bir şöhrətli insan - böyük bir şəxsiyyət nəsib 
olmuşdur. Sözün həqiqi mənasında Heydər Əliyev əvəz 
olunmaz insan, dünya şöhrətli siyasətçi, müstəqil 
dövlətimizin bayraqdarı, müdrik bir şəxsiyyət kimi tanınmış 
və tarixin ən yaxşı səhifələrində özünə yer tutmuşdur. 

Əvvəlcədən deyək ki, Heydər Əlirza oğlunun ömür yolu 
heç də hamar olmamışdır. Şərəflə, üzüağ və başucalıqla başa 
vurduğu mənalı həyatının acısını da, ağrısını da görmüşdür: 
yersiz tənələrlə üzləşmiş, haqsız olaraq vəzifəsindən uzaq-
laşdırılmışdır. Lakin heç zaman ruhdan düşməmiş, 
qırılmamış, bütün zərbələrə özündə güc tapmış, saf əqidəsi, 
pak əməli, mənalı həyat ideyası uğrunda öz yolundan 
dönməmişdir: o sözünü hər yerdə hər kəsin üzünə deməyi 
bacarmışdır. Öz sözünü hər yerdə üzə dediyinə, həqiqəti 
aşkarladığına görə saysız-hesabsız dost qazanmışdı. Gəlin 
açıq danışaq: Heydər Əliyev saysız-hesabsız dost qazansa 
da, az da olsa düşmən də qazanırdı. Bu qismə aid olan kəslər 
ondan çəkinirdilər, qorxurdular. Çünki, belə adamlar müstə-
qilliyə öz şəxsi mənafeyi, vəzifə pilləsi, şan-şöhrət naminə 
can atırdılar və arzularına da çatmışdılar. Ancaq Heydər 
Əliyevin dilindən çıxan acı həqiqətlər onların yuxusuna necə 
deyərlər haram qatırdı. Elə bu səbəbdən də onlar Heydər 
Əlirza oğlu Əliyevin doğma vətəninə - Azərbaycana 
qayıdışına mane olmağa çalışır və bunun üçün dəridən-
qabıqdan çıxırdılar. Niyə? 

Hesab edirəm ki, bu sualın cavabı Heydər Əliyevi yaxın-
dan tanıyanlar, onun mənalı və keşməkeşli ömür yoluna 
bələd olanlar üçün aydındır. Bununla belə çoxsaylı, obyektiv 
və əsas cavablardan biri budur ki, Heydər Əliyev 
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dövlətimizdə tayı-bərabəri olmayan böyük bir şəxsiyyət, əsl 
fenomen idi. Fenomen olduğu üçün də son dərəcə qeyri-
adiliyi ilə seçilirdi. Sanki allah-təaladan ona xüsusi bir vergi, 
fitri istedad verilmişdi. Fitri istedada malik insanlar təkcə 
siyasətdə deyil, ədəbiyyatda, incəsənətdə, elmin müxtəlif 
sahələrində olmuşdur. Bizim xalq bu sahədə də başı uca 
olmaqla özünü xoşbəxt saya bilir. Fəlsəfə və ictimai fikir 
sahəsində Mirzə Fətəli Axundov, mədəniyyət və incəsənət 
aləmində Üzeyir Hacıbəyov, Qara Qarayev, ədəbiyyatda 
Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Hüseyn Cavid, 
dövlətçilikdə Şah İsmayıl Xətai kimi nəhəng 
şəxsiyyətlərimizlə iftixar hissi keçiririk. Yaşadığımız dövrün 
dünya şöhrətli siyasətçiləri sırasında fenomen şəxsiyyət kimi 
tanınanlar çox da deyildir. Sevindirici haldır ki, bu azlıqlar 
sırasında türk dünyasının, müsəlman aləminin nümayən-
dələri az deyildir. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün XX əsrin 
görkəmli siyasətçiləri sırasında özlərinə layiqli yer tutmuş 
Atatürkün, Camal Əbdül Nasirin və Heydər Əliyevin 
adlarını çəkə bilərik.  Xalqımızın sayılıb seçilən ictimai-
siyasi və dövlət xadimlərindən biri olan Heydər Əliyevin 
Bakıda gəlib yaşamasına hər cür maneçilik törədilməsinin 
səbəbini də elə burada axtarmaq lazımdır. 

Keçmiş Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası və Sovet 
dövlətinin görkəmli xadimi Sovet İKP MK Siyasi 
Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci 
müavini Heydər Əlirza oğlu Əliyevin, yuxarıda göstərilən 
vəzifələrindən istefası, sonrakı siyasi həyatı və fəaliyyəti 
daima bir azərbaycanlı – ziyalı kimi bizi düşündürmüş və 
onun siyasi fəaliyyətinə olan marağımızı hədsiz dərəcədə 
artırmışdır. Ermənilərin fitvası və M.Qorbaçovun məkrli 
siyasəti ilə istefaya göndərilən xalqımızın sevimlisi Heydər 
Əliyev 20 yanvar faciəsində baş verənlər barədə beynəlxalq 
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aləmə ətraflı məlumat verdi. Böyük və tanınmış siyasi 
xadimin hələ 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərliyi 
dövrü Respublikamızın müttəfiq respublikalar arasında 
birinci yerlərdə getməsi, SSRİ kimi dünyanın nüfuzlu super 
dövlətinin vacib sahələrindən birinə  neçə illərdən bəri 
rəhbərlik Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətində diqqəti 
çəkən məqamları şərh etməyi özümüzə borc bilirik. 
Azərbaycan Xalq təsərrüfatının bütün sahələrində sanballı 
uğurlar qazanmış və o vaxtlarda dəbdə olan yarış 
qabaqcılları sırasında olmuşdur. Təsadüfi deyildir ki, O 
Sov.İKP MK-nin Siyasi Bürosuna üzv seçilmişdir. Müttəfiq 
respublikaların rəhbərləri arasında seçilən Heydər Əlirza 
oğlu Əliyevin öz xalqına bağlılığı, əməyi, qabiliyyət və 
fərasəti onu daha yüksək vəzifəyə çatdırır: Heydər Əlirza 
oğlu Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini 
vəzifəsinə irəli çəkilir. Bu vəzifədə o öz əməksevərliyi, 
prinsipiallığı, paklığı ilə seçilir. Bütün bunlara baxmayaraq 
1987-ci ildə o, tutduğu vəzifədən istefa verir. Xüsusən 
Heydər Əliyevin Moskva Kreml Sarayından Dünya erməni 
mafiyasının canfəşanlığı və o vaxtki Sov. İKP-nin Baş katibi 
M.S. Qorbaçovun şəxsən özü tərəfindən uzaqlaşdırılaraq 
istefaya göndərilməsi, ev dustağı həyatı bizi ciddi narahat 
etmişdir.  

Hörmətli oxucular! Heydər Əliyev haqqında danışmaq, 
onu müdrik dövlət xadimi kimi qiymətləndirmək və onun 
siyasi fəaliyyətindən bəhs edən kitab yazmaq çox 
məsuliyyətli və ağır bir işdir. Lakin məsuliyyətli olduğu 
qədər də şərəflidir. Ulu öndərin haqqında, daha doğrusu 
həyatının fırtınalı ayları  və illəri barədə yazmış olduğumuz 
məqalələr əsas verir ki, onun siyasi fəaliyyəti haqqında kitab 
yazaq. Bir ziyalı kimi həmin illərə ötəri də olsa nəzər 
salmaq, Azərbaycanda ictmai siyasi vəziyyəti təhlil etmək, o 
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dövrün mətbuatında hökm sürən senzuranın tüğyan etdiyi 
çağlarda  belə, Heydər Əliyevin əleyhinə respublika 
rəhbərlərinin və Azərbaycan hökümətinin məqsədyönlü iş 
aparması kimə, hansı bir vətəndaşa, ziyalıya məlum deyildi?  
Bu həqiqətdir. Rus atalar sözündə hikmətli bir kəlam var: 
«həqiqəti hamı tərifləyir, lakin onu hamı demir». Bədxahlar, 
nankorlar da belədir, həqiqət sözünü tərifləyirlər, ancaq 
həqiqətin özünü demirlər. Biz qələmi əlimizə alıb öz 
gördüklərimizi, bildiklərimizi yazmağa başlayanda əsl 
həqiqəti üzə çıxarmaq, hər şeyi olduğu kimi deməyə 
çalışdıq. 

Heydər Əliyevin SSRİ rəhbərliyinin və dünya ermənilə-
rinin qurduğu tələdən öz mahir kəşfiyyatçı bacarığı ilə xilas 
olaraq sağ-salamat Azərbaycana gəlməsi respublika rəhbər-
liyini təşvişə salmışdı. Onlar hamısı qorxu və vahimə içəri-
sində idilər.  

Yeri gəlmişkən onu da deyək ki, Heydər Əliyev harada 
hansı vəzifədə işləyirsə işləsin, hətta işsiz olanda da həmişə 
və hər yerdə sözünü açıq şəkildə, heç kəsdən, heç nədən 
çəkinmədən üzə deyərdi. Bax buna görə də saysız-hesabsız 
dost qazanırdısa, az da olsa düşmən də qazanırdı. Bu 
sonuncu qrupa aid olan adamlar Heydər Əlirza oğlunu 
xoşlamırdı. Üstəlik bu adamlar ondan çəkinirdilər. Elə bu 
səbəbdən də Heydər Əliyevin Azərbaycana və ilk növbədə 
Bakıya gəlib yaşamasına mane olurdular. Bütün çətinliklər 
və hər cür gözlənilən təxribatlara baxmayaraq o, bir başa 
Bakıya – kiçik qardaşı, dünya şöhrətli alim Cəlal Əliyevin 
yanına gəldi, onun mənzilində yaşamağa başladı. Di gəl ki, o 
burada çox qala bilmədi. Səbəb bir idi: çox qəribə və qəribə 
olduğu qədər də maraqlı bir vəziyyət yaranmışdı: uzun illər 
respublikaya başçılıq etmiş, SSRİ adlı nəhəng bir dövlətin, 
hökumətin rəhbərlərindən biri olan Heydər Əliyevin Bakıda 
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normal yaşaması üçün nəinki şərait yaradılmamışdı, hətta 
onun qardaşı evində yaşaması da təhlükəli idi. 

Heydər Əliyev Moskvadan Bakıya gəlməsi və qardaşı, 
görkəmli elm xadimi, bütün azərbaycanlılara xas olan milli 
mentaliteti və milli, mənəvi, əxlaqi və mədəni dəyərləri ilə 
həmişə seçilmiş akademik Cəlal Əliyevə məxsus evdə 
yaşamağa, burada rahatlanaraq onun sonrakı fəaliyyəti 
çərçivəsində hərəkət etməyi o vaxtki respublika rəhbərliyini 
şok vəziyyətinə salmışdı. Təsadüfü deyil ki, akademik Cəlal 
Əliyevin yaşadığı həmin o mənzildəki otağın pəncərəsi 
dövlətin güc strukturları tərəfindən nəzarətə götürülmüş, 
qranatomyotdan atəş açacaqları ilə onu hədələyib xəbər-
darlıq etmişdilər. Beləliklə, Heydər Əliyev kimi bir dahinin 
qardaşıgildə üç gündən artıq yaşamasına imkan verilmədi. 
Sual olunur belə bir halda bəs Heydər Əliyev hara getməli, 
harada yaşamalı idi? Respublika rəhbərlərinin və 
hökumətinin nankorluğuna bir baxın...! Bu və digər 
məsələləri nəzərə alan Heydər Əliyev Bakıya qayıdışının 3-
cü günü doğma Naxçıvan torpağına gəldi və hadisələrin 
sonrakı inkişafı prosesində Ulu Tanrı Heydər Əliyevə qarşı 
çıxanları, ona nankorluq edənləri, üzünə ağ olanları, başda 
Ə.Vəzirov, A.Mütəllibov, V.Hüseynov və İ.Hüseynov kimi 
manqurtların cəzasını verdi. Heydər Əliyevin üzünə ağ 
olaraq nüfuzuna xələl gətirənlər, son nəticədə Ulu Tanrının 
qəzəbinə gəldilər… XX əsrin axırlarında Sovet İttifaqı 
rəhbərlərinin biri-birinin ardınca dünyalarını dəyişməsi 
SSRİ-dəki ictimai-siyasi vəziyyətə və partiya daxili duruma 
da öz mənfi təsirini göstərmişdi. Bu proses baş katib 
L.İ.Brejnevin vəfatından sonrakı illərdə baş verdi. 
L.Brejnevin ardınca Y.Andropov və Çernenkonun ölümü 
sovet xalqını demək olar ki, seçim qarşısında qoymuşdu. 
Bundan istifadə edən super dövlətlərin beynəlxalq dəstəyi və 
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gizli fəaliyyəti nəticəsində dünya ermənilərinin, onların 
mafioz qruplarının təsiri altına düşmüş M.S.Qorbaçovun baş 
katib vəzifəsinə gətirilməsi reallaşdı. Beləliklə, Sov. İKP və 
SSRİ rəhbərliyi onu dağıdan adamların əlinə keçdi. Erməni 
lobbisinin təsiri altında işləyən baş katib Qorbaçov 
tərəfindən Kremli fəth etmiş böyük türk oğlu Heydər Əliyev 
Siyasi Bürodan və Kremldən uzaqlaşdırılaraq istefa verdi. 
Onun Kremldəki yerinə isə milliyyətcə erməni olan və heç 
bir yerdə tanınmayan partiya və sovet orqanlarında rəhbər 
vəzifələrdə işləməyən təcrübəsiz Sitaryan adlı birisi gətirildi. 
Heydər Əliyevin ətrafındakı bu proseslər onu bir daha 
ehtiyatlı olmağa, öz siyasi sayıqlığını itirməməyə çağırırdı. 
SSRİ kimi bir dövləti Qorbaçovla birlikdə artıq erməni 
mafiyası idarə edirdi. Hadisələrin belə inkişafı göstərirdi ki, 
SSRİ-nin süqutu labüddür.  

Heydər Əliyevə olan təzyiq və təqiblər onun xəstələn-
məsinə və infarkt keçirərək xəstəxanaya düşməsinə səbəb 
oldu. Xəstəxanada da onu rahat buraxmırdılar. Onun 
vəziyyəti xalqdan gizlədilirdi. Bütün Sovet xalqı Heydər 
Əliyevdən narahat idi.  

SSRİ rəhbərliyi isə tanınmış dövlət xadimi haqqında, 
xüsusən onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrə aid fəaliy-
yəti barədə, guya saxtakarlıq etməsi haqqında böhtanlar yağ-
dırırdılar. Bu işdə onlara Azərbaycanın partiya və hökumət 
rəhbərləri kömək göstərirdilər. Onlar Heydər Əliyevi 
qohumbazlıq və tayfabazlıqda günahlandırırdılar. Onun 
Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə guya ki, mərkəzə saxta-
karlıqla müşahidə olunan raportlar verilirmiş. Heydər 
Əliyevi yalan statistik məlumatlar göstərmək və sairə işlərdə 
günahlandırıb yalan, iftira dolu yazıları Mərkəzi mətbuatda 
dərc etdirir və bu yazıların tərcüməsini Azərbaycan 
Mətbuatının səhifələrinə çıxarırdılar. Belə olan halda 
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Heydər Əliyevin Moskvada yaşaması mümkün deyildi. 
Onun Bakıya gəlməsi zərurəti yaranmışdı. Məlum Qarabağ 
məsələsini reallaşdırmaq üçün ermənilərin və onlara 
havadarlıq edən Moskvanın əlinə fürsət düşmüşdü. 
Xalqımızın, vətənimizin və Heydər Əliyev kimi alınmaz 
qalamızın üstünü şimalda və cənubda qara buludlar almışdı. 
SSRİ rəhbərliyi və ermənilərin əl-qolu açılaraq məkrli 
planlar həyata keçirirdilər.  

Respublika rəhbərliyi isə Moskvanın çaldığı havaya 
oynayır, Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərliyi dövrü 
respublika təsərrüfatının bütün sahələrini yoxlatmaqdan ötrü 
SSRİ Baş Prokrorluğunun və SSRİ Daxili İşlər Nazir-
liklərinin milliyyətcə erməni olan mühüm işlər üzrə müstən-
tiqlərini Bakıya dəvət edib gətirmişdilər. Telman Qdielyan, 
Qaragözov, Qriqori Arakelov artıq Bakıda idilər. Nankor 
rəhbərlər komissiya yaratmağı planlaşdırırdılar və Özbək-
istan variantını Azərbaycanda tətbiq etmək istəyirdilər. 
Lakin bu onlara qismət olmadı. Heydər Əliyev hələ 
Moskvada ikən bu işin təşkilatçılarına başa saldı ki, şantaja, 
uydurmaya əl atmasınlar, Azərbaycan xalqının alın tərinə, 
əməyinə böhtan atmasınlar. Beləliklə, Heydər Əliyev atılan 
odun qarşısını aldı, bütövlükdə Azərbaycan zəhmetkeş-
lərinin və kənd əməkçilərimizin şəffaf əməyinə ləkə salmaq 
istəyən müstəntiqlərin bir şey tapa bilməməsinə, yəni 
əməldə cinayət tərkibi olmadığına görə həmin qrupların 
Bakıdan çıxarılaraq qovulmasına nail oldu. Son nəticədə 
Heydər Əliyev özünün və eləcə də respublikamızın əleyhinə 
SSRİ rəhbərliyinin və onların Azərbaycandakı əlaltılarının 
arzularını ürəklərində qoydu. Ermənilər SSRİ prezidenti 
M.S.Qorbaçovla birgə yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə 
Bakıda qırğın törədərək soydaşlarımızı gülləboran etdilər. 
131 nəfər ölüdürüldü, xeyli sayda yaralı və itkin düşən oldu. 
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Bakı şəhəri qana qərq oldu. Bu qırğını respublika rəhbərliyi 
və Qorbaçov ört-basdır edə bilmədi. Məhz ertəsi gün, 
yanvarın 21-də xəstə ikən Heydər Əliyevin öz doğmaları və 
əzizləri ilə birlikdə Azərbaycanın Moskvadakı daimi 
nümayəndəliyinə gələrək həmin hadisəyə hüquqi və siyasi 
qiymət verməsi və qanlı hadisədə SSRİ və Azərbaycan 
rəhbərliyini günahlandırması cəsarət və mərdlik tələb edirdi. 
Ulu öndər xalqına başsağlığı verməyi də unutmadı. 
Beləliklə, Heydər Əliyevin həyatına olan təhlükə gündən-
günə artırdı. 

Nəhayət, Heydər Əliyev çətinliklə olsa da Moskvadan 
Bakıya gəlməyə nail olur. Onun Bakıda Binə təyyarə lima-
nında qarşılanmasından ötrü respublika rəhbərliyi «xüsusi 
hazırlıq» görmüşdü. Bir qrup dələduz adamları başına yı-
ğaraq, Binə hava limanında Heydər Əliyevin 
qarşılanmasına maneçilik törədən Hacı Əbdül, Hacı Seyfəl 
və onların tərəfdarlarının arzusu ürəyində qaldı. 

Heydər Əliyev çətinliklə də olsa sağ və salamat Binə 
hava limanından Bakıya, qardaşı, görkəmli alim akademik 
Cəlal Əliyevgilə gəldi. Heydər Əliyevin Moskvadan Bakıya 
gəlməsinin qarşısını almaq, keçmiş respublika rəhbərlərinin 
arzusunu ürəklərində qoydu. Aeroportda Heydər Əliyevə 
qarşı sui-qəsd planı da baş tutmadı.  

Xalqımızın Heydər Əliyevə olan sevgisi və marağı isə 
getdikcə artırdı. Buna baxmayaraq keçmiş respublika 
hökuməti sanki yasa batmışdı. Onların hamısı qorxu və 
vahimə içərisində idilər... 

Bu kitabı yazmaqla bizim məqsədimiz, ancaq Heydər 
Əliyev, onun fırtınalı ömür yolu haqqında əsl həqiqəti 
qələmə almaqdır. Onun ətrafında baş verən hadisələri 
olduğu kimi yazıb təsvir etməyi özümüz üçün borc bilirik.  
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İltifat Quliyev: Heydər Əliyev şəxsiyyətinə olan inam 
və sevgi dolu hisslər məndə hələ Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin Tarix fakültəsində tələbə olanda baş qaldırmışdı. 
Sonralar Azərbaycan LKGİ Bakı Şəhər Komitəsində işlə-
yəndə, Azərbaycandakı quruculuq işlərini görəndə bunlar 
hamısı mənim gözlərim qarşısında canlanırdı və bu məni 
inkişafa həssaslıqla yanaşmağa sövq edirdi.  

Heydər Əliyev Bakıdan anadan olduğu doğma Nax-
çıvana gəlir. Naxçıvanda yüzlərlə, minlərlə əhali onu Vətən 
sevgisi və məhəbbəti ilə qarşılayır. Hamı onu qucaqlayıb 
bağrına basmaq istəyirdi. Böyük izdihamın müşayiəti ilə Ulu 
Öndər Heydər Əliyev Naxçıvan, Puşkin küçəsi, 75, 2 
mərtəbə, mənzil 33-ə gəlir. 

Artıq Heydər Əliyevin Moskvadan qayıtmasını və 
Bakıda qardaşıgildə 3 gün qalıb Naxçıvana getməsini bütün 
Azərbaycan xalqı bilirdi. Üç aydır ki, Moskvadan qayıtmış, 
Heydər Əlirzi oğlu Əliyev Naxçıvanda yaxın qohumlarına 
məxsus üç otaqlı mənzildə yaşayırdı. Halbuki belə olmaya 
bilərdi. Bu şərtlə ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi, Bakı 
şəhərində əhalinin mənzillə təminatı ilə məşğul olanlar ilk 
növbədə nəzərə almalı idilər ki, Heydər Əliyev ötən əsrin 
80-ci illərin əvvəllərində Moskvada köçürmə yolla işə dəvət 
ediləndə özünə məxsus mənzili Bakıdakı səlahiyyətli 
təşkilatlara vermişdi. Ona görə Bakıya qayıtdıqdan sonra o, 
mənzillə təmin edilməli idi. Əslən azərbaycanlı olan, uzun 
illər mötəbər vəzifələrdə çalışan, 14 ildən çox respublikaya 
başçılıq edən, nüfuzlu, tanınmış bir şəxsiyyətin, el ağsaqqalı, 
xalqın sevimlisi kimi tanınan bir insana bu cür qayğısızlıq, 
etinasızlıq, biganəlik, qısqanclıq və s. baş verməməli idi. 
Dünya şöhrətli böyük bir şəxsiyyətə bu cür münasibət gös-
tərmək və nəhayətdə onun bacısı qızının evinə sığınmasına 
məcbur edilməsi, mövcud qanunların pozulması idi. 
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Azərbaycan xalqının və Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə 
hörmət edən bütün insanların - ziyalıların, rayon zəhmətkeş-
lərinin və kənd əməkçilərinin, əhalinin bütün təbəqələrinin, 
ictimaiyyətin nəzər diqqəti Naxçıvanda, Heydər Əliyevdə 
idi.  

Həmin günləri göz önünə gətirdikcə ulularımızın 
hikmətli kəlamını xatırlayırıq: «Elin gözü tərəzidir». Bəli, 
el-oba, xalq o zaman başa düşürdü ki, Heydər Əliyev 
əvəzolunmazdır… 

 Dövlətimizin və xalqımızın başı üstünü «qara buludlar» 
almışdı. Respublikadakı vəziyyət son dərəcə ağır idi. 
Torpaqlarımızın suverenliyi və ərazi bütövlüyü pozula-
pozula gedirdi. Üstəlik Bakıda xeyli müddət idi ki, 
fövqəladə vəziyyət hökm sürür, mətbuatda senzura tuğyan 
edirdi. Bütün bunlar sanki, Heydər Əliyevdən ötrü 
edilmişdi.  

Sov. İKP-nin və SSRİ hökümətinin taleyi getdikcə sual 
altına düşdüyündən, onun dağılması reallaşdıqca, respublika 
rəhbərliyi öz kreslolarını qoruyub saxlamaqdan ötrü dəridən-
qabıqdan çıxırdılar. Belə ki, onlar Sovet İttifaqı Kommunist 
partiyasını qoruyub saxlamaqdan ötrü canfəşanlıq 
göstərirdilər. Nəinki Ümumittifaq hökumətinə, heç 
Respublika rəhbərlərinə də xalqın inamı qalmamışdı. Bir 
ziyalı kimi bizim də ümüdlərimiz ancaq Heydər Əliyevə idi. 
Daim onun Azərbaycan hakimiyyətinə gətirilməsi barədə 
düşünürdük. Elə zənn edirdik ki, Heydər Əliyev olmadan 
Azərbaycanı qoruyub saxlamaq və müstəqillik yolundakı 
naliyyətlərimizi gələcək nəslə ötürmək mümkün deyildi. 
Heydər Əliyevin həm ölkə daxili, həm də beynəlxalq 
aləmdəki nüfuzundan istifadə edilməsi üçün onun 
Azərbaycanda hakimiyyətə gətirilməsi reallığı gündəliyə 
gəlirdi.  
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Bu baxımdan bizdə Heydər Əliyevə olan inam getdikcə 
artırdı. Ancaq Respublika rəhbərliyi onun Naxçıvandan 
Bakıya gəlməsinə imkan vermirdi. Üstəlik də Heydər 
Əliyevin Bakıda mənzilinin olmaması vəziyyəti mürək-
kəbləşdirirdi. Artıq Respublikada özbaşınalıq hökm sürürdü. 
Yuxarılarda isə Heydər Əliyevi nə yolla olursa olsun aradan 
götürmək və yaxud onu fiziki cəhətdən məhv etmək tapşırığı 
verilmiş, bundan ötrü planlar qurulmuşdu. 

Əslində Heydər Əliyevə olan inam milyonlarla insan 
kimi bu kitabın müəlliflərini də hələ orta və ali məktəb 
illərində- onun Azərbaycana müdrikcəsinə, uzaqgörənliklə, 
qabiliyyətlə rəhbərlik etdiyi illərdən başlamış, daha sonra 
SSRİ kimi nəhəng bir dövlətdə yüksək bir vəzifə daşıdığı 
dövrdə daha da möhkəmlənmişdi. Çoxları kimi biz onu türk 
dünyasının böyük bir şəxsiyyəti kimi qəbul etmişik. Heydər 
Əliyev harada, hansı vəzifədə çalışıbsa özünün 
vətənpərvərliyini, zəhmətkeşliyini, əsl insana layiq olan 
yüksək keyfiyyətlərini ortaya qoymuş, Azərbaycanın 
hərtərəfli inkişaf etməsi, Respublikanın çiçəklənməsi, 
beynəlxalq aləmdə nüfuzlu mövqe qazanması üçün əlindən 
gələni etmişdir.  

Türk xalqlarının həyatında silinməz izlər buraxmış, 
dünya şöhrətli mübariz sərkərdə kimi tarixə düşmüş Oğuz 
Xaqan öz dilək duasında buyurmuşdu: «…ulu tanrı sən 
Türkü igidlikdə, sabit qədəm et! Türkü ərlik davası ilə 
yaşat! Türkün qəlbini hər şeydən əvvəl türklük sevgisi ilə 
doldur! Türkü əqidəsi ilə yaşat! Qoy onlar əqidələrini 
həqiqət etməyə çalışsınlar! Milli örnəklərini, adət-
ənənələini canları kimi saxlat! Türkü zövqə, rahatlığa, 
uymağa qoyma! Əksinə zəhmətə alışdır! Qoy zəhmətlə 
ürəkləri də, bədənləri də dəmirə dönsün!». Sanki bu 
hikmətli sözlər, xeyirxah dualar ulu öndərimiz Heydər 
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Əlirza oğlu Əliyevin ünvanına deyilmişdi. Sözün əsl 
mənasında Heydər  Əliyevin qəlbində türklük sevgisi, 
türklük əqidəsi, türklük zövqü, türklük əməksevərliyi 
mövcud idi və o milli adət ənənəyə bağlı olmuşdur. Bu 
səbəbdəndir ki, xalq onu sevmiş və bu gün də sevir, o 
gələcəkdə də seviləcəkdir. Pis niyyətlilər, ədabazlar, xainlər, 
qısqanclar, vəzifəpərəstlər isə gec- tez öz cəzalarına çatır, öz 
niyyətlərinə çatmırlar. Ölməz şairimiz Nəbi Xəzri öz 
şeirləinin birində gözəl bir bənd işlətmişdir: 

Axsaya-axsaya şeirə gələnlər, 
Yıxıla-yıxıla gedər şeirdən. 

Bizcə izahata ehtiyac yoxdur. Yalnız onu əlavə edib deyə 
bilərik ki, hörmətli şairin dediyi kimi şeir aləminə axsaya-
axsaya gələnlər, yıxıla-yıxıla çıxıb getdikləri kimi, siyasət 
aləminə, yüksək vəzifəyə axsaya-axsaya gələnlər də geci-
tezi  yıxıla-yıxıla çıxıb gedirlər. Belələrini öncə allah özü 
cəzalandırır, xalq isə onları tarixin zibilliyinə tullayır. 
Heydər Əliyev kimi dahilər isə zaman-zaman yaşayır, 
unudulmur. Bu sətirləri yazdığım məqamlarda yaradıcılığına 
və şəxsiyyətinə böyük hörmət bəslədiyim, dünya şöhrətli 
şairimiz, ölməz və unudulmaz Səməd Vurğunun hikmətli 
kəlama çevrilmiş şeri yadıma düşdü: 

Unutmaz tarixin böyük günləri, 
Dünyaya mərd gəlib, mərd gedənləri. 

Bəli, ulu öndərimiz Heydər Əliyev dünyaya mərd gəldi, 
mərd də getdi! Təskinliyimiz də var: Heydər Əliyev özünə 
layiq övlad böyüdüb boya-başa çatdırmış, bütün varlığı ilə 
doğma Azərbaycana bağlı olan İlham Əliyev kimi 
qabiliyyətli, bacarıqlı bir şəxsiyyət bəxş etmişdir. Bu gün 
İlham Əliyev ata yolu ilə gedərək bütün bilik və bacarığını 
Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi naminə sərf edir, dünya 
ictimai rəyi getdikcə Azərbaycanın xeyrinə dəyişir. İnanırıq 
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ki, bütün bu qeyd etdiyimiz ürəkaçan məsələlər üzrə saysız-
hesabsız kitablar yazılacaqdır. Biz isə öz növbəmizdə 
bilərəkdən belə məsələlərdən deyil, yalnız və yalnız Heydər 
Əliyevlə bağlı gördüklərimiz, eşitdiklərimiz və nəhayət 
iştirakçısı və şahidi olduqlarımızı xronoloji qaydada qələmə 
alıb istəkli oxuculara çatdırmaq istəyirik. Özü də heç bir 
şişirtməyə yol vermədən, hər şeyi olduğu kimi qələmə 
almağa çalışırıq: 

Mən Bakı Şəhər İcraiyyə Komitəsinin 168 saylı MTK 
idarə heyətinin sədri idim. Lakin mənə bildirdilər ki, 3 
otaqlı evin bütün üzvülük haqqını ödədikdən sonra, mən 
mənzili sata və ya bağışlaya bilərəm. Onu da etdim. 
Nəticədə isə rayon rəhbərliyi sənədləri özümə qaytararaq, 
mənim evimi Heydər Əliyevin adına rəsmiləşdirməkdən 
imtina etdi. Həmin vaxtdan etibarən demək olar ki, mənim 
qara günlərim başladı. Gənc ailə olmağıma baxmayaraq, 
mən artıq təqibləri, təhqirləri hiss edirdim. Lakin Heydər 
Əliyevə qarşı olan sevgi bir anda olsa məni rahat 
buraxmırdı. Bütün imkanlardan istifadə edib necə olursa-
olsun Heydər Əliyevi Bakıya Respublika hakimiyyətinə 
gətirməyi düşünürdüm və bu yolda şəhid olmağı belə 
gözümün qabağına gətirərək fəaliyyətə başladım. Oğlum 
Emin orta məktəbdə aşağı sinifdə oxuyurdu. Onu da təhlükə 
gözləyirdi. Hətta məktəbdən oğurlanması barədə mənə 
xəbərdarlıq edilmişdi. Mən isə tanıdığım bir qrup sağlam 
düşüncəli adamlarla, ziyalılarla məsləhətləşib, onların da 
fikirlərini bilmək istəyirdim. Buna görə də o zamanlar DTK-
nin Bakı Şəhər Orconikidze rayonu şöbəsinin rəisi 
polkovnik Zeynalov Arif Məmməd oğlu ilə demək olar ki, 
hər gün görüşürdüm. O vaxtilə Heydər Əliyevin köməkliyi 
və qayğısı ilə DTK orqanlarında işə götürülmüşdü. Uzun 
illər bu orqanda işləyərək mahir bir çekist olmuşdu. O, 
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Naxçıvan MR DTK sədri olmuşdu. Heydər Əliyevi çox 
sevirdi. Onun vurğunu idi. Hal-hazırda təqaüdçüdür. Mənim 
də dostumdur. Bundan başqa Naxçıvanın keçmiş prokuroru 
hörmətli Rafiq Orucovla görüşüb bəzi məsləhətlər alırdım. 
Onlar mənim planlarımdan xəbərdar idi və hər ikisi mənə 
ehtiyatlı olmağı tövsiyyə edirdilər. Arif müəllim məni 
dəfələrlə tutulmaq, həbs edilmək, təxribata məruz qalmaq 
təhlükəsindən xilas etmişdi. Onun belə köməyi mənə güc 
verirdi. Respublikamızdakı, ictimai-siyasi vəziyyət isə 
gündən-günə ağırlaşırdı. Dözülməz şərait yaranmışdı. 
Torpaqlarımız və millətimiz faciə ilə üz-üzə dayanmışdı. 
Hamının nəzəri yenə də Naxçıvan torpağına dikilmişdi.  

Xalq artıq özü-öz xilaskarını müəyyən etmişdi və bilirdi 
ki, xalqın nicat yolu, faciələrin qarşısının alınması yalnız 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasındadır. Həmin 
aylarda Heydər Əliyevlə çox görüşlər olurdu. Müxtəlif peşə 
sahibləri, əmək veteranları, elm adamları, gənclər, el 
ağsaqqalları Naxçıvana üz tuturdular. Nə qədər çətin və 
mürəkkəb olsa da biz də Naxçıvana getmək istəyirdik. Ona 
görə ki, mübarizəmizi təkidlə və plana uyğun şəkildə həyata 
keçirmək istəyirdik. Dəfələrlə iş otağımızdan Naxçıvana 
telefonla zəng etmişdik. Bir qayda olaraq Naxçıvan Ali 
Məclisində Ramiz adlı bir köməkçi ilə danışırdıq.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sessiyası 
uzun fasilədən sonra 1990-cı il sentyabrın 3-də öz işinə 
başladı. Sessiyanın gündəliyinə Muxtar Respublika Ali 
Məclisinin sədri, Azərbaycan Prezidenti seçkilərinə 
münasibət, Muxtar Respublikada Milli-Müdafiə Komitəsinin 
yaradılması haqqında məsələlər daxil edilmişdir. Sessiya 
iclaslarının gedişi zamanı Ali Məclisin binası qarşısında 30 
mindən çox adam toplaşmışdı. İclasların gedişi 
reproduktorla ətrafa transilyasiya edilirdi. Birinci məsələ ilə 
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əlaqədar deputat Ə.Orucov Azərbaycanın və Naxçıvanın 
xalq deputatı Heydər Əlirza oğlu Əliyevi Ali Məclisin sədri 
vəzifəsinə təklif etdi. Heydər Əliyev dərhal söz alaraq, öz 
namizədliyini geri götürdüyünü bildirdi. Buna baxmayaraq 
əksər deputatlar təkidlə onun namizədliyi üzərində dayan-
dılar. Deputat Heydər Əliyev dəfələrlə tribunaya qalxıb, razı 
olmadığını israrla bildirsə də, Ali Məclis əksər səslə onu Ali 
Məclisə sədr seçdi. Ali Məclisin Sessiyasında Naxçıvan 
ərazisində Azərbaycan prezidenti seçkilərinin 
dayandırılması haqqında yekdilliklə qərar qəbul olundu. 
Yeri gəlmişkən deməliyəm ki, 340 saylı Nehrəm seçki 
dairəsinə və bu dairənin seçicilərinə minnətdarlığımızı 
bildirir, onlara çox sağ olun deyirik… Elə buradaca qeyd 
edək ki, Heydər Əliyev Naxçıvanda olarkən Muxtar Res-
publikanın Babək rayonunun Nehrəm kənd seçki 
dairəsindən Azərbaycan respublikası Ali Sovetinə 
yekdilliklə deputat seçildi. Lakin bu hələ hər şey demək 
deyildi. Bakıda vəziyyət mürəkkəb idi. Azərbaycan Ali 
Sovetinin sessiyalarında iştirak etmək üçün Bakıya gələn 
Heydər Əliyevə hər vasitə ilə maneçilik törədilirdi. Ondan 
ötrü Azərbaycan Konstitutsiyasında dəyişiklik etmək 
istəyirdilər. 69 yaş həddində olan Heydər Əliyevin yenidən 
hakimiyyətə gəlmək xofu Respublika rəhbərliyini ciddi 
narahat edərək, onları vahiməyə salmışdı.  

Ayrı-ayrı öyrədilmiş deputatlar Ali Sovetin sessiyasında 
Heydər Əliyevin çıxışına mane olmaqla hakimiyyətin 
xoşuna gəlməkdən ötrü canfəşanlıq edirdilər. Belələrindən 
Bayram Bayramovu (yazıçı), Məmməd Quliyevi (Bakı şəhər 
prokuroru), Məzahir Rəfiyev (Mirbəşir Rayon Partiya Komi-
təsinin I katibi) və başqalarını göstərmək olar. Sessiya 
zamanı Heydər Əliyevə yetərincə söz verilməməsi, onun 
çıxışlarının yarıdan kəsilməsi, bir ziyalı kimi bizi 
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qəzəbləndirirdi. B. Bayramovun «qadan alım mən səni 
vertalyota qoyub, Qarabağa apararam, Qarabağ heç 
vaxt indiki, qədər bizim olmayıb» deməsi, indi də bizdə 
ona və yalandan Heydər Əliyevin üzünə duranlara nifrət 
hissi oyadır. 1991-ci ilin yaz sessiyasında olmuş həmin 
iclasdakı hadisələrdən bütün Azərbaycan xalqı 
hiddətlənmişdi. 

Bunun bir neçə səbəbi var: Birincisi, ölkəmizi inkişaf 
etmiş dövlətlər sırasına çıxaran, ömrünü öz doğma xalqına 
həsr edib ona arxalanan Heydər Əliyevin həyatının hər anı 
canlı bir tarixdir. İkincisi, qədir bilən Azərbaycan xalqı 
Heydər Əliyevin adını, şəxsiyyətini həmişə uca tutmuş və 
bundan sonra da uca tutacaqdır. Üçüncüsü, 1993-cü ilin 
yayında Heydər Əliyev xalqımızın tələbi ilə dağılmaqda 
olan ölkəmizi yağıların təhlükəsindən xilas edərək, 
müstəqilliyimizin qorunub saxlanılmasına və inkişaf edib 
möhkəmlənməsinə qarant oldu. Dördüncüsü, ölkəmizin, 
dövlətimizin və millətimizin son yarım əsrə bərabər bir 
müddətdə əldə etdiyi bütün uğurlar və həmin uğurların bu 
gün inamla davam etdirilməsi məhz Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlıdıdır və buna görə də bu gün iftixarla deyirik ki, 
müstəqil respublikamızın, doğma Azərbaycan dövlətimizin 
memarı Heydər Əliyevdir. Beşincisi, danılmaz bir faktdır ki, 
bu gün Azərbaycanımızın hər hansı bir güşəsinə baxanda 
ümummilli liderimiz, müstəqil dövlətimizin qurucusu 
Heydər Əliyevin uzaq görən fəaliyyətinin bəhrəsini görə 
bilirik. Belə bir tarixi şəxsiyyəti boya-başa çatdıran xalq 
xoşbəxtdir. 

Yeri gəlmişkən onu da deyə bilərik ki, ötən əsrin 
səksəninci illərinin sonundan başlayaraq bu xalqın faciəsi 
başladı. Başabəla ölkə rəhbərlərinin günahı üzündən 
xoşbəxtliyə çatmaq müşkül məsələyə çevrilmişdi. Xalq nə 
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qədər səy göstərsə də, vəd verilən xoşbəxtlik görünmürdü. 
Axı Mixail Qorbacovun yenidənqurma planları çox vədlər 
vermişdi və xalqa belə təlqin edilirdi ki, güya 
yenidənqurmanın nəticəsi olaraq xalqımış xoşbəxtliyə nail 
olacaqdır. Xalqımızın ümidləri boşa çıxırdı. Beş ildən çox 
vaxt keçsə də nə demokratiyaya, nə də iqtisadi tərəqqiyə nail 
olunmamışdı. Əksinə bir çox respublikalarda milli 
şovinistlər baş qaldırmışdı. Elə bütün bunların nəticəsi 
olaraq Azərbaycanda müsəlmanlarla ermənilər arasında 
qarşıdurma yarandı. Pribaltika, Orta Asiya, Gürcüstan və s. 
yerlərdə də həmçinin… Hər yerdə demokratiyaya, iqtisadi 
inkişafa doğru hərəkat genişlənməyə başladı. Rusiyanın 
məkrli siyasəti Tbilisi, Almaata və Bakıda faciə ilə 
nəticələndi. Millətlərarası münasibət əsl müharibəyə 
çevrildi. Təpədən dırnağa kimi yerli və xarici silahlarla 
təchiz olunmuş erməni millətçiləri hər gün Ermənistanla 
sərhəd yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutdular, evləri 
yandırdılar, silahsız adamları öldürdülər, mal-qaranı, qoyun-
quzunu sürüb apardılar. Belə bu vaxtda bizimkilərin 
əllərində heç bir silah yox idi. Çünki, əvvəlcədən 
camaatımızın əlində olan ov tüfəngləri də alınmışdı. 
Azərbaycanın rəhbərləri isə passivlik göstərir, vəziyyətin 
qaydaya salınması üçün təsirli tədbirlər görmürdülər. Bax, 
belə bir vaxtda mən öz doğma kəndimizə – Füzuli 
rayonunun Kürdlər kəndinə getdim. Gözlərim qarşısında 
dəhşətli hadisələr baş verirdi. Erməni millətçiləri tərəfindən 
öz doğma ata-baba yurdundan qovulan soydaşlarımızın 
böyük bir qismi Füzulidə müvəqqəti məskunlaşmışdı. 
Respublikanın rəhbərliyi bu vəhşiliyin, azğınlığın qarşısını 
almaqdan ötrü vaxtında tədbirlər görməmişdilər. Ermənilər 
bundan daha da ruhlanaraq Qarabağ münaqişəsi 
yaratmışdılar. Ermənilər təkcə Qarabağa deyil, ona bitişik 
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rayonlara, o cümlədən Füzuliyə də göz dikmişdilər. Hər gün 
bu ərazidə atışma olurdu. Camaat gecə-gündüz sərhəd boyu 
keşik çəkirdi. Lakin, dövlət səviyyəsində tutarlı bir iş 
görülmürdü. Ümid yalnız və yalnız camaatın özünə idi. 
Füzulilər öz yurdlarını göz bəbəyi kimi qorusalar da, 
təpədən-dırnağa qədər silahlanmış erməni yaraqlıları, 1991-
ci ilin dekabr ayının 2-də rusların köməyi ilə Füzulinin 
mənzərəli güşəsi olan Yuxarı Divanalılar kəndini işğal etdi. 
20 gün sonra isə Yuxarı Veysəlli kəndini tutdular. Həmin 
ilin mart aynın 2-də Füzuli şəhərinə ilk mərmi atıldı. Bu 
hadisədən iki həftə sonra isə Füzuli şəhəri güclü raket 
atəşinə tutuldu. Ermənilər yaxşı bilir və başa düşürdülər ki, 
Füzuli vətənimizin dilbər güşəsi olmaqla yanaşı Qarabağın 
qapısı hesab olunur. Buna görə də rus hərbiçilərinin gözü 
qarşısında bu əraziyə hücum gücləndirildi. 1991-ci il martın 
30-da gecə saat 1200-da Hoğa kəndini bir ay sonra isə Qacar, 
Aşağı Divanalılar, Govşad kəndlərini işğal etdilər. 1993-cü 
ilin iyulunda Gorazıllı, Yuxarı Güzdək, Qarakollu kəndləri, 
avqustun 18 –də  Kürdlər, Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndləri 
və avqustun 22-si gündüz saat 1630-da Füzuli şəhəri, 
oktyabrın 23-də  Horadiz qəsəbəsi işğal altına düşdü. 
Camaat Bakıya, ətraf rayonlara, hətta Araz çayını keçməklə 
İrana qaçdı. Ölənlər və yaralananların sayı isə qədərsiz idi. 
Bütün bunlar mənim gözlərim qarşısında baş vermişdi. Mən 
öz gözlərimlə gördüm ki, respublika və rayon başçıları yerli 
əhalinin qayğısına qalmadılar, torpağımızın düşmən 
təcavüzündən qorunması üçün heç nə etmədilər. O çətin 
günlərdə ağbirçək analar, ağsaqqal atalar, cavanlar hamısı 
bir mənalı olaraq Heydər Əlirza oğlu Əliyevi rəhbər görmək 
istəyirdilər.  

Yadımdadır: Çətin dövrlər idi. Sanki ölkəmizdə nə 
dövlət vardı, nə hökümət! Hər yerdə Bahalıq, qıtlıq, işsizlik 
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hökm sürürdü. Camaatın yaşayışı gündən-günə pisləşirdi. 
Belə bir məqamda anadan olduğum Füzuli rayonunun 
Kürdlər kəndinə getdim. Kəndimizlə rayon mərkəzinin arası 
cəmi 7 km-dir. Anam Sevil xanım çox pərişan idi. Bunun bir 
neçə səbəbi var idi. Əsəs səbəblərdən biri bu idi ki, niyə bu 
ölkə pis vəziyyətə düşüb, məyər bu ölkənin bu gününü 
düşünən bir qeyrətli kişi yoxdurmu? Bu suala anam özü 
cavab verir: Var, Heydər Əliyev kimi cəsarətli, mərd, 
vicdanlı kim ola bilər? İndiki şəraitdə bizə Heydər Əliyev 
lazımdır. Istəkli anamın bu cür yanığlı danışması, əvvəlki 
illəri və son 14 ili yadıma saldı. Bəli, 60-cı illərin sonu və 
həmin dövrdən başlayaraq 1983-cü ilə qədər olan dövrlərdə 
öz gözlərimlə gördüklərim, qulaqlarımla eşitdiklərim 
gözlərimin qarşısında canlandı. Axı, ötən əsrin 70-ci illərinə 
qədər Azərbaycan müttəfiq respublikalar arasında hər 
sahədə, xüsuilə tikinti, abadlıq və quruculuq sahəsində də 
geridə qalırdı. Böyük imkanlara təbii sərvətlərə malik olan, 
respublika qısa bir vaxtda Heydər Əliyevin Azərbaycana 
rəhbər təyin olunması ilə bu geriliyə son qoydu. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti, Azərbaycan 
xalqı qarşısında xidmətləri tariximizə qızıl hərflərlə 
yazılmışdır. Məhz Heydər Əliyevin müdrik siyasəti 
sayəsində ölkəmiz qısa bir vaxtda böyük bir inkişaf yolu 
keçmişdir.  

Zəif inkişaf etmiş aqrar bir respublika kimi tanınan 
Azərbaycan Heydər Əliyev ilk dəfə rəhbər seçiləndən sonra 
onun uzaqgörən siyasəti nəticəsində sürətlə inkişaf edən, 
beynəlxalq aləmdə rolunu durmadan artıran dövlətə çevrildi. 
Respublika iqtisadiyyatının bütün sahələrində qısa bir 
müddətdə nailiyyətdər qazanılmağa başladı. Tikinti, abadlıq 
və quruculuq sahəsində daha böyük uğurlar əldə edildi. 
Arpaçay su qovşağı, Xanbulançay dəryacası, Baş Mil kanalı 
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kimi obyektlər tikilib istifadəyə verildi. «Respublika» və 
«Gülüstan» sarayları, «Azərbaycan» və «Abşeron» 
mehmanxanaları, yüzlərlərə məktəb, uşaq bağçası, 20-dən 
çox süd, yağ, pendir zavodları, heyvandarlıq kompleksləri, 
maşınqayırma və neftayrıma müəssisələri, kimya 
kombinatları və s. tikildi. Onu da deməliyik ki, bütün 
obyektlərin maliyyələşdirilməsinə vəsait o vaxtki ittifaq 
mərkəzi orqanlarının ayırdığı vəsaitdən alındı və bütün 
bunlar isə şəxsən Heydər Əliyevin yüksək nüfuzu və 
bilavasitə nəzarəti altında tikilmişdi. Həmin illərdə elm, 
mədəniyyət, incəsənət, təhsil, ticarət və s. sahələrdə böyük 
inkişaf oldu. Elə anam da bu və ya digər faktlara istinad 
edirdi.  

Rayon mərkəzində görüşüb söhbət etdiyim adamlar belə 
danılmaz, inkaredilməz faktlardan danışırdılar: Azərbaycana 
bu gün Heydər Əliyev hava, su kimi lazımdır. Ancaq 
bədxahlar, xainlər, qısqanclar, rüşvətxorlar buna imkan 
vermirdilər. Onlar yuxarılarda olduğu kimi, aşağılarda da 
vəzifə başına çox danışıb, az iş görənləri, pul yığmağı 
bacaranları gətirməyə çalışırdılar. Ən pisi bu idi ki, icra 
başçısı vəzifəsinə heç bir fəaliyyəti ilə fərqlənməyən, camaat 
ara-sında tanınmayan, hörməti olmayan adamlar təyin olu-
nurdular. 90-cı illərin ilk üç ilində Füzulidə dörd dəfə icra 
başçısı dəyişdirildi və bu dörd nəfərin hər biri bu vəzifəyə 
təsadüf nəticəsində təyin olunmuşdu. Bunun nəticəsində 
kolxoz və sovxozların əmlakı talan edilirdi. Fabrik və zavod-
lar dağıdılırdı. Həmin illərdə bir qrup dələduz tərəfindən 
rayonlardakı şərab zavodlarının planlı şəkildə qarət edilib 
satılmasından mətbuatda geniş məlumat verildiyi və 
müqəssirlər cəza aldıqları üçün daha ətraflı yazmaq 
istəmədik. Bəli, Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu 
kimi, Füzuli rayonunda da vəziyyət ağır idi. Füzuli özünün 
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ən ağır günlərindən birini yaşayırdı. Təkrar da olsa 
deməliyik ki, bütün bu gördüklərimiz, eşitdiklərimiz Heydər 
Əliyev fenomeninə olan rəğbətimizi daha da artırırdı. 

İltifat Quliyev: Yadımdadır: həmin vaxt mən 
doğulduğum Kürdlər kəndində valideyinlərimin yanında 
idim. Anam Sevil xanım hiddətindən ağlayırdı. Mən Füzuli 
şəhərinə getdim və bütün rayon ictimaiyyətinin RPK 
binasının qabağına yığışıb hiddətləndiklərini öz gözlərimlə 
gördüm. Hamı çıxış yolunu Heydər Əliyevdə görürdü. 
Ertəsi gün mən rayondan, Bakıya qayıtdım. Ali Sovet 
sessiyasında Heydər Əliyevə qarşı nankorluq edənlərə, onu 
tribunaya qoymayaraq mikrofonunun söndürülməsinə 
münasibət bildirmək, öz mövqeyimi xalqa çatdırmaq, 
Heydər Əliyev haqqında əsl həqiqəti deməkdən ötrü dövrü 
mətbuatda çıxış etmək qərarına gəldim. Geniş bir məqalə 
yazaraq qəzetlərə üz tutdum. Əlbəttə ki, rəsmi hökumət 
qəzetləri bu yazını çap etmirdilər. Həmin zamanlarda dövrü 
mətbuatda Heydər Əliyev haqqında böhtan dolu yazılar 
dərhal mətbuata yol tapırdı. Ancaq Heydər Əliyev haqqında 
doğru yazıları isə senzura buraxmırdı. Mətbuatda ciddi 
senzura hökm sürürdü. Nəhayət, 1991-ci ilin aprelində hal-
hazırda Dövlət Neft Fondunun yerləşdiyi binaya gələrək, 
«Aydınlıq» qəzetinin redaksiyasına qalxdım. Baş redaktor 
Babək Hüseynoğlu ilə görüşüb tanış oldum və bildirdim ki, 
məni onun yanına tələbəlik dostum, ixtisasca jurnalist olan, 
şair Əli Səfəroğlu göndərib. Universitetdə oxuduğum illərdə 
Əli ilə bir otaqda qalırdım. Dostluq tarixinə şanlı və parlaq 
səhifələr yazan Əli Səfəroğlu həmişə mənim qəlbimdədir. 
Indi də mənim onunla münasibətlərim yüksək səviyyədədir. 
(gənclik illərində Nəsimi rayonu Mir-Qasımov 5, mənzil 5 
də 6 il onunla bir otaqda qalmışıq). Babək müəllim gəlişimin 
məqsədini bilib, Bakıda fövqəladə vəziyyətdən, mətbuatdakı 
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senzuranın tüğyan etməsindən söhbət açdı və məqaləmin 
qəzetdə dərc edilməsinin mümkünsüz olduğunu bildirdi. Nə 
qədər yalvardımsa Babək müəllim məqaləni dərc etməkdən 
imtina etdi. Həmin dövrdə sonda «Ədalət» qəzetində işləyən 
Faiq Qismətoğlu ilə görüşdüm. Onu da tələbəlik illərindən 
tanıyırdım. Əslən Füzulinin Böyük Bəhmənli kəndindəndir. 
Yeni Günəşlidə mənimlə də qonşu idi. Hal-hazırda «Ədalət» 
qəzetində şöbə müdiri işləyir. Yaxşı yaradıcı bir ziyalıdır. 
Vəziyyəti ona danışdım. Faiq müəllim mənə kömək etməyə 
söz verdi. Onun köməyi ilə “Açıq söz” qəzetində “Parlament 
Vətənin simasıdır” sərlövhəli məqaləm 1991-ci il mayın 9-
da işıq üzü gördü. Bu yazıda əsasən Bayram Bayramovun 
sessiyada Heydər Əliyevə qarşı qərəzli çıxışına münasibət 
bildirilmiş, ona siyasi qiymət verilmişdi. Qeyd edirəm ki, 
məqalədəki bir sıra mühüm yazılar çıxarılmışdı. Bununla da 
Heydər Əliyevin ad günü ərəfəsində birinci yazımın 
çıxmasına nail oldum. Bu məqalədə Heydər Əliyev 
haqqında əsl həqiqət xalqımıza çatdırıldı. 50 ədəd «Açıq 
söz» qəzeti alıb maşınıma yığaraq kəndlərə paylamaq üçün 
rayona getdim. Məqaləmin qəzetdə çıxdığını görən 
dostlarımdan DTK Bakı Şəhəri Orconikidze rayon şöbəsinin 
rəisi polkovnik Arif Zeynalov da məni təbrik etdi və lazımlı 
məsləhətlər və təlimatlar verdi. Mən Naxçıvana Heydər 
Əliyevin görüşünə getmək istəyirdim. Tez-tez xidməti iş 
otağından Naxçıvana zəng etdiyim üçün artıq ATS-dən 
telefonumu bağlamışdılar.  

Heydər Əliyev artıq Naxçıvanda MR-nın problemləri 
ilə, Naxçıvanın erməni hücumundan müdafiəsi ilə ciddi 
məşğul idi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin 1991-ci ilin 
sentyabr ayında davam edən sessiya iclası məclisin sədri 
Heydər Əliyevin və başqa deputatların hiddətli çıxışları ilə 
öz işinə başlamışdı. Bakıda yaşayan müəyyən hüquq 
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mühafizə işçilərinin Azərbaycan televiziyası ilə çıxış edib, 
Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmağa cəhd göstərdiyini iddia 
etməsi deputatların etirazına səbəb olmuşdu. Bölgə müxbiri 
isə «Həyat» qəzetinin oxucularına tam məsuliyyətlə 
bildirirdi ki, sessiyanın beş gün davam edən iclasında 
əvvəldən axıradək iştirak edib və Naxçıvan MR-nın 
Azərbaycandan ayrılması barədə bir nəfər deputatın belə 
eyham vurmamasını bildirirdi. Heydər Əliyev Naxçıvanın 
Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi olduğunu və 
bütün naxçıvanlıların müstəqil Azərbaycan dövləti uğrunda 
mübarizə aparacağını bildirmişdi. Sessiyada çıxış edən 
deputatların hamısının mövqeyi belə olmuşdu. Bu barədə 
Heydər Əliyevin nitqi yerli qəzetlərdə dərc olunmuşdu. 
Sessiya həmin məsələ barəsində yekdilliklə Muxtar 
Respublika Ali Məclisinin bəyanatını qəbul etmişdi. 

Bəyanatda MR Ali Məclisinin sessiyasında qəbul edilmiş 
sənədlərdə, bütün deputatların və Ali Məclis sədrinin həm 
sessiyada, həm də Naxçıvan televiziyası ilə çıxışında Azər-
baycanın bütövlüyü və bölünməzliyi haqqında qətiyyətlə 
fikir söylənildiyi, Naxçıvan MR-nın Azərbaycanın ayrılmaz 
tərkib hissəsi olduğu bir daha təsdiq edildi. 

Sessiya MR Nazirlər Kabinetinin sədrini və onun birinci 
müavinlərini təsdiq etmişdi. B.İ.Fərzəliyev Nazirlər Kabi-
netinin sədri, Ə.H.Sadıqov və M.C.Abbasov Muxtar 
Respublika baş nazirinin birinci müavinləri seçilmişlər. 

Bununla da Naxçıvan MR-sı öz müqəddaratını həll edə-
rək, həyatının qismən normal inkişafı yoluna qədəm 
qoymağa başladı. Əlbəttə ki, Naxçıvan MR Ali Məclisinin 
sədri Heydər Əliyevin rəhbərliyi sayəsində bu mümkün 
oldu. Ən əsası ermənilər və onlara havadarlıq edənlər 
Heydər Əliyevin beynəlxalq nüfuzundan ehtiyatlanaraq 
Naxçıvana erməni hücumunu təxirə saldılar. Bununla da 
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Naxçıvan torpağı bütövlükdə erməni işğalı təhlükəsindən 
birdəfəlik qurtardı və orada həyat öz normal axarına 
düşməyə başladı. Bununla məsələ bitmirdi. Görüləsi işlər 
hələ qabaqda idi. Respublika rəhbərliyi və hökuməti Heydər 
Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclis sədrliyinə seçilməsindən 
təşvişə düşmüşdülər. Onlar hər vəchlə Heydər Əliyevin 
Bakıya gəlməsinə mane olurdular. Onun təhlükəsizliyinə 
nəinki təminat vermirdilər, hətta «qara və çirkli» oyunlar 
oynayaraq, hələ bir «komissiya» yaratmaq da istəyirdilər. 
Niyyətləri isə boşa çıxdı. Azərbaycan xalqının diqqəti yenə 
də Naxçıvana yönəlmişdi. 

İctimaiyyətin müxtəlif təbəqələri-ziyalılar, rayon zəhmət-
keşlərinin və kənd əməkçilərinin, silahlı qüvvələr veteran-
larının, ayrı-ayrı şəxslərin də nəzərləri Heydər Əliyevə 
yönəlmişdi. Heydər Əliyev isə Naxçıvan MR-nın işləri ilə 
məşğul idi. «Həyat» qəzeti Naxçıvan MR Ali Məclisi 
mətbuat mərkəzinin məlumatını dərc etmişdi. Məlumatda 
deyilirdi: Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev 
Naxçıvana gəlmiş SSRİ DTK sədrinin müavini N.A.Şamı və 
SSRİ Sərhəd Qoşunları Baş İdarəsinin şöbə rəisi 
A.A.Bessonovu onların xahişi ilə qəbul etmişdir. N.A.Şam 
qeyd etmişdir ki, onların Naxçıvana gəlişi sərhəd qoşunları 
hissələri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası hakimiyyət 
orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətinə dair mərkəzə daxil olmuş 
nigarançılıq doğuran məlumatla bağlıdır. Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin sədri son zamanlar ayrı-ayrı hərbi qulluqçular, o 
cümlədən sərhədçilər tərəfindən törədilən və əhalinin 
narazılığına səbəb olan, yerli hakimiyyət orqanları ilə MR 
ərazisində yerləşən hərbi hissələrin qarşılıqlı fəaliyyətini 
mürəkkəbləşdirən hüquqa zidd hərəkətlərdən danışmışdır.  

Heydər Əliyev Naxçıvan MR Ali Məclisi tərəfindən 
«Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən hərbi 
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qüvvələrin hissələrinin statusu haqqında» qəbul edilmiş 
sənəddə yerli hakimiyyət orqanları ilə hərbi hissələrin 
qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini, o cümlədən 41-
ci sərhəd dəstəsinin dövlət sərhədinin mühafizəsi üzrə 
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş qərarının 
məqsədi və məzmunu haqqında məlumat vermişdir. 

SSRİ DTK sədrinin müavini və Sərhəd Qoşunları Baş 
İdarəsinin şöbə rəisi Muxtar Respublika ərazisində yerləşən 
hərbi hissələrin statusunun konkret olaraq müəyyənləşdiril-
məsi zərurəti ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlərlə tam 
razı olduqlarını bildirmiş və qeyd etmişlər ki, Naxçıvan MR-
nın ərazisindəki sərhəd qoşunları hissələri bu regionda 
yaranmış real vəziyyətə uyğun olaraq həyata keçirməli və 
yerli orqanlarla qarşılıqlı əlaqənin yaxşılaşdırılmasına səy 
göstərməlidirlər. Həmin dövrdə Naxçıvan şəhərindəki 
zabitlər evinin klubunda Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri 
Heydər Əliyevin Muxtar Respublika ərazisində yerləşən 
hərbi hissələrin komanda heyəti ilə görüşü keçirilmişdir. 

General-mayor R.Slaboşeviç görüşü açaraq qeyd etmişdi 
ki, Naxçıvan qarnizonunun zabit heyəti və bütün hərbi qul-
luqçuları onların qarşısında duran vəzifələrin öhdəsindən la-
yiqincə gəlməyə, xidmət borcunu vicdanla və nümunəvi 
yerinə yetirməyə çalışırlar. Bununla yanaşı general-mayor 
qeyd etmişdir ki, qarnizon komandanlığı ilə yerli hakimiyyət 
orqanlarının rəhbərliyi arasında bu günədək qarşılıqlı, 
faydalı və etibarlı əlaqə yaradılmamışdır. Son zamanlar 
Naxçıvan parlamenti rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə bu 
istiqamətdə müəyyən işlər aparılır, lakin hərbi hissələrin 
komandanlığı tərəfindən də müdafiə olunan bu tədbirlər 
gələcəkdə də inkişaf etdirilməlidir.  

Həmin görüşdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri 
Heydər Əliyev qeyd etmişdir ki, biz ordunun xalqın bir 
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hissəsi olduğunu yaxşı başa düşürük, lakin Muxtar 
Respublikada yaranmış vəziyyət hərbi hissələrlə 
əlaqədar bir neçə məsələnin aydınlaşdırılmasını tələb 
edir. Bu günkü şəraitdə Muxtar Respublikada hansı 
qoşun növlərinin, hərbi hissələrinin yerləşdiyini, onların 
sayı və təyinatını və bu kimi digər məsələləri bilmək xalq 
üçün zəruridir. Bundan başqa, son vaxtlar Naxçıvanda 
ayrı-ayrı hərbi qulluqçular tərəfindən yol verilmiş 
hüquqa zidd hərəkətlər yerli əhalinin narazılığına səbəb 
olmuşdur.  

O dövrdə MR-dan hərbi silahların və texnikanın araş-
dırıldığı barədə müxtəlif şaiyələr də naxçıvanlılarda 
narahatlıq doğurmuşdu. Bütün bunlar yerli əhalinin hərbi 
qulluqçulara inamsızlığını artırmış və regionda gərginliyin 
kəskinləşməsinə gətirib çıxarmışdır. Bunları nəzərə alaraq 
Naxçıvan MR-da yerləşən silahlı qüvvələrin hissələrinin 
statusu haqqında qərar qəbul edildi. Qərara əsasən Naxçıvan 
MR ərazisində yerləşən Sovet İttifaqı hərbi qüvvələrinin 
fəaliyyət məsələlərini hərtərəfli öyrənmək və təhlil etmək, 
onlarla yerli hakimiyyət orqanlarının qarşılıqlı fəaliyyətini 
təkmilləşdirmək, hərbi qulluqçularla yerli əhali arasında 
münaqişə hallarının qarşısını almaq məqsədilə birgə 
tədbirlər hazırlanması üçün xüsusi komissiya yaradılmışdır. 
Ali Məclisin sədri hərbi hissələrlə Muxtar Respublika 
rəhbərliyinin daha sıx qarşılıqlı fəaliyyətini, hərbi 
qulluqçularla yerli əhali arasında münasibətlərin yaxşı-
laşdırılmasının zəruri olduğunu göstərmişdir. Heydər 
Əliyev demişdir ki, Naxçıvan MR-nın ərazisində yerləşən 
hərbi hissələr öz xidməti vəzifələrini, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının Konstitusiya və qanunlarını, Azərbay-
can Respublikasının dövlət müstəqilliyini nəzərə 
almaqla, yerli hakimiyyət orqanları ilə sıx qarşılıqlı 
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əlaqədə həyata keçirməlidirlər. Bu hər iki tərəfin 
mənafeyinə uyğundur. Görüşün sonunda Heydər Əliyev 
zabitlərin suallarına cavab vermişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin mətbuat 
mərkəzi bildirmişdir ki, Türkiyənin ən böyük «Milliyyət» və 
«Hüriyyət» qəzetlərinin müxbirləri, bir qrup türk 
telejurnalisti, habelə Amerikanın «Vaşinqton post» qəzetinin 
müxbiri Naxçıvanda olmuşlar. Onlar MR-nın həyatı, yerli 
hakimiyyət orqanlarının işi ilə maraqlanmışlar. Ali Məclis 
sədri Heydər Əliyev xarici jurnalistlər üçün mətbuat 
konfransı keçirmişdir. Qarabağ problemi ilə əlaqədar həm 
xarici ölkə müxbirləri, həm də sovet müxbirləri ilə 
müsahibələrində Heydər Əliyev demişdir: bu problemin 
qarşısını almaq olardı. Əslində Qarabağ problemi siyasi 
islahatlardan, plüralizmə gedişin səhv addımlarından 
yaranmış və vaxtında qarşısı alınmamış, nəticədə indiki 
ağır və faciəli vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarmış-
dır. 20 yanvar 1990-cı il Bakı qırğınının, faciəsinin 
günahkarları qorxub ehtiyat edirdilər ki, Heydər Əliyev 
onlar tərəfindən törədilmiş bu faciəyə hüquqi-siyasi qiymət 
verəcək və gec-tez onlar məsuliyyətə cəlb ediləcəkdir. 

Azərbaycan ictimaiyyətinin müxtəlif təbəqələrinin, 
ziyalılarının, elmi işçilərinin, tanınmış elm adamlarının bir 
qrupu araya gələrək Heydər Əliyevə ünvanlanmış müraciət 
qəbul etdilər. Həmin müraciətdə göstərirdilər ki, onlar 
siyasi, demokratik seçim yolu ilə siyasi bir partiya -Yeni 
Azərbaycan Partiyası yaratmaq və Heydər Əliyevin həmin 
partiyanın sədri olmasını tələb edirlər. Bununla bağlı 
Heydər Əliyevin razılığı, mövqeyi lazım idi. Naxçıvan MR-
nın Ali Məclisinin sədri məsələ ilə əlaqədar fikirləşirdi.  

Partiyanın proqram və nizamnaməsi işlənib hazırlanmalı 
idi. Bu istiqamətlərdə də təşkilati işlər davam edirdi.  
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1991-ci il dekabrın 30-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
Moskvadakı səfirliyinin Zaqafqaziya problemləri ilə məşğul 
olan əməkdaşları Obri A. Karlson və Eni K.Breyterdən 
ibarət nümayəndə qrupu Naxçıvana gəldi. Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev qonaqların 
xahişi ilə onları həmin gün qəbul etmişdi. ABŞ səfirliyinin 
nümayəndələri Naxçıvanda demokratik proseslərin 
inkişafının gedişi, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi və 
s. ilə maraqlanmışlar. Onların bütün suallarına ətraflı cavab 
verilmişdir. 

Həmin dövrdə dövri mətbuatda «Açıq söz» qəzetində 
yazılmış məqaləni olduğu kimi sizə çatdırırıq: 
 

PARLAMENT VƏTƏNİN SİMASIDIR 
Təlatümlü, inqilabi dəyişikliklər dövründə yaşayırıq. 

Ölkəmizin ictimai və siyasi həyatında hökm sürən gərginlik 
60—70-ci illərin sakit həyat tərzini pozmuş, «aydın, işıqlı, 
firavan sabah» illüziyasını alt-üst etmişdir. İndi aydın 
olmuşdur ki, on illərlə sosial ədalətin pozulduğu şəraitdə 
haqq-nahaq qarşısında aciz qalmış, xalqın əsəbləri tarıma 
çəkilmişdir. Mərkəzin qəbul etdiyi qanunların işləməməsi, 
bir yandan da bahalığın «meydan suladığı» bir dövrdə xalqın 
sabahkı taleyinə bu gündən qayğı göstərilməli, ilk baxışda 
xırda görünən ağır fəsadlar törədə biləcək məsələlər 
diqqətdən yayınmamalıdır. Bu millət vəkillərinin 
səlahiyyətinə daxildir və həm də onların borcudur.  

Aşkarlıq və demokratiya tarixi həqiqətlərin üstündən 
rəzalət və birtərəfli siyasət pərdəsini ləng də olsa 
götürməkdədir. İndi öz milli bayrağımızın işığında suve-
renliyə doğru yol almış və hər şeydən öncə nicat yolunu yeni 
parlamentdən gözləyirdik. Ümid edirdik ki, parlamentdə 
xalqın varlığını sarsıdan, xalqı düşündürən qlobal 
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problemlərdən danışılacaq, onların həlli yolları araşdırılacaq 
və ən əsası xalq öz parlamentində, onun taleyini həll edəcək 
millət vəkilləri ilə təmsil olunacaqdır. Təəssüf ki, belə 
olmadı. Diqqət əsas məsələdən yayındı. «Köhnə palan içi 
tökənlər» qərəzli mövqe tutdular, kimlərinsə çaldığı havaya 
«qol qaldırdılar» və bununla da xalqın ümidlərini puça 
çıxardılar.  

Ağsaqqalıq saçın ağlığıyla, yaşın çoxluğuyla ölçülmür. 
Ağsaqqal dediyi sözün məna yükünü aqilliyi, mövqe 
gözləmə, məntiqli əsaslandırılmış söz deyə bilmək bacarığı 
və s. ilə ağsaqqal olur. Parlamentdə respublikanın keçmiş 
rəhbəri Heydər Əliyevlə xalq yazıçısı Bayram Bayramov 
arasında birdən-birə heç kəsin gözləmədiyi məqamda (sövq-
təbii bir duyum mənə pıçıldayırdı ki, gözlənilənlər oldu) söz 
toqquşması baş verdi. Təbiətimizin yaman günə qoyulması, 
dünya bazarlarında qızıl qiymətinə gedən maddi sərvətləri-
mizin su qiymətinə satılması, maddi nemətlərimizin talan 
edilməsi və s. onun da dövründə olub. Ancaq, necə deyərlər. 
«insaf dinin yarısıdır». Axı, başqa respublikalar da bizim 
günümüzdə olub: o dövrdə ayrı cürə işləmək mükün deyildi. 
Bir də ki, hər şeyi vaxt öz yerinə qoyacaqdır. Hər bir dövr 
haqqında hökm vermək üçün o dövrün şəraiti və tələbi ilə 
görülmüş işlər hər tərəfli araşdırılmalıdır. Hələ ki, bizdə o 
araşdırmalar aparılmayıb. Yaxşı və pis barədə heç bir elmi-
tədqiqat mülahizəsi meydanda olmadığı halda biz necə 
hökm verə bilərik?  

Heydər Əliyevin dövründə respublikanın xeyrinə az iş 
görülməyib. Bununla bərabər bu da faktdır ki, ermənilər 
Heydər Əliyevdən çəkinirdilər, qorxurdular. Amma, indi 
biz ata-baba yurdunu veltolyotlardan seyr etməklə 
kifayətlənirik. «Qarabağ heç zaman indiki kimi bizim 
olmayıb» - deyirik. Lakin bizim orada hakimiyyətimiz 
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qurulmalı, hökmümüz işləməlidir. Bundan sonra o sözü deyə 
bilərik. 

Həmin çıxış olan gün mən kəndimizdəydim. Səhərisi 
demək olar ki, bütün Füzuli rayonu bu haqda danışırdı, hamı 
bu çıxışdan hiddətləndiyini bildirirdi.  

Yekun olaraq demək istəyirəm ki, davam edəcək sessiyada bu 
qəbil umu-küsülərə, əvəz çıxmalara son qoyulsun. Həm də 
erməni şərinə düşdüyümüz bu ağır dövrdə Heydər Əliyevin siya-
si meydandan uzaqlaşdırmaq yox, onun təcrübəsindən 
bəhrələnmək lazımdır: qazaxlar D.Ə.Kunayevi saxladıqları, 
özbəklər Şərəf Rəşidova bəraət qazandırdıqları kimi. Axı bir 
ananın – Azərbaycanın övladıyıq. Məhz bunun üçün bizim Vətən 
övladlarının birliyi də vəhdət təşkil etməlidir. 
 İltifat Quliyev Bakı şəhəri, 9 may 1991-ci il. Açıq söz qəzeti.      

 
Onun Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1969-1982-ci illərdə 

əldə etdiyi uğurlar, xalq təsərrüfatımızın inkişafı və nailiy-
yətləri haqqında saysız-hesabsız kitablar yazmaq olar. 
Bunun üçün tikilən mühüm obyektlərə baxmaq, arxiv 
sənədlərini nəzərdən keçirmək, qəzet qovluqlarını 
vərəqləmək, statistik rəqəmlərə baxmaq, canlı və haqqı-
nahaqqa verməyən insanlarla söhbət etmək gərəkdir. Bunun-
la belə elimizə-obamıza, camaatımıza məlum olan və 
tariximizə qızıl hərflərlə yazılmış bəzi faktları, rəqəmləri 
göstərmək zorundayıq: Ötən əsrin 70-ci illərinin sonunda 
Azərbaycanın energetika kompleksinə 18 iri elektrik 
stansiyası daxil olmuşdur. Bu elektrik stansiyalarının gücü 
ilə ildə 15,2 milyard kilovat-saat, yəni 1933-cü ildə bütün 
ölkədə istehsal edildiyi qədər elektrik enerjisi istehsal edilir-
di. Kür çayında 380 min kilovat gücündə Şəmkir su elektrik 
stansiyası və 120 min hektar torpağı suvarmaq üçün dəryaça, 
habelə 1200 min kilovat gücündə Azərbaycan DRES-i 
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tikilməyə başlanılmışdı. Həmin illərdə respublikada kimya 
sənayesi sürətlə işkişaf etmişdi. Xüsusilə mineral kübrələr, 
sintetik yuyucu vasitələr istehsal edən yeni qurğular inşa 
edilib istismara buraxılmışdı. Mövcud sulfinol sulfat 
turşusu, polietilen, epixlorhidrin, eqqokoid qatranları və 
digər istehsal sahələri yenidən qurulmuşdur. Divinil istehsal 
edən güclü kompleks işə salınmış və bunun nəticəsində 
1975-ci illə müqayisədə 1980-ci ilin əvvəlində kimya 
sənayesində istehsalın həcmi iki dəfə artmışdı. Heydər 
Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi ilk 13 ildə əlvan 
metallurgiyanın çoxsahəli kompleksi yaradılmış, neft 
sənayesi yenidən qurulmuş, xeyli neft yataqları istifadəyə 
verilmiş, 42 perspektivli sahə və yataq kəşf edilmiş, 6 kilo-
metr və daha çox dərinlikdə quyular qazılmış, qazmaçılar ilk 
dəfə olaraq dənizin 84 metr dərinliyinə çatmış və 120 met-
rlik dərinliyini fəth etməyə hazırlıq işlərinə başlamışlar. 
Saatlıda yüz metr dərinliyində nadir quyu qazılmış və 70-ci 
illərin əvvəllərində əlamətdar bir hadisə qeyd olunmuşdur: 
milyardıncı ton Azərbaycan nefti çıxarılması bayram kimi 
qeyd edilmişdir. Pambıqçılığın, üzümçülüyün, taxılçılığın, 
heyvandarlığın, tərəvəzçiliyin, kompleks meliorasiya 
işlərinin, tikinti və abadlıq işlərinin geniş vüsət aldığına dair 
də ürəkaçan faktlar demək olar. Bədxahlar, paxıllar belə 
faktları yada salmaq istəmirlər. Onu da deyək ki, həmin 
dövrdə DQMV-dəki ermənilər açıq şəkildə öz niyyətlərini 
biruzə verə bilmirdilər. Bununla belə indi bizlərə məlum 
olur ki, Gevorkov da Xankəndində məkrlə daşnakyönlü fəa-
liyyət göstərib. Lakin o da faktdır ki, ermənilər H. 
Əliyevdən çəkinirdilər. Amma indi biz ata-baba yurdunu 
vertolyotlardan seyr etməklə kifayətlənir, «Qarabağ heç 
zaman indiki kimi bizim olmayıb» deyirik. Lakin bizim 
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orada hakimiyyətimiz qurulmalı, hökmümüz işləməlidir. 
Bundan sonra o sözü deyə bilərik.  

İltifat Quliyev: Əzəldən və tarixən qanlı düşmənimiz 
olan ermənilər Heydər Əliyev kimi dahinin nəyə qadir 
olduğunu dərk edib Naxçıvan torpağına hücumu 
dayandırdığı, 1991-ci ilin dekabr ayının 6-da Meqri dəmir 
yol stansiyasında tutub girov saxladıqları iki nəfər Naxçıvan 
sakinini Heydər Əliyevin nüfuzu ilə hesablaşıb dərhal 
girovluqdan azad etdikləri halda çörəkləri dizlərinin üstə 
olan nankorlarımız və siyasətdən başı çıxmayan başabəla 
baş bilənlərimiz Heydər Əliyevə nəinki arxalandılar, üstəlik 
onu gözümçıxdıya salmaq, aradan götürmək yolunu tutdular. 
Atalarımız haqlı buyurmuşlar ki, dünya yaxşılardan xali 
deyildir. Ölkəmizdə qədirbilən və vətənpərvərlər kifayət 
qədərdir. Onlar hər şeyə açıq gözlə baxır və düşünürdülər ki, 
Azərbaycanın problemini Heydər Əliyev tezliklə tənzimləyə 
bilər, yaxınlaşmaqda olan vətəndaş qarşıdurmasının qarşısını 
da yalnız o ala bilər. 

Qazaxlar D.Ə.Kunayevi saxladıqları, özbəklər Şərəf 
Rəşidova bəraət qazandırdıqları kimi hərəkət etmək lazım 
gəlirdi. Nədənsə baş bilənlərimiz bu yolla getmək 
istəmədilər. Belələri unutdular ki, biz bir ananın- 
Azərbaycanın övladlarıyıq. Qardaşların müxtəlif adları 
olduğu kimi bizim də kommunist partiyası, Xalq Cəbhəsi, 
sosial-demokrat partiyası və s. kimi adlarımız var. Ona görə 
də biz ayrı-ayrı çıxış edə bilmərik. Bizim amalımız - xalqın 
xoşbəxtliyi, məqsədimiz vətənimizin müstəqilliyidir. Məhz 
bunun üçün də bizim vətən övladlarının  birliyinə ehtiyac 
vardı. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə, 
1992-ci il yanvarın əvvəlinədək Türkiyə, Rumıniya, 
Pakistan, Monqolustan, Litva, Əfqanıstan, İsveçrə, 
Hindistan, Kanada, İran, Liviya, Kuba, Avstraliya, KXDR, 
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Əlcəzair, Mozambik, Koreya Respublikası, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri, Misir, Brazilya, CXR, Səudiyyə Ərəbistanı, 
Mərakeş, Belçika, AFR, Danimarka, Böyük Britaniya, 
Yunanıstan, İtaliya, İraq, Efiopiya, Panama, Hollandiya, 
Banqladeş, Qazaxıstan, Norveç, Gürcüstan, Tunis, 
İordaniya, Tailand, Yaponiya, Yəmən, Oman, Laos, Maldo-
va, Sudan, Meksika və Fələstin Azadlıq Təşkilatı Azərbay-
canın istiqlaliyyətini rəsmən tanımışlar.  Bu və ya digər va-
cib məsələlərdən yararlanaraq müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının inkişafı və möhkəmlənməsi üçün hamının 
bir nöqtəyə vurması vacib idi. Heyf ki… 

1992-ci il «Həyat» qəzetində qeyd edilirdi ki, Naxçıvan 
MR Ali Məclisi Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi 
və ictimai-siyasi vəziyyət haqqında məsələnin Ali Məclisin 
sessiyasında müzakirə olunmasını zəruri hesab etmişdir. 

Muxtar Respublikanın Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdı 
ki, yaxın zamanlarda sosial-iqtisadi vəziyyət, 1991-ci ilin 
yekunları və 1992-ci il üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlər haq-
qında, respublikanın sosial-iqtisadi böhrandan çıxarılması 
üçün konkret təklifləri Ali Məclisə təqdim etsin. Bu 
məqsədlə istehsalat sahələrində özəlləşdirmə, torpaq 
islahatına, bazar iqtisadiyyatına keçid, azad iqtisadi zona 
haqqında konsepsiyanın əməli surətdə həyata keçirilməsi 
üçün konkret təkliflər, Muxtar Respublikada mövcud olan 
assosiasiya, kooperativ və kiçik müəssisələrin strukturu, 
onların əməli fəaliyyəti, sosial iqtisadi inkişafda və əhalinin 
maddi-məişət tələbatının ödənilməsində həmin təşkilatların 
rolu haqqında təkliflər təqdim edilməlidir. 

MR-də baş verən ictimai-siyasi dəyişikliklərdən irəli 
gələn tələblərə uyğun olaraq dövlət idarəçiliyinin quruluşu 
və prinsipləri, yeni kadr siyasəti, dövlət və təsərrüfat orqan-
larında kadrların seçilməsi və yerləşdirilməsi qaydası barədə 
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təkliflərin hazırlanıb Ali Məclisə təqdim edilməsinin 
məqsədə uyğunluğu zəruri sayılmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğuna, Daxili 
İşlər Nazirliyinə, Ali Məhkəməyə və Ədliyyə Nazirliyinə 
tapşırılmışdır ki, öz fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, 
cinəyatkarlığa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi və Muxtar 
Respublikada ictimai asayişin tələb olunan səviyyədə təmin 
edilməsi haqqında təklifləri hazırlayıb Ali Məclisə versinlər.  

Qərarda həmçinin qeyd edilir ki, Ali Məclisin hüquq- 
mühafizə və millətlərarası münasibətlər daimi komissiyası 
həmin təkliflərin təhlil edilib ümumiləşdirməsini 
tamamlayıb baxılmaq üçün Ali Məclisin sessiyasına təqdim 
etməlidir. Qərarda həmçinin bir sıra başqa məsələlər də öz 
əksini tapmışdır. Məsələ ancaq bununla bitmirdi. 

1992-ci ilin əvvəllərində ABŞ prezidenti C.Buş Azərbay-
can prezidentinə məktub göndərərək ABŞ hökumətinin 
Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanıdığını bildirmişdir. 
Respublikada vəziyyət olduqca ağır idi.  

Xüsusilə sərhəd bölgələrindəki dözülməz vəziyyət, bir 
tərəfdən də ordu quruculuğu işindəki nöqsanlar, bəzi hərbi 
hissələrdəki özbaşınalıq, ərazi-müdafiə batalyonlarının ayrı-
ayrı şəxslərin əlinə keçməsi, ciddi narahatçılıq doğururdu. 
Ermənistan hökumətinin respublikamıza qarşı ərazi 
iddiaları, dünya birliyi ölkələrinin bu iddialara qarşı biganə 
mövqeyi xalqımızın böyük hiddətinə səbəb olmuş və respub-
likamızdakı ictimai-siyasi vəziyyətin mürəkkəbləşməsinə 
gətirib çıxarmışdı. Azərbaycan hökuməti isə öz 
hakimiyyətini qoruyub saxlamaqdan ötəri bütün vasitələrdən 
istifadə edirdi.  

Respublika rəhbərləri Heydər Əliyev kimi beynəlxalq 
aləmdə tanınmış siyasi xadimin, dövləti qorumaq, onu 
inkişaf etdirib beynəlxalq təşkilatlara tanıtdırmaq və idarə 
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etmək təcrübəsindən bəhrələnmək əvəzinə, ona qarşı çirkin 
oyunlar həyata keçirirdilər. Buna baxmayaraq Azərbaycanın 
demokratik fikirli insanlarının, vətənpərvər elm adamlarının 
nəzərləri həm də Naxçıvan torpağına tikilmişdi. Belələri 
haqlı olaraq düşünürdülər ki, dövlətin və xalqın nicat yolu 
Heydər Əliyevdir. Həmin dövrdə biz bir ziyalı kimi Bakıda 
olan mövcud maddi imkanlarımızdan və vəzifəmizdən 
istifadə edərək Heydər Əliyevin Bakıya gəlməsi üçün haki-
miyyətdə olub, respublikanın düşdüyü bu ağır gündən çıxar-
maq naminə məqsədyönlü iş aparırdıq. Biz özümüz də 
nəzarətə götürülmüşdük. Ancaq biz heç kimdən qorxub 
çəkinmədik. Bilirdik ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə 
gəlməsi onsuz da labüddür. Bunu Azərbaycanın düşdüyü 
vəziyyət tələb edirdi. Gördüyümüz işləri həyata keçirərkən 
heç bir iddiamız yox idi. Sadəcə Azərbaycanı bürümüş bu 
ağır fəlakətdən xilas etməyin yolunu, dünya ermənilərinin və 
onların Qərbdəki müdafiəçilərinin, havadarlarının kömə-
yindən istifadə edərək bizə qarşı edilən təcavüzün qarşısının 
alınması yolunu Heydər Əliyev kimi bir rəhbərdə görürdük. 
Tarix özü biz düşündüklərimizi həyatda reallığa çevirdi. Biz 
bundan iftixar hissi keçiririk.  

İltifat Quliyev: O ağır dövrlərdə, Bakının Orconikidze 
rayonunda Tikinti Kooperativində sədr işləyirdim. Bakıda 
ərzaq məhsulları - ət, yağ və s. talonlarla verilirdi. Şəhəri-
mizin ərzaq mağazaları boş idi. Çörək mağazalarında çörək 
almaq üçün növbələr yaranmışdı. Mağazadan çörək alan 
alıcı ən azı 5-6 saat qabaqcadan gedib növbəyə yazılmalı idi. 
Ona görə də işlədiyim ərazidə yaşayan sakinləri və onların 
ailə üzvlərini bütünlüklə tanıyırdım. Eyni zamanda hər ay ət, 
yağ talonlarının paylanması, sakinlərin bu və ya digər 
məsələləri ilə bağlı problemləri mən həll edirdim.  Yaşayış 
yerindən arayış verərkən mənzillərin sahiblərinin ev alqısı-
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satqısı, dəyişilməsi, daimi pasport qeydiyyatına düşməsi və 
çıxması işi ilə bağlı məşğul idim. Sakinlər məni Heydər 
Əliyevçi kimi tanıyırdılar. Onlar hamısı bilirdilər ki, mən 
həyatımı Heydər Əliyevin Bakıya hakimiyyətə gəlməsi 
işinə sərf edirəm. Hər bir ailədə, istər yaşlı nəsil, istərsə də 
orta yaşlı və gənc nəsli təmsil edən insanların Heydər 
Əliyevə qarşı tükənməz sevgi, məhəbbət, ümüd olduğunu öz 
gözlərimlə görürdüm. Problemin həlli üçün yanıma gələn 
vətəndaşlarla fikir mübadiləsi aparırdım. Heydər Əliyev 
haqqında ictimaiyyətin fikirlərini bilmək mənim üçün çox 
vacib idi. Söhbət zamanı öyrəndiyim fikirlər mənə bu yolda 
xüsusi potensial güc verirdi. Hətta Yeni Günəşlidə yerləşən 
başqa binaların sakinlərinin də Heydər Əliyevi sevdiklərinin 
şahidi olmuşam. Ümumiyyətlə, əhali içərisində bir qrup 
nankorları çıxmaq şərti ilə hamı Heydər Əliyevin 
hakimiyyətə gəlməsini istəyirdi.  

Mütəlibov hakimiyyəti getdikcə çökürdü. Respublika 
ağır faciələrlə üz-üzə idi. Gözləmək olardı ki, Respublika 
hökuməti ictimai-siyasi vəziyyəti təhlil edib, xalqı düşdüyü 
bu ağır vəziyyətdən qurtaracaqdı. Ancaq belə olmadı. Xocalı 
soyqırımından sonra Respublikanın vəziyyəti daha da 
ağırlaşdı. Artıq xalqın hökumətə, prezidentə, Ali Sovetə 
etibarı və inamı qalmamışdı. Hərbi sahədə bir sıra ciddi 
uğursuzluqları da nəzərə alsaq respublika rəhbərliyinin axırı 
çatmışdı. Rəhbərlik isə öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaq-
dan ötəri hər cür variantlara əl atırdı. Xocalı soyqırımından 
sonra Ali Sovet sədri istefa verdi. Mitinqlər ara vermirdi. 
AXC-nin fəallığı da kəskin şəkildə artmışdı. Mitinq və 
nümayişlər artıq Ali Sovetin qarşısında gedirdi. Xalq 
əllərində Heydər Əliyevin portretini tutaraq onun 
hakimiyyətə qayıtmasını təkidlə tələb edirdi. Bu bir həqiqət 
idi ki, xalq artıq ayılmışdı. Ümüd yeri ancaq Heydər 
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Əliyevə idi. Ona görə də nəzər və diqqət yenə də Naxçıvan 
torpağında olan Heydər Əliyevə dikilmişdi. 

Azərbaycan xalqının etibar və inamını itirmiş hakimiyyət 
A. Mütəllibovun başçılığı ilə istefa verdi. Mürtəce qüvvə-
lərdən ibarət olan qrupların Mültəlibovu hakimiyyətə qaytar-
maq cəhdi də baş tutmadı. Cəmi bir neçə saat hakimiyyətdə 
qalan Mütəllibov Moskvaya havadarlarının yanına qaçdı. 
AXC və Musavat cütlüyü bu xaosdan istifadə edərək 
hakimiyyəti ələ aldı. Azərbaycanda növbəti prezident 
seçkiləri keçirilməsi üçün hazırlıq görülürdü. 

Özlərini xalqın xilaskarı, torpaqlarımızın suverenliyi və 
ərazi bütövlüyünün qarantı elan etmiş AXC, başda mərhum 
Əbülfəz Əliyev olmaqla prezident seçkilərinə getməkdən 
ötrü hazırlaşmağa başladı. Gözləmək olardı ki, AXC-nın 
liderləri və fəalları Heydər Əliyev kimi beynəlxalq aləmdə 
böyük nüfuz sahibi olmuş bir siyasi xadimdən bəhrələnərək, 
ondan istifadə edəcəklər. Lakin belə olmadı. AXC-yə daxil 
olan bir qrup liderlər  hakimiyyətə gəldi.  

Dövlətin idarə edilməsində, müstəqilliyimizin təmin 
olunmasında, müstəqil daxili və xarici siyasət yeridilməsi, 
iqtisadi sahələrdə səriştəsiz və xalq təsərrüfatının 
yüksəldilməsi işində təcrübəsi olmayan, dövlətlər və 
hökumətlərarası siyasətdən başları çıxmayan AXC fəalları 
hakimiyyətə gəlsələr də, hiss olunurdu ki, AXC və Musavat 
cütlüyündən ibarət olan hakimiyyətin axırı iflasdır. Tarix 
özü bizim düşündüklərimizi sübut etdi. Hərbi sahədə olan 
uğursuzluqlar, ayrı-ayrı hərbi hissələrin müxtəlif qrupların 
əlinə keçməsi, ordudakı özbaşınalıq və fərarilik hallarının 
baş alıb getməsi, komandir heyətinin siyasətə cəlb olunması, 
ordu quruculuğu işinin düzgün qurulmamasından xəbər 
verirdi. Müdafiə nazirlərinin tez-tez dəyişdirilməsi faktı da 
göz qabağında idi. Mülki şəxsin Müdafiə Naziri təyin 
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edilməsi də ümumi işin zərərinə idi. Cəbhədə isə bir-birinin 
ardınca hərbi uğursuzluqlar hökm sürürdü. Kəndlərimiz bir-
birinin ardınca erməni qoşun birləşmələri tərəfindən işğal 
edilirdi. Xalqın dövlətə, hökumətə inamı azalmışdı. 
Respublika aclıq təhlükəsi ilə üz-üzə durmuşdu. Siyasi 
çəkişmələr hökm sürürdü. Başqa sözlə desək «Heç kim, heç 
kimin ərizəsini oxumurdu». OMON deyilən qurum tam 
mənası ilə siyasiləşərək, üzərinə düşən vəzifələri yerinə 
yetirmək əvəzinə, ayrı-ayrı siyasətçilərin əlində bir vasitəyə 
çevrilmişdi. 

Belə bir məqamda Heydər Əliyev haqqında əsl həqiqəti 
yenə bir ziyalı kimi açıb dövrü mətbuat vasitəsi ilə 
xalqımıza çatdırmağı özümə borc bildim. 

«Ədalət» qəzetinin 21 aprel 1992-ci il tarixli sayında  
«Unutmayaq ki…» sərlövhəli yazımı çap etdirdim. Həmin 
məqaləni olduğu kimi oxucuların diqqətinə çatdırıram: 
«Uydurma Dağlıq Qarabağ problemi 1988-ci ildən üzü 
bu yana getdikcə dərinləşərək son həddə çatmışdı. 
«Böyük Ermənistan» sərsəmləməsinin sonuncu mər-
hələsi kimi silahlı müdaxilə ilə Şimali Azərbaycanda istər 
iqtisadi, istərsə də siyasi vəziyyət xeyli kəskinləşmişdi. 
Müharibəyə olduqca soyuqqanlılıq, yumşaqlıq gətirən 
prezidentin istefasından sonra ayrı-ayrı qruplar və 
partiyalar siyasi hakimiyyətə gəlməyə çalışdılar. 
Unutmayaq ki, hakimiyyətə xalqın taleyinə peyğəmbər 
qayğısı köstərən bir rəhbər gələcək. Mən peşəkar siya-
sətçi deyiləm. Son dörd-beş ilin siyasi çəkişmələri, milli 
qarşıdurmalar başqaları kimi məni də siyasətlə maraq-
lanmağa məcbur etdiyindən bəzi mülahizələrimi «Əda-
lət»in oxucuları ilə bölüşmək istəyirəm.  

Heydər Əliyevin şəxsiyyəti ətrafında gedən söz-söh-
bətlər nə yollarlasa dövri mətbuata da yol tapıb, dərc 
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edilən məqalələrin böyük qisminin məqsədi hansı 
qurumunsa, hansı partiyanınsa mənafeyini açıqlamaq 
olub. Təbiidir ki, müəyyən bir məqsəd üçün dərc edilən 
məqalədə obyektivlik ola bilməz və olmur da. Mən 
Heydər Əliyevi bütləşdirmək məqsədindən çox uzağam. 
Ancaq etiraf etməliyik ki, o, nöqsanların biri digərinin 
məntiqi davamı kimi təqdim edilib. Və bununla da H. 
Əliyev ictimaiyyətin nəzərində az qala xalq düşməni kimi 
hallandırılıb. Axı insafla danışaq, Heydər Əliyev xalqının 
düşməni olmayıb. Heydər Əliyevin Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin sədri seçilməsi bu bölgədə iqtisadi, siyasi 
böhranın tənzimlənəcəyinə az da olsa  təminat verirdi. 
Lakin Heydər Əliyevin siyasəti, mövqeyi müxalif olan 
hansı qüvvələrinsə mövqeyinə uyğun gəlmədiyindən 
sünii qarşıdurmalar yaradıldı. Naxçıvan MR Ali Məc-
lisinin sədri Heydər Əliyevlə Nazirlər Sovetinin sədri 
B.Fərzəliyev arasında olan münasibət də məhz sünii 
şəkildə yaradılmış qarşıdurmaların nəticəsidir… Belə ki, 
qarşıdurmanın nəticəsi göz qabağındadır. Heydər Əliyev 
fenomenal siyasətçidir. O, hakimiyyətə gələnədək 
Naxçıvan MR ermənilərin hücumlarına məruz qalırdı, 
evlərimiz yandırılırdı, oğullarımız öldürülürdü. Çevik 
siyasət, qətiyyətli qarşıdurma bu hücumların qarşısına 
sədd çəkdi, Heydər Əliyevin iqtisadi siyasət üzrə həyata 
keçirdiyi qlobal tədbirlərin səmərəsini də nəzərə alsaq 
bölgədə ümumi vəziyyətimiz haqqında tam təsavvürə 
malik olarıq. 

Zənnimizcə, bir dövrdəki fəaliyyət zamanı yol verilən 
nöqsanları sonrakı dövr üçün barometr etmək ən azı 
insafsızlıqdır. Hələ onu da nəzərə almalıyıq ki, 
barometrin özü də kimlərinsə iradəsinə tabe etdirilir.  
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Bir məsələni də qeyd etməyi zəruri sayıram. Niyə hər 
hakimiyyət dəyişmə ərəfəsində Heydər Əliyev siyasi qar-
şıdurmaların mərkəzində dayanır? Buna can atanlar 
əslində demokratiyanın qolunu və yolunu bağlamır-
larmı? Nədən xalqın düşüncələrinə siyasət kölgəsi salı-
nır? Xalqın həqiqəti dərk etməsi bu gün nə qədər 
vacibdir və bu qədər vacib olan bir məsələdə şəxsi 
mənafelərə «pərsəng» ediləcəksə onda hansı suveren-
likdən, hansı müstəqillikdən danışmaq olar? Axı, 
suveren, müstəqil respublikanın problemlərini dövlət 
özü həll etməlidir. Daha doğrusu, bu problemləri haqqın, 
ədalətin prizmasından keçirən xalq həll etməlidir.  

Niyə biz Heydər Əliyevin siyasətindən, dünyagörü-
şündən, şəxsi nüfuzundan istifadə etməyək? Niyə onu 
özümüzdən uzaqlaşdıraq? Keçmiş qaldı keçmişdə. Bu 
günümüz, sabahımız üçün bir anlıq özümüzü ələ almalı, 
bütün inciklikləri unutmalıyıq, əgər bunu unutmağa 
gücümüz çatmasa, gələcək nəsil də bizi başqa mənada 
unutmayacaq. 

Mühüm siyasi kompaniyalar ərəfəsində soyuqqanlılıq 
gərəkdir. Nələrinsə xatirinə, kimlərinsə siyasi 
potensialının malik olduğu ambisiyanı reallıqdan 
uzaqlaşdırmaq xalqın taleyinə xəyanətdir. Ötən seçki-
lərdə xalqı çaşdıran qüvvələr barı indi bunu anlayay-
dılar. O seçkidə Malıbəyli, Tuğ, Xoçalı, Aqdaban faciə-
ləri baş verməmişdi. Barı bu faciələrdən sonra 
yanılmağın nə olduğunu dərk eləyək. Yoxsa tarix bizi 
bağışlamayaçaq. Unutmayaq ki, tarixin ibrət dərsləri 
təkcə ayrı-ayrı fərdlərin, qrupların taleyini dolaşığa 
salmayaçaq, ümumən, bu xalqın taleyini əzablara, əziy-
yətlərə, mənəvi deformasiyalara sürükləyəcək...»  
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Naxçıvan MR-da həyat davam edirdi. MR-nın problem-
ləri yığılıb qalmışdı. MR-nın mühasirə vəziyətində 
yaşaması, qışın sərt keçməsi, Naxçıvan yollarının ermənilər 
tərəfindən kəsilməsi blokadada olan Naxçıvan MR 
əhalisinin vəziyyətini olduqca dözülməz etmişdi. Elektrik 
enerjisinin olmaması, qazın verilməməsi və s. onsuz da 
əhalinin çətin olan vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirirdi. 
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev öz 
xidməti iş otağında odun peçi və lampa işığından istifadə 
edirdi. MR-yə gələn xarici qəzet və jurnalların müxbirləri, 
beynəlxalq aləmdə tanınan jurnalistlər, ayrı-ayrı beynəlxalq 
nümayəndə heyətlərinin üzvləri bu vəziyyətin şahidi idilər. 
Digər tərəfdən də Naxçıvan MR-nın baş naziri B. 
Fərzəliyevin yarıtmaz işi və xoşagəlməz hərəkətləri təəssüf 
hissi doğururdu. 

1992-ci il fevralın 14-16-da Naxçıvandakı Azadlıq mey-
danında çoxminlik mitinqlər keçirildi. Bu mitinqdə çıxış 
edənlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Baş nazirinin və 
Xalq cəbhəsinin hökumətdə rəhbər vəzifə tutan digər 
nümayəndələrinin istefa verməsini tələb etdilər. Muxtar 
Respublikanın Baş naziri B.İ. Fərzəliyev mitinq 
iştirakçılarının tələbinə tabe olaraq bildirmişdi ki, istefaya 
çıxmağı qərara almışdır. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin fevralın 14-də keçirilmiş 
sessiyasında parlamentin xalq cəbhəsi üzvlərindən ibarət 
«Demokratik blok»una daxil olan deputatlar Muxtar 
Respublikanın hökumətində müxtəlif vəzifələr tutan AXC 
üzvlərinin istefa vermələrini tələb etdilər… 

Fevralın 17-də erməni yaraqlıları Xocavənd rayonunda 
azərbaycanlıların yaşadıqları Qaradağlı kəndini ələ 
keçirdilər. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı 
ilə Tacəddin Mehdiyev Müdafiə Naziri vəzifəsindən azad 
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edildi və həmin vəzifənin icrası Müdafiə nazirinin birinci 
müavini, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş 
Qərargahının rəisi Şahin Musayevə həvalə edildi. 

Fevralın 18-də prezident fərmanı ilə Ağdam və Şuşa 
rayonları ərazisində fövqəladə vəziyyət tədbiq edildi. Tahir 
Əliyev Ağdam rayonunun, Rəhim Qazıyev isə Şuşa rayonu-
nun komendantı təyin edildilər.  

Fevralın 24-də prezidentin fərmanı ilə Tahir Əliyev 
Müdafiə Naziri təyin olundu.  

Fevralın 24-də axşamdan xeyli keçmiş Azərbaycan və 
Ermənistan rəhbərlərinin dəvəti ilə bölgəyə gəlmiş İran 
İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri doktor Əli Əkbər 
Vilayəti Bakıya səfərini «Qarabağ münaqişəsinin aradan 
qaldırılması yolunda İranın ilk addımı» adlandırmışdı. 

Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni silahlı birləş-
mələri Rusiyanın Xankəndindəki 366-cı motoatıcı polkunun 
köməyi ilə Xocalı şəhərini işğal etdilər. Əsrin Xocalı qırğını 
barədə ilk düzgün məlumatı xalqa çatdırmış «Səhər» qəzeti 
isə özünün 27 fevral tarixli nömrəsində geniş məlumatlar 
verdi: 

«Qarabağın dağlıq hissəsində dörd ildən bəri alınmaz 
qala kimi erməni silahlı birləşmələrinə sinə gərən Xocalı 
şəhərindən belə bir xəbər aldıq: fevralın 26-na keçən gecə 
saat 00.30-da Xankəndindəki 366-cı atıcı polka məxsus 20 
ZTR Xocalını mühasirəyə aldı. Ermənilər piyadaların döyüş 
maşınlarının və zirehli transpartiyorların köməyi ilə şəhərə 
girərək onu tamamilə yandırdılar. Əhalinin bir qrupu 
qaçaraq Ağdama gəlib. Ölənlər və yaralananlar barədə dəqiq 
məlumat yoxdur». 

«Səhər» qəzetinin müxbiri, Azərbaycan Milli Ordusunun 
döyüşçüsü Şamil Sabiroğlu həmin gün axşam redaksiyaya 
dəhşətli xəbər verdi: 
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– Axşam saat 18-dən sonra (fevralın 25-i nəzərdə tutulur) 
Xocalı ətrafında şidətli döyüşlər başlamışdı. Ağdamdan 
geriyə qaytarılan Gəncə hərbi hissələrinin (MDB 
qoşunlarının Azərbaycan ərazisində yerləşmiş hissələri) 
əsgərləri Ağdərədə 366-cı polkla birləşərək Xocalı üzərinə 
hücuma keçmişlər. Hücum zamanı 30-dan çox tankdan və 
zirehli texnikadan istifadə olunmuşdur. Xocalı aeroportunun 
komendantı Əlif Hacıyev, rayon icra hakimiyyətinin başçısı 
Elman Məmmədov, batalyon komandiri Tofiq Hüseynov, 
ümumiyyətlə ilkin məlumatlara görə 100 nəfərdən çox adam 
öldürülmüşdür. (sonradan aydın olmuşdur ki, E.Məmmədov 
bu qanlı qırğından salamat çıxmışdır). Yaralıların sayı 
yüzlərlədir. 

Azərbaycan prezidentinin 28 fevral 1992-ci il tarixli 
fərmanı ilə «Xocalı şəhərinə təcavüz nəticəsində bir çox 
qurbanlarla, dinc əhalinin və şəhər müdafiəçilərinin 
həlak olması ilə əlaqədar» fevralın 29-dan Respublikada 
3 günlük ümummilli matəm elan edilmişdir.  

Həmin dövrdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvələri 
baş komandanlığının əmri ilə Qarabağ zonası, ərazisindəki 
silahlı birləşmələr və yaşayış məntəqələrinin müdafiəsinin 
təmin olunması Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin 
1-ci müavini, general-mayor Dadaş Rzayevə həvalə edildi.  

MDB Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin baş komandanı 
aviasiya marşalı Y. Şapoşnikovun göstərişinə uyğun olaraq, 
martın 1-də Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin komandanlığı 
366-cı motoatıcı polkunun Xankəndindən çıxarılması barədə 
qərar qəbul etdi. 

Naxçıvan MR-da isə paytaxtdan ağıryüklü sərnişin nəq-
liyyat təyyarələrini qəbul etməyə imkan verən yeni 
aeroportun açılışı oldu. Sınaq müvəffəqiyyətlə başa 
çatmışdı. Bu sınaq zamanı iki təyyarənin – «TU-134» və 
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«TU-54» təyyarələrinin, o cümlədən, içərisində sərnişinlər 
olan təyyarələrin yerə enməsi və havaya qalxması əməliyyatı 
yerinə yetirildi. İri həcmli «TU» təyyarələrinin Bakıdan 
Naxçıvana gəlməsinə həsr olunmuş mitinqdə hava 
əlaqələrinin inkişaf perespektivlərindən, blokada şəraitində 
onun əhəmiyyətindən danışılmışdı. Mitinqdə Naxçıvan MR 
Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev, şəhər ictimaiyyətinin 
nümayəndələri çıxış etmişlər. Mitinq iştirakçıları Xocalının 
erməni silahlı quldur dəstələri tərəfindən ələ keçirilməsi 
zamanı həlak olmuş müdafiəçilərin və dinc sakinlərin 
xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdilər. 

Muxtar Respublikanın elm müəssisələrində kadrların ha-
zırlanması və maddi-texniki bazanın vəziyyəti haqqında 
məsələ ilə əlaqədar Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan 
Dövlət Universitetinin rektoru, professor Qasım 
Hüseynovun və Azərbaycan Elmlər Akademiyası Naxçıvan 
Elm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Quliyevin hesabatı 
dinlənilmişdir. Qeyd olunmuşdu ki, Naxçıvan Elm 
Mərkəzinin bazasında Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Naxçıvan filialının təşkil edilməsi üçün Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabineti və Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası qarşısında məsələ qaldırılsın.  

Komissiyanın iclasında eyni zamanda Naxçıvan Dövlət 
Universitetində hazırlıq kafedrasının yaradılması və 
Naxçıvan şəhərinin 3525 illik yubileyinin keçirilməsi 
haqqında məsələlər də müzakirə edilmişdi. 1992-ci il martın 
9-da Azərbaycan Ali Sovetinin sədri Yaqub Məmmədov ilə 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər 
Əliyev arasında telefon danışığı olmuşdur. Azinformun 
verdiyi məlumata görə söhbət zamanı Muxtar Respublikada 
və ümumən Azərbaycanda ictimai-siyasi şərait, Qarabağın 
dağlıq hissəsində, respublikanın Ermənistanla həmsərhəd 
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rayonlarında vəziyyəti normallaşdırmaq haqqında fikir 
mübadiləsi aparılmışdır. 

Elə həmin gün Y. Məmmədov ilə Ermənistan prezidenti 
L.Ter-Petrosyan və Ermənistan Ali Sovetinin sədri V. 
Ararkteyan arasında telefon danışığı olmuşdur. Qarabağda 
yaranmış vəziyyət və Qarabağ münaqişəsini aradan 
qaldırmaq yolları haqqında fikir mübadiləsi edilmişdir. 

– Martın 10-da 1992-ci il Naxçıvan Sərhəd dəstəsinin 
Sədərəkdə Yerləşən zastavalarının birində Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevlə 
Ermənistan Ali Sovetinin sədri Babken Ararkteyan arasında 
görüş olmuşdur. Görüş kənar vasitəçilik olmadan Naxçıvan 
və Ermənistan rəhbərlərinin təşəbbüsü ilə baş tutmuşdu. Bu 
görüş Ermənistanla Azərbaycan arasında dörd ildən artıq 
davam edən münaqişə dövründə iki respublikanın ali haki-
miyyət orqanlarının rəhbərləri arasında keçirilən ilk tədbir 
olmuşdur. Görüşdə Ermənistan prezidentinin milli təhlü-
kəsizlik məsələsi üzrə müşaviri Aşot Manuçaryan və 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müavini 
Qafar Məmmədov da iştirak etmişdir. 

Heydər Əliyev və B. Ararkteyan görüşdən sonra 
«Həyat» qəzetinin müxbirinə müsahibə vermişdir. 
Babken Ararktsyan  öz müsahibəsində demişdir: – 
Görüşdən razı qaldım. Bu cür şəxsi, üzbəüz söhbətlər 
faydalıdır, inam və etibar yaradır, açıq danışıqlara 
imkan verir. Biz ilk növbədə sərhədlərimizin təh-
lükəsizliyinin təmin olunması üzərində dayandıq. 
Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərə, 
Dağlıq Qarabağ probleminə toxunduq. Hər ikimizdə qəti 
bir fikir yarandı ki, qarşı- durmaya son qoyulmalı, sülh 
yolu tapılmalıdır. Dağlıq Qarabağ problemini güc və 
qüvvə tətbiq edilməsi vəziyyətindən çıxış yolu ola bilməz. 
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Həlledici addımlar atmalıyıq. Naxçıvan MR ilə 
Ermənistan münasibətlərinə gəldikdə isə deməliyəm ki, 
konkret məsələlərin həlli yollarından söhbət getdi. Biz 
artıq baş vermiş mürəkkəb məsələlərin dərhal həll 
edilməsində təcrübə qazanmışıq. Onu da deyim ki, bu 
cür görüşlər vacibdir, söhbətimiz faydalı və işgüzar 
olmuşdur. Heydər Əliyevin görkəmli siyasi xadim kimi 
münaqişələrin həll edilməsində böyük təcrübəsi vardır. 
Biz onun bu təcrübəsinə ümid edirik. 

Heydər Əliyev bu görüşlə əlaqədar müxbirə verdiyi 
müsahibədə demişdir: – Görüş zəruri idi. Bunun üçün 
əlverişli şərait yaranmışdı. Biz telefon vasitəsilə dəfələrlə 
əlaqə saxlamış, bir sıra gərgin vəziyyətlərin normal hala 
salınmasına nail olmuşuq. Mən Babken Ararkteyanın 
dedikləri ilə tam razıyam. Danışıqlar açıq, faydalı və 
məhsuldar olmuşdur. Mənim üçün xoşdur ki, toxunulan 
məsələlər barədə ümumi anlayışa, konkret nəticəyə 
gəldik. Ən başlıcası isə Ermənistanla Naxçıvan sərhəd-
lərinin təhlükəsizliyinin təminatı barədə razılıq əldə 
etdik. Əgər hər hansı gözlənilməz hadisə baş verərsə, hər 
iki tərəf dərhal onun qarşısını almaq üçün qəti tədbirlər 
görəcəkdir. Ermənistanla Azərbaycan arasında 
münasibətlər, xüsusilə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı 
münasibətlər haqqında geniş fikir mübadiləsi oldu. 
Məncə bu günkü danışıqlar Azərbaycanla Ermənistan 
arasında vəziyyətin normal hala salınmasına və Dağlıq 
Qarabağ probleminin həlli üçün konkret tədbirlər 
görülməsinə öz təsirini göstərəcəkdir. Biz bu gün 
müvafiq surətdə Ermənistan və Azərbaycan 
rəhbərliyinin iradəsini ifadə edir və ümumi məqsəd 
naminə çalışmalıyıq. Əlbəttə, bir görüşdə bütün 
məsələləri həll etmək olmaz. Gələcək danışıqlarımızda 
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digər problemlərin həllinə nail olmalıyıq. Bunun üçün isə 
hər şeydən əvvəl, arzu ilə yanaşı, həm də tədbirli olmaq 
lazımdır. Münaqişəli məsələlərin həllində bu, ən başlıca 
şərtlərdən biridir. 

Belə bir vəziyyətdə Bakıda çəkişmələr adi hal almışdı. 
Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini 
həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Soveti sədrinin 
fərmanı ilə Tahir Əliyev Müdafiə Naziri vəzifəsindən azad 
edilərək daxili işlər naziri, Rəhim Qazıyev isə Müdafiə 
Naziri təyin edilmişdilər. Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti «Qarabağın və Ermənistan Respublikası 
ilə həmsərhəd rayonların yaşayış məntəqələrini erməni 
silahlı birləşmələrindən qoruyan hərbi qoruyucuların və 
könüllülərin ailələrinin sosial müdafiəsi haqqında» qərar 
qəbul etmişdi. 

Martın 17-də Bakıda ABŞ-ın səfirliyinin təntənəli açılışı 
olmuşdur. Bu Azərbaycan Respublikasında rəsmi açılışı 
olmuş ilk səfirlikdir. Martın 22-də Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev Türkiyə Res-
publikasının prezidenti Turqut Ozalın və baş nazir Süleyman 
Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyə Respublikasına rəsmi səfərə 
getmişdir. 

RİTA-SÖTA-nın hesabatından: 
Ali məclisin sədri Heydər Əliyev Türkiyə prezidenti 

Turqut Ozal və baş nazir Süleyman Dəmirəl ilə danışıqlar 
aparmışdır. Danışıqlar zamanı tərəflər Qarabağda vəziyyəti 
və münaqişənin aradan qaldırılmasının mümkün yollarını 
müzakirə etmişlər. Heydər Əliyev Qarabağda atəşin 
dayandırılması məsələsinə dair Ermənistanın rəsmi 
nümayəndələri ilə apardığı danışıqlar barədə Türkiyə 
rəhbərlərinə məlumat vermişdir. Türkiyə prezidentinin 
mətbuat üzrə müşaviri Heydər Əliyevin T.Ozal ilə görüşü 
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barədə bəyanatında bildirmişdir ki, tərəflər Qarabağ 
problemi ilə bərabər, Türkiyənin Naxçıvan MR-ə texniki və 
iqtisadi yardımı artırması ilə əlaqədar məsələləri də 
müzakirə etmişlər. 

Heydər Əliyevin baş nazir Süleyman Dəmirəl ilə 
görüşündə Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusu 
məsələsindən də bəhs olunmuşdur. Bununla əlaqədar 
S.Dəmirəl qeyd etmişdir ki, Türkiyə xarici qüvvələrin 
Naxçıvanın statusunu dəyişdirmək cəhdlərinə ehtinasız 
qalmayacaq və Muxtar Respublikaya hər cür yardım 
göstərəcəkdir. 

Səfərin gedişində – martın 24-də Türkiyənin baş naziri 
Süleyman Dəmirəl və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
məclisinin sədri Heydər Əliyev Ankarada əməkdaşlıq haq-
qında protokol imzalamışlar. Sənəddə Türkiyə və Naxçıvan 
arasında iqtisadiyyat, təhsil, nəqliyyat və rabitə sahəsində 
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Ankara 
Naxçıvana 100 milyon dollar məbləğində kredit verəcək, hər 
il 100 Naxçıvanlı tələbəni qəbul edəcək, Muxtar 
Respublikanı Türkiyənin televiziya və telefon sistemlərinə 
qoşmaq sahəsində işlər görəcək, Türkiyə ilə Naxçıvan 
arasında hava və dəmir-yol əlaqəsi yaratmağa başlayacaqdır. 
Türkiyə Araz çayı üzərində körpü salmaq barəsində də 
öhdəlik götürmüşdü. Bundan başqa qonşu respublikanın 
iqtisadiyyatına investisiya qoymaqda Türkiyə 
biznesmenlərinə imtiyazlar verilməsi nəzərdə tutulurdu. 

1992-ci il aprelin 7-də Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali məclisinin mətbuat mərkəzi xəbər vermişdir ki, ATƏM-
in Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyətinin üzvləri – 
Almaniyanın ATƏM-dəki səfiri Bilhelm Henk və ABŞ-ın bu 
təşkilatdakı nümayəndəsi Skott Tayyer Naxçıvanda 
olmuşdur. Ali Məclisin sədri Heydər Əliyev onları qəbul 
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etmişdir. Heydər Əliyev ATƏM-in sülhpərvərlik 
səylərindən razı qaldığını bildirərək nümayəndə heyətinin 
vasitəçilik məramının yüksək nəticələr verəcəyinə ümüdvar 
olduğunu söyləmişdir. O Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
Ermənistan tərəfindən iqtisadi və nəqliyyat blokadasına 
alınması, Kərki kəndinin işğal edilməsi barədə söhbət 
açmışdır.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin dörd gün 
davam edən sessiyası aprelin 10-da öz işini başa 
çatdırmışdır. Sessiya Ali Məclis sədri Heydər Əliyevin 
Türkiyəyə rəsmi səfərinin yekunlarını müzakirə etmiş, 
Muxtar Respublikanın zərərlə işləyən kolxoz və sovxozlarını 
ləğv etmək, onların əvəzində fermer təsərrüfatları yaratmaq 
haqqında qərar qəbul etmiş, Azərbaycan Respublikası 
prezidenti seçkilərinin keçirilməsi məsələsinə baxmış və 
Muxtar Respublika seçicilərinin Azərbaycan prezidenti 
seçkilərində iştirakı barədə səs çoxluğu ilə qərar qəbul 
etmişdir. 

28 aprel 1992-ci ildə Azərinformun yaydığı məlumata 
görə «bir neçə gündür ki, Respublika Ali Sovetinin 
binası qarşısında mitinq keçirilir. Mitinq iştirakçıları bir 
sıra seçki-qabağı yığıncaqlarda Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin 
Azərbaycan prezidentliyinə namizəd göstərilməsinə 
tərəfdar çıxdıqlarını bildirdilər. Mitinq iştirakçılarının 
başlıca tələbi Ali Sovet sessiyasının çağrılması və 
Respublika Konstitutsiyasının Azərbaycan prezidenti 
üçün yaş senzini nəzərdə tutan bəndinə düzəliş edilmə-
sidir». 

Aprelin 28-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səlahiyyətli 
nümayəndəsi Robert Finn Naxçıvana gəldi. Naxçıvan MR 
Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev R.Finni qəbul etdi. 
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Görüşdə Azərbaycandakı mövcud ictimai-siyasi vəziyyət, 
Qarabağ probleminin həlli yolları və digər məsələlər 
barəsində söhbət oldu. R.Finn Muxtar Respublikaya 
gəlişinin məqsədi barədə jurnalistlərə belə demişdi: «Mən 
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvana gəlməyi və 
xüsusilə görkəmli şəxsiyyət Heydər Əliyevlə şəxsən 
görüşüb tanış olmağı çoxdan arzu edirdim. Bu günkü 
görüşümüz tanışlıq xarakteri daşıyırdı». 

Bu vaxt Türkiyə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bir qrup 
məsul işçisi də Naxçıvanda olmuşdur. Həmin səfərdə 
məqsəd Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 
Heydər Əliyevin Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı imzalanmış 
müqaviləni inkişaf etdirərək kənd təsərrüfatı sahəsində 
əməkdaşlığın konkret sahələrini müəyyənləşdirmək 
olmuşdur.  

Türkiyə Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini Qədir Də-
mirçi Azərinformun müxbirinə xəbər vermişdi ki, onun 
ölkəsi bir sıra kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafında 
Naxçıvana böyük kömək göstərməyə hazırdır. May ayında 
MR-ə yerli şəraitdə sınaqdan çıxartmaq üçün səkkiz növ 
dənli bitki və başqa bitki toxumları, habelə azotlu gübrələr, 
üzüm plantasiyalarına çiləmək üçün kimyəvi maddələr gön-
dəriləcəkdi. Baxımsız torpaqlardan istifadə edilməsi, 70 min 
hektar sahəni su ilə təmin edə bilən suvarma sisteminin 
yaradılması haqqında tədbirlər razılaşdırılmışdı. Bundan 
başqa, Türkiyə qısa müddətdə MR-ə 40 ədəd traktor və 
onların ehtiyat hissələri göndərəcəkdir. 

Erməni silahlı birləşmələri qısa fasilədən sonra mayın 5-
də günün ikinci yarısında sərhədi keçərək, Naxçıvan MR-nın 
sərhədyanı yaşayış məntəqələrinə yenidən basqın etmişlər. 
Sədərək qəsəbəsi üzərinə hücumda silahlı erməni hərbi 
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birləşməsinin 700-ə yaxın əsgər və zabiti, beş piyada döyüş 
maşını, iki zirehli transpartiyor və bir tank iştirak etmişdi. 

Mayın 8-də Türkiyənin baş naziri Süleyman Dəmirəl 
ABŞ prezidenti Corc Buşa zəng edərək bildirmişdi ki, 
Ermənistan Naxçıvana hücumları davam etdirsə, Türkiyə 
kənar müşahidəçi kimi qala bilməyəcəkdir. Baş nazir, Corc 
Buşu Ermənistanı təcavüzkar hərəkətlərini dayandırmaq 
üçün münaqişəyə qarışmağa çağırmışdır. 

Türkiyənin keçmiş baş naziri Bülənd Ecevit Qarabağda-
kına bənzər vəziyyətə yol verməmək üçün «Naxçıvana 
Türkiyə qoşunlarını göndərməyə ehtiyac» olduğunu 
söyləmişdi. 

Hadisələr bu cür və gözlənilməz bir halda davam etdiyi 
bir vaxtda Moskvanın dəstəyinə hesablanmış və arxalanmış 
Mütəllibov yenidən prezident kreslosuna oturduldu. 1992 –
ci il mayın 15-də sessiyada «Bakı şəhərinin ərazisində 
fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında» qərar qəbul 
olunması təklif edilmişdi. Elə həmin gün Azərbaycan Xalq 
Cəbhəsi «xalqın iradəsinə əməl edərək Konstitusiyanın 
müdafiəsinə qalxmış və axşam saat 18 radələri üçün 
Respublikada hakimiyyəti ələ keçirmişdi. A.Mütəllibov gizli 
yolla ölkədən Moskvaya qaçmağa məcbur oldu.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 
Heydər Əliyev yerli televiziya ilə bütün Naxçıvan 
sakinlərinə müraciət edərək Azərbaycan Respublikası Ali 
Soveti növbədənkənar sessiyasında qəbul edilmiş qərarları 
Respublika Konstitusiyasına zidd qərarlar kimi 
qiymətləndirmişdi. Heydər Əliyev demişdir: «Təkcə 
antidemokratik tədbirə deyil, həm də xalqa qarşı yeni 
cinayətə yol verilmişdir». 

O eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisi-
nin prezidentin seçilməsində iştirak etmədiyini və onun 
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yenidən fəaliyyətə başlamasını müdafiə etmədiyini xatırla-
daraq bildirmişdi ki, Bakıda keçirilən kütləvi mitinqlərlə 
həmrəydir. 

Azərinformun məlumatına görə təklif olunmuşdu ki, 
respublika qarşısında duran kəskin problemləri səmərəli həll 
etməyə qadir olan hakimiyyət orqanı yaradılsın. Əhalinin 
müxtəlif təbəqələrinin fikrincə, bu orqana Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin sədri Heydər Əliyev başçılıq etməlidir. 
Həmçinin təklif edilmişdi ki, yaranmış ictimai-siyasi 
vəziyyət nəzərə alınmaqla bütün hakimiyyət Azərbaycan 
Xalq Cəbhəsinə verilsin. 

1992-ci il mayın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin növbədənkənar sessiyası keçirildi və sessiyada Ali 
sovetin sədri, Azərbaycan Respublikası prezidentinin 
səlahiyyətlərini həyata keçirən Yaqub Məmmədov tutduğu 
vəzifələrdən azad edildi. 

Sessiya Ali Sovetin sədrini seçmək məsələsinin müzaki-
rəsinə başladı. Bir neçə namizəd olsa da Milli Şuranın daimi 
komissiyasının sədri, AXC sədrinin müavini İsa 
Qəmbərovun və Azərbaycan Ali Soveti sədrinin müavini, 
Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin adları 
daha tez-tez çəkilirdi. Çıxış edənlərin bir çoxu İsa 
Qəmbərovun namizədliyini müdafiə etdi. Heydər Əliyevin 
familiyasını, gizli səsvermə bülleteninə daxil etmək təklifi 
ilə əlaqədər həm lehinə, həm də əleyhinə dəlillər irəli 
sürüldü. Deputatların xahişi ilə İsa Qəmbərov çıxış etdi. O 
bildirdi ki, onun proqramı AXC-nin proqramına əsaslanır. 
Sessiya qərara aldı ki, İsa Qəmbərovun familiyası gizli 
səsvermə bülleteninə daxil edilsin. İrəli sürülmüş digər 
namizədlər səsə qoyulmadı: Sabir Rüstəmxanlı səsə 
qoyulmaqdan imtina etdi. Etibar Məmmədov isə xatırlatdı 
ki, o bu il martın 6-da öz deputatlıq səlahiyyətlərini dayan-
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dırmışdır. Lakin deputatların bir hissəsi təkid etdi ki, 
Heydər Əliyev ilə telefonla əlaqə saxlanılsın və parlamentin 
başçısı vəzifəsinə səsə qoyulmağa razı olub-olmaması ondan 
soruşulsun. Qısa fasilədən sonra elan edildi ki, Heydər 
Əliyevə zəng vurmaq mümkün olmadı. İclası bir gün təxirə 
salmaq təklifi isə baş tutmadı. Deputatlar bu təklifi müdafiə 
etmədi. Beləliklə, gizli səsvermə bülleteninə yalnız İsa 
Qəmbərovun adı salındı. 

Fasilədən sonra hesablayıcı komissiyanın sədri İxtiyar 
Şirinova söz verildi. O gizli səsvermənin yekunları barədə 
məlumat verdi. Deputatların böyük əksəriyyəti İsa Qəmbəro-
vun Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri 
seçilməsinə səs verdi. 

Martın 18-dən 19-a keçən gecə ermənilər Ararat rayonu 
tərəfdən Sədərək qəsəbəsini güclü raket atəşinə tutdular. 
Şiddətli döyüşlər gedirdi. Heydər Əliyev Türkiyənin Baş 
Naziri Süleyman Dəmirələ və Xarici İşlər Naziri, doktor 
Hikmət Çətinə telefonla zəng edərək hücumun 
dayandırılması üçün kömək etməyi xahiş etdi. Eyni zamanda 
H. Əliyev Ermənistan Respublikasının prezidenti Levon 
Ter-Petrosyan ilə də telefon danışığı zamanı hücumun 
dayandırılmasını tələb etdi. Naxçıvanlıların demək olar ki, 
hamısı Sədərək rayonunun müdafiəsinə qalxdılar. Cəbhəyə 
fasiləsiz olaraq könülülər gəlirdi. AXC-nin dəstələri, milis 
əməkdaşları, Milli Ordu döyüşçüləri qəhrəmanlıqla 
vuruşurdular. Ermənilər canlı qüvvə və hərbi texnika sarıdan 
xeyli itki verdilər. 

Respublikada ictimai-siyasi vəziyyət olduqca ağır idi. 
Xalqın ümidləri yenə Naxçıvan torpağına – Heydər Əliyevə 
tikilmişdi. Xalq həsrətlə Respublika Ali Sovetin 
Sessiyalarında televiziya vasitəsi ilə translyasiya edilən 
iclaslarda Heydər Əliyevi görmək istəyirdi. Elə biz özümüz 
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də onu görməyə həsrət idik. Senzura sanki Heydər Əliyevin 
televizordan görünməsinə qarşı idi. Naxçıvandan veriliş 
hazırlayan jurnalist Sadiq Gözəlovun reportajlarının 
televiziya vasitəsi ilə ictimaiyyətə göstərilməsinə Respublika 
rəhbərliyi yenə də maneçilik edirdi. Onu bir an göstərib 
sonra kəsirdilər. Analarımızın belə bir vəziyyətdə televizora 
baxıb ağladığını görmüşəm. 

Sadiq Gözəlovu, həmin dövrdə reportajlar hazırlayıb 
xalqa çatdırdığına görə Azərbaycanın qəhrəman oğlu hesab 
etmək olar. O hər cürə tərifə və hörmətə layiqdir. Heç 
onunla şəxsi tanışlığımız yoxdur. (O hal-hazırda Azərbaycan 
Respublikası Daxili İşlər Nazirliyində mətbuat xidmətinin 
rəhbəridir.) 

İltifat Quliyev: Yeri gəlmişkən bir məsələni 
açıqlamaq istəyirəm. Bizim öz kəndimizdə, eləcə də ətraf 
rayonlarda və kəndlərdə istər xarici və istərsə də daxili 
təxribatçılar tərəfindən müxtəlif şayiələr yayılırdı. 
Üstəlik bəzi başabəla vəzifə sahibləri, imkanlı adamlar 
öz evlərini ya satır, yaxud mal-mülkünü, yavaş-yavaş 
müxtəlif təhlükəsiz regionlara köçürmək istəyirdi. Belə 
bir məqamda mənim kimi ziyalının Bakıda və kənddə evi 
ola-ola təzə ev tikdirməsi böyük bir əyaləti tutmaq idi. 
Camaatımız mənim ev tikdirməyimi görcək ürəkləndilər, 
deyilən şayiələrə inanmadılar. Dübarə silaha əl atıb 
daşnaklara qarşı mübarizəyə qalxdılar; cavanlar, 
qocalar necə üzbəüz sərhəd boyu keşik çəkib kəndimizin, 
rayonumuzun qorunmasına girişdilər. Bakıdan gecə 
saatlarında yenicə gəlmişdim. Qardaşımın hərbi xidmət 
etdiyi ərazi özünümüdafiə batalyonu üçün ərzaq və 
dava-dərmandan ibarət yardım gətirmişdim. Səhər 
tezdən yuxudan durub hərbi hissəyə yollandıq. Erməni 
qoşun birləşmələri ilə üzbəüz dayanmış, və döyüşlərdə 
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böyük qəhrəmanlıq göstərmiş, o dövrlərdə çox parlaq 
bir hərbi döyüş yolu keçmiş 848-ci hərbi hissəyə çatanda 
kiçik yaşlı balaca bir döyüşçü oğlanla rastlaşdım və 
onunla tanış oldum. Əynində döyüşçü hərbi-səhra 
forması olması mənim diqqətimi özünə çəkdi. Təxminən 
14-16 yaş arasında idi. Çox gözəl bir oğlan idi. Məlum 
oldu ki, bu oğlan da könüllü olaraq döyüşməyə gəlib. 
Torpaqlarımız və ərazi bütövlüyümüz uğrunda gedən 
döyüşlərdə böyük qəhrəmanlıqlar göstərir. O, 
Allahverdiyev Emin Mətləb oğlu idi. Emin Füzuli 
rayonunun Yuxarı Əbdürrəhmanlı kəndindən idi. Atası 
Mətləb müəllim 1971-ci ildə mənimlə orta məktəbi 
bitirmişdi. Döyüşlərdə Emin Allahverdiyev PDM-lə 
ermənilərin üstünə gedərək onlara qan uddururdu. 
Hətta ermənilər onun diri ələ keçirilməsi üçün başına pul 
mükafatı qoymuşdular. Çünki Eminin atdığı sərrast 
mərmi atəşi ilə erməni əsgərlərinin yerləşdiyi kazarma və 
hərbi sürsat anbarı məhv edilmişdi. Eminin 
qəhrəmanlığından o dövrdə bütün rayon ictimaiyyəti 
danışırdı. Döyüşçülərimiz Heydər Əliyevin əksi və «Za 
Alieva vperёd!» şüarı olan Azərbaycan bayrağını PDM-
in üstünə bərkidərək ermənilərin üstünə döyüşə 
getməsini gözlərimlə gördüm. Bu Azərbaycanın gənc 
döyüşçüsünün Heydər Əliyevə olan məhəbbəti idi. 
Həmin döyüş əməliyyatı 15.08.92-ci ildə olmuşdu. Bu 
cəsur döyüşçü ilə tanışlığım isə avqustun 16-da olmuşdu. 
Bir neçə həftədən sonra növbəti dəfə həmin hərbi hissəyə 
baş çəkmək üçün Bakıdan ora getdim. Allahverdiyev 
Emin Mətləb oğlunun xidmət etdiyi batalyonda hərbi 
ruh yüksəkliyi çox güclü idi. Hərbi hissəyə gedərkən 
mənə Quliyev İdayət İbrahim oğlu bildirdi ki, döyüş 
əməliyyatında Emin qəhrəmancasına şəhid oldu. Eminin 
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hərbi hücum zamanı qəhrəmanlığı xalqımıza 
nümunədir. Onun ruhu qarşında baş əyirəm. Hər 
həftənin cümə günü, işdən sonra Füzuli rayonuna 
anadan olduğum Kürdlər kəndinə gedirdim. Bazar ertəsi 
və çərşənbə axşamı günləri isə Bakıya qayıdırdım. Rayo-
numuzda, kəndimizdə tez-tez olmağımdan qürur hissi 
duyurdum. Ordakı həmyerlilərimin, əhalinin əksər 
hissəsinin, xüsusən, sadə zəhmət adamlarının, ziyalıların 
Heydər Əliyevə olan münasibətini görəndə özümdən asılı 
olmayaraq iftixar hissi keçirirdim. «N» saylı hərbi 
hissənin 45 nəfərdən ibarət şəxsi heyətinin gündə 3 dəfə 
yeməyini və onların hər həftə hamamlanmasını da öz 
üzərimə götürmüşdüm. Hərbi hissənin şəxsi heyətini 
düşmənə qarşı amansız olmağa və qəhrəmanlıqla 
vuruşmağa ruhlandırırdım. Hətta yadımdadır ki, onlara 
Yapon istehsalı olan «SARP» televizoru, «Panasonik» 
markalı video maqnitofon və kassetlər alıb bağış-
lamışdım. Həmin kassetlərin hamısı döyüş səhifələrindən 
ibarət idi. Hər həftə hərbi hissələrdə olurdum. Bu işim 
1990-cı ildən 1993-cü il avqustun 20-nə kimi-Füzuli 
rayonunun ermənilər tərəfindən işğalı gününədək davam 
etdi. Həmişə xeyirdə, şərdə çıxış edir və orada Heydər 
Əliyevi Azərbaycanın xilaskarı və müstəqilliyimizin 
qarantı kimi təbliğ edirdim. Həm mülki adamlar, həm də 
rayonun özünümüdafiə batalyonlarının döyüşçülərinin 
hamısı mənim fikrimlə razı idilər. Ermənilər kəndimizi 
«Qrad» və «Alazan» tipli raketlərlə bombalayırdılar. 
Qardaşım Quliyev Eldəniz İbrahim oğlu da həmin 
özünümüdafiə batalyonunda döyüşürdü. O, kəndin 
döyüşkən oğlanlarından ibarət dəstə düzəltmişdi. Onun 
dəstəsində Qəmbərov Bəhmən Fərəməz oğlu, Mahmudov 
Möhtərəm Möhbalı oğlu, Camalov Valeh Saleh oğlu kimi 
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cəsur döyüşçülər var idi. Onların hamısı ərazini yaxşı 
tanıdığından ermənilərlə cəsarətlə vuruşurdular. Onlar 
Azərbaycan torpaqlarının suverenliyi və ərazi bütövlüyü 
uğrunda canlarından keçməyə hazır idilər. Hətta yadım-
dadır ki, kənddə bizimlə bir məhəllədə yaşayan rəhmət-
lik Bəyim xalanın oğlu İbad təmirə ehtiyacı olan 
texnikanı döyüşə hazır vəziyyətə gətirirdi. Belə bir 
vəziyyətdə mən kənddə oğlum Eminin kiçik xeyir işini 
etdim. Atəşin altında xoşbəxtlikdən heç bir itki və 
bədbəxt hadisə baş vermədi. Hətta Bakıda yaşayıb 
işlədiyim dövrdə doğma Kürdlər kəndində ev 
tikdirirdim.  

O dövrdə vaxtaşırı Azteleşirkətdən çəkiliş qrupu da 
mənimlə döyüş bölgəsinə gedirdi. Tanınmış yazıçı-
jurnalist, bir neçə kitabın müəllifi olan dostum Ağalar 
Mirzənin rejissorluğu ilə həmin telereportajlar o vaxt 
televizor ekranlarında geniş şəkildə göstərilirdi (İndi də 
o çəkilişlər AzTV-in arxivində saxlanılır).  

O dövrlərdə tanınmış ziyalı və yazıçı Ağalar Mirzə ilə 
dəfələrlə hərbi hissələrdə olmuş döyüşçülərə ərzaq və pul 
paylamışıq. Həmin o günlərdən biri haqqında kiçik bir 
arayışı diqqətinizə çatdırmağı vacib sayıram. Ermənilər 
Füzulini raket-bomba atəşinə tutmuşdular. Onlar nə yolla 
olursa-olsun Füzulinin döyüş üçün əlverişli olan strateji 
yüksəkliklərini ələ keçirmək istəyirdilər. Həmin gün 
kəndimizdəydim. Quliyev Eldəniz İbrahim oğlunun 
yaratdığı döyüş batalyonunda vuruşan döyüşçülərdən 
Möhtərəm, Valeh, Seymur, Tahir kişinin oğlu (adını 
unutmuşam) döyüşdə qəhrəmancasına şəhid oldular. Onların 
ruhu qarşısında baş əyirəm. Respublikada yaradılmış «Qara-
bağa Xalq Yardımı» komitəsinin işi cəbhədə və ətraf rayon-
larda, onlara bitişik ərazilərdə o qədər də hiss olunmurdu. O 



КРЕМЛИ ФЯТЩ ЕТМИШ БЮЙЦК ТЦРК ОЬЛУ 

 63 

zaman hər ay «Qarabağ fondu»na öz ailə büdcəmdən və 
mövcud maddi imkanlarımdan istifadə edərək bir 
vətənpərvər ziyalı kimi nəğd pul keçirirdim.  

Füzuli ictimaiyyətinin Heydər Əliyevə o qədər sevgisi, 
məhəbbəti və istək, arzusu var idi ki, həmin vaxt Füzuli 
Rayon Yol Polisinin əməkdaşı İmamverdi, oğlu Cahangirə 
toy edərkən Füzuli şəhərinin özündə məclisdə mənə çıxış 
etmək üçün söz veriləndə (baxmayaraq ki, Füzulinin bir 
tərəfi bombalanırdı, o biri tərəfdə isə toy gedirdi), sözümü 
Heydər Əliyevlə başlayıb onunla qurtardım. Yarım saatlıq 
çıxışım Heydər Əliyevə, həmin dövrdəki və ondan sonrakı 
fəaliyyətinə həsr edilmişdi. Həmin məclisdə Heydər Əliyev 
haqqında əsl həqiqəti açıb deməklə məqsədim xalqı və 
ictiamiyyəti Heydər Əliyevə tərəf çəkmək idi. Hal-hazırda 
həmin video kasset Füzuli rayon Yol Polisinin rəisi işləyən, 
polis mayoru İmamverdi müəllimdədir. Orada olan görüş və 
çıxışlarda Heydər Əliyevi hamı sevinc hissi ilə xatırlayıb, 
onun respublikada hakimiyyətə gələcəyi günü səbirsizliklə 
gözləyirdilər. Bununla yanaşı bildirməliyəm ki, bəzi adamlar 
Heydər Əliyevə qarşı mənəvi terror aktları təşkil edirdilər. 
Heydər Əliyevin hesabına vəzifələrə gələn, evləri şəhərin 
görkəmli yerlərində olan adamların ona etdiyi nankorluqlar 
hamımıza bəllidir. 

Bəli, o ağır və çətin məqamlarda Fizuli camaatı, həm-
yerlilərim ötən əsrin 70-ci illərində olduğu kimi yenə 
Heydər Əliyevi sevirdi. Bütün rayon zəhmətkeşləri və kənd 
əməkçiləri, müharibə və əmək veteranlarının Heydər Əliyev 
şəxsiyyətinə olan hörmət və ehtiramı gözlərim qarşısında 
idi. Heydər Əliyev hələ Azərbaycanın (1969-1982-ci illər) 
rəhbəri olduğu dövrdə dəfələrlə Füzuli torpağına gəlmiş, 
orada kənd təsərrüfatının inkişafı, öhdəliklərin və planların 
yerinə yetirilməsi ilə bağlı işlərlə maraqlanmışdı. Hər 
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gəlişində rayon Partiya Komitəsinin binasında fəallarla geniş 
tərkibdə müşavirə keçirmişdi. Ətraf rayonların da fəalları 
həmin müşavirələrə qatılırdılar. Hər ilin təsərrüfat yekununa 
görə Keçici Qırmızı Bayraqların 14 dəfə Azərbaycana 
gəlməsindən kimin xəbəri yox idi? Hökumət təltifləri, 
orden-medalların verilməsi, yüksək ali mükafatların 
respublikaya, qəhrəman qardaş və bacılarımıza təqdim 
olunmasından kimin xəbəri yox idi? Bunu yalnız nankor və 
şər qüvvələr görə bilmirdilər. Bu Azərbaycan xalqının gözəl 
yadındadır. Məhz Heydər Əliyevin yorulmaz əməyi 
sayəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı, kənd təsərrüfatı, 
sənayesi, ölkənin məhsuldar qüvvələrinin yüksəlişi daha 
artıq təmin edilmişdi. Elm də çox böyük sürətlə inkişaf 
edirdi. Tələbələrin seçilərək ittifaqın iri şəhərlərinə, xüsusən 
Moskvaya göndərilməsi və Heydər Əliyevin daim qayğısı 
ilə oxumaqları, o dövrdə təhsilin, səhiyyənin, kimyanın inki-
şafı kimə məlum deyil?    

Yeri gəlmişkən bir məsələyə ətraflı toxunmaq istəyirəm: 
rayonumuzda olanda, xeyir və şərdə, ictimai yerlərdə, 
camaatımızla keçirdiyim görüşlərdə nadir və istedadlı dövlət 
xadimi kimi tanıdığım Heydər Əliyev haqqında danışarkən 
onun respublikamıza rəhbərlik etdiyi illərdə əldə etdiyi 
uğurlardan və Azərbaycanda sosial ədalətin bərqarar olması 
üçün həyata keçirdiyi çoxsaylı tədbirlərdən, rüşvətxorluğa, 
korrupsiyaya qarşı apardığı amansız mübarizədən söhbət 
açardım. Ölkəmizdə neft və neft maşınqayırma sənayesinin 
inkişafında, ağır və yüngül sənayemizin beynəlxalq 
standartlara uyğunlaşdırılmasında, energetika və qaz 
sənayemizin yenidən qurulmasında, kənd təsərrüfatının, o 
cümlədən Azərbaycanda pambıqçılıq, taxılçılıq və digər 
təsərrüfatla bağlı, daha da yüksəldilməsində göstərdiyi 
əvəzsiz xidmətlərinə dair konkret rəqəmlər, faktlar 
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çəkərdim. 1969-1982-ci illərdə respublikamızda yeni neft-
kimya müəssisələrinin yaradılması, eləcə də sənaye 
ocaqlarının yenidən qurulması, inkişaf etdirilməsi, dərin 
dəniz özülləri, Bakı Məişət Kondisionerləri, Hesablama 
texnikası kimi zavodların, «Elu AVT» kompleks qurğusu 
kimi nəhəng obyektin, 120-dək şərab emalı zavodlarının, 
onlarca quşçuluq, broyler fabrikalarının, iri və 
mexanikləşdirilmiş heyvandarlıq komplekslərin süd-əmtəə 
fermalarının, süd-pendir zavodlarının, saysız-hesabsız təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət ocaqlarının, yayayış evlərinin tikilib 
istifadəyə verilməsini yada salardım. Ötən əsrin 70-ci 
illərindən başlayaraq Azərbaycanda səhiyyə, təhsil, 
mədəniyyət və incəsənətin sərbəst inkişaf etdirilməsi də 
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Hələ Sovetlər Birliyi 
vaxtında onun xüsusi qayğısı və köməyi ilə Azərbaycanlı 
gənclərin digər ölkə və şəhərlərdə təhsil alması, saysız-
hesabsız müəllim və səhiyyə işçilərinin orden və medallarla 
təltif olunması, Süleyman Rəhimov, Rəsul Rza, Süleyman 
Rüstəm, Mirzə İbrahimov kimi dəyərli söz ustadlarının, 
dünya şöhrətli bəstəkarlarımızdan Qara Qarayev, Fikrət 
Əmirov, Niyazi, tanınmış müğənni Rəşid Behbudov, 
görkəmli memar Mikayıl Hüseynov, adlı-sanlı rəssam Tahir 
Salahov və bir çox başqalarının Sosialist Əməyi Qəhrəmanı 
adına layiq görülməsi məhz ulu öndərimizin qayğısı ilə 
əlaqədardır. Bu və ya digər inkar edilməz faktlara 
baxmayaraq xainlər, paxıllar, qısqanclar bəd əməllərindən əl 
çəkmirdilər. Elə buna görə idi ki, respublikanın o vaxtkı 
rəhbərləri və ayrı-ayrı nankorlar mətbuata yol tapır, Heydər 
Əliyev barəsində böhtan dolu, uydurma məqalələr təşkil 
etdirirdilər. Bunlardan o vaxt qəzetlərdə çıxan «Ağ 
pambıqda qara ləkə», «Gurultulu alqışlar», «Müəmmalı 
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ölüm» və başqalarını göstərmək olar. Həmin yazııları təşkil 
edən şəxsləri Allah bağışlamadı!  

Yadımdadır: qardaşım İdayət Quliyev Füzuli avtoba-
zasında ZİL-130 markalı təzə maşın götürmüşdü. Erməni 
işğalı başlayanda Füzulinin mülki müəssisə və təsərrüfat-
larından bu maşınlar ayrılıb hərbiçilərin sərəncamına verildi. 
İdayət də maşınla birlikdə hərbiçilərin sərəncamında idi. 
Dəfələrlə onun xidmət etdiyi hərbi hissədə olmuşam. İdayəti 
evdə, kənddə yox, ancaq Füzulinin qaynar nöqtələrində 
döyüş əməliyyatı zamanı görmək mümkün idi. O çox vaxt 
hərbi-hissənin texniki təchizatı – ərzaqla təmini və rabitəsi 
ilə məşğul olurdu. O dövrlərdə onunla bir hərbiçi xanımı 
dəfələrlə görmüşəm. Dedilər ki, o qızın adı Gülbardır. 
İdayətin idarə etdiyi ZİL-130 markalı 48-00 AQF dövlət 
nömrə nişanlı maşın onların xidmətində idi. Gülbar hərbi 
işlə əlaqədar və İdayətlə bir hərbi hissədə qulluq etdiyinə 
görə tez-tez onlara gəlirdi. Mən Bakıdan doğma Füzuliyə 
gedəndə onunla qardaşım İdayətgildə tanış olmuşdum. 
Heydər Əliyevi hakimiyyətdə görmək istədiyini o da mənə 
bildirmişdi. Füzuli rayonu işğal edilməmişdən bir az əvvəl 
həmin gənc və yaraşıqlı qız döyüşdə qəhrəmancasına həlak 
oldu. Ona «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı» fəxri adı verildi 
və Bakıda Şəhidlər xiyabanında dəfn edildi. Onu snayperlə 
vurmuşdular. Bu fəxri adı da ona Heydər Əliyev 1993-cü 
ildə prezident seçiləndən sonra verdi.  
 

*** 
Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisa-

diyyatının, kənd təsərrüfatının yüksələn xətlə inkişafı, 
sənaye sahələrinin yenidən qurulması, ən başlıcası isə 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistan Respublikası 
tərəfindən hərbi təcavüzdən qurtarmağın yolları ilə bağlı 
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problemlərlə məşğul olurdu. Onun Ali Məclis sədri kimi 
gecəsi-gündüzü yox idi. Nəzərə alsaq ki, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası blokada vəziyyətində idi, əlavə şərhə ehtiyac 
qalmaz. Heydər Əliyevin hansı bir vəziyyətdə fəaliyyət 
göstərərək Naxçıvanı idarə etməsi hamıya məlumdur. 
Respublikamızın hər yerində bütün bölgələrdə Heydər 
Əliyevə münasibət həmişə əla olub. Bu baxımdan, biz, 
Füzuli şəhərindən olan, müəllim ailəsində doğulub tərbiyə 
almış, Azərbaycan Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini 
qurtarmış, o vaxt Gəncə şəhərində hüquq-mühafizə 
orqanlarında işləyən müstəntiq, həddən artıq yüksək 
mədəniyyəti, intellekti ilə çox adamlara nümunə olan uzun 
illər Bakı şəhər Nərimanov rayonunda prokuror işləyən 
dostum Quliyev Nizami Rüstəm oğlunun Heydər Əliyevə 
olan münasibətini və bu yolda göstərdiyi fəaliyyətini necə 
qələmə alıb yazmayaq? Nizami Quliyevin atası rəhmətlik 
Rüstəm müəllim rayonumuzun yaxşı müəllimlərindən idi. 
Eyni zamanda məktəb direktoru işləyən Rüstəm müəllim 
Füzuli şəhərində fəaliyyət göstərən rus məktəbinin direktoru, 
sonralar isə Füzuli rayonu işğal olunana qədər Kürdlər 
kəndinə rus dili müəllimi təyin edildi. O bir dəfə mənimlə 
görüşəndə dedi ki, Nizami ilə Bakıda görüş və bu 
«zapiskanı» ona ver. Mən Bakıya gələndə Nizami müəllimi 
tapdım və həmin kağızı ona verdim. Mənim onunla 
tanışlığım belə oldu.  

…Nəhayət 1993-cü ilin əvvəlləri idi. Naxçıvanda 
yaranmış ağır sosial iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin fərmanı ilə «Respublikanın 
iqtisadi və ictimai-siyasi həyatını sabitləşdirmək sahəsində 
əlavə tədbirlər haqqında» Azərbaycan Respublikasının 
qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Ali Sovet 
sədrinin müavini Afiyəddin Cəlilov Azərbaycan 



Илтифат Ибращим оьлу Гулийев, Фикрят Щябиб оьлу Нябийев 

 68

Respublikası prezidentinin Naxçıvan MR-də əlahiyyətli 
nümayəndəsi təyin edilmişdi. 

ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Riçard Mayls Naxçıvanda iki 
günlük səfərdə oldu. Məqsəd Heydər Əliyevin ABŞ 
prezidenti Bill Klintona ünvanladığı məktubu ilə əlaqədar 
Naxçıvanın ehtiyaclarını öyrənmək, göstərilən humanitar 
yardımın siyahısını dəqiqləşdirmək, bölgədəki vəziyyət 
barədə ABŞ prezidentinə məlumat vermək, eyni zamanda 
humanitar yardımın Naxçıvana çatdırılması yollarını 
müzakirə etmək idi… 

O dövrdə iqtidarda olan AXC respublikaya rəhbərlik edə 
bilmirdi. Onların özləri arasında inamsızlıq var idi. Heydər 
Əliyevin Bakıya hakimiyyətə gəlməsi artıq reallaşırdı. 
Cəbhədəki hərbi hissələr öz komandirlərinin əmrlərini 
yerinə yetirməkdən imtina edirdilər. Nəticədə Azərbaycan 
hakimiyyətinin- AXC və Müsavat cütlüyünün axırı 
görünürdü. Ölkədə özbaşınalıq və hərc-mərclik hökm 
sürürdü. Belə bir vəziyyətdə xalqın gözü yenə də Naxçıvan 
torpağına dikilmişdi, Azərbaycanı düşdüyü bu ağır 
vəziyyətdən və bəlalardan çıxarmağa qadir ola bilən 
təcrübəli, böyük siyasətçi və qətiyyətli bir xadimə – Heydər 
Əliyevə ehtiyacı var idi.  

Respublika prezidentinin Naxçıvan MR üzrə səlahiyyətli 
nümayəndəsi Afiyəddin Cəlilovun təşəbbüsü ilə 
Azərbaycanın bir sıra nazirliklərinin və baş idarələrinin 
rəhbərləri Naxçıvana gəlmişdilər. Bölgədəki vəziyyətlə tanış 
olan respublika nazirliklərinin və baş idarələrinin rəhbərləri 
Naxçıvan MR Ali Məclisində keçirilən müşavirədə iştirak 
etdilər. Ali Məclis sədri Heydər Əliyev məlumat verərək 
bildirmişdi ki, bölgədə yanacaq və ərzaq böhranı son həddə 
çatmışdır. Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli 
nümayəndəsi Afiyəddin Cəlilov müşavirəyə yekun vuraraq 
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bildirdi ki, biz problemləri müsbət həll etmək üçün Horadiz-
Aslandüz-Culfa avtomobil yolundan səmərəli istifadə 
edilməsi haqqında düşünməli, İran ərazisindən Naxçıvana 
qaz kəməri, avtomobil və dəmirol çəkilişini 
sürətləndirməliyik. 

Bu zaman Türkiyənin Naxçıvanda konsulluğu açılmışdı. 
Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Altan Karamanoğlu Naxçıvana yeni təyin olunmuş baş 
konsul Orxan Ərtoğrulu Ali Məclisin sədri Heydər Əliyevə 
təqdim etmişdi. 

…1993-cü il fevralın 12-də Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti Əbülfəz Elçibəy Naxçıvan MR Ali Məclisinin 
sədri Heydər Əliyevi qəbul etdi. Görüşdə blokada şəraitində 
yaşayan Naxçıvanın acı sosial-iqtisadi problemlərindən və 
onların həlli yollarından söhbət getmişdir. Əbülfəz Elçibəy 
və Heydər Əliyev Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin 
bir sıra məsələləri barəsində də fikir mübadiləsi etmişdilər. 
Respublika Prezidenti bu söhbətin faydalı olduğunu qeyd 
etmiş, ümumiyyətlə, Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi 
xadimlərinin dövlət əhəmiyyətli məsələləri birlikdə 
müzakirə etməsinin qarşıya çıxan problemlərin həllinə 
müsbət təsir göstərəcəyini bildirmişdi. 

1993-cü il fevralın 13-də Heydər Əliyev Respublika 
Parlamentinin spikeri İsa Qəmbərovla da görüşmüşdü. Elə 
həmin gün Heydər Əliyev YAP-ın Bakıdakı iqamətgahında 
təəssübkeşləri ilə ilk görüş keçirmişdi. Bakıya öz şəxsi 
problemi ilə əlaqədar gələn Heydər Əliyev Naxçıvanda 
yaranmış mövcud vəziyyətlə əlaqədar görüş iştirakçılarına 
ətraflı məlumat vermişdi. Əbülfəz Elçibəylə görüşünün 
nəticələrindən danışan YAP-ın sədri Heydər Əliyev qeyd 
etmişdi ki, Respublika Prezidenti ilə onun söhbəti 8 saat 
çəkmişdi. Söhbətlərdə Naxçıvanın sosial-iqtisadi 
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problemləri, respublikanın ictimai-siyasi durumu müzakirə 
edilmişdi. 

Naxçıvan Ali Məclisinin sədri partiya üzvlərini Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünü qorumağa, eyni zamanda onları 
elan olunmuş dövlət quruculuğunda fəal iştirak etməyə 
çağırmışdı. 

Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin 
ABŞ prezidenti Bill Klintona müraciətindən sonra martın 9- 
da saat 16.30-da ABŞ-dan uçan «Boinq» təyyarəsi birbaşa 
Naxçıvan aeroportuna enərək bir milyon ABŞ dolları 
dəyərində tibbi ləvazimat və ərzaq məhsullarını Naxçıvana 
gətirdi. Ancaq bununla iş bitmirdi. Azərbaycan xalqını düş-
düyü ağır vəziyyətdən qurtarmaq lazım idi. Bu işdə Res-
publika prezidenti Əbülfəz Elçibəy və onun komandası aciz 
idilər. Ölkəyə qətiyyətli, müdrik lider lazım idi. Xalq bunu 
ancaq Heydər Əliyevin timsalında görürdü. Artıq xalq ayıl-
mışdı. Onlar yaxşını pisdən çox yaxşı seçirdi. 1993-cü il 
martın 16-da Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər 
Əliyev İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əli 
Əkbər Vilayətinin dəvəti ilə İrana rəsmi səfərə getdi. 

Tehranın Mehrabad təyyarə limanında Heydər  Əliyevi  
Əli Əkbər Vilayəti və digər rəsmi şəxslər qarşıladı. 

Martın 17-də isə İran İslam Respublikasının prezidenti 
Əli Əkbər Haşimi-Rəfsancani Naxçıvan MR Ali Məclisinin 
sədri Heydər Əliyevi qəbul etdi. Heydər Əliyev İran İslam 
Respublikasının Energetika naziri Qulamrza Zəngani və 
Kooperasiya naziri Qulamrza Şafen ilə «Bonyade 
müstəzəfan və canbazani enqelabe islami İran» Fondunun 
prezidenti Möhsün Rəfiqdustla görüşlər keçirmiş və 
söhbətlər aparmışdı. Bütün bu səfərlərin nəticəsində 
Naxçıvanın blokadasının qarşısı alınaraq, naxçıvanlıların 
qışdan çıxarılmasına nail olundu. Naxçıvan Muxtar 
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Respublikası özünün çətin, mürəkkəb bir dövrünü yaşayırdı. 
Lakin bu Naxçıvanın şərəfli bir dövrü idi. Ona görə ki, 
Heydər Əliyev kimi tanınmış bir şəxs Naxçıvanın rəhbəri 
idi və onu ağır vəziyyətdən çıxarmağa ancaq o qadir idi. 
Belə də oldu. 

…Kəlbəcərin işğalı ilə əlaqədar bir qrup qaçqın 
Naxçıvana pənah gətirmişdi. Bu qaçqınları Ali Məclisin 
sədri Heydər Əliyev qəbul etdi. 24 nəfər qohum-əqrəbası 
ermənilərə əsir düşmüş Əfruz və Aybəniz Quliyevalar 
Heydər Əliyevdən onların dərdinə şərik çıxmağı xahiş etdi. 
Ali Məclis sədri Kəlbəcərin işğalını xalqın ağır itgisi 
adlandırdı. Qaçqınların hər birinə 10 min rubl məbləğində 
yardım göstərmək barədə sərəncam verildi.  

Azərbaycan Demokratik Respublikasının 75 illiyi müna-
sibətilə Naxçıvanda ictimai-siyasi partiyaların nümayən-
dələrinin iştirakı ilə yığıncaq keçirildi. Ali Məclis sədri 
bütün Naxçıvan əhalisini təbrik etdi. 

Rusiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin prezidenti 
Nikolay Konstantinoviç Baybakov Heydər Əliyevin dəvəti 
ilə iyunun 1-də Bakıdan Naxçıvana gəlmişdi. Geniş fikir 
mübadiləsi aparıldı. Ali Məclisdə qəbuldan sonra N.K.Bay-
bakov İranın nüfuzlu ictimai təşkilatı olan «Bonyade 
müstəzəfan və canbazani enqelabe islami İran» Fondunun 
Naxçıvandakı ticarət mərkəzinin açılışında iştirak etdi. 

Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi xəbər 
vermişdi ki, iyunun 4-ü səhər saat 9.00-da Gəncə şəhərində 
bir qrup silahlı adam silah, döyüş sursatı ələ keçirmək və 
girovlar götürmək məqsədilə qəflətən hərbi hissəyə basqın 
etmişdir. Bu vaxt hərbi qulluqçular özünü müdafiə 
məqsədilə atəş açmağa məcbur olublar. Tələfat var idi. Bu 
hadisə ilə əlaqədar şəhərdə kriminogen vəziyyət son dərəcə 
kəskinləşmişdi. Bir sıra cinayətkarlar tutulmuşdu. Hakimiy-
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yət orqanları vəziyyəti sabitləşdirməyə, ictimai 
təhlükəsizliyi təmin etməyə dair tədbirlər görürdülər. 1993-
cü il iyunun 5-də axşam Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti Gəncə şəhərində baş vermiş qanlı hadisələrlə 
əlaqədar xalqa müraciət edərək, hamını səbrli olmağa, 
vətəndaş sülhünü bərpa etməyə çağırdı. Gəncə şəhərində 
insan tələfatına səbəb olmuş silahlı qarşıdurma ilə əlaqədar 
iyunun 7-də ölkə prezidentinin sədrliyi ilə Azərbaycan 
hökumətinin geniş tərkibdə iclası oldu. Həmin iclasda 
iyunun 8-i ümummilli matəm günü elan olundu. Baş nazir 
Pənah Hüseynov tutduğu vəzifədən istefa verdiyini bildirdi. 

Ölkədə vəziyyət həddən artıq dözülməz olmuşdu. 
Azərbaycan olum, ya ölüm qarşısında qalmışdı. 1993-cü il 
iyunun 8-9-da Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
Gəncə hadisələrinə dair məsələni müzakirə etdi. Milli 
Məclisin iclasları davam etdiyi zaman Ali Sovetin 
yaxınlığındakı meydanda əvvəl AMİP-in, ertəsi günü isə 
AXC-nin təşəbbüsü ilə mitinqlər keçirildi, iyunun 9-da 
mitinqin gedişi respublika radiosu ilə birbaşa translyasiya 
edildi.  Belə bir ağır şəraitdə Naxçıvan MR –in xalq 
deputatları öz seçicilərinin fikirlərini ifadə edərək, 
Azərbaycan dövlətçiliyini qorumaq məqsədilə xalqı özünün 
seçdiyi prezidentin ətrafında sıx birləşməyə çağırdı. 
Azərbaycan xalqı  prezidentdən, uzun müddət xalqın qanını 
sorub milyonlar qazananlara, rüşvətxorlara, bürokratlara, 
dövlətçiliyimiz əleyhinə çıxanlara, açıq və gizli millət 
xainlərinə qarşı qəti və sərt tədbirlər görməsini xahiş etdi. 

1993-cü il iyunun 9-da «Komsomolskaya pravda» 
qəzeti xəbər verirdi ki, Azərbaycan paytaxtında 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 
Heydər Əliyevi gözləyirlər. «Azərbaycan Hava Yolları» 
konsernindən alınmış məlumata görə onun üçün Naxçıvana 



КРЕМЛИ ФЯТЩ ЕТМИШ БЮЙЦК ТЦРК ОЬЛУ 

 73 

xüsusi təyyarə də göndərdilər. «Azərbaycan» qəzeti xəbər 
verdi ki, iyunun 9-da saat 15.00-da Bakıya gəlmiş Naxçıvan 
MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev respublikamızdakı 
vəziyyəti sabitləşdirməkdən ötrü Azərbaycan prezidenti 
Əbülfəz Elçibəylə məsləhətləşmələr keçirdi. Heydər Əliyev 
«Xəbər-Servis»in müxbirlərinə bildirdi ki, o, Bakıya şəxsən 
Əbülfəz Elçibəy tərəfindən dəvət olunub. Onun sözlərinə 
görə, o Azərbaycandakı vəziyyətin normallaşdırılması və 
vətəndaş həmrəyliyinin bərqərar olmasından ötrü gəlmişdi. 

1993-cü il iyunun 9-da Azərbaycan Respublikasının 
Milli Məclisi «Azərbaycan Respublikasının Gəncə şəhərində 
4-10 iyun 1993-cü il hadisələrində iştirak edən şəxslərə 
amnistiya verilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası 
qanununun tətbiqi qaydası barəsində və «Gəncə şəhərində 
baş vermiş hadisələri tədqiq edən deputat-istintaq 
komissiyasının yaradılması haqqında» qərarlar qəbul etdi. 

1993-cü il iyunun 11-də Heydər Əliyev Azərbaycan 
Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin binasında Azərbay-
canın elm xadimləri ilə görüşdü. Dahi şəxsiyyət olan 
Heydər Əliyev Bakıya bu dəfə Respublika prezidenti 
Əbülfəz Elçibəyin təkidli xahişi ilə əlaqədar gəldiyini 
bildirərək, yaranmış vəziyyətdən ağılla çıxmaq lazım 
olduğunu, qarşılıqlı ittihamların səmərəsizliyini qeyd etdi. 
Elm adamlarına və ziyalılara böyük ehtiyac olduğunu qeyd 
edən Heydər Əliyev respublikanın bu ağır vaxtında bütün 
imkanlarından və potensial gücündən istifadə edəcəyinə söz 
verdi. 

İyunun 13-də Milli Məclisin növbədən kənar iclası oldu. 
Deputatlar Ali Sovetin sədri İsa Qəmbərin istefasını qəbul etdi. 

Fasilədən sonra iclas Respublika prezidentinin iştirakı ilə 
davam etdirildi. Naxçıvan Əli Məclisinin sədri Heydər 
Əliyev çıxış edərək Bakıya respublika prezidentinin dəvəti 
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ilə gəldiyini və Gəncə hadisələrinin səngiməsində iştirak 
etmək məqsədilə əlaqədar olduğunu bildirdi. O baş vermiş 
hadisələrdən kədərləndiyini, həlak olanların yaxınlarına 
dərin hüznlə başsağlığı verdiyini bildirdi. 

Heydər Əliyev eyni zamanda Milli Məclisin etirazı 
olmadığı halda həmin gün bir saatdan sonra arzusu olan 
jurnalistlərlə birlikdə Gəncəyə yola düşəcəyini bildirdi və 
Gəncəyə getdi. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Mətbuat xidməti 
məlumat verdi ki, Azərbaycan Respublikası Ali Sovet 
sədrinin müavini, Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri 
Heydər Əliyev iyunun 13-14-də Gəncə şəhərində olmuşdur. 
Burada o, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetin deputatı 
Surət Hüseynov və onunla birlikdə Gəncə şəhərindəki 
vəziyyətə praktiki nəzarət edən digər şəxslərlə görüşmüş və 
söhbətlər aparmışdı. Söhbətlərdə Gəncədə və ətraf 
rayonlardakı vəziyyət təhlil olunmuş və kəskin siyasi 
böhranın aradan qaldırılması yolları müzakirə edilmişdi. 
Heydər Əliyev və onu müşayiət edən şəxslər 1993-cü il 
iyunun 4-də qanlı hadisələrin baş verdiyi 130 və 709 nömrəli 
hərbi hissələrin ərazisində oldular. Onlar Gəncə şəhərinin 
əhalisi, hərbi qulluqçularla görüşüb söhbət etmiş, 
vətəndaşların, respublika və xarici ölkə kütləvi informasiya 
vasitələri nümayəndələrinin çoxsaylı suallarına cavablar 
vermişdi. Səfərdə Heydər Əliyevlə birlikdə Azərbaycan 
Respublikası Baş Nazirinin müavinləri Rəsul Quliyev, 
Abbas Abbasov, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 
üzvləri Tahir Əliyev və Rəhim Qaziyev də olmuşdular. 

1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisinin iclası oldu. 

«Azərbaycan» qəzetinin 16 iyun tarixli nömrəsində 
dərc olunmuş hesabatdan»: «Milli Məclisin növbəti işi 
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həftənin beşinci iş günü təqribən saat 15.30-da başladı. İclası 
Respublika Ali Sovet sədrinin birinci müavini Tamerlan 
Qarayev aparırdı. Məclis üzvləri qeydiyyatdan keçdikdən 
sonra T.Qarayev Gəncə hadisələri ilə əlaqədar respublikada 
yaranmış vəziyyətin mənzərəsini tam aydınlaşdırmaq 
məqsədi ilə əlaqədar nazirliklərin rəhbərlərinin məlumatının 
dinlənilməsinin labüdlüyünü söylədi. Eyni zamanda o, 
Gəncə hadisələrinin mahiyyətini daha ətraflı öyrənmək 
məqsədilə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər 
Əliyevin, həmçinin Respublika prezidenti Əbülfəz  
Elçibəyin öz mövqelərini bildirməsini vacib saydı. Sonra o, 
Gəncədə baş vermiş hadisələr haqqında məsələni Milli 
Məclis üzvlərinin nəzərinə çatdırdıqdan sonra vəziyyətdən 
çıxış yolu axtarmağın vacib olduğunu göstərdi. 

Deputat İnqilab Nadirov öz çıxışında Ali Sovet sədrinin 
təxirə salınmadan, elə bu iclasda seçilməsi məsələsini irəli 
sürdü. 

Millət vəkilləri - Tofiq Qasımov, Mirmahmud Fəttayev 
isə ilk növbədə respublikanın, xalqın narahatlığı ilə əlaqədar 
hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin, Gəncə hadisələrini 
təhqiq edən komissiyanın üzvlərinin, Gəncədə vəziyyətlə 
yaxından tanış olmuş Heydər Əliyevin fikrini öyrənmək 
lazım olduğunu bildirdilər. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovet sədrinin müavini, 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər 
Əliyev söz alaraq Vətənin bu ağır günlərində Gəncəyə 
getməyi özünün vətənpərvərlik borcu hesab etdiyini 
bildirərək, qeyd etdi ki, ölkədə qardaş qırğını törədildiyi 
üçün olduqca çətin, gərgin vəziyyət yaranmışdır. Lakin baş 
vermiş hadisələri düzgün və obyektiv şəkildə araşdırmaq 
üçün Milli Məclisin deputat- istintaq komissiyası öz sözünü 
deməmiş, konkret nəticələrə gəlməmiş, bu məsələni 
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müzakirə etmək yersiz olardı. Heydər Əliyev həmçinin Res-
publika rəhbərlərinin faciənin baş verdiyi Gəncə şəhərinə 
indiyə qədər getmədiyindən də narahat olduğunu bildirdi. 

Millət vəkilləri iclasın gündəliyi ilə əlaqədar fikir müba-
diləsi apararkən Respublika prezidenti Əbülfəz Elçibəy 
çıxış edərək bu müzakirələrə öz münasibətini bildirdi. 
Prezident öz çıxışında məclisdə Ali Sovetin sədrinin 
seçilməsi məsələsini ön plana çəkməyin məqsədə-
uyğunluğunu göstərdi. Bundan sonra çıxış edən 
deputatlardan bir çoxu – Tahir Əliyev, Vahid Əhmədov, 
Rəhim Qazıyev, Bəxtiyar Vahabzadə, Respublika Ali Sovet 
sədrinin müavini Afiyəddin Cəlilov Milli Məclisin bu günkü 
iclasında təşkilat məsələsinin həll edilməsi təklifinə tərəfdar 
oldular. Bu məsələ ətrafında çıxış etmək istəyənlər növbəyə 
yazılsa da verilən təkliflərin formalaşdırılıb səsə qoyulması 
fikri razılıqla qarşılandı. Səsə qoyulan üç təklifdən yalnız 
biri – Respublika Ali Sovet sədrinin seçilməsi təklifi 
üstünlük qazandı. Millət vəkili Yaşar Əliyev Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovet Sədrinin müavini Heydər Əliyevi 
Ali Sovetin sədri vəzifəsinə namizəd göstərdi. Bu təkliflə 
əlaqədar bəzi prosedur məsələlərin ətrafında da fikir 
mübadiləsi getdi. İclasa sədrlik edən T.Qarayev bunun üçün 
Heydər Əliyevi ilk növbədə Milli Məclisə üzv seçmək 
lazım olduğunu göstərdi. Kiçik müzakirələrdən sonra həmin 
təklifi, yəni Milli Məclisin üzvlərinin sayı və tərkibi 
məsələsini məclisin başqa iclasında müzakirə etmək qərara 
alındı. Millət vəkili Cümşüd Nuriyev namizədin açıq 
səsvermə yolu ilə seçilməsi təklifini irəli sürdü. Millit vəkili 
Tofiq Qasımov isə alternativ namizədlər verilməsinin 
vacibliyini qeyd etdi. Ancaq Ali Sovetin sədri vəzifəsinə 
alternativ namizəd irəli sürülmədi. Tamerlan Qarayev Milli 
Məclisin zalını tərk etdi. 
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Heydər Əlirza oğlu Əliyev səs çoxluğu ilə Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. (Lehinə – 34 nəfər, 
əleyhinə – 3 nəfər, bitərəf – 1 nəfər, səs vermədi – 1 nəfər, 
iştirak edirdi – 39 nəfər) 

Sonra Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri 
Heydər Əlirza oğlu Əliyevə söz verildi. 

 
*** 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər 
Əlirza oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikası Milli Məcli-
sinin 1993-cü il 15 iyun tarixli iclasında çıxışı: 

«Hörmətli Millət vəkilləri, hörmətli Prezident!  
Mənə bu gün böyük etimad göstərdiyinə görə Milli 

Məclis üzvlərinə, Azərbaycanın Ali Sovetinə 
minnətdarlığımı bildirirəm və Sizi əmin edirəm ki, bütün 
imkanlardan istifadə edib, bu böyük vəzifəni, ağır bir 
yükü aparmağa çalışacağam və bu vəzifənin ləyaqətlə 
yerinə yetirilməsinə səy edəcəyəm. Bildirmək istəyirəm 
ki, Azərbaycan Respublikasının bu günkü ağır 
mürəkkəb və gərgin vəziyyətini tam məsuliyyətlə dərk 
edirəm. Bu vəzifəni üzərimə götürərək öz məsuliyyətimi 
anlayıram və bunların hamısını rəhbər tutaraq əlimdən 
gələni edəcəyəm. Mən burada böyük bir nitq söyləmək 
fikrində deyiləm. Lakin mütləq  bir neçə kəlmə 
deməliyəm. Ali Sovetin sədri kimi Azərbaycan xalqının 
tarixi nailiyyəti olan Azərbaycan Respublikasının dövlət 
müstəqilliyini qorumağı, möhkəmləndirməyi, inkişaf 
etdirməyi özüm üçün ən əsas vəzifələrdən biri hesab 
edirəm. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi 
1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik 
Respublikasının ənənələri əsasında, müasir tələblərlə, 
günyada gedən proseslərlə bağlı olaraq təmin 
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olunmalıdır. Bu sahədə mən daim çalışacağam və heç 
kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün bundan sonrakı 
hissəsini harda olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan 
Respublikasının müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsinə 
həsr edəcəyəm. Bununla əlaqədar olaraq bildirmək 
istəyirəm ki, mənim fikrimcə, Azərbaycan Respublikası, 
bundan sonra başına nə gəlirsə-gəlsin, müstəqilliyini itir-
məyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil 
olmayacaq, heç bir başqa dövlətin əsarəti altına 
düşməyəcəkdir. Keçmiş Sovetlər İttifaqının bərpa 
olunması, Azərbaycan Respublikasının ora daxil olması 
ehtimalı haqqında bəzi şayiələr, fikirlər gəzir. Bunlar 
xülyadır. Mən bu fikirləri rədd edirəm və bütün 
Azərbaycan vətəndaşlarını bu fikirləri rədd etməyə dəvət 
edirəm. 

Respublikanın qarşısında çox böyük və ağır vəzifələr 
durur. Müstəqilliyini, suverenliyini təmin etmək üçün 
Azərbaycan Respublikası Ermənistan tərəfindən işğal 
olunmuş torpaqlarıni geriyə qaytarmalıdır. Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin olunmalı, 
müharibə qurtarmalıdır, sülh yaranmalıdır. Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşları sülh və əmin-amanlıq 
şəraitində yaşayıb öz dövlətini özü istədiyi kimi 
qurmalıdır, ona görə də bu məsələ əsas məsələlərdən 
biridir. Bundan sonra da bu məsələlər Ali Məclisin 
diqqət mərkəzində olmalıdır. Sizi bu barədə tam əmin 
edirəm. Dünən elan olunan Amerika Birləşmiş 
Ştatlarının, Rusiyanın və Türkiyənin təşəbbüsü 
nəticəsində imzalanmış sənəd bizim müharibə 
şəraitindən tədricən çıxmağımız üçün ilk addımdır. 
Yəqin ki, bu sahədə gələcəkdə daha da güclü tədbirlər 
görülməlidir ki, Azərbaycan Respublikası bütün 
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ərazisinin sahibi olsun və bizim xalqımız müharibə 
şəraitindən çıxa bilsin. 

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstə-
qilliyi ən əsas məsələdir. Müstəqil Azərbaycanda 
demokratiya inkişaf etdirilməlidir. Siyasi plüralizmə geniş 
yol verilməlidir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 
qanunun pozulmasına yol verilməməlidir. Dövlət 
quruculuğu və cəmiyyətin formalaşması məhz demokratik 
prinsiplər əsasında olmalıdır. Siyasətdə də, iqtisadiyyatda da 
sərbəstlik, hürriyyət, insan azadlığı, insan haqlarının 
qorunması və sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı 
prinsipləri bərqərar olmalıdır. Yəni bizim respublikamız bir 
az bundan öncə başladığı yolla davam etməlidir. Bu düzgün 
doğru yoldur, bizim respublika bu yolla daha qətiyyətlə 
getməlidir. Əmin olmalısınız ki, mən bu yola həmişə sadiq 
qalacağam. 

İndi respublikanın gərgin vəziyyətdə olmasının əsas 
səbəblərindən biri iyun ayının 4-də Gəncədə baş vermiş 
hadisələrdir. Hadisələr dəhşətlidir, qan tökülüb, cinayət 
edilib. Bunlar araşdırılmalıdır və bütün qanunu pozmuş, 
cinayətdə iştirak etmiş adamlar, cinayəti təşkil edənlər 
qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Bu məsələ ilə 
deputat-istintaq komissiyası məşğul olur. Biz isə gərək 
tezliklə yaranmış gərginliyi aradan qaldıraq. Dünən 
prezident Əbülfəz Elçibəylə danışıqlarımız olub. Gəncədə 
də mən danışıqlar aparmışam, mənimlə gedən şəxslərlə 
birlikdə və təkbətək. Ona görə də mən güman edirəm ki, 
bizim bütün səylərimiz bu gərginliyi, bu qarşıdurmanı 
aradan götürməyi təmin edə biləcəkdir. Ancaq demişəm, bir 
də deyirəm: heç vəchlə silah işlədilməsinin tərəfdarı ola 
bilmərəm. Bu gərgindik, qarşıdurma ancaq sülh yolu ilə, 
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barışıq yolu ilə qarşılıqlı anlaşma yolu ilə, danışıqlar yolu ilə 
həll olunmalıdır. 

Güman edirəm ki, xalqımızın müdrikliyi, nüfuzlu 
adamların, Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycanın 
ağsaqqallarının hamısının birgə səyi və hamımızın birgə 
çalışmamız şübhəsiz ki, bunları təmin edə biləcəkdir. 

Biz Azərbaycanda demokratik, müstəqil respublika qu-
rub, sivilizasiyalı cəmiyyət uğrunda mübarizə apararaq, 
ümumi dünyəvi-bəşəri dəyərlərin hamısından istifadə etmə-
liyik. Çalışmalıyıq ki, Azərbaycan uzun illərdən sonra, ilk 
dəfə müstəqilliyini aldıqdan sonra bütün dünyaya öz tarixi 
nailiyyətlərini, öz milli ənənələrini nümayiş etdirə bilsin. 
Güman edirəm ki, Azərbaycan xalqının bu barədə həm tarix-
i, həm də müasir potensialı olduqca böyükdür. Bunların 
hamısından səmərəli istifadə olunarsa, Azərbaycan həm tam 
müstəqil demokratik bir dövlət olacaq, həm də bizim 
cəmiyyətimiz hüquqi, ümumbəşəri dəyərlərin əsasında 
qurulan demokratik bir cəmiyyət olacaq. Bunun üçün bizim 
həm elmimiz, həm mədəniyyətimiz, həm tarixi ənənələrimiz, 
həm dini dəyəri olan islam dini – hamısı birlikdə çox böyük 
əsas yaradır. Vəzifəmiz bunlardan səmərəli istifadə 
etməkdir. 

Azərbaycanda gərginlik bir tək Qarabağ problemi ilə, 
yəni Ermənistanın Azərbaycana təcavüzülə əlaqədar olan 
səbəblərdən ibarət deyildir. İndi Gəncə hadisələri baş verdi. 
Təəssüf ki, gərginliyi yaradan səbəblərdən biri də 
Azərbaycanda uzun illər bir yerdə yaşayan millətlər, etnik 
qruplar arasındakı münasibətlərin bir qədər pozulmasıdır. 
Azərbaycan on illərlə, yüz illərlə bu torpaqda yaşayan bütün 
insanların Vətəni olub. Bundan sonra da Vətəni olmalıdır. 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir vətəndaş 
milliyyətindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı 
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olmayaraq, eyni hüquqa malik olmalıdır. Əgər biz bu 
məhfumları rəhbər tuta bilsək və bunu əməli surətdə həyata 
keçirə bilsək, biz Azərbaycan Respublikasında olan bütün 
xalqların, bütün millətlərin tam birləşməsini təmin edə 
bilərik. Bu bizim əsas vəzifələrimizdən biridir. Güman 
edirəm ki, biz buna nail olacağıq. 

Xarici siyasət sahəsində keçən bir il müddətində çox iş 
görülüb. Ancaq görüləsi işlər daha da çoxdur. Güman 
edirəm ki, Azərbaycan Respublikası demokratik dövlət kimi 
bütün dövlətlərlə bərabər hüquqlu münasibətlər yaratmalıdır. 
Hansı dövlətin daxili quruluşu, daxili siyasəti hansı 
istiqamətdə getməsindən asılı olmayaraq, biz normal 
münasibətlər yaratmalıyıq. Birinci növbədə, bizim yaxın 
qonşularımızla lazımi mədəni, iqtisadi, dövlət münasibətləri 
yaradılmalıdır. Bu baxımdan Türkiyə Cümhuriyyəti ilə olan 
əlaqələr, şübhəsiz ki, respublikanın əhalisi tərəfindən 
bəyənilir. Qonşu İran İslam Respublikası ilə bizim 
münasibətlərimiz yaxşılaşdırılmalı, inkişaf etdirilməlidir. 
Rusiya çox böyük dövlətdir, bizim şimal  qonşumuzdur. 
Şübhəsiz ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında müstəqil 
prinsiplər əsasında münasibətlər bundan sonra daha yaxşı, 
daha geniş, daha səmərəli olmalıdır. Keçmiş Sovetlər 
İttifaqına daxil olan, indi isə müstəqil dövlət olan Ukrayna, 
Belarus, Gürcüstan, Orta Asiya dövlətləri, Qazaxıstan, 
Baltikyanı dövlətlər, Moldava ilə biz daha geniş, qarşılıqlı 
əlaqələr yaratmalıyıq. Bizim üçün bu, çox lazımdır. Çünki 
bu dövlətlərlə bizim iqtisadi əlaqələrimiz, mədəni 
əlaqələrimiz, insani əlaqələrmiz uzun illər, yüzilliklərlə çox 
yaxın olub. Bunları qırmaq olmaz, əksinə, inkişaf etdirmək 
lazımdır. Şübhə etmirəm ki, məhz belə siyasət Azərbaycan 
Respublikasının müstəqil dövlət kimi formalaşmasına və 
inkişaf etməsinə kömək edəcəkdir. 
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Azərbaycan Respublikası artıq ümumdünya miqyasına 
çıxıbdır. Azərbaycan Respublikasına Amerika Birləşmiş 
Ştatları tərəfindən son zamanlar müsbət münasibətlər 
hamımızı sevindirir və güman edirəm ki, bu münasibətlər 
daha da genişlənib inkişaf etdirilməlidir. Bütün Avropa 
ölkələri ilə xüsusən, İngiltərə, Fransa, Almaniya və başqa 
Avropa ölkələri ilə, bütün müsəlman ölkələri, ərəb ölkələri 
ilə, türkdilli ölkələrlə bizim əlaqələrimiz daha da sürətlə 
inkişaf etməlidir. Bir sözlə, sadəcə olaraq, xarici siyasət 
sahəsində öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm. Ali Sovetin 
sədri kimi bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəyəm, bizim 
prezidentimizin fəaliyyətinin, Ali Sovetin, hökumətin 
fəaliyyətinin uğurlu olması yolunda çalışacağam. 

Ancaq bunların hamısından ümdəsi indi Gəncədə baş 
vermiş hadisələri, bununla əmələ gəlmiş gərginliyi aradan 
götürməkdən ibarətdir. Mən burada, Milli Məclisin iclasında 
bu tribunadan üzümü bütün Azərbaycan vətəndaşlarına - 
bizim qardaşlarımıza, bacılarımıza, övladlarımıza tutaraq 
müraciət edir və bildirirəm ki, bizim respublika indi ağır 
vəziyyətdədir. Bizim ən böyük çətinliyimiz, bir də deyirəm, 
işğal olunan torpaqlarımızı geri qaytarıb Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü, suverenliyini təmin etməkdən ibarətdir. Ona 
görə bütün daxili ixtişaşlar, daxili didişmələr kənara 
qoyulmalıdır. Mən müraciət edirəm bütün Azərbaycan 
xalqına. Mən Gəncə əhalisinə, Azərbaycan Respublikasının 
deputatı Surət Hüseynova müraciət edirəm. Onun silahdaş-
larına müraciət edir və onların hamısını müdrikliyə, insani 
münasibətlərə dəvət edirəm. Respublikamızın buna çox 
böyük ehtiyacı var və onlar da bilməlidir, bütün xalq da 
bilməlidir ki, indi biz hamımız bir olmalıyıq. Azərbaycanın 
bu faciəli dövründə biz böyük fəlakət qarşısındayıq. Bu 
dövrdə bütün qüvvələr birləşməlidir, bütün siyasi partiyalar, 
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bütün siyasi qurumlar, bütün siyasi və ictimai təşkilatlar, 
bütün insanlar – hamısı birləşməlidir. Hamı kin-küdurəti 
kənara qoymalıdır. Hamımız birləşib Azərbaycanı bu ağır 
vəziyyətdən çıxarmalıyıq. Güman edirəm ki, Gəncə əhalisi, 
Gəncənin ətrafındakı rayonlarda yaşayan insanlar mənim bu 
səsimi eşidəcək, özünü müdrik aparacaq və biz bu bəladan 
tamamilə qurtara biləcəyik. Mən sizin hamınızı bu sahədə 
fəaliyyət göstərməyə, birləşməyə dəvət edirəm. Mən rica 
edirəm, kiçik hissiyatı, xırda dedi-qodunu kənara qoymaq 
lazımdır, bunların vaxtı gələr, kimin kimlə nə haqq-hesabı 
var, sonra edər. İndi bunun vaxtı deyil. Bununla əlaqədar 
olaraq bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bəzi dairələrdə 
mənim haqqımda belə söhbətlər gedir ki, Heydər Əliyev 
əgər yenidən Azərbaycanda bir vəzifəyə gələrsə, kimdən 
qisas alacaq? Kimsə onun əleyhinə vaxtilə olub, yaxud 
kimsə ona pis münasibət göstərib ona qarşı pis münasibət 
göstərəcək. Mən sizin qarşınızda tam məsuliyytlə deyirəm 
və bütün Azərbaycan xalqına elan edirəm ki, ümumiyyətlə, 
mənim təbiətimdə qisasçılıq hissiyatı yoxdur. Bunu sadəcə 
olaraq, ayrı-ayrı adamlar süni surətdə yaradıblar və görsənir 
ki, bir mənə ləkə vurmaq üçün yox, ümumiyyətlə, bizi par-
çalamaq üçün bu cür söz-söhbətləri ortaya atır, şayiələr, 
ianələr yayırlar. Sizə söz verirəm ki, heç vaxt qisasçılıq 
hissiyatına qapılmayacağam. Əgər kimsə, nə vaxtsa mənə 
qarşı düzgün münasibət bəsləməyibsə, nəsə edibsə, inanın 
ki, mən onların hamısını çoxdan bağışlamışam. Mən özümü 
o hisslərin səviyyəsinə heç vaxt salmamışam və 
salmayacağam da. Ona görə yox ki, siz mənə indi etimad 
göstərdiniz, mən belə bir vəzifəyə gəldim. Yox. Mən sadəcə, 
bir vətəndaş kimi də heç vaxt heç kəslə ədavət aparmaq, 
qisas almaq, yaxud da ki, kiməsə pislik etmək istəməmişəm 
və istəməyəcəyəm də. Ancaq vəzifə çərçivəsində, şübhəsiz 
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ki, biz hamımız nizam-intizama tabe olmalıyıq, biz hamımız 
qanuna riayət etməliyik, qanunun aliliyini təmin etməliyik 
və bu yolda şübhəsiz ki, mən öz əqidəmdən dönməyəcəyəm. 

Güman edirəm ki, Ali Sovetlə, Azərbaycan prezidenti 
Əbülfəz Elçibəylə birlikdə, hamımız birlikdə biz bu vəziy-
yətdən çıxa biləcəyik. Sizin hamınızı bu yolda birliyə dəvət 
edirəm. Sağ olun». 

 
*** 

Beləliklə, Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə olan 
inamı və etibarı sayəsində o Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin sədri seçildi. 

İyunun 18-nə keçən gecə Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti Əbülfəz Elçibəy AXC İcraiyyə Komitəsinin sədri 
Fərəc Quliyev  və bir neçə mühafizəçi ilə birlikdə Bakı şəhə-
rini tərk edərək Naxçıvan Muxtar Respublikasına, anadan 
olduğu Kələki kəndinə getdi. 

İyunun 18-də gündüz saat 12 radələrində Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev Milli 
televiziya ilə xalqa birbaşa müraciət edərək, baş vermiş 
hadisənin ona məlum olan təfərrüatı barədə məlumat vermiş, 
habelə yaranmış vəziyyətdə prezidentin bütün 
səlahiyyətlərini və bütün məsuliyyətini öz üzərinə götürmək 
məcburiyyətində qaldığını elan etdi.  

İyunun 18-də günortadan sonra Milli Məclisin növbədən 
-kənar iclası keçirildi. İclasda Əbülfəz Elçibəyin Bakını 
xəbərsiz tərk etməsi ilə əlaqədar yaranmış vəziyyətə dair 
məsələ müzakirə edildi. 

İyunun 19-da Heydər Əliyev Türkiyənin Azərbay-
candakı səfiri Altan Karamanoğlunu qəbul etdi. O. Gəncə 
hadisələrindən sonra respublikada yaranmış ictimai-siyasi 
durum barədə danışdı və vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq 
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üçün siyasi məsləhətləşmələr apardı. İyunun 20-də Heydər 
Əliyevin sədrliyi və Ali Sovetin, Prezident Aparatının, 
Nazirlər Kabinetinin, ayrı-ayrı nazirliklərin və baş idarə 
rəhbərlərinin iştirakı ilə müşavirə keçirildi. Müşavirədə 
Gəncə hadisələri və Ermənistan Silahlı qüvvələrinin Yuxarı 
Qarabağda hücum əməliyyatlarının genişləndirilməsi ilə 
əlaqədar respublikada yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət 
müzakirə olundu. Parlamentin sədri Gəncədə baş vermiş 
hadisələrlə bağlı son vaxtlar aparılmış danışıqlar, cəbhə 
bölgələrində düşmən hücumlarının qarşısının alınması üçün 
görülmüş tədbirlər barədə məlumat verdi. Heydər Əliyev 
bildirdi ki, bu gərginliyi artıran amillərdən biri respublika 
prezidenti Əbülfəz  Elçibəyin Bakıda olmamasıdır. 
Prezidentin öz səlahiyyətlərini heç kimə həvalə etməməsi də 
bir çox məsələlərin həllində ciddi çətinliklər törədirdi. Ali 
Sovet sədri baş verən hadisələrin qarşısının alınması və eyni 
zamanda vəziyyətin nəzarətə götürülməsi üçün bir sıra 
tədbirlərin görülməsinin vacibliyinə toxunaraq, üçtərəfli 
təkliflərin qəbul edilməsindən sonra Yuxarı Qarabağla 
erməni icmasının da imzaladığı sənədə Ermənistanın əməl 
etməməsindən də narahat olduğunu bildirdi.  

Müşavirədə vəziyyətdən çıxış yolları axtarılmış və bir 
sıra mühüm qərarlar qəbul edilmişdi. 

- İyunun 21-də Heydər Əliyev ABŞ-ın Azərbaycandakı 
səfiri Riçard Maylsı qəbul etmişdir. Səfir Heydər Əliyevi 
Ali Sovet Sədri seçilməsi münasibətilə təbrik edərək bildirdi 
ki, belə çətin məqamda bir siyasətçi kimi onun təcrübəsinin 
çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

- İyunun 21-də Heydər Əliyev BMT-nin Azərbaycan-
dakı nümayəndəliyinin başçısı Mahmud əl-Səidi qəbul etdi. 
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- İyunun 21-də Heydər Əliyevin Əbülfəz Elçibəylə 
telefon danışığı olmuşdur. Söhbət zamanı respublikada 
yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət müzakirə olundu. 

- İyunun 22-də Respublika Ali Sovetinin sədri Heydər 
Əliyev mətbuat konfransında bildirdi ki, Azərbaycan prezi-
dentini Bakıya qayıtmağa razı salmaq cəhdləri hələlik bir 
nəticə verməyib. Əbülfəz Elçibəy bildirmişdi ki, onun 
qayıtmağı yalnız Surət Hüseynovun hərbi birləşmələrinin 
Bakıdan uzaqlaşacağı və şəhərdə sabitlik yaranacağı 
təqdirdə mümkün olacaqdır. 

- İyunun 22-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri Heydər 
Əliyev respublikanın bir qrup ziyalısını və xalq deputatlarını 
qəbul etdi. Ümumi rəyə əsasən, Respublika Elmlər Akade-
miyasının prezidenti, akademik Eldar Salayevin rəhbərlik 
etdiyi nümayəndə heyəti Əbülfəz Elçibəyin Bakıya 
qayıtması barədə onunla danışıqlar aparmaq üçün təyyarə ilə 
Naxçıvana yola düşdü. 

- İyunun 23-də Heydər Əliyev Əbülfəz Elçibəylə 
danışıqlar aparmaq üçün Naxçıvana getmiş ziyalıları qəbul 
etdi. Eldar Salayev bildirdi ki, Əbülfəz Elçibəy Bakıya 
qayıdaraq Heydər Əliyev və Surət Hüseynovla görüşüb 
üçlükdə danışıqlar aparmağa hazırdır. Bu şərtlə ki, şəhərdə 
S.Hüseynovun qoşun hissələri olmasın, Milli Məclis 
prezidentin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və şəhərdə 
əmin-amanlıq yaradılması haqqında qərar qəbul etsin. Geniş 
müzakirələrdən sonra görüş iştirakçıları belə qərara gəldilər 
ki, Əbülfəz Elçibəyin, S.Hüseynovun və Heydər Əliyevin 
üçlükdə görüşünü təşkil etməkdən ötrü S.Hüseynovla 
danışıqlar aparmaq üçün ziyalılar onunla da görüşüb söhbət 
etməlidirlər.  

- İyunun 23-də Milli Məclis respublikada yaranmış 
gərgin vəziyyətlə bağlı məsələnin müzakirəsini davam 
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etdirdi. Millət vəkillərinin bir qismi respublikanı Kələki 
kəndindən idarə etməyin mümkün olmadığını əsas gətirərək, 
prezidentin ya təcili olaraq Bakıya qayıtmasını, ya da Milli 
Məclisin prezidentə etimadsızlıq göstərməsi barədə qərar 
çıxarmasını təkid etdilər. Əbülfəz Elçibəyin Kələki kəndinə 
getməsində məntiq görmədiyini açıqlayan Heydər Əliyev 
onu bu gün də, sabah da müdafiə etməyə hazır olduğunu 
bildirdi. Ya Prezident gəlib səlahiyyətlərini həyata 
keçirməli, ya da istefa verməlidir. 

İclas qəti qərar qəbul etmək üçün iyunun 24-ü saat 15-
dək Əbülfəz Elçibəyə vaxt vermək barədə qərarla öz işini 
bitirdi. 

İyunun 24-də yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələ-
rinin nümayəndələri Naxçıvanda – Kələki kəndində olmuş 
və Əbülfəz Elçibəylə görüşdü. Əbülfəz Elçibəy «son addım 
kimi səlahiyyətlərinin çox mühüm hissəsini Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin sədrinə verməsi haqqında» 
imzaladığı fərmanla jurnalistləri tanış etdi və onların 
çoxsaylı suallarına cavab verdi. 

Milli Məclisin iyunun 23-də başlayıb iyunun 24-də gecə 
yarısı fasilə elan etmiş iclası iyunun 24-də saat 17.45-də öz 
işini davam etdirdi. Ali Sovetin sədri Heydər Əliyev iclasın 
əvvəlində məlumat verib bildirdi ki, o, özü həmin gün 
prezidentlə telefon əlaqəsi saxlayıb və Əbülfəz Elçibəy 
iclasın saat 15-də yox, 17-də başlamasını xahiş edib. 
Əbülfəz Elçibəy Afiyəddin Cəlilovla telefon danışığında 
Milli Məclisin 21 iyul tarixli müraciətinə öz cavabını faksla 
göndərəcəyini, ona əlavə iki saat vaxt verilməsini xahiş 
edərək, prezident səlahiyyətlərinin bir qismini Ali Sovetin 
sədrinə verəcəyini bildirdi. Təxminən üç saatdan sonra elan 
edildi ki, Əbülfəz Elçibəydən Milli Məclisin 21 iyun tarixli 
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müraciətinə cavab alınıb. Həmin cavabı Ali Sovet sədrinin 
birinci müavini Tamerlan Qarayev oxudu. 

Müzakirələrin gedişində ayrı-ayrı deputatların təkidi ilə 
Etibar Məmmədovun bir gün əvvəl təqdim etdiyi qərar 
layihəsi səsə qoyuldu. Milli Məclis «Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti Əbülfəz Qədirqulu oğlu Əliyevin 
(Elçibəyin) Azərbaycan Respublikası prezidenti vəzifələrini 
daha icra edə bilməməsi və bu səlahiyyətin Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydər Əlirza oğlu Əliyevə 
keçməsi haqqında» qərar qəbul etdi. Qərarın lehinə 33 nəfər, 
əleyhinə 3 nəfər səs vermiş, 1 nəfər bitərəf qalmışdır. 

Qərarda deyilir: «Azərbaycan Respublikası Konstitusi-
yasının (Əsas Qanununun) 121-4 maddəsinə əsasən Azər-
baycan Respublikası prezidenti Azərbaycan 
Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının, 
Azərbaycan Respublikası qanunlarına əməl olunmasının 
təminatçısı kimi çıxış edir. Azərbaycan Respublikasının 
suverenliyinin qorunmasına, müdafiəsinə, dövlət 
təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə 
dair tədbirlər görür, Azərbaycan Respublikasının dövlət 
orqanlarına bu sahədə rəhbərlik edir.  

Azərbaycan Respublikası prezidenti Əbülfəz Elçibəy 
1993-cü il iyun ayının 17-dən 18-nə keçən gecə qəflətən, 
dövlət orqanlarının rəhbərlərinə xəbər vermədən Bakı 
Şəhərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına - Ordubad 
rayonunun Kələki kəndinə getmişdir. 

Prezidentin mətbuat xidməti tərəfindən yayılmış sonrakı 
rəsmi məlumata görə prezident Əbülfəz Elçibəy iyun ayının 
17-dən 18-nə keçən gecə Bakı şəhərində gözlənilən qırğının 
qarşısını almaq və öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
icrasını heç kimə həvalə etmədən Bakının Binə 
aeroportundan Naxçıvana getmişdir. Həmin gündən 
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Naxçıvan MR Ordubad rayonunun Kələki kəndində qalan 
Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi 
fəaliyyətini həlledici dərəcədə məhdudlaşdırmış, 
respublikanın dövlət idarəetmə orqanları ilə faktiki olaraq 
əlaqəsini itirmiş və ali icra hakimiyyəti funksiyalarının 
yerinə yetirilməsi vəzifəsindən özünü kənarlaşdırmışdır. Bu 
səbəbdən O, Azərbaycan Respublikası prezidenti 
vəzifələrini daha icra edə bilmir. Bu müddət ərzində 
respublikanın başqa bölgələri, o cümlədən Bakı ilə bütün 
əlaqələrini yalnız son dərəcə qeyri sabit işləyən ümumi 
telefon rabitəsi vasitəsilə quraraq, Azərbaycan Respublikası 
prezidenti obyektiv məlumatların alınması, ölkədəki gərgin 
ictimai-siyasi və hərbi vəziyyətə düzgün qiymət verilməsi, 
baş verən hadisələrə təsir göstərə bilən təxirəsalınmaz 
qərarların qəbul edilməsindən özünü məhrum etmiş və belə-
liklə də hadisələrin inkişafına nəzarət etmək imkanını itir-
mişdir. Bununla da Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyası ilə onun üzərinə qoyulmuş 
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və 
azadlıqlarını, Azərbaycan Respublikası qanunlarına əməl 
olunmasının təminatçısı kimi öz vəzifəsini yerinə yetirə 
bilmir. 

Azərbaycan ərazisində müharibə getdiyi dövrdə respub-
likanın suverenliyinin qorunmasının, onun müdafiəsinin, 
dövlət təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin 
edilməsinə məsuliyyət daşıyan respublika prezidentinin 
Ermənistanın işğalçı qoşunları ilə döyüşən hərbi hissələrlə 
ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Belə vəziyyətdə Əbülfəz 
Elçibəyin Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali 
Baş Komandanı kimi üzərinə düşən vəzifələrin, o cümlədən 
strateji əhəmiyyətli əməliyyat planlarının təsdiqi, bilavasitə 
onun tabeliyində olan Müdafiə, Daxili İşlər və Milli 
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Təhlükəsizlik Nazirliklərinin silahlı qüvvələrinin 
əlaqələndirilməsi qeyri-mümkün olmuşdur. Xüsusi rabitə 
vasitələrinin olmaması üzündən dövlət və hərbi sirlərin 
açılması üçün real təhlükə yaranmışdır. 

Hadisələrin bu səmtdəki inkişafı, habelə mövcud şəraitdə 
respublika həyatının mühüm sahələrini – müdafiə, təhlükə-
sizlik, daxili hüquq qaydalarını təmin edən dövlət idarəetmə 
orqanları rəhbərlərinin olmaması Azərbaycan dövlətini təh-
lükə qarşısında qoyur, dövlət hakimiyyət qurumlarının və 
idarəetmə sisteminin dağılmasına gətirib çıxarır. Respub-
likamızın müxtəlif bölgələrində yaranmış hakimiyyət 
boşluğu nəticəsində müxtəlif cinayətkar qruplar fəallaşaraq 
ağır cinayətlər - qətllər, qarətlər kimi ağır ictimai təhlükəli 
əməlləri törətməkdədirlər. Vəziyyətin bu cür kəskinləşməsi 
Azərbaycanın fəlakətinə, dövlətçiliyimizin süqutuna səbəb 
ola bilər. 

Yaranmış vəziyyət respublikadakı durumun sabitləşdiril-
məsinə, gərginliyin aradan qaldırılmasına, dövlətçiliyin 
möhkəmləndirilməsinə, qanunçuluğun bərpasına, bütün qüv-
vələrin xarici təcavüzə qarşı səfərbər edilməsinə yönəldilmiş 
qəti və təxirəsalınmaz tədbirlərin görülməsini tələb edir.  

Belə şəraitdə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi 21 
iyun 1993-cü il tarixli qərarı ilə Azərbaycan Respublikası 
prezidenti Əbülfəz Elçibəyə təcili olaraq Bakı şəhərinə 
qayıtması barədə müraciət etmişdir. Lakin Əbülfəz Elçibəy 
bu müraciətlərə əhəmiyyət verməyərək paytaxta 
qayıtmamışdır və heç bir təsirli tədbir görməmişdir. 

Bununla Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan Respublikasının 
prezidenti vəzifələrini icra etməsini qeyri-mümkün etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 121-7 mad-
dəsinə əsasən «Azərbaycan Respublikası prezidenti bu və ya 
başqa səbəblərə görə öz vəzifələrini daha icra edə 



КРЕМЛИ ФЯТЩ ЕТМИШ БЮЙЦК ТЦРК ОЬЛУ 

 91 

bilmədikdə, Azərbaycan Respublikasının yeni prezidenti 
seçilənədək onun səlahiyyəti Azərbaycan Respublikası Ali 
Sovetinin sədrinə keçir. 

Göstərilənləri nəzərə alaraq, 4 iyun 1993-cü il Gəncə 
şəhərində baş vermiş hadisələrdən sonra Azərbaycan 
Respublikasında yaranmış ictimai-siyasi böhrandan çıxış 
yolları tapılması, habelə Qarabağın Ağdam, Ağdərə, Füzuli 
və başqa rayonlarında erməni hərbi qüvvələrinin qarşısını 
almaq, Azərbaycan dövlətçiliyi üçün yaranmış təhlükəni və 
vətəndaş müharibəsi təhlükəsini aradan qaldırmaq, 
idarəetmə sisteminin fəaliyyətini bərpa etmək məqsədilə 
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 121-7 maddəsini rəhbər 
tutaraq qərara alır: 

1. Əbülfəz Qədirqulu oğlu Əliyevin (Elçibəyin) 
Azərbaycan Respublikasının prezidenti vəzifələrini daha 
icra edə bilməməsi təsdiq edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikası prezidentinin 
səlahiyyəti Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri 
Heydər Əlirza oğlu Əliyevə keçsin». 

*** 
Beləliklə, Heydər Əliyevin Günəş kimi parlaq işığının 

şöləsi, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin, onun 
müstəqilliyinin üzərinə düşməyə başladı. Bunu hər bir azər-
baycanlı hiss edirdi, hamıdan çox sevinən, gələcəkdə Azər-
baycanı firavan görmək istəyən bir ziyalı kimi iftixar hissi 
keçirirdik. Lakin görüləsi işlər hələ qabaqda idi. Xalqımızın 
qəhrəman oğluna qarşı sui-qəsd planları, dövlət 
çevrilişlərinə cəhdlər, Surət Hüseynovun «gizli – qara» 
planları hələ qabaqda idi. Azərbaycanı istəməyən, onun 
müstəqilliyini gözü götürməyən dövlətlərin məkrli, gizli 
separatçı sövdələşmələri hələ irəlidə idi. Bunlara qarşı ancaq 
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və ancaq Heydər Əliyev kimi mahir bir kəşfiyyatçı, eyni 
zamanda görkəmli siyasi xadim sinə gərə bilərdi. 

- İyunun 27-də Surət Hüseynov Ali Sovetdə Heydər 
Əliyevlə görüşmək üçün Bakıya gəldi. Görüş 
başlamamışdan əvvəl Heydər Əliyev və S.Hüseynov qısa 
mətbuat konfransında bildirdilər ki, cəbhədəki vəziyyəti, 
respublikadakı ictimai-siyasi durumu və bir sıra digər 
məsələləri müzakirə etmək fikrindədirlər. 

-İyunun 30-da Milli Məclisin növbəti iclası oldu. Sabiq 
baş nazir Pənah Hüseynovun istefası 36 səslə qəbul 
edildikdən sonra Heydər Əliyev baş nazir vəzifəsinə 
S.Hüseynovun namizədliyini irəli sürdü. S.Hüseynovun 
namizədliyi səsə qoyuldu və 36 səslə qəbul edildi. 

Gəncə şəhərində baş vermiş hadisələri təhqiq edən 
deputat – istintaq komissiyasının sədri, millət vəkili Mətləb 
Mütəllimov komissiyanın ilkin məlumatı ilə çıxış etdi. O, 
bildirdi ki, komissiyanın üzvləri M.Fəttayev və V.Qasımov 
iyunun 28-29-da Kələki kəndində olmuş, Əbülfəz Elçibəyi, 
AXC İcraiyyə Komitəsinin sədri F.Quliyevi, habelə 
Prezident Aparatının şöbə müdiri F.Mustafayevi dindiriblər. 

- İyunun 30-da Milli Məclisin iclası başa çatdıqdan sonra 
Heydər Əliyev və S.Hüseynov kütləvi informasiya vasitələ-
rinin nümayəndələri üçün birgə mətbuat konfransı keçirdilər. 

Respublika prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən Ali 
Sovetin Sədri Heydər Əliyev iyunun 30-da respublikanın 
baş naziri vəzifəsinə təyin edilmiş S.Hüseynovü Nazirlər 
Kabinetinin üzvlərinə təqdim etdi. Təqdimat mərasimindəki 
çıxışında Heydər Əliyev qeyd etdi ki, qısa müddət ərzində 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməli, dağıdılmış 
iqtisadiyyat bərpa olunmalı, əhalinin güzəranı yaxşılaşdırıl-
malıdır. 
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- İyunun 30-da Heydər Əliyev ABŞ-ın Azərbaycandakı 
səfiri Riçard Maylsı qəbul etdi. Heydər Əliyev respublikada 
yaranmış ictimai-siyasi vəziyyəti və onun sabitləşməsi 
naminə görülən tədbirlər haqqında mülahizələrini söylədi.  

- İyunun 30-da Heydər Əliyev «Azərbaycan Respub-
likası vətəndaşlarının 1993-cü ilin iyul ayında həqiqi hərbi 
xidmətə çağırılması haqqında» fərman imzaladı. 

- İyulun 1-də Azərbaycan Respublikası prezidentinin 
səlahiyyətini həyata keçirən Ali Sovetin sədri Heydər 
Əliyev ABŞ –ın istiqlaliyyətinin 217-ci ildönümü 
münasibətilə prezident Bill Klintona təbrik teleqramı 
göndərdi. 

- İyulun 2-də Heydər Əliyev xarici ölkələrin Bakıdakı 
səfirlərini və diplomatik nümayəndəliklərinin başçılarını 
qəbul etdi və xarici neft şirkətləri ilə imzalanmış 
bəyannamələrin icrasının dayandırılması səbəbləri və son 
günlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin torpaqlarımıza hücum 
əməliyyatlarını genişləndirməsi barədə bəyanat verdi.  

- İyulun 29-da Milli Məclis ölkədə fövqəladə vəziyyətin 
daha 60 gün uzadılması barədə qərar qəbul etdi. 

Prezident iyulun 28-də Əbülfəz Elçibəyə etimadsızlıq 
göstərilməsi barədə irəli sürülmüş təklif ətrafında aparılan 
geniş müzakirələr həmin məsələ üzrə referendum 
keçirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi ilə nəticələndi. 
Milli Məclis lehinə 38 nəfər, əleyhinə 1 nəfər və bitərəf 1 
nəfər olmaqla «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
Əbülfəz Elçibəyə etimad göstərilməsi haqqında» ümumxalq 
səsverməsinin (Azərbaycan Respublikası Referendumunun) 
keçirilməsi barədə qərar qəbul etdi. «Siz Azərbaycan 
Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəyə etimad 
göstərirsinizmi!» sualı ilə 1993-cü il avqustun 29-da 
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Azərbaycan Respublikasında ümumxalq səsverməsinin 
keçirilməsi barədə qərar qəbul olundu. 

- Avqustun 1-də Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələri 
özlərinin peşə bayramını ilk dəfə hərbi paradla qeyd etdilər. 

- Avqustun 1-nə keçən gecə gün ərzində Füzuli rayo-
nunun Dilağarda kəndi, Cəbrayıl rayonunun Quşçular, Sur 
və Goranboy rayonunun Gülüstan kəndlərindəki gözətçi 
məntəqələri düşmənin işğal etmiş olduğu ərazilərdən 
avtomat və pulemyotlardan atəşə tutuldu. 

- Avqustun 4-də Azərbaycan Respublikası Referendumu 
Mərkəzi komissiyasının ilk iclası oldu. Azərbaycan Res-
publikasında rayonların, şəhərlərin və şəhərlərdə rayonların 
sərhədləri hüdudlarında üst-üstə 85 seçki dairəsi yaradılması 
barədə qərar qəbul edildi. 

- Avqustun 7-də Füzuli istiqamətində aparılan gərgin 
döyüşlər nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hissələri rayon 
mərkəzinin yaxınlığında yerləşən və böyük strateji 
əhəmiyyətə malik olan Məngələnata yüksəkliyini 
ermənilərin işğalından geriyə aldılar. Erməni hərbi 
birləşmələrinin bir qədər əvvəl ələ keçirdiyi və Füzulinin iki 
kilometrliyində yerləşən Qarammədli kəndi isə avqustun 8-
də saat 20 radələrində azad edildi. 

- Avqustun 12-də Azərbaycan Respublikası prezidenti 
səlahiyyətini həyata keçirən Ali Sovet sədri Heydər Əliyev 
Respublikamızda səfərdə olan Moskva hökumətinin başçısı 
Yuri Lujkovu və onu müşayiət edən nümayəndə heyətini 
qəbul etdi. Həmin gün prezident iqamətgahında Moskva 
hökumətinin başçısı ilə Azərbaycanın baş naziri Azərbaycan 
və Moskva arasında hərtərəfli əməkdaşlığa dair saziş imza-
landı. İmzalanma mərasimində Heydər Əliyev və Y.Lujkov 
çıxış edərək jurnalistlərin çoxsaylı suallarına cavab verdilər. 
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- Avqustun 13-də Heydər Əliyev Fransanın respublika-
mızdakı səfiri Jan Perreni onun xahişi ilə qəbul etdi. 

- Avqustun 13-də Murovdağdakı mövqelərimiz, Gədə-
bəyin Mormor və Cəbrayılın Quşçular kəndləri ağır 
toplardan və «Qrad» qurğularından atəşə məruz qaldılar. 
Cəbhədə vəziyyətin gərginliyi səngimirdi. Bunlar bizim 
gözlərimiz önündə idi. İndi də o günləri xatırlayırıq. 

İltifat Quliyev: Artıq Füzuli şəhərində yaşayan 
imkanlı, varlı adamlar öz evlərindən çıxıb, Bakıda evlər 
almışdılar. Bir çoxları da Füzulinin Horadiz qəsəbəsinə 
yaxın kəndlərdə yaşamağa üstünlük vermişdilər. Çünki 
ermənilərin hədəfi Füzuli şəhəri idi. Əhali qorxu, vahimə 
içərisində idi. O zamanlar mən doğma kəndimiz olan 
Kürdlər kəndində ev tikdirirdim. Ona görə ki, Bakıdan 
rayona gedəndə öz evimə gedim. Və buna nail oldum. 
Hələ evin bünövrəsi qoyulanda mən ora telefon xətti 
çəkdirmişdim. Hətta Kalba-Məmməd xırmanının azca 
aşağı hissəində yerləşən həyətyanı sahədə 36 metr 
dərinlikdə su quyusu da qazdırmışdım. Qonşular mənə 
deyirdilər ki, oradan su çıxmaz. Lakin 36 metr 
dərinlikdən əla içməli su çıxdı. Bakıdan hər həftə bir 
qayda olaraq doğma kəndimizə gedirdim. Kənd 
camaatında böyük ruh yüksəkliyi var idi. Onlar kəndi 
tərk etmirdilər. Hər dəfə anadan olduğum Kürdlər 
kəndinə gedəndə kənd orta məktəbinə baş çəkib oradakı 
pedaqoji kollektivlə, xüsusən, məktəb direktoru İsmayıl 
Abbasovla görüşürdüm. Onunla kəndimizin gələcək 
taleyi barədə söhbət aparırdım. Kəndi tərk etməyən bu 
vətənpərvər insanların mərd mövqeyinin səbəbi Heydər 
Əliyevə olan inam hissi idi. 

- Avqustun 13-də Heydər Əliyev Ali Sovetdə, Biləsuvar, 
Cəlilabad, Masallı, Lənkəran, Astara, Yardımlı və Lerik 
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rayonlarından seçilmiş xalq deputatları, həmin rayonlardan 
olan rəhbər işçi və ziyalılarla görüşdü. Respublikamızın 
cənub bölgəsində separatçılıq meylləri ilə əlaqədar yaranmış 
gərgin vəziyyət barədə geniş fikir mübadiləsi oldu.  

- Avqustun 15-16-da Ermənistan ordusu bölmələrinin 
irimiqyaslı hücumları nəticəsində bütün cəbhə boyu, 
xüsusən, Füzuli- Cəbrayıl bölgələrində çox ağır vəziyyət 
yarandı. Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Zərgar, 
Qaraməmmədli, Yuxarı Yağlavənd, İşıqlı, Kürdlər, Yuxarı 
Əbdürrəhmanlı kəndləri düşmən tərəfindən ələ keçirildi. 
Döyüşlər artıq Füzuli şəhərinin yaxınlığında aparılırdı. 
Cəbrayıl istiqamətində Zəmzur, Sur, Banazur, Quşçular, 
Qışlaq, Doşulu, Qaracalı, Balyand, Süleymanlı və Əfəndilər 
kəndlərini işğal edən ermənilər Cəbrayıl şəhərinin 1 – bəzi 
yerdə isə 2 kilometrliyinə gəlib çıxdılar. Avqustun 16-sı 
günün ikinci yarısında Qubadlı rayonunda yerləşən Qara-
qaya və Topağac yüksəklikləri də düşmənlərin əlinə keçdi. 
Əhali pərən-pərən düşmüşdü. Düşmən Füzuli – Martuni – 
Hadrut bölgəsindəki hərbi əməliyyatlara və onun güclən-
məsinə xüsusi fikir verirdi. 

- Avqustun 17-də Heydər Əliyev İran İslam Respub-
likasının Xarici İşlər Naziri doktor Əli Əkbər Vilayətini 
qəbul etdi. 

- 17 avqustda Milli Məclis cənub zonasında yaranmış 
vəziyyətlə əlaqədar geniş müzakirələrdən sonra 
«Azərbaycan Respublikasının Lənkəran, Astara, Masallı, 
Lerik, Yardımlı, Cəlilabad və Biləsuvar rayonlarının 
ərazisində Əlikram Hümbətovun və onun mafioz, millətçi, 
qiyamçı dəstəsinin yerli əhaliyə qarşı törətdiyi zorakılıq, 
terrorçuluq əməlləri, insan hüquqlarının tapdalanması, hərc-
mərcilik və özbaşınalıq halları cinayət kimi qiymətləndirdi 
və bu hadisə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və 
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qanunlarının pozulması, respublikanın ərazi bütövlüyünə 
qəsd, dövlətçiliyinə qarşı xəyanət kimi pisləndi. Qərardan 
irəli gələn vəzifələrin üç gün müddətində həlli baş nazir 
S.Hüseynova tapşırıldı.» 

Milli Məclis Rəhim Qazıyevi 39 səslə Milli Məclis üzv-
lüyündən azad etməklə bərabər, onun barəsində göstərilən 
faktların araşdırılması barədə müvafiq orqanlara tapşırıqlar 
da verdi. 

- Avqustun 18-də Azərbaycan Respublikası prezidentinin 
səlahiyyətini icra edən Ali Sovetin sədri Heydər Əliyev Füzuli 
və Cəbrayıl rayonlarında yaranmış son dərəcə gərgin vəziyyətlə 
əlaqədar Azərbaycandakı xarici ölkə səfirlərini qəbul etdi. 

- Avqustun 18-də Heydər Əliyev və İranın Xarici İşlər 
naziri doktor Əli Əkbər Vilayəti arasında iqtisadi 
əməkdaşlıq barədə niyyətlər sənədi – memorandum 
imzalandı. 

- Avqustun 18-19-da Ermənistanın Hərbi birləşmələri 
muzdlu rus əsgərlərindən ibarət zirehli texnikanın köməyi ilə 
Füzuli və Cəbrayıl rayonları ərazisinin xeyli hissəsini işğal 
etdilər. Zəngilan və Qubadlı bölgələri üçün real təhlükə 
yarandı. Beləliklə, Füzuli şəhəri avqustun 19-da işğal edildi. 

- Avqustun 27-də Heydər Əliyev ABŞ-ın Azərbaycan-
dakı səfiri Riçard Maylsı qəbul etdi. 

- Həmin gün Naxçıvan şəhərinin Azadlıq Meydanında 
güclü mitinq keçirildi. Mitinq iştirakçıları Əlikram Hüm-
bətovun cinayət əməllərini pislədilər. 

- Avqustun 29-da Azərbaycanda ümumxalq səsverməsi 
keçirildi. Mərkəzi Referendum komissiyasının yekun məlu-
matına görə, referendum zamanı səsvermədə 3.770.199 
nəfər və ya Azərbaycan Respublikasının referendumda 
səsvermə hüququna malik vətəndaşlarının ümumi sayının 
92,02%-i iştirak etdi. Səsvermə bülleteninə daxil edilmiş 
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suala 3.673.978 nəfər (97,5 %) «yox», 77.730 nəfər (2,1%) 
«hə» cavabı vermiş, 16.220 bülleten (0,4 %) etibarsız hesab 
edildi. 

 
*** 

Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə olan münasibəti 
göz önündə idi. Bu getdikcə artmaqda idi. Azərbaycan Res-
publikası Konstitusiyasının 121-7-ci maddəsinə və «Azər-
baycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında» Azər-
baycan Respublikası qanununun 6-cı maddəsinə uyğun 
olaraq Azərbaycan Republikası prezidentinin seçkiləri 1993-
cü il oktyabrın 3-nə, bazar gününə təyin edildi. 

Azərbaycan Respublikası prezidenti səlahiyyətini həyata 
keçirən Ali Sovet sədri Heydər Əliyev 1993-cü il sentyabrın 
6-da Rusiya Federasiyasının prezidenti Boris Yeltsinlə 
görüşdü. Eyni zamanda Heydər Əliyevin Rusiya Xarici 
İşlər Naziri Andrey Kozırevlə, Rusiyanın Müdafiə naziri 
Pavel Qraçovla, Rusiya hökuməti baş nazirinin müavini 
Sergey Şaxrayla, Moskva şəhərinin meri Yuri Lujkovla və 
Rusiya hökumətinin başçısı Viktor Çernomırdinlə görüşləri 
oldu. 

Sentyabrın 6-da Azərbaycan Respublikası Dövlət «Xid-
mət» Konserninin «Natəvan» icarə müəssisəsində keçirilən 
yığıncaqda Heydər Əliyev yekdilliklə respublika prezident-
liyinə namizəd göstərildi. 

- Sentyabrın 8-də Heydər Əliyev Moskvada səfərdə olan 
Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərlə görüşdü. 

- Sentyabrın 13-də Milli Məclisin növbəti iclası oldu. 
Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətinin 5-8 sentyabrda 
Moskva səfərinin yekunları, Moskvada səfərdə olarkən Azər-
baycan Respublikası nümayəndə heyətinin Türkiyə Cümhu-
riyyətinin baş naziri Tansu Çillərlə görüşü, ABŞ-ın keçmiş 
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SSRİ Respublikalarının problemlərini öyrənən idarəsinin rəhbə-
ri, səlahiyyətli səfir Stroub Telbottla Azərbaycan Respublikası 
prezidentinin səlahiyyətini həyata keçirən respublika Ali 
Sovetinin sədri Heydər Əliyevin görüşü haqqında məsələ 
müzakirə olundu. Hər üç məsələ barəsində Heydər Əliyevin 
məlumatı dinlənildi. 

Sentyabrın 15-də Heydər Əliyevin İran İslam Respubli-
kasının prezidenti Əli Əkbər Haşimi – Rəfsancani ilə telefon 
söhbəti oldu. Söhbət zamanı regiondakı problemlər və ikitə-
rəfli münasibətlər müzakirə edildi. Sentyabrın 15-də Heydər 
Əliyevin Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman 
Dəmirəllə telefon söhbəti oldu. Söhbətdə Ermənistan-
Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması yollarının 
axtarışı ilə bağlı problemlər müzakirə edildi. 

- Sentyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Mərkəzi 
Seçki Komissiyası Heydər Əliyevin Azərbaycan 
Respublikası prezidentliyinə namizədliyini qeydə aldı. 

-1993-ci il sentyabrın 22-də Azərbaycan Respublikasında 
fövqəladə vəziyyətin ləğv edilməsi barədə Milli Məclis qərar 
qəbul etdi. 

- Oktyabrın 2-də Heydər Əliyev prezident seçkilərində 
müşahidəçi kimi ölkəmizə gəlmiş BMT, ATƏM və digər 
beynəlxalq təşkilatların, xarici kütləvi informasiya vasitələ-
rinin, siyasi partiyaların, həmçinin yerli mətbuatın nümayən-
dələri ilə görüşdü. 

Beləliklə, Azərbaycan xalqının gözlədiyi xoşbəxt gün gəlib 
yetişdi. 

Oktyabrın 3-də respublikada Azərbaycan Respublikası pre-
zidenti seçkiləri keçirildi. Mərkəzi Seçki komissiyasının mə-
lumatına görə Heydər Əlirza oğlu Əliyevə lehinə 3.919.923 
nəfər, yaxud səs verənlər 98, 8 %, əleyhinə 40.298 nəfər, yaxud 
seçicilərin 1 faizi səs verdilər. Mərkəzi Seçki Komissiyası 
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«Azərbaycan Respublikası prezidenti seçkiləri haqqında» 
Azərbaycan Respublikası qanununun 15-ci maddəsini rəhbər 
tutaraq 

Heydər Əlirza oğlu Əliyevi Azərbaycan Respublika-
sının prezidenti seçilmiş hesab etməyi qərara aldı. 

1993-cü il oktyabırn 10-da «Respublika» sarayında 
Azərbaycanın yeni dövlət başçısının təntənəli andiçmə 
mərasimi keçirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidenti 
Heydər Əlirza oğlu Əliyev Azərbaycanın dövlət və hökumət 
rəhbərliyi, xalq deputatları, Milli Məclisin üzvüləri, siyasi 
partiyaların, ictimai- siyasi hərəkatların, cəmiyyətlərin 
başçıları, ictimaiyyətin, ziyalıların, gənclərin, hərbiçilərin 
nümayəndələri, din xadimləri, Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən səfirliklərin rəhbərləri, xarici qonaqlar, mətbuat 
nümayəndələri qarşısında nitq söylədi və Vətənə, Dövlətə, 
Xalqa sədaqət andı içdi. 
 

*** 
1993-cü il oktyabrın 11-də prezident iqamətgahında 

Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyevin xarici 
diplomatik korpus və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri 
qarşısında rəsmi təqdimat mərasimi oldu. 

Bütün Azərbaycan xalqı, Heydər Əliyevə inamı, 
etibarı olanların hamısı sevinc içərisində idilər. Biz isə 
sanki öz arzumuza çatmışdıq. Artıq əziyyətli günlərimiz, 
aylarımız, illərimizin hamısı arxada qalmışdı. Artıq 
Heydər Əliyev prezidentlik fəaliyyətinə başlamışdı. 
Arxayın olduq ki, Azərbaycan hakimiyyəti möhkəm, 
qətiyyətli, XX əsr Yer Kürəsinin ən görkəmli, nadir 
şəxsiyyəti və fenomen siyasi xadimi olan Heydər Əlirza 
oğlu Əliyevin əlində cəmlənmişdir. Azərbaycan xalqının, 
həm respublikada, həm də respublika hüdudlarından 
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kənarda yaşayan bütün dünya azərbaycanlılarının 
Heydər Əliyevə olan münasibəti bax, bunda idi. Azər-
baycanın dövlətçiliyi tarixində görkəmli siyasi xadimlər 
yetişibdir. Çox rəhbərlər olub, lakin Heydər Əliyev kimi 
qüdrətli, fenomen siyasətçi hələ yetişməmişdi. Heydər 
Əliyev fenomeni Yer Kürəsinin bəşər tarixində ən böyük 
möcüzəsi idi. Bu, Allah tərəfindən Azərbaycana 
göndərilmiş peyğəmbər idi. 

Tale elə gətirdi ki, mənim Heydər Əliyevlə, o dahi 
şəxsiyyətlə təsadüfən görüşüm oldu. Bu da Allahın işi, 
mənim alın yazım idi. 10-15 dəqiqə söhbətdən sonra 
ayrıldıq. O məni Füzuli rayon İcra hakimiyyətində işlə 
təmin olunmağım haqqında göstəriş verdi. Həmin 
görüşdən sonra evə gəldikdə, məni möhkəm yuxu tutdu. 
2-3 saat sonra ayıldım. Səhhətimdə olan narahatlıqlar 
hamısı dərhal çəkilib getdi. Bütün həkimlər mənə 
deyirdilər ki, sağ ayağın mütləq kəsilməlidir. Ancaq 
Heydər Əliyevlə görüşdən sonra mən özümü sağlam və 
gümrah hiss etməyə başladım. 

AMEA-nın akademik  H.Ə.Əliyev   adın Coğrafiya 
İnstitutunun elmi işçisi 

İltifat İbrahim oğlu Quliyev 
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«Siz nəinki Azərbaycan və 
Amerikanı, bütün dünyanı idarə edə 
bilərsiniz!»  

Bill Klinton,  
ABŞ prezidenti  

 
ERMƏNISTANIN AZƏRBAYCANA QARŞI 

HƏRBI  
TƏCAVÜZÜ DÖVRÜNDƏ HEYDƏR ƏLIYEV  

ŞƏXSIYYƏTI VƏ AZƏRBAYCAN GERÇƏKLIYI 
 
Biz düşmənlə müharibə şəraitindəyik. Şəhidlər veririk. 

Torpağımızın bir hissəsi əlimizdən gedib. Biz öz varlığımızı 
və müstəqil dövlətimizi müdafiə etmək üçün müharibə 
aparırıq. Öz namusumuzu, şərəfimizi qoruyuruq. Öz dinimizi 
qoruyuruq…  

Biz Allahın köməkliyi ilə torpaqlarımızı qaytaracağıq…  
Biz müharibə istəmirik. Müharibə tərəfdarı deyilik. Heç 

kəsin torpaqlarına göz dikməmişik. Ancaq öz torpaqlarımızı 
da heç kəsə verməyəcəyik».  

Heydər Əliyev  
Naxçıvan Came məscidində keçirilən  

mərasimdəki çıxışından. 7 yanvar 1993-cü il  
 
Bilirsiniz ki, durğunluq dövründə biz hamımız alimdən 

tutmuş dövlət məmurunadək, fəhlədən tutmuş dövlət rəhbə-
rinədək həmin dövrü tərifləyirdik. Natiqlərimiz və ziyalıları-
mız hər yerdə - kitablarda, mətbuatda, xalq arasında artıq 
kommunizmin astanasında olduğumuzu söyləyirdilər. Ali 
məktəblərdə tezliklə fiziki əməklə zehni əmək arasında, 
kəndlə şəhər arasında əksliyin aradan götürüləcəyindən, 
dövlətin ölüb gedəcəyindən böyük həvəslə xəbər verilirdi, 
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kommunist özünüidarə sisteminin üstünlüklərindən danı-
şılırdı. Totalitar siyasi rejim şəraitində yaşayan xalq böyük 
ümidlə o xoşbəxt günləri gözləyirdi. Bir ara hətta bütün 
siyasi dərslik və kitablarda 1980-ci ildə kommunizmin artıq 
formalaşacağı göstərilirdi. Bu yalan təbliğat bir tərəfdən 
mənəvi idraki dəyərlərimizi korlayır, digər tərəfdən isə 
cəmiyyətə məxsus olan maddi nemətlərimizin bir hissəsini 
məhv edirdi. Ancaq xalqın şüurlu hissəsi başa düşürdü ki, 
belə bir siyasi rejim şəraitində yaşamaq ən azı dözülməzdir. 
Xalqa məxsus ideal hakimiyyəti mənimsəmiş kommunist 
partiyası xalqı artıq cana doydurmaqdadır. Xalqı bu boyun-
duruq altından çıxarmaq lazımdır! Ancaq o zaman heç kim 
bunu necə etmək lazım olduğunu bilmirdi. Adamların 
əksəriyyəti isə heç ağıllarına belə gətirə bilmirdi ki, nə vaxt-
sa güc bəla ilə üzv oldıqları kommunist partiyasından imtina 
etməli olacaq, sosializmə və kommunizmə qarşı gizli 
duyduqları nifrəti nə vaxtsa açıqca ifadə edəcək, xalqı 
tədricən cana doyuran totalitar siyasi rejimə qarşı çıxış 
edəcəklər. Yalan vədlərə inanmış xalq yalnız siyasi rejimin 
özünün ifşası dövründə ayıldı. 

Bu patoloji siyasi şüurun özünüdərki idi. Patoloji siyasi 
iradə isə cəmiyyəti olmalı olduğu vəziyyətə gətirmək üçün 
yenidənqurma adlanan uğursuz bir cəhd etdi. SSRİ-nin so-
nuncu dövlət başçısı Qorbaçov tərəfindən edilən bu cəhd 
SSRİ-nin dağılması ilə nəticələndi. Müttəfiq respublikalar 
azadlıq əldə edib, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tam 
hüquqlu üzvləri oldular. 

Totalitar siyasi rejim şəraitindən qurtulan xalqlar de-
mokratik siyasi rejimə keçidin başlanğıcını qoydular. Qərbin 
totalitar siyasi rejimə tabe edilmiş sosialist ölkələri də 
yalançı, simasız təməl üzərində yaradılmış ideyadan imtina 
edərək, azad rəqabət yolunu seçdilər və bu prosesdə əslində 
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öz müqəddəratını həll etmək səlahiyyətini aldılar. Xalqlar 
əsl siyasi azadlığı vətəndaş cəmiyyəti, hüquqi dövlət, bazar 
iqtisadiyyatı sisteminə keçidin nəticəsi olaraq əldə etdilər və 
yalnız öz siyasi azadlıqlarını əldə etdikdən sonra öz 
mənafelərindən çıxış edərək dünya ölkələri ilə ayrı-ayrılıqda 
inteqrasiya etdilər. 

Lakin o da doğrudur ki, siyasi azadlıq xalqlara heç də 
Qorbaçov tərəfindən verilmədi. Siyasi azadlığı heç kim heç 
bir ölkəyə vermir. Onu gərək qazanasan. Vətəndaşlar öz 
azadlığı uğrunda mübarizə etməlidirlər.  

Xatırlayaq ki, Azərbaycan kimi zəngin neft diyarı olan 
«yağlı tikə»ni əldən vermək istəməyən Rusiya ilk öncə 
hiyləgər təcavüz yolunu tutdu. Bu, Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsini təzələmək və onun qanlı təcrübəsini bir daha 
canlandırmaq yolu idi. İmperiya 1988-ci ildə Qarabağ 
münaqişəsini yaratdı. Qarabağı Ermənistana birləşdirərək 
«Böyük Ermənistan» yaradılmasına dair geniş planlar 
gündəmə gətirildi. Əvvəlcə İrəvana, sonra Zəngəzur və 
Göyçə mahalına yiyələnən ermənilər öz havadarlarının 
köməyi ilə indi də Dağlıq Qarabağa yiyələnmək istədilər. 

Dünənə qədər öz torpağımızda «kirvə-kirvə» deyib 
gözümüz üstə saxladığımız ermənilər az qala bütün Bakı 
əhalisinin yarısını təşkil edirdilər. Onları yüksək vəzifələrdə 
yerləşdirib, onların göstərişlərinə qulaq asmağa məcbur 
edilən azərbaycanlılara qarşı aşkar bir təcavüz başlandı.  

1990-cı il yanvarın 20-də törədilən qırğın Azərbaycan 
xalqının azadlıq mübarizəsini boğmaq üçün imperiya 
tərəfindən edilən daha bir qanlı cəhd idi. Maskalanmış 
«böyük qardaşımızın» iç üzü artıq bütün dünyaya bəlli oldu. 

Hamı kimi mən də demokratik hərəkatda iştirak 
etmişəm. Bakıda yaşamış, 20 Yanvar hadisəsinin şahidi 
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olmuşam. Həmin hadisə məndə elə dərin bir iz buraxıb ki, 
mən bu misraları yazmağa məcbur olmuşam.  

Yanvarın 19-u, o qanlı cümə günü, 
Neçə cavan igidi, neçə ayı-ulduzu. 
Yedəyində apardı zülmət qaranlıqlara. 
İndi də ağı deyir millət qəhrəmanlara, 
«Allahu-əkbər!» səsi ucalır asimana. 
Qoy Allah kömək olsun, bəndə nə etsin buna... 
Qəbirlər yan-yanadır, qəbirlər yaxın-yaxın, 
Adamlar ziyarətə gəlirlər axın-axın. 
Hər bir qəbrin başında qohum-qardaş və bacı, 
Ağlayır səhər-axşam, ağlayır acı-acı. 
Bu soyuq məzarlarda qovuşdu əbədiyyət, 
Qovuşdu xalqın səsi bir də acı həqiqət. 
Qırx gün qara matəmdir, xalqın qara günüdür. 
Xalqımın babəkləri məzardadır, ölüdür.  
Xalqım bu səhvlər üçün hələ kimi söyəcək. 
Çomaq götürüb ələ hələ kimi döyəcək.  
Əlbət bunun hər biri tarixlərdə qalacaq, 
Tarixi əbədiyyət tarixə yazılacaq. 
Eşq olsun öz xalqını birliyə çağranlara, 
Milli mənlik uğrunda həqiqət arayanlara. 
…Siz məzarda deyilsiz, Siz aşkar həyatdasız, 
Xalqımızın qəlbində əbədi qalacaqsınız... 

        Alma-Atada və Tbilisidə törədilən qanlı hadisələr 
Bakıda daha dəhşətli şəkildə davam etdirildi. Lakin, nə 
Bakıda nə də ardınca Vilnusda törədilən hadisələr xalqların 
azadlıq əzmini qıra bilmədi. 

Ancaq bu ayrılma prosesi, azadlıq əzmi, bazar rəqabəti, 
hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, demokratiya ideyalarının 
gerçəkləşdirilməsi prosesi xalqlar və millətlər üçün çoxlu 
problem və çətinliklər də yaratdı. 
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İqtisadi mənada bu çətinlik nədə oldu? Keçmiş SSRİ 
dövründə müəssisə, zavod və fabriklər elə təşkil edilmişdi 
ki, hər hansı bir hazır məhsul almaq üçün bir neçə respublika 
ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisələr istər-istəməz bir-
biri ilə əlaqə saxlamalı idi. SSRİ-nin dağılması prosesində 
respublikaların bir-birinə qarşı münasibəti dəyişdi. 
Müəssisə, zavod və fabriklər tədricən dağılıb məhv olmağa, 
işsizlik baş alıb getməyə başladı. İnsanlar işsizliklə 
qarşılaşdı. Əvvəllər SSRİ dövründə qanunla (İnzibati 
hüquqpozmalar haqqında qanunla) dörd ay işsiz olan hər 
hansı bir şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunmaq təhlükəsi 
altında olduğu halda, sonradan SSRİ-nin dağılması ilə bağlı 
iş qabiliyyəti olan əhali içərisində aşkar işsizlik meydana 
çıxdı. Aclıq, səfalət halları bir reallığa çevrildi. 

İctimai təhlükəsizlik səviyyəsinin get-gedə aşağı 
enməsi müşahidə olundu, cinayətkarlıq artdı. 

Müstəqillik qazandıq. Amma, bununla bəlalarımız 
bitmədi. Rusiya Ermənistana havadarlıq etməyi öz boynuna 
götürmüşdü. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-a keçən gecə 
törədilən Xocalı soyqırımı Azərbaycana edilən yeni acı 
təcavüzün nəticəsi idi. Azərbaycanlılara qarşı törədilən bu 
soyqırım faşist təcavüzündən də dəhşətli oldu.  

Təpədən dırnağadək silahlanmış 366-cı moto-atıcı 
alayın erməni-rus birləşmələri gecə mühasirə şəraitində 
yaşayan Xocalı şəhərinin dinc, silahsız sakinlərinə hər 
tərəfdən top mərmiləri və güllələrlə atəş açaraq qəfil hücum 
edərək, onları vəhşicəsinə qırdılar.  

Misli görünməmiş belə bir cinayətə görə rus-erməni 
«faşist mafiyası» beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab 
verməli idi. Ancaq bu faciəyə laqeyd münasibət öz bəhrəsini 
verdi. Hazırda bir milyon əhali öz ölkəsində qaçqına 
çevrilmişdir. 
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Xocalı hadisəsi məni hədsiz sarsıtdı. Artıq mən bu 
hadisəyə biganə qala bilməyib əlimə silah aldım. Şir 
ürəkli qəhrəmanlarımızdan olan Şirin Mirzəyevin 
rəhbərlik etdiyi, batalyona onun şəxsi təşəbbüsü ilə hərbi 
hissə komandirinin müavini təyin olundum. İlk həqiqi 
xidmət ordsunun yaradılmasında fəal iştirak etdim. Bu 
demək olar ki, mənim taleh yazım idi. Hazırda Şirin 
Mirzəyev kimi qəhrəmanlarımız çoxdur. Onlar Şirin 
Mirzəyevin və digər igid oğlanlarımızın qanını yerdə 
qoymayacaqlar. Mən buna əminəm. Mən bunu ona görə 
deyirəm ki, hazırda ulu öndərimiz, uzaqgörən  siyasətçi 
Heydər Əliyev yeni  ordu quruculuğunun bünövrəsini 
qoydu....Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə əsgərlərimizə 
göstərilən qayğı bizim ürəyimizcədir. Allah-taalanın 
köməyi ilə yaxın gələcəkdə bu konsert məclislərimizi tez-
tez, Xocalının özündə həyata keçirə bilək və biz qardaşlar, 
əsl mənada şadlıq edək. Xocalı İcra Hakimiyyətinə, onun 
prokurorluğuna və onlarla birlikdə bizim görüşümüzə 
gəlmiş qardaş və bacılarımıza bütün divizyonun adından öz 
minnətdarlığımı bildirirəm. (Fikrət Nəbiyevin xocalı dvi-
zyonu qarşısında çıxışından) 

1993-cü ildə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqı bu 
bəladan qurtarmaq istiqamətində bir çox işlər görülmüşdür: 
Birinci, təcavüzkarı dünya ictimaiyyətinə öz adı ilə təqdim 
etmək mümkün olmuşdur. İkincisi, siyasi arenada 
müvəffəqiyyət qazanmaq üçün daxili sabitlik zəminində 
iqtisadiyyatı yüksəltmək, mövcud müəssisələri əvvəlki 
səviyyəsinə qaldırmaq, kənd təsərrüfatının hər tərəfli inki-
şafına diqqətin qat-qat  artırılmasıdır.  Üçüncüsü,  təzə 
müəssisələr yaratmaq, ölkənin müdafiə qüdrətini 
yüksəltmək, ordunun iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq, 
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onun texniki təchizatını təmin etmək sahəsində əsaslı 
müvəffəqiyyətlər əldə edilmişdir. Orduya tam döyüş ruhu 
aşılanmaqdadır. Tarix sübut edir ki, cəngavərlik bizə irsi 
olaraq ulu babalarımızdan keçmişdir. Xalqın döyüş əzmi, 
milli mənliyi özünə qaytarılmaqdadır. Xalqa iqtisadi azadlıq 
əzmi, təşəbbüskarlıq ruhu aşılanmaqdadır. Bəzən 
Azərbaycanda mövcud olan bir çox iqtisadi çətinliklərə 
ölkədəki müharibə şəraitinin nəticəsi kimi baxırlar. Ancaq, 
mən hesab edirəm ki, düzdür, müharibə şəraitinin az-çox 
buna təsiri var. Belə bir vəziyyətin yaranma səbəbini mən 
əsasən özümüzdə, öz milli xüsusiyyətimizdə, 70 ildən artıq 
bir müddətdə SSRİ şəraitində idarə, müəssisə və 
təşkilatlarda «tənbəllər dünyası» yaradılması faktında 
görürəm. İndi də bir çox adamlar əməli işlə məşğul olmaq 
xüsusiyyətinə malik deyillər. Bu hal keçid dövrü üçün xa-
rakterikdir. Yəqin ki yaxın gələcəkdə bu ziddiyyət aradan 
qalxacaqdır. Azad xalq üçün hər şeyi hakimiyyət etmir. 
Azad xalqın özü cəmiyyəti olduğu vəziyyətdən olmalı 
olduğu vəziyyətə gətirməkdə hakimiyyətlə əlbir olmalıdır. 

Əgər əvvəllər millətimizin inadkarlıq əzminin korşal-
ması, prinsipial xarakterinin zəifləmə anları, öz milli birliyi- 
ni yaratmaq əzmində möhkəm olmaması millətin rus və fars 
işğalçıları tərəfindən bölünərək öz imperiyaları daxilinə 
alınması ilə nəticələnmişdisə, indi əlavə Qarabağ 
muxtariyyətinə yiyələnmiş ermənilərin «Böyük Ermənistan» 
yaratması ilə nəticələnməsinin əsası qoyula bilər. 

Hətta millətin çətin vəziyyətdə bir araya gəlməməsi, 
«kreslo davası» aparması çox qədimlərdən mövcuddur. Yəni 
Azərbaycan xalqını ümumi milli düşmənimiz olan 
ermənilərə qarşı birliyə yönəltmək çox çətin olsa da mühüm 
məsələdir. 
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Ziddiyyətli münaqişə ilə bağlı tarixi faktlara 
müraciət edək. 1920-ci il noyabrın sonunda əhalisinin 
əksəriyyəti Azərbaycan türklərindən ibarət olan keçmiş 
İrəvan xanlığı (sonralar İrəvan quberniyası adlandırıldı) 
ərazisində Ermənistan Sovet respublikası yaradıldı. Bu 
ərazidə ta qədimdən başlayaraq Azərbaycan türkləri 
yaşamışdır. 1826-cı ildən başlanan Rusiya-İran 
müharibəsi ərəfəsində İrəvan xanlığının tərkibində olan 
737 kənddən 674-ündə azərbaycanlılar, 25-ində 
azərbaycanlılar və ermənilər, yalnız 38 kənddə ermənilər 
yaşayırdı. Bütün bu kəndlərdə 200-250 min nəfər 
azərbaycanlı yaşayırdı ki, bu da əhalinin 78%-ni təşkil 
edirdi. 1905-ci ildə İrəvan quberniyasının 624 kəndindən 
341-ində azərbaycanlılar, 37 kəndində azərbaycanlılar və 
ermənilər (qarışıq halda) və 199 kənddə ermənilər 
yaşayırdı. Erməni kəndlərinin sayının artması İran və 
Türkiyədən ermənilərin buraya köçürülməsi sayəsində 
mümkün olmuşdur. Göstərilən ərazidə erməni dövlətinin 
yaradılması Rusiya çarizminin Qafqazda Türkiyəyə 
qarşı apardığı düşmənçilik siyasətinin davamı idi. Lenin 
özü də «Türkiyə Ermənistanı» ifadəsini tez-tez işlədirdi. 
Ermənistan Sovet Respublikasını yaratmaqla isə Rusiya 
hökuməti cənubda özü ilə müsəlman dövlətləri arasında 
xristianlar yaşayan bufer dövləti yaratmağa nail oldu. 
1918-1920-ci illərdə mövcud olan daşnak Ermənistan 
Respublikası hökumətinin fəaliyyəti nəticəsində 
Ermənistanda azərbaycanlılar yaşayan 208 kənd 
dağıdıldı əhalisi isə özünün isti yuvasından qovuldu. 
Ermənistandakı azərbaycanlıların öz doğma 
yurdlarından qovulması siyasəti sovet hakimiyyəti 
illərində də davam etdirilmişdir. Təkcə 1931-1988-ci 
illərdə azərbaycanlıların yaşadığı 61 kənddən, 
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azərbaycanlıların və ermənilərin birgə yaşadığı 104 
kənddən bütün azərbaycanlı əhali qovulmuşdur. 1988-ci 
ilin sonunda isə qalan 72 azərbaycanlı kəndi zəbt 
edilmişdir. 1989-cu ilin sonunda artıq Ermənistanda 
bircə nəfər də olsa azərbaycanlı qalmamışdı. Beləliklə, 90 
illik Rusiyada çarizmi dövrü və 70 illik sovet hakimiyyəti 
dövründə azərbaycanlılar öz ata-baba əraziləri olan 
Irəvan xanlığından tamamilə qovulmuşlar. Hələ SSRİ 
dövründə Ermənistan SSR Ali Soveti Azərbaycanın tərkib 
hissəsi olan Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə 
birləşdirilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Həmin qərarı 
əməli olaraq həyata keçirmək üçün Ermənistanın millətçi 
dairələri müxtəlif kələklərə, fırıldaqlara  əl atdılar. Nəticədə 
Dağlıq Qarabağ Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 
olundu. Əlbəttə bilavasitə rus ordusunun köməyi ilə belə bir 
vəziyyətdə MDB-yə daxil olan Azərbaycan öz ərazi bütöv-
lüyünü bərpa etmək üçün MDB dövlətlərindən qanuni 
hüquqlarının müdafiə olunmasını tələb etmiş və yenə də 
etməkdədir. Ermənistana havadarlıq edən dövlətlərin 
Azərbaycana münasibətdə qeyri obyektiv mövqeyi 
respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına əngəl 
törədən amillərdən başlıcasıdır. 

Bu gün Azərbaycan torpağının bir hissəsi erməni-rus 
faşistləri tərəfindən zəbt olunub. Cəsarətli döyüşçülərimiz, 
vətənpərvər  insanlarımız ağıllı, uzaqgörən dövlət  başçımız 
olmasaydı, əlbəttə  bu gün Azərbaycan torpağı, onun  dövləti 
də olmazdı. Bizim Ulu Öndər Heydər Əliyev kimi 
cəngavərimiz hakimiyyətə gəlməsəydi, öz uzaqgörən 
siyasəti nəticəsində müharibəni dayandırmasaydı yaqin ki,  
bütün Azərbaycan torpağları hissə-hissə zəbt olunmuşdu. 
Belə olan halda, əhalinin ancaq bir hissəsi Arazdan o tərəfə 
İrana keçə biləcək, bir hissəsi təcavüzün qurbanı olacaqdı. 
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Dahi şairimiz Nizami Gəncəvinin belə bir misrası var: 
«Hünərə göz yummaq bir hünər deyil». Biz o vaxt əsgər 
hazırlığı ilə məşğul idik, Həmin əskərlər Ağdam ərazisində 
erməni-rus təcavüzünə qarşı sədd yaratmışdılar. Əsgərlərin 
igidliyi və fədəkarlığı sayəsində təcavüzkarların qarşısı 
alınırdı. Biz onları həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən 
hazırlamışdıq. Onlar bir nəfəsə dağa dırmaşıb düşə bilirdilər. 
Bizə qarşı yönəlmiş bu təcavüz milli və dini ayrı seçkiliyin 
nəticəsi idi. Beləliklə, qeyd etməliyik ki, qarabağ döyüşü 
milli dəyərlərə əsaslanan qəhrəmanlıq döyüşü idi.  

Mən bir döyüşçü olaraq 1992-1996-cı illərdə könüllü 
olaraq Ağdam və Beyləqan döyüş bölgəsinə Vətəni qorumağa 
gəlmişdim. Ağdam döyüş bölgəsində iki mindən çox əsgər və 
zabitin döyüşə hazırlanmasında, Azərbaycan Respublikasının 
Milli Qəhrəmanı polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyevin 
yaratdığı 836 saylı alayın tərkibində polkovnik- leytenant 
Mustafa Əliyev, İbad Həsənov, Şəfayət Əliyev, Kamil 
Qədimov, Xalid Cəfərov, Şakir Rzayev, Elşən Əliyev və 
digər zabitlərlə birlikdə mən də ilk Milli Ordu quruculuğunda 
iştirak etmişəm. Əvvəllər tabor komandirinin siyasi işlər üzrə 
müavini işləyirdim. Mənim vəzifəm əsgərlərin fiziki və 
mənəvi hazırlığı ilə məşğul olmaq idi. İdman ustası Mirəli 
Seyidovun karate döyüş məktəbini keçmişdim. Hər məşq 
zamanı döyüşçülərin qol və ayaq zərbələri dağları lərzəyə 
gətirirdi. Əsgərlərimizin düşmənlə əlbəyaxa döyüşə girmək 
əzmi çox güclü idi. Bu dağın o tərəfindəki düşmənləri lərzəyə 
gətirmişdi. Məşq zamanı baş verən qışqırtının gücündən 
vəhşiləşmiş heyvanların taboru mühasirəyə alması faktı 
hamının gözləri qarşında baş verən bir reallıq idi. Böyük 
məsuliyyət hissi ilə hazırladığımız əsgərlər uzun müddət 
Ağdamın erməni birləşmələri tərəfindən  zəbt edilməsinin 
qarşısını aldı…  
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Mənim ifadəmə əsaslanan faktlardan biri İbrahim İbad 
oğlunun «Sərkərdə» (İşıq, 1995, səh. 131) kitabında öz 
əksini tapmışdır: «Tam silahlanıb savaş meydanına 
yollandıq. Düşmən Qaralar və Əliağalı kəndlərinə 
doluşmuşdu. Daxili xidmət qoşunlarının bir qrup əsgəri geri 
qaçırdı, tanklar da onların arxasınca düşmüşdü. Şirin 
Mirzəyevə yaxınlaşıb gəlişimiz barədə məlumat verdik. 
Sonra komandir texnikanı geri qaytarmağa səy göstərdi. 
Dedi: qorxmayın, arxanızca gəlirik.» Tankların mexanikləri: 
«Komandir, bizi ölümə vermə» deyib ağlaşırdılar.  Əlacsız 
qalıb onları razı salmaq məqsədi ilə bildirdik ki, biz irəlidə 
gedirik, siz də arxamızca gəlin. Dərhal cinahlara bölünüb 
irəliləməyə başladıq. Şirin Mirzəyev hamıdan qabaqda düz 
ermənilərin üstünə yeriyirdi… Komandirin cəsarəti, alayın 
şəxsi heyəti ilə köməyə göndərilmiş polislərin birliyi 
nəticəsində elə həmin gün düşmən Əlağalı kəndindən 
təmamilə geri oturduldu. Milli Qəhrəmanımız Şirin 
Mirzəyev bu döyüşdə böyük qəhrəmanlıq göstərdi və 
şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. 

Sonralar ölkədə özbaşınalıq artdı, təxribatların nəticəsi 
olaraq tabor komandiri Mustafa Əliyev bir neçə gün xüsusi 
təyinatlı silahlılar tərəfindən aparılıb dəmir barmaqlıqlar 
arasında saxlanılaraq, fiziki və mənəvi təcavüzə məruz 
qoyuldu. Bir gün onu avtomat silahla öldürməyə çalışan 
təcavüzkarlarla qarşılaşdım. Onlardan biri UAZ markalı 
maşının qapısından avtomat silahı çıxarıb atmaq istəyən vaxt 
özümü onun üstünə atdım… Beləliklə, mən ölümlə 
nəticələnə biləcək terror aktının qarşısını ala bildim…. 

Tarixə «Xocalı divizyonu» kimi daxil olan bu hərbi 
hissənin özünəməxsus fəaliyyəti olmuşdur. 1993-cü ilin 
martından etibarən 708 saylı hərbi hissədə zenit raket 
divizyonunun siyasi işlər üzrə komandir müavini kimi 
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fəaliyyət göstərmişəm. Əsasən xocalılardan ibarət hərbi 
hissəyə vaxtaşırı görüşə gələn Xocalı rayon icra başçısı 
Elman Məmmədov və Xocalı rayon prokuroru Atakişi 
müəllimin mənəvi köməyi əsgərlərimizin döyüş əzmini 
artırmışdı…. Divizyamızda döyüşçülərdən Məhəmməd, 
Şahmalı, Əfrail, Pənah, Rövşən, Elşən və onlarla digər 
zabitlərimizin xidmətləri xüsusi olaraq qeyd edilməlidir.  

1994-cü ilin mayından 181 saylı hərbi hissədə 
motoatıcı briqadada zenit raket divizyonunun komandiri 
vəzifəsində xidmət etmişəm. Burada Beyləqan şirə 
zavodunun partlayışı ilə əlaqədar «metallom» vəziyyətində 
anbarlarda qalmış zenit qurğularını öz təşəbbüsümlə yenidən 
təmir edib, döyüş mövqeyinə çıxarmış, bununla da zenit 
raket divizyonunun əsl hərbi hissə vəziyyətinə gətirlməsində 
yaradıcı rol oynamışam… Divizyonun yaradılmasında və 
fəaliyyətində Yavərin, Əfrailin və Namiqin yaradıcı 
fəaliyyəti olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Vətən Uğrunda Şəhid 
Ailələri və Milli Qəhrəmanlar Birliyinin qurultay  
iştirakçılarının qəbul etdikləri müraciətdə Ulu Öndərimiz 
Heydər Əliyev ideyalarına sədaqətlə xidmət etmiş, Yeni 
Azərbaycan Partiyasının üzvü, fəlsəfə elmləri namizədi, 
sabiq divizyon komandiri Fikrət Həbib oğlu Nəbiyevin vətən 
qarşısında misilsiz xidmətlərini, erməni qəsbkarlarına qarşı 
döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıqları, torpaqlarımızın azad 
olunması uğrunda canından keçmək əzmini bir daha qeyd 
edərək Azərbaycan Respublikası Prezidentindən onun Azər-
baycanın Milli Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülməsi 
barədə sərəncam verməsi xahiş edilmişdir. Həmin müraciət 
Yeni Azərbaycan Partiyasının ilk təşkilatının yığıncağı tə-
rəfindən dəstəklənmişdir:  
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Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tarixi proseslər 
kontekstində Azərbaycanda baş verən hadisələrə nəzər 
salaraq qeyd edir ki, o dövrdəki Azərbaycan rəhbərliyi sadə 
bir həqiqəti nəzərə almırdı ki, dünyanın siyasi mənzərəsi 
böyük sürətlə dəyişməkdə idi. Dəyişmiş coğrafi-siyasi 
vəziyyət yeni strategiyaların formalaşmasını tələb edirdi. 
Təəssüf ki, Azərbaycan günün bu tələblərinə cavab verə 
bilmədi.  

Heydər Əliyev «Dağlıq Qarabağ böhranı» yarandığı 
dövrdə Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi ilə Xalq Cəbhəsi 
rəhbərlərinin respublikanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına 
qarşı deyil, hakimiyyət uğrunda mübarizə apardığını qeyd 
edir. O, real vəziyyəti qiymətləndirərkən qeyd edir ki, 
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hərəkatı qısa bir müddətdə özünü 
Azərbaycan ziyalılarının əsas kütləsindən təcrid etdi, dərin 
elmi təhlil və siyasi proqnozlar əsasında ümummilli 
platforma yaratmaq əvəzinə, populist çıxışlara və meydan 
əhval-ruhiyyəsinə üstünlük verdi. Nəticədə Kommunist 
Partiyası - Xalq Cəbhəsi xətti üzrə formalaşmış qarşıdurma 
hakimiyyət uğrunda mübarizə müstəvisinə yönəldildi… 
Əfsuslar olsun ki, xalq adından çıxış edən bu insanlar öz 
şəxsi maraqlarını, öz şəxsi ambisiyalarını, hakimiyyət 
hərisliyini ümummilli mənafelərdən üstün tutdular. 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ 
probleminə qiymət verərək qeyd edir ki, əgər Dağlıq 
Qarabağ faciəsinin bir qütbündə erməni separatçılığı, 
erməni terrorizmi, Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları 
durursa, digər qütbündə, - nə qədər acı olsa da, bunu 
etiraf etmək lazımdır, - bizim bəzi siyasətçilərimizin sə-
riştəsizliyi, hakimiyyət hərisliyi, hədsiz- hüdudsuz şəxsi 
ambisiyaları durur.  
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Bu, o dövrdəki Azərbaycan gerçəkliyində baş verən 
hadisələrə real tarixi qiymət idi. Həmin dövrü əks etdirən bu 
acı həqiqətləri başqa cür qiymətləndirməyə cəhd edənlər 
bilməlidirlər ki, onların əsassız fikirləri heç bir reallığa 
uyğun deyildir. O zaman Azərbaycan xalqının başına 
gətirilmiş müsibətlərin qarşısını almağa dair Ulu Öndərin 
fikirləri onun təcrübəli və əvəzsiz siyasətçi olduğunu 
göstərir. Zənnimizcə dünya şöhrətli dövlət başçımızın bu 
hikmətli kəlamlarını xatırlamaq kifayətdir: «Yaxın və uzaq 
tarix göstərir ki, bütün bu hücumlara və təqiblərə 
Azərbaycan xalqı layiqincə cavab verməyə qadir idi. 
Əgər bütün Azərbaycan xalqını hiddətləndirən, vahid 
sarsılmaz bir qüvvə kimi Azadlıq meydanına toplayan 
milli qürur, milli oyanış, milli dirçəliş hisslərindən 
konstruktiv şəkildə istifadə olunsaydı, biz bu gün Dağlıq 
Qarabağ probleminin həlli ilə məşğul olmazdıq». 

Doğrudan da o zamankı Dağlıq Qarabağ faciəsinin 
qarşısını almaq o halda mümkün olardı ki, ölkəyə məhz 
Heydər Əliyev səviyyəli bir siyasətçi başçılıq etmiş olardı. 
O dövrdə Azərbaycan rəhbərliyinin öz xalqına qarşı tutduğu 
laqeyd münasibət əsl cinayət oldu. 

Dağlıq Qarabağ hadisələrini və 20 Yanvar qırğınının 
tarixini olduğu kimi gələcək nəsillərə elan edən 
müraciətində Heydər Əliyev Sovet ordusunun, xüsusi 
təyinatlı dəstələrin və daxili qoşunların iri kontinqentlərinin 
1990-cı il yanvarın 20-də fövqəladə vəziyyət elan edilmədən 
Bakını zəbt etməsi və bunun xüsusi qəddarlıq və misli 
görünməmiş vəhşiliklərlə həyata keçirildiyini göstərilirdi.  

Eyni zamanda Heydər Əliyev gələcək nəsillərə acı 
həqiqəti açaraq göstərir: «Hələ Azərbaycanda Sovet 
hakimiyyəti dövründə 20 yanvar faciəsi ilə bağlı olan və 
geniş xalq kütlələri tərəfindən yığılıb dövlət istintaq 
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komissiyasına təhvil verilmiş konkret dəlil və sübutlar 
qəsdən Azərbaycandan çıxarılıb aparılmışdır. O dövrdə 
Azərbaycanın prokurorluq və hüquq-mühafizə orqanları 
müvafiq istintaq tədbirləri həyata keçirməmiş, əksinə, 20 
yanvar faciəsi ilə bağlı bir sıra məxfi sənədlər, o 
cümlədən mühüm arxiv sənədləri bütövlükdə və ya 
qismən məhv edilmişdir».  

Bütün bunlara əsas səbəb kimi onu qeyd etmək olar ki, 
göstərilən dövrdə yerli rəhbərlər öz xalqı ilə birləşməli 
olduğu halda onların iradəsinə qarşı çıxış edirdilər. 
Müraciətdə qeyd olunur ki, o zamankı respublika rəhbərliyi 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə var gücü ilə müqavimət 
göstərir və onun artıq dağılmış SSRİ-dən çıxmasına hər 
vəchlə mane olurdu.  

Heydər Əliyevin müraciəti tarixi reallığa əsaslanır və 
obyektiv həqiqəti olduğu kimi əks etdirən qiymətsiz tarixi 
sənəddir. Müraciətdə bir mühüm məqam da öz əksini tapır. 
Burada qeyd edilir ki, bəzi müxalifət liderləri XX əsrin 
axırlarında SSRİ-nin dağılmasına gətirib çıxaran prosesləri, 
dünya miqyasında baş verən qlobal dəyişiklikləri 
görməyərək və ya bunları görməməzliyə vuraraq, xalqın 
azməlumatlı dairələrini öz arxalarınca aparmaq üçün 
dəridən-qabıqdan çıxırlar. Azərbaycan Respublikasının 
dövlət müstəqilliyini əldə etməsi 80-ci illərin birinci 
yarısından başlayaraq, keçmiş Sovetlər İttifaqında və bütün 
dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin zəruri nəticəsi idi. 
Bu tarixi və obyektiv proseslər SSRİ-nin dağılmasına, 
Kommunist Partiyasının tarixi səhnədən çıxmasına və 
müttəfiq respublikaların hər birinin müstəqil dövlətə 
çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. Bunun ardınca baş verən 
hadisələr - yeni müstəqil dövlətlərin, o cümlədən 
Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələri, müxtəlif 
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beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
tərəfindən tanınması təbii bir hal və beynəlxalq hüquq 
normalarının qanuni təzahürü idi. Buna görə də 
Azərbaycanın müstəqillik əldə  etməsini heç bir vəchlə 
müəyyən ictimai-siyasi qüvvələrin, təşkilatların, ayrı-ayrı 
şəxslərin müstəsna xidmətləri hesab etmək olmaz. Bu, tarixi 
obyektiv proseslərin qanunauyğun nəticəsi, taleyin Azərbay-
can xalqına və bütün keçmiş SSRİ respublikalarının 
xalqlarına əvəzsiz töhvəsi idi.  

Dahi siyasətçi həyatının bütün dövrlərində doğma 
xalqının rolunu qiymətləndirmişdir: O bütün mühüm 
məsələlərdə öz münasibətini bildirərək qeyd edir ki, 
keçdiyimiz tarixi yola nəzər salarkən aydın olur ki, 
Azərbaycanın dövlət  müstəqilliyi bütün Azərbaycan 
xalqının milli sərvətidir və bu sərvətin ayrı-ayrı qurumların, 
şəxslərin inhisarına alınması yolverilməzdir.  

Böyük siyasətçi və dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev 
1991-ci  il oktyabrın 18-də «Müstəqillik haqqında 
Konstitusiya Aktı»nın qəbul edilməsi ilə XX əsrdə 
Azərbaycan tarixində yeni dövrün başlandığını qeyd edərək 
göstərir: «Biz o vaxtdan azad, sərbəst yaşayırıq, müstəqil 
dövlətik». Xalqımız öz taleyinin, torpaqlarının, öz 
ölkəsinin sahibidir. 

Heydər Əliyev öz xalqına müraciətində «Müstəqillik 
haqqında Konstitusiya Aktı»nın  qəbul edilməsindən sonrakı 
dövrün hərtərfli elmi təhlilini verir, həmin dövrün 
hadisələrinə həm ölkədaxili və həm də ümumdünya 
hadisələri aspektindən yanaşır, müqayisələr əsasında baş 
vermiş bütün gerçəkliklərə zəngin praktiki biliyə malik 
siyasətçi kimi qiymət verir. O belə nəticəyə gəlir ki, 1991-
1993-cü illər Azərbaycanın müstəqillik tarixində nəinki  
itirilmiş illər hesab olunur, həm də bu illərdə Azərbaycan 
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«olum, ya ölüm» dilemması qarşısında qalmışdı». 
Müraciətdə göstərildiyi kimi, bu dövrdə hökumətin daxili və 
xarici siyasətini xarakterizə edən əsas cəhət həm də ardıcıl, 
prinsipial bir kursun olmaması idi. Dövlət idarəçiliyi vahid 
konsepsiya və sistem əsasında deyil, ayrı-ayrı məsul vəzifə 
sahiblərinin qrup  maraqlarını ifadə edən təsadüfi bəyanatlar, 
əksər hallarda bir-birini təkzib edən ziddiyyətli və emosional 
çıxışlar üzərində qurulmuşdu. 

Heydər Əliyev təfəkkürünün məhsulu olan müraciətdə 
bir çox elmi nəticəyə gətirib çıxaran məqamlar diqqəti cəlb 
edir: «Hakimiyyətdə olan siyasi qüvvələr tərəfindən tez-
tez səsləndirilən məsuliyyətsiz bəyanatlar müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin ali məqsədləri və vəzifələri, 
prinsipləri və istiqamətləri haqqında beynəlxalq aləmdə 
yanlış rəy yaradır, onun sivil dünya dövlətlərindən təcrid 
edilməsinə səbəb olurdu… qısa vaxtda düşüncəsiz və 
səriştəsiz AXC - Müsavat  hakimiyyətinin ölkə daxilində 
öz nüfuzunu büsbütün itirməsinə, ölkəmizin regionda və 
dünyada təklənməsinə, respublika ətrafında faktiki 
olaraq antiazərbaycan koalisiyasının formalaşmasına 
gətirib çıxardı. Nəticədə, 1993-cü ilin yayında 
Azərbaycan dövlətçiliyi böhran və məhvolma təhlükəsi 
qarşısında qaldı, ölkə vətəndaş müharibəsi və 
parçalanma həddinə gətirildi. Vəziyyət elə təhlükəli 
xarakter almışdı ki, 1991-ci ildə əlverişli tarixi şəraitin və 
taleyin xalqımıza bəxş etdiyi imkandan yaranmış 
müstəqil dövlətimiz qəsdən və yaxud səriştəsizlikdən 
yaranan idarəsizlik nəticəsində real itirilmək təhlükəsi 
ilə üz-üzə qalmışdı».  

1991-1993-cü illərin acı həqiqətlərini öz gözləri ilə 
görənlər bilirlər ki, Heydər Əliyevin Müraciətində 
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göstərilən real tarixi salnamə əsl elmi əsaslara söykənmiş, 
elmi dəyərə malik bir sənəddir. 

Göründüyü kimi uçurum qarşısında olan Azərbaycanı 
bu fəlakətli vaxtlarda xalqımızın ümid yeri olan Heydər 
Əliyev qurtara bilərdi. Müdrik xalq o zaman qəti və düzgün 
addım ataraq öz xilaskarını, dünyanın ən böyük siyasi 
rəhbərini hakimiyyətə gətirdi.  

1993-cü ilin iyununda xalqın  təkidli tələbi ilə ölkədə 
hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi və müstəqil dövlətçilik 
tarixinin ikinci dövrü başlandı.  

Heydər Əliyevin xalqa müraciətində 1993-cü ilin 
iyununda yaranmış tarixi şərait haqqında, xalqımızın 
qarşısında duran mürəkkəb vəzifələr, görülmüş işlər 
haqqında faktlara əsaslanan orjinal fikirlər əks olunur: 1993-
cü ilin iyunundan başlayaraq, ilk növbədə hakimiyyət 
boşluğu aradan  qaldırıldı, respublikanın müxtəlif 
bölgələrində baş qaldırmış separatçı qüvvələr və parçalanma 
meylləri sağlam düşüncəli vətəndaşların, xalqın böyük 
əksəriyyətinin real köməyi ilə zərərsizləşdirildi, vətəndaş 
müharibəsi təhlükəsinin qarşısı  alındı. Ayrı-ayrı şəxslərə və 
siyasi qruplaşmalara xidmət edən silahlı birləşmələr ləğv 
edilməyə başladı, Azərbaycan dövlətçiliyinə, müstəqilliyə, 
ərazi bütövlüyünə qəsdlər təşkil edən cinayətkar ünsürlər 
cəmiyyətdən təcrid edildi və  cəzalandırıldı. Dövlət 
qurumları ilə xalqın birliyi, yekdilliyi təmin edildi, etnik və 
dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün vətəndaşlarda 
dövlətə və Vətənə mənsubluq hissləri aşılanmağa başlandı. 

Beləliklə, o zaman Azərbaycanı düşdüyü, düçar olduğu 
bəladan tarixi bir şəxsiyyət xilas etdi. Bu, Heydər Əliyev 
idi! 

Erməni millətçiləri M.Qorbaçovun hakimiyyətə 
gəlişindən istifadə edərək Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan 
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qoparmağı qərara aldılar. O dövrdə Heydər Əliyev Siyasi 
Büroda böyük nüfuza malik idi və ermənilərin Dağlıq 
Qarabağı ələ keçirməsinə mane olan bir şəxs idi.  Ona görə 
ermənilər əvvəlcə Heydər Əliyevə qarşı mübarizədə öz 
çirkin məqsədlərini həyata keçirməyə nail oldular. Heydər 
Əliyevin Siyasi Bürodan uzaqlaşdırıldıqdan sonra 
Aqambekyan Parisdə keçirdiyi mətbuat konfransında 
demişdir: «Dağlıq Qarabağ Ermənistana verilməlidir». 

Dəhşətli Qarabağ əməliyyatının başlanmasının ilk 
anında olduqca narahat olan və bu məsələ ilə əlaqədar 
Qorbaçovla mümkün olmasa da Liqaçov, Çebrikov və 
Kryuçkovla danışmağa nail olan Heydər Əliyev bildirmişdi: 
Əlimdə sənədlər, sübutlar var, Qarabağ Azərbaycanın öz 
torpağıdır. Onların cavabı isə mənə bu idi: «Biz 
Qarabağdakı erməni-azərbaycanlı münaqişəsi ilə bağlı 
problemi özümüz həll edəcəyik». («Qətiyyətin təntənəsi» 
Sənədli xronika. s. 10.). Həmin dövrlərdə hadisələrin gedişi 
göstərdi ki, respublika rəhbərliyi olduqca təhlükəli Qarabağ 
oyununun qarşısını nəinki almadı, əksinə bu işdə laqeydlik 
və qətiyyətsizlik nümayiş etdirdi.  

Həmin məsələdən narahat olan Heydər Əliyev teatr 
tənqidçisi Andrey Karaulovla söhbətində demişdir: Dağlıq 
Qarabağda və onun ətrafında vəziyyət, Ermənistanla 
Azərbaycan arasında millətlərarası münaqişələr məni 
dərindən həyəcanlandırır, narahat edir. Hesab edirəm 
ki, bütün bunların qarşısını vaxtında almaq olardı. Qəti 
ölçü götürmək lazım idi. Məhz qəti ölçü 
götürülməməsinin nəticəsi olaraq, yuxarıda deyildiyi 
kimi, fevralın 20-də (1988-ci ildə) Dağlıq Qarabağ 
Vilayət Sovetinin növbədənkənar sesiyasında «DQMV-
nin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılıb Ermənistan 
SSR tərkibinə verilməsi haqqında» qərarın qəbul 
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olunması, fevralın 22-də iki nəfər ağdamlı gəncin (Əli və 
Bəxtiyar), fevralın 25-də Əsgəranda daha iki 
azərbaycanlının qətlə yetirilməsi, Sumqayıt hadisələri və 
s. münasibətləri getdikcə gərginləşdirdi və bununla da 
1988-ci ildə azərbaycanlılar ermənilər tərəfindən doğma 
yerlərindən amansızlıqla qovuldular, qətlə yetirildilər. 
Mərkəzin havadarlığına arxayın olan Ermənistan daha 
da fəallaşdı və daha böyük faciələr törətdi. Belə ki, 1989-
cu ilin axırlarınadək 216 azərbaycanlı xüsusi qəddarlıqla 
qətlə yetirildi. Bunların da 57 nəfəri qadın, 23 nəfəri isə 
müxtəlif yaşlı uşaqlar olmuşdur («Qətiyyətin təntənəsi» 
Sənədli xronika.). 

1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə sovet 
qoşunları Bakıya hücum etdi və dinc əhalinin kütləvi qırğını 
həyata keçirildi. O vaxt Heydər Əliyev Moskvada Barvixa 
sanatoriyasında müalicədə idi. Baş verən hadisədən xəbər 
tutan Heydər Əliyev yanvarın 21-də Azərbaycanın 
Moskvadakı daimi nümayəndələyinə  gəldi. Burada 
Moskvada yaşayan azərbaycanlıların və qərb jurnalistlərinin 
iştirakı ilə keçirilən yığıncaqda  iştirak edən Heydər Əliyev 
dəhşətli hadisədən xəbər tutaraq gəldiyini bildirdi və faciə 
ilə bağlı xalqımıza başsağlığı verdi.  Bu yığıncaqda Dağlıq 
Qarabağda baş verən hadisələrə dair ölkə rəhbərlərinin 
vaxtında tədbirlər görmədiyini bildirən Heydər Əliyev qeyd 
edirdi ki, şübhəsiz, lazımi tədbirlər vaxtında görülmüş 
olsaydı, gərginlik bu həddə çatmazdı. O, respublika 
rəhbərlərinin yanlış siyasi manevrləri haqqında məlumat 
verərək bildirirdi ki, respublika rəhbərliyi xalqla öz 
aralarında  uçurum yaratmışdır. Heydər Əliyev Azərbaycan-
da neçə ordu birləşməsinin olmasına baxmayaraq kənardan 
respublikaya gətirilən və görünməmiş qəddarlıq nümayiş 
etdirən əsgərlərin hərəkətlərindən dəhşətə gəldiyini 
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bildirmişdi. Heydər Əliyev çıxışında tədbirlərin vaxtında 
görülməməsinin günahının ölkə rəhbərliyində olduğunu 
söyləmişdir. O, tələb edirdi ki, bu   məsələ aydınlaşdırılsın, 
günahkarlar  cəzalarına  çatdırılsın. 

Məlum olduğu  kimi Heydər Əliyev Ermənistanın 
millətçi və təcavüzkar siyasətinin qarşısını almaq üçün 
həmişə mübarizə aparmış bir şəxsiyyətdir. O, hələ 
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçildikdən az sonra 
Ermənistan KP MK-nin birinci katibi Anton Koriyanla 
Qazax rayonunun Ermənistanla sərhəddində görüşmüşdü. 
Hələ o dövrdə millətçi erməniləri ərazi iddialarından 
çəkindirmək üçün tədbir görməsini və bunun qarşısının 
alınmasını ondan tələb etmişdi. DQMV-nin o dövrdəki 
rəhbərliyi dəyişildi və belə fikirlərin inkişaf etdirilməsinin 
qarşısı alındı. 

DQMV-nin plenumunda Vilayət Partiya Komitəsinin 
katibi Kevorkov beynəlmiləlçilik mövzusunda çıxış etdi 
(1975). O, çıxışında bəzi millətçilərin Ermənistanda sabitliyi 
pozmağa cəhd göstərdiyini faktlarla qeyd etdi. O cümlədən 
millətçilik mövqeyində dayanan Z.Balayanı pislədi və 
Andronikin xalq qəhrəmanı kimi təbliğ edilməsini tənqid 
etdi. Belə bir vəziyyətdə millətçi ünsürlər fəallaşmağa 
başladılar. Kevorkova qarşı mübarizəyə başlayan cinayətkar 
ünsürlər Moskvaya əsassız teleqramlar vuraraq vəziyyəti 
gərginləşdirdilər. Həmin dövrlərdə Heydər Əliyev Ermənis-
tan KP MK-nin I katibi Dəmirçiyanla görüşüb söhbət 
etmişdi. Söhbətdə qeyd edilmişdi ki, Qarabağın işlərinə ayrı-
ayrı şəxslərin qarışmasına yol verilə bilməz. Sonralar bu 
millətçilik siyasəti Qorbaçov hakimiyyəti dövründə yenidən 
açıq şəkildə gündəmə gətirildi. 1987-ci ilin mayında 
Ermənistandan və Qarabağ cəmiyyətinin rəhbəri İqor 
Muradyandan xəstəlikdən sağalan Heydər Əliyevə qarşı 
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təhqirlər və hədələrlə dolu məktublar göndərilməyə başlandı. 
Z. Balayan «Kommunist» qəzetində çap etdirdiyi «Bolğ i 
nadejda Arüaxa» adlı məqaləsində millətçiliyi qızışdırır və 
Qarabağın Ermənistana verilməməsinin günahının Heydər 
Əliyevdə olduğu bildirilirdi.  

Dünyanın bir çox dövlətlərində artıq erməni  
təbliğatının nəticəsi olaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistanın 
qədim ərazisi olması haqqında yaranmış fikirləri 
Azərbaycanı çox pis vəziyyətdə qoymuşdu. Azərbaycanın 
çətin dövründə - 1991-ci ilin fevralında Azərbaycan SSR-in 
xalq deputatı kimi Heydər Əliyev «DQMV-də vəziyyəti  
normallaşdırmaq tədbirləri haqqında» məsələsinin 
müzakirəsi ilə əlaqədar çıxış etdi. Onun çıxışında respublika 
rəhbərliyinin yol vermiş olduğu nöqsanlar düzgün olaraq 
qeyd edilməsinə baxmayaraq öz qiymətini almadı. Xalqımızı 
fəlakətdən qurtarmaq lazım olduğu halda həmin sessiyada 
«xalqın başbilənləri» Heydər Əliyevin özünü müzakirə 
obyektinə çevirdilər. 

Dağlıq Qarabağdakı faciələr, kəndlərin yandırılması, 
insan qırğınları, qaçqın və məcburi köçkünlük, 
torpaqlarımızın erməni quldurları tərəfindən zəbt edilməsi 
ilə nəticələnən mürəkkəb bir dövrdə - 1991-ci il sentyabrın 
4-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
sessiyasında Heydər Əliyev Ali Məclisin sədri seçildi. 
Nəhayət H.Əliyevin deputatların təkidi ilə sədr seçilməsi 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycan 
Respublikasının sonrakı dövrlərində müsbət nəticələr əldə 
edilməsinə gətirib çıxardı. Belə ki, o dövrdə Muxtar 
Respublikada Gorus, Sisyan istiqamətlərində edilən 
hücumların ardı-arası kəsilmirdi. Heydər Əliyevin Ermənis-
tanın Ali Sovetinin sədri Ter-Petrosyana göndərdiyi 
teleqramda Mehri rayonunun ərazisindən Ordubada edilən 
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təcavüzün qarşısının alınması və cinayətkarların məsuliyyətə 
cəlb edilməsi, ərazimizdən aparılan mal-qaranın geri  
qaytarılma-sı, eyni zamanda Mehri rayonundan keçən 
qatarların təhlü-kəsizliyini təmin etmək barədə göstərişin 
verilməsi tələb  edilirdi.  

1975-ci ildə DQMV-nin plenumunda Vilayət Partiya 
Komitəsinin katibi Kevorkov beynəlmiləlçilik tərbiyəsinə 
həsr etdiyi məruzəsində haqlı olaraq bəzi millətçi ünsürləri 
tənqid etdi. O, hətta Ermənistandakı millətçilərın DQMV-də 
sabitliyi pozmağa çalışmaları barədə konkret faktlar 
göstərdi. Z. Balayanın adını çəkdi və Azərbaycan xalqının 
qatı düşməni, cəllad Andronikin xalq qəhrəmanı kimi təbliğ 
olunması faktlarını kəskin tənqid etdi. Bundan bir bəhanə 
kimi istifadə edən millətçi ünsürlər yenidən fəallaşdılar və 
bununla da Kevorkovun, eləcə də DQMV PK-nın əleyhinə 
hərəkətlər başlandı. Moskvaya və başqa instansiyalara 
teleqramlar vuruldu, vəziyyət gərginləşdi. Bu vəziyyətə 
xüsusi diqqət yetirən respublika rəhbəri Heydər Əliyev 
Moskvada Ermənistan KP MK-nın birinci katibi 
Dəmirçiyanla görüşüb apardığı 4 saatlıq söhbətində ona 
bildirdi ki, DQMV-nin problemlərini vilayətin və 
Azərbaycanın öz rəhbərliyi həll etməlidir. Qarabağın işlərinə 
ayrı-ayrı şəxslərin qarışması ümumi münasibətimizə ancaq 
ziyan vurar və biz buna yol verə bilmərik. Ümumiyyətlə 
Heydər Əlievin gərgin əməyi sayəsində Naxçııvan MR-in 
iqtisadi-sosial problemləri, ayrı-ayrı dövlətlərlə – İran və 
Türkiyə ilə saxlanılan əlaqələr, aparılan danışıqlar və 
bağlanan müxtəlif müqavilələr, eləcə də MR-in 
təhlükəsizliyi sahəsində müntəzəm olaraq görülən tədbirlər 
öz əhəmiyyətli bəhrəsini verirdi. Bununla bərabər Heydər 
Əliyevin Naxçıvandakı fəaliyyəti dövrü yalnız ora ilə 
məhdudlaşmamış, o, Azərbaycanın vəziyyəti ilə daima 
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maraqlanmış, bütün hadisələrə fəal münasibət bildirmişdir. 
Buna misal olaraq martın 9-da (1992-ci il) Azərbaycan Ali 
Sovetinin sədri Yaqub Məmmədovla Heydər Əliyev 
arasında telefon danışığında Azərbaycanda ictimai-siyasi 
şəraitə, eləcə də Ermənistanla həmsərhəd rayonlarda 
vəziyyətə dair fikir mübadiləsini göstərmək olar. Bundan bir 
gün sonra Sədərəkdə olan sərhəd dəstələri bölgələrinin 
birində Heydər Əliyevlə Ermənistan Ali Sovetinin sədri 
Babken Ararktyan (artıq L.Ter-Petrosyan prezident idi) 
arasında görüşün olmasını və fasiləsiz olaraq altı saata yaxın 
olan danışıqlarda Ermənistanla Azərbaycan arasında neçə 
ildən bəri davam edən münaqişənin aradan qaldırılması, 
Naxçıvan MR sərhədlərinin təhlükəsizliyi məsələlərinə 
toxunulmasını və s. göstərmək olar. Martın 22-də Heydər 
Əliyevin Türkiyə Respublikasının prezidenti Turqut Özal və 
baş nazir Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə Türkiyəyə rəsmi 
səfərə getməsi və burada onun Türkiyə rəhbərləri ilə 
danışıqlarda Qarabağda vəziyyəti və münaqişənin aradan 
qaldırılmasının mümkün yollarını  müzakirə etməsi, 
Qarabağda atəşin dayandırılması ilə bağlı apardığı danışıqlar 
haqqında Türkiyə rəhbərlərinə məlumat verilməsi və s. 
faktlar bir daha təsdiq edir ki, Heydər Əliyev Naxçıvanda 
işləməsinə baxmayaraq bütün fəaliyyəti Azərbaycanın 
münaqişəli şəraitdən xilas olmasına sərf edilmişdir. Türkiyə 
ilə sıx əlaqələrin yaradılmasına xüsusi əhəmiyyət verən 
Heydər Əliyev Sədərəkdə Naxçıvanla Türkiyə arasında 
körpünün inşasına və 28 may 1992-ci ildə onun açılışına nail 
oldu. Bu münasibətlə Türkiyənin baş naziri Süleyman 
Dəmirəl Naxçıvana gəlmişdi. O qeyd edirdi: «Azərbaycan 
özünün ədalətli mübarizəsində tək deyildir. Biz dünyanın 
Azərbaycan haqqında həqiqəti bilməsi üçün  özümüzdən 
asılı olan hər şeyi edir və edəcəyik. Sizi əmin etmək 
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istəyirəm ki, Türkiyə həmişə Azərbaycanla olmuş və 
olacaqdır. Biz kədəri və sevinci sizinlə birlikdə 
bölüşəcəyik».  

Rusiya ilə əlaqələrin olması məsələsinə də xüsusi 
əhəmiyyət verən Heydər Əliyev iyulun 23-də Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla aradan qaldırılması üzrə 
Rusiyanın vasitəçi nümayəndəliyinin rəhbəri Vladimir 
Kazimirovu qəbul etmiş, aralarında səmərəli söhbət olmuş 
və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll edilməsi 
sahəsində Rusiya hökumətinin səylərini bəyəndiyini 
bildirmişdi. Dekabrın 15-də Moskvada çıxan «Nezavisimaya 
qazeta» Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevlə 
müsahibə dərc etmişdi. Həmin müsahibədə verilən suala 
cavabıında Heydər Əliyev demişdir: «Artıq beş ildir ki, 
Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə davam 
edir. Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsi itirilmişdir, 
Ermənistanla həmsərhəd yaşayış məntəqələrinin çoxu 
dağıdılmış, minlərlə adam həlak və əlil olmuşdur. 
Respublikada ağır vəziyyətdə olan yüz minlərlə qaçqın 
vardır. Respublikaya külli miqdarda maddi və mənəvi 
ziyan dəymişdir. Lakin Qarabağ probleminin həllinin 
siyasi imkanları hələ tükənməmişdir və Ermənistanla 
Azərbaycan arasında bu qanlı müharibənin 
dayandırılması üçün həmin imkanlardan təxirə 
salınmadan istifadə olunmalıdır. («Qətiyyətin təntənəsi» 
Sənədli xronika. s.48, 274, 312, 334, 367). 

İşğalçılıq əməliyyatlarını davam etdirən erməni 
quldurları martın 30-da Kəlbəcər rayonuna hücum etdilər. 
Heydər Əliyev bu hadisə ilə bağlı öz münasibətini 
bildirərək bu hadisəni Azərbaycanın ərazi  bütövlüyünə qarşı 
qəsd adlandırdı. 
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Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində 
dünyanın bir sıra ölkələri – Böyük Britaniya, Pakistan, Misir 
və digər ölkələr Kəlbəcərin işğal edilməsini pisləyən və 
Qarabağdakı hərbi əməliyyatları yubanmadan dayandırmağa 
çağıran bəyanatlar qəbul etdilər. BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının 30 aprel tarixli iclasında Azərbaycanla Ermənistan 
arasında münasibətlər məsələsinə dair 822 nömrəli qətnamə 
qəbul edildi. Tarixi faktlar göstərir ki, Naxçıvan MR Ali 
Məclisinin sədri Heydər Əliyev MR-də işlədiyi müddətdə 
bütün varlığı ilə Dağlıq Qarabağ hadisələrinə diqqət 
yetirmiş, Azərbaycanın müstəqil, azad bir dövlət kimi 
yaşaması və inkişaf etməsi uğrunda əzmlə mübarizə 
aparmışdır. Azərbaycanın yaşadığı ağır bir dövrdə Bakıya 
dəvət olunmuş Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Həmin 
tarixdə keçirilən Respublika Milli Məclisinin iclasında çıxış 
edən Heydər Əliyev demişdi: «Respublikanın qarşısında 
çox böyük və ağır vəzifələr durur. Müstəqilliyi, 
suverenliyi təmin etmək üçün Azərbaycan 
Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 
torpaqları geriyə qaytarılmalıdır. Azərbaycan 
Respublikasının ərazi bütövlüyü təmin olunmalı, 
müharibə qurtarmalı və sülh yaranmalıdır». Heydər 
Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilən 
vaxt müstəqilliyimiz təhlükədə idi. Belə mürəkkəb və 
olduqca ağır bir dövrdə zəngin təcrübəyə malik olan Heydər 
Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gətirildi. Azərbaycan 
xalqı özünün xilaskarı kimi ona çox inanırdı. Buna görə də 
o, 15 iyunu – yəni Heydər Əliyevin hakimiyyətə yenidən 
qayıdışını Qurtuluş günü elan etdi. Qısa müddətdə onun 
dövləti idarəetmə sahəsində gördüyü tədbirlər, qanunçuluğu 
bərpa etməsi, ictimai-siyasi prosesləri nəzarətə götürməsi və 
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s. xalqın ona olan inamını getdikcə artırdı. Prezident 
Əbülfəz Elçibəy Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri seçiləndən 
az sonra iyunun 17-dən 18-nə keçən gecə xəlvəti Bakıdan 
Naxçıvana, oradan da Ordubadın Kələki kəndinə getdi. 
İyunun 18-dən 24-dək olan müddətdə dəfələrlə Əbülfəz 
Elçibəylə telefon danışıqları aparıldı. Azərbaycan Elmlər 
Akademiyasının prezidenti başda olmaqla ziyalıların böyük 
bir qrupu Kələkiyə getdi. Bütün təşəbbüslər – onu Bakıya 
qaytarmaq cəhdləri heç bir nəticə vermədi. Belə olduqda 
Milli Məclis 24 iyun (1993-cü il) tarixli qərarı ilə 
prezidentin səlahiyyətlərini Azərbaycan Ali Sovetinin 
sədrinə - Heydər Əliyevə həvalə etdi. Bu hadisə 
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin mürəkkəb olduğu bir 
şəraitdə baş verdi. Heydər Əliyev iyulun 4-də «Ostankino» 
Dövlətlərarası Televiziya Şirkətinin «Birbaşa efirdə dialoq» 
proqramına verdiyi müsahibəsində demişdi: Sonralar 
görülmüş tədbirlər və təşkilati işlər, yəni respublika 
rəhbərliyindəki dəyişikliklər bu gərginliyi müəyyən 
dərəcədə aradan qaldırmışdı. Ən başlıcası isə, zənnimcə, 
respublikamızı ciddi şəkildə hədələyən vətəndaş 
müharibəsinin qarşısını ala bilmişik, qarşıdurma 
müəyyən qədər zəifləmişdir. Bununla belə, vəziyyət hələ 
də mürəkkəb olaraq qalır, lakin Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin son üç gündə Azərbaycan ərazisinə 
başladıqları hücum bu çətinlikləri artırır («Qətiyyətin 
təntənəsi» Sənədli xronika. s.395, 424).  

1993-cü il iyulun 5-də Heydər Əliyev BMT-nin 
Azərbaycandakı səlahiyyətli nümayəndəsi ilə görüşür. 
Heydər Əliyev səfirliklərin nümayəndələri və səfirlərlə 
keçirdiyi görüşdə cəbhədəki vəziyyəti onların nəzərinə 
çatdırır. O zaman artıq Ermənistanın Ağdam, Füzuli və 
Cəbrayıla hücumunun nəticəsi olaraq çoxlu insan tələfatı var 
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idi. Görüşdə o bir çox dövlətlərdən - ABŞ, Rusiya və 
Türkiyədən qətiyyətli addımlar gözlədiyini diqqətə çatdırdı. 
Görüşdən sonra Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk 
konfransının sədri Mario Pafaelli Bakıda, Yerevanda, 
Xankəndində və yenə Bakıda oldu. Ancaq bunların heç bir 
əməli təsiri olmadı. Belə ki, elə həmin dövrdə - iyulun 23-də 
Ağdam şəhəri erməni quldurları tərəfindən zəbt edildi. 
Vəziyyətlə əlaqədar iyulun 25-də Bərdəyə gələn Heydər 
Əliyev Bərdə, Ağcabədi və ətraf rayonlardan gəlmiş 
insanlarla, məcburi köçkün və qaçqınlarla ərzaq, su, ticarət, 
tibbi təminatla bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında 
müzakirələr apardı. Elə həmin gün Türkiyə prezidenti 
Süleyman Dəmirəlin sədrliyi ilə keçirilən iclasda 
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumu nəticəsində 
Ağdamın zəbt edilməsi ilə bağlı müzakirə aparıldı. İclasda 
Azərbaycan torpaqlarının boşaldılması ilə bağlı BMT və 
ATƏT-in təşəbbüs göstərməsi haqda qərar qəbul olundu. 

Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvləri Azərbaycanda 
yaranmış vəziyyət, erməni təcavüzünün genişlənərək başqa 
ərazilərə keçməsi və bununla da Ermənistan və Azərbaycan 
arasında münasibətlərin daha da gərginləşməsi ilə əlaqədar 
olaraq avqustun 18-də verilmiş həmin bəyanatı bəyəndilər. 
Rusiya Federasiyyası Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya və 
Mətbuat departamentinin direktoru Qriqori Karasin dedi: 
Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan Respublikasının 
hökumətini, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Təhlükəsizlik 
Şurasının 822 və 853 saylı qətnamələrini yerinə yetirməsi 
üçün öz təsirindən istifadə etməyə çağırmışdır. Göstərilən 
qətnamələrin yerinə yetirilməməsi dünya ictimaiyyətini 
narahat edir və bütün sülhməramlı səylərə ciddi zərbə 
vurur.( «Azərbaycan» qəz., 6 iyul 1993) 
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1993-cü il avqustun ortalarında Rusiya Xarici İşlər 
Nazirinin müavini Boris Kolokolov başda olmaqla  Rusiya 
Federasiyasının nümayəndə heyəti Bakıya gəldi. Bu tərkibdə 
Rusiya Federasiyası prezidentinin Dağlıq Qarabağ üzrə 
səfiri B.Kazimirov da var idi.  Avqustun 20-də Azərbaycan 
Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən 
Ali Sovetin sədri Heydər Əliyev onları qəbul etdi. Qəbulda 
Rusiya rəsmiləri qəti olaraq bildirdilər ki, münaqişə tezliklə 
sülh yolu ilə həll ediləcəkdir. 

Respublikanan olduqca ağır bir dövründə  prezident  
Elçibəyin hələ də Kələkidə oturması heç də yaxşı hal 
deyildi. Belə bir vəziyyətlə əlaqədar olaraq  Milli Məclis 
iyulun axırlarında keçirilən iclasında Elçibəyə etimad barədə 
referendum keçirilməsi haqqında qərar qəbul etdi və  
referendumun 29 avqust 1993-cü ildə keçirilməsi nəzərdə 
tutuldu. Avqustun 29-da referendum müvəffəqiyyətlə 
keçirildi. Elçibəyə etimad göstərilmədi. Bu, xalqın haqq 
səsinin yekunu oldu. Elçibəy başda olmaqla AXC liderləri 
ilk vaxtlardan səhvlərə yol verdilər. Xalqı Azadlıq 
meydanına yığıb «Topxana» məsələsini qəti qoyarkən onlar 
xalqı birliyə səsləmək əvəzinə, tətillərə səslədilər. Bununla 
da respublikada iş pozuldu, ali və orta məktəblərdə dərslərin 
dayandırılması hallarına yol verildi. Bakıda gedən bu 
proseslər tezliklə digər şəhər və rayonlara da təsir etdi və bu 
da ümumən Azərbaycanın iqtisadiyyatına ağır zərbə vurdu. 
Bunun ardınca «istefa» şüarları meydana atıldı. Bu da siyasi 
vəziyyətə, sabitliyə öz mənfi təsirini göstərdi. Dağlıq 
Qarabağ hadisələrindən çox xalqın diqqəti tətil və istefaya 
cəlb edildi. Bütün bunlar cəbhədə uğursuzluqlara öz mənfi 
təsirini göstərdi. Respublikada sabitlik pozuldu, özbaşınalıq 
həddini aşdı, şəhərlər, rayonlar, kəndlər yandırılıb məhv 
edildi. Plansız keçirilən tətillərin və istefa şüarlarının 
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nəticəsi belə  oldu. Mitinqlərə toplaşıb  qaraqışqırıq 
salanlara gəldikdə onların əksəriyyəti cəbhəçilər idi. Onların 
içərisində vətən eşqi ilə deyil, müəyyən vəsait əldə etmək 
xatirinə mitinqlərə toplaşanlar da az deyildi. Elə bunun 
nəticəsi idi ki, torpaqlarımız əldən getdi, yaşayış yerləri 
yandırıldı, viran qaldı, iqtisadiyyat isə iflic vəziyyətə salındı. 
AXC-nin birillik hakimiyyəti dövründə onlar respublikaya 
300 milyard rubldan artıq iqtisadi ziyan vurdular. Əlvan 
metallar su qiymətinə ixrac edilir, kürü dünya bazarında 
olduğundan 10 dəfələrlə ucuz qiymətə satılırdı və s. Bir 
sözlə, respublikanın sərvətləri talan edildi. Ermənistanın da 
Xalq Cəbhəsi var. «Azərbaycan» qəzetinin 20 noyabr 1993-
cü il tarixli nömrəsində Zeynal Vəfanın «Qıl körpüdən hamı 
keçməlidir» adlı məqaləsində göstərildiyi kimi, o, 
hakimiyyətə can atmır. Öz vəzifə kürsüsünü qorumaq 
xatirinə qardaşı qardaş üstünə qaldırmır. Özünün dünya 
şöhrətli şəxsiyyətlərinə qarşı təxribati işlərlə məşğul olmur. 
Müdrik alimlərin ayaqlarını qırmır, qeyrətli qələm 
sahiblərini qanına qəltan etmir. Əksinə, dünya ermənilərini 
Azərbaycan türklərinə qarşı vahid bir bayraq altında 
birləşdirir.  

Azərbaycanda ordu da özbaşınalıq həddini aşdı. Belə 
ki, Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitləri içərisində 
sərxoş  halda avtomatlarla restoranlara, toyxanalara girənlər 
də az olmadı. Maaş günü cədvələ qol çəkib pullarına sahib 
olmaq üçün bir dəstə əsgəri bilərəkdən güllə qabağına 
göndərib ölümlərinə «fərman verənlər» də, Vətən yolunda 
şəhid olanları gizlədib sonra 300-400 min  rubla sahib 
olanlar  da az olmadı (Yahyayev T. Hakimiyyət istəyirdilər. 
Lakin xalqa yenidən xəyanət etdilər/ «Azərbaycan» qəz., 20, 
21 avqust 1993).  
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Bəli, Azərbaycanda vəziyyət son dərəcə ağır idi. Belə  
bir məqamda ölkədə baş vermiş dəhşətli faciələrin, 
özbaşınalığın hökm sürdüyü bir şəraitdə Heydər Əliyev 
prezident səlahiyyətlərini öz üzərinə götürmüşdü. Prezident 
seçilməsi ilə bağlı referendumun nəticəsi bir daha göstərdi 
ki, xalq ümidlərini yalnız Heydər Əliyevə bağlamışdır. 

Heydər Əliyev az müddət ərzində respublikada birinci 
növbədə siyasi sabitliyin yaranmasına nail oldu. Həmin 
dövrlərdə eyni zamanda müharibənin qarşısını almaq və 
məsələni danışıqlar yolu ilə, sülh yolu ilə həll etmək 
təşəbbüsləri edildi. Azərbaycanın dağıdıldığı, 20% ərazi-
mizin işğal olunduğu bir dövrdə əlbəttə ki, müharibəni 
davam etdirmək əlverişli deyildi. Belə vəziyyətdə Rusiya 
Federasiyası ilə münasibətlərin nizama salınması ön plana 
çəkildi. Bu məqsədlə 1993-cü il sentyabrın 5-8-də H.Əliyev 
Moskvada oldu. Heydər Əliyev Moskvada olduğu müddət-
də Rusiya Federasiyasının prezidenti B.N.Yeltsinlə, RF Ali 
Sovetinin sədri R.İ.Xasbulatov,  Nazirlər Sovetinin sədri 
V.S.Çernomırdin, Nazirlər Soveti  sədrinin müavini 
S.M.Şaxray, Xarici İşlər naziri A.V.Kozırev, Müdafiə naziri 
P.S.Qraçov və Moskvanın Bələdiyyə rəisi Y.M.Lujkovla gö-
rüşdü. Azərbaycan-Rusiya münasibətləri, sərhəd 
toxunulmazlığı prinsipinə qarşılıqlı əməl edilməsi, 
münasibətlərin yaxşılaşdırılması istiqamətində əməli 
fəaliyyət əzmi təsdiq edildi. Görüşdə Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı apardığı müharibə məsələsi müzakirə 
predmeti oldu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 və 853 
saylı qətnamələrinə əməl edilməsi, münaqişənin siyasi yolla 
həll olunması haqqında qərar qəbul edildi. 

Məlum olduğu kimi, Heydər Əliyev özünün Moskvaya 
ilk əməli səfərinin yekunlarına dair mətbuat konfransı 
keçirdi. Həmin konfransda bildirdi ki, «Rusiya rəhbərliyinin 
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onu tamamilə başa düşdüyünü görmüşdür» («Azərbaycan» 
qəz., 09 sentyabr 1993).  

Türkiyənin baş naziri Tansu Çillərlə olan görüşə 
gəldikdə Heydər Əliyev dedi ki, «Bu görüşdə iki dost və 
qardaş ölkənin münasibətlərinin daha da dərinləşməsi 
məsələləri ilə yanaşı, Azərbaycanın Rusiya ilə, habelə 
digər MDB ölkələri ilə əməkdaşlıqlarının perspektivləri 
də nəzərdən keçirildi və Tansu Çillər bu əlaqələrin daha 
da yaxşılaşmasına Türkiyənin də tərəfdar olduğunu 
bildirdi».  

Moskva səfəri ərəfəsində Avropa Birliyinin Dağlıq 
Qarabağa dair qəbul etdiyi 3 sentyabr (1993-cü il) tarixli 
bəyanatı da az əhəmiyyət kəsb etmədi. Bəyanatda deyilirdi: 
Birlik və onun üzvü olan dövlətlər Azərbaycanın 
içərilərinə doğru irəliləyən erməni qüvvələrinin 
hücumunu pisləyirlər. Birlik və onun üzvü olan dövlətlər 
istərdilər ki, erməni qüvvələri BMT TŞ-nın 822 və 853 
nömrəli qətnamələrinə hörmət etsinlər. Buna görə də 
onlar erməni qüvvələrinin Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli və 
Cəbrayıl rayonlarından çıxarılmasını tələb etdilər. 
(«Xalq» qəz., 15 sentyabr 1993).  

Respublika rəhbərliyinin gördüyü tədbirlər və eləcə də 
beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri qərarlar tədricən 
Qarabağ ermənilərinin mövqeyində müəyyən dəyişikliyə 
səbəb oldu. Bu, Robert Koçaryanın dediklərindən aydın 
görünür. O bildirdi ki,  münaqişənin dincliklə aradan 
qaldırılması yolunda əməli addımlar üçün zəmin yaranır. O, 
həmçinin Qarabağ probleminin dincliklə nizama salınması 
məsələlərinə, birinci növbədə atəşin dayandırılması və işğal 
olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması məsələlərinə 
ATƏT-in Minsk qrupunun sentyabrın 9-dan 11-dək 
Moskvada keçiriləcək görüşündə baxmağa hazır olduğunu 
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bildirdi. Lakin ermənilər yenə də öz sözlərinə naxələf 
çıxaraq Azərbaycanın bir sıra rayonlarını atəşə tutdular. 
Onlar sentyabrın 14-15-də Qazax rayonununun ərazisini və 
mərkəzini atəşə tutdular. Sentyabrın 16-da Ermənistan hərbi 
hissələri Azərbaycanın bütün dövlət sərhədləri boyunca  – 
Tovuz, Gədəbəy, Zəngilan rayonlarında Azərbaycan 
ordusunun mövqelərini yarmağa can atdılar. Sentyabrın 17-
də Ermənistan ərazisindən Zəngilan və Qubadlı rayonlarının 
kəndləri, sentyabrın 21-də isə Tovuz və Ordubad 
rayonlarının kəndləri yenidən atəşə məruz qaldılar. Məhz 
belə bir şəraitdə MDB-nin parlamentlərarası qrupunun 
nümayəndə heyəti Bakıya gəldi. Nümayəndə heyətinin 
tərkibinə Rusiya Federasiyası, Qazaxıstan, Tacikistan və 
Qırğızıstanın nümayəndələri daxil idi. Həmin nümayəndə 
heyəti 1993-cü il sentyabrın 18-də  Heydər Əliyev tərəfin-
dən qəbul edildi və  söhbətlər aparıldı. Heydər Əliyev 
bildirdi ki, dünyanın ən nüfuzlu təşkilatları olan BMT 
Təhlükəsizlik Şurası və ATƏT Ermənistanın Azərbaycana 
təcavüzünü pisləmiş, üstəlik erməni qüvvələrinin Kəlbəcər 
və Ağdam rayonlarından tamamilə çıxarılmasına  dair 
qətnamələr də qəbul etmişdir. Lakin Ermənistan tərəfi heç 
nəyə məhəl qoymadan öz təcavüzkar əməllərini davam 
etdirirdi. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Mədətxan 
Şerimkulov qeyd etdi ki, bizim gəlişimizin əsas məqsədi 
Azərbaycanda baş verən hadisələri dərindən öyrənmək və 
münaqişənin aradan qaldırılmasına kömək etməkdir. 
(«Azərbaycan» qəz., 23 sen-tyabr 1993). 

O, sözünə davam edərək bildirdi ki, növbəti səfərləri 
Yerevana olacaq, oradan da Bakıya qayıdacaqlar. Bundan az 
sonra 1993-cü il sentyabrın 24-də MDB-yə daxil olan ölkə 
rəhbərlərinin görüşü keçirildi. Azərbaycan bu birliyə daxil 
oldu və müxtəlif məsələlər üzrə danışıqlar aparıldı. Bu 
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tədbirlər AXC-çiləri qane etmədi, hətta onların nümayəndəsi 
İbrahim İbrahimov Milli Məclisdə demokratiya pərdəsi 
altında 74 il buranı dağıtdılar – deyə çıxışında Rusiya ilə 
yaranan əlaqələrin əleyhinə olduğunu bildirdi. Sentyabrın 
29-da (1993-cü il) keçirilən Milli Məclisin iclasında Heydər 
Əliyev İ.İbrahimova və o əqidəli adamlara münasibətini 
bildirərək dedi: Nə qədər danışmaq olar ki, 74 il ərzində 
buranı dağıdıblar? Yoxsa buranı siz düzəltmisiniz? 
Yaşadığınız torpaq da, ev-eşik də, oxuduğunuz, 
işlədiyiniz məktəb də, bu bina da – hamısı 74 il ərzində 
yaradılıbdır. Bəs siz nə yaratmısınız? Hər şeyə düzgün 
qiymət vermək lazımdır. 74 il Azərbaycan xalqının 
tarixidir, bizim tariximizdir. 74 ildə bir neçə nəsil 
yaşayıb, qurub-yaradıb. İndi sizin nə haqqınız var ki, bu 
74 ilin üstündən qara xətt çəkirsiniz? Göstərin görək 
hansı  ağacı əkmisiniz? Hansı arxa su çəkmisiniz? Hansı 
evi tikmisiniz, hansı binanı ucaltmısınız? («Xalq» qəz., 02 
oktyabr 1993).  

1993-cü il oktyabrın 3–də  Respublikamızda prezident 
seçkiləri keçirildi və 10 oktyabrda yeni seçilmiş prezident 
Heydər Əliyevin andiçmə mərasimi oldu. Vətənə, Dövlətə, 
Xalqa sədaqət andı içən Heydər Əliyev bildirdi ki, Azərbay-
can Respubliksına, Azərbaycan xalqına ləyaqətlə xidmət 
edərək, Azərbaycan Respublikasının tam müstəqilliyini və 
ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün əlindən gələni edəcək, 
Azərbaycanın dünya dövlətləri içərisində, dünya birliyində 
ləyaqətli yer tutması üçün çalışacaqdır. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı 
dəhşətli faciələrlə üz-üzə qaldığı bir şəraitdə Heydər Əliyev 
prezident seçildi. Respublikada vəziyyəti aydın təhlil edən 
Heydər Əliyev demişdir: 1988-ci ildən Azərbaycana 
Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüz başlanıbdır. Ancaq 
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bu təcavüz 1988-ci ildə birdən-birə başlanmayıbdır, 
ondan əvvəlki illərdə hazırlanıbdır. Onu duymaq, bilmək 
lazım idi, onun qarşısını almaq lazım idi. Ancaq təəssüf 
ki, Azərbaycanı idarə edən adamlar buna fikir 
verməyiblər, öz məsuliyyətlərini hiss etməyiblər və 1988-
ci ildə belə bir kəskin şərait yaranan zaman ona cavab 
verməyə qabil olmayıblar. Heydər Əliyev daha sonra 
demişdir: «Təsəvvür etmək mümkün deyil ki, 
Azərbaycan ərazisində Dağlıq Qarabağda olan yüz minə 
qədər erməni əhalisi onu əhatə edən milyonlarla 
azərbaycanlı əhalisindən güclü oldu və Dağlıq 
Qarabağdan azərbaycanlıları zorla çıxardı. Bunlar 
hamısı o səbəbdən meydana gəldi ki, bir tərəfdən, 
Azərbaycanı idarə edənlər öz xalqına xəyanət etdilər, 
ikinci tərəfdən də ayağa qalxmış xalqın milli azadlıq 
hərəkatından ayrı-ayrı adamlar öz şəxsi məqsədləri üçün 
istifadə etməyə çalışdılar, hamısı birləşib Ermənistan 
təcavüzünün əleyhinə getmək əvəzinə, Azərbaycanın 
daxilində hakimiyyət  mübarizəsi apardılar». (Xalqın 
birliyi və həmrəyliyi dövlətçiliyimizi daha da 
möhkəmləndirməyin həlledici amilidir. 1996-cı il aprelin 6-
da Ümumxalq nümayəndələri toplantısında Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi. 
«Azərbaycan» qəz. №68 1996-cı il)  

Respublikanı belə çətin bir vəziyyətdən qurtarmaq, 
xalqı faciələrdən xilas etmək cəsarət tələb edirdi. Məhz 
Heydər Əliyev qüdrəti bu faciələrin qarşısını ala bildi. 
Heydər Əliyev əvvəlcə respublikanın ictimai-siyasi və 
iqtisadi həyatında dəyişikliklər aparmaq uğrunda mübarizə 
apardı. Birinci növbədə Respublikada hərc-mərcliyə son 
qoymaq üçün Heydər Əliyev 1993-cü il noyabrın 2-də 
Respublika televiziyası ilə xalqı birliyə çağırdı. Müraciətdə 
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deyilirdi: İndi  hamı Azərbaycan Respublikasının ərazi 
bütövlüyünü qoruyub saxlamaq, işğal olunmuş 
torpaqlarımızı geri qaytarmaq məqsədinə xidmət 
etməlidir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 
noyabrın  17-də siyasi partiyaların və ictimai hərəkatların 
rəhbərləri ilə görüşdü. O, görüşdə bildirdi ki, bir çox 
məsələlərdə ayrı-ayrı mövqelər olsa da, işğal olunmuş 
torpaqların azad edilməsi, müstəqilliyin qorunması işində 
bütün səylər birləşdirilməlidir. O, sözünə davam edərək 
dedi: Azərbaycan torpağının hər guşəsi bizim hər birimiz 
üçün müqəddəs yerdir. Əgər bu dartışmalar, çəkişmələr, 
son altı ildə Dağlıq Qarabağ problemindən istifadə 
edilərək aparılan bu hakimiyyət mübrizəsi davam 
edəcəksə, bütün bunlar isə müdafiə gücümüzün 
zəifləməsinə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü-
nün daha da genişlənməsinə səbəb olacaqsa, Azərbaycan 
dağılacaqsa, məhv olacaqsa, hakimiyyət davası aparan-
lar öz hakimiyyətlərini harada quracaqlar? Yenə də 
deyirəm – Vətən birdir və hamı bu Vətən uğrunda çalıış-
malıdır.  

Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı təcavüzkar 
siyasətinin beynəlxalq təşkilatlarda ifşa edilməsi sahəsində 
də respublikada az iş görülmədi. Noyabrın 30-da (1993) 
Romada ATƏT-in Xarici Işlər Nazirləri Şurasının iclasında 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi məsələsi də müzakirə 
edildi. Respublika Xarici Işlər naziri Həsən Həsənov burada 
etdiyi çıxışında ermənilərin «Böyük Ermənistan» yarat-
maq iddiası ilə  Azərbaycana qarşı apardıqları təzcavüz-
kar siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan ərazisinin 20% 
-dən çox hissəsinin tutulması, 18 mindən çox adamın 
məhv edilməsi, 50  minə yaxın adamın yaralanması, 88 
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min yaşayış binasının, mindən çox iqtisadi obyekt, 250 
məktəb və təhsil müəsissəsinin, 250 tibb müəssisəsinin 
yandırılıb məhv edilməsinin əsl təcavüz olduğunu 
bildirdi.  

Ermənistan Respublikasının Azərbaycana qarşı siyasi 
və hərbi təcavüz yeritdiyini sübut edən bir sıra faktları misal 
gətirən nazir dedi: Ermənistan parlamenti 1989-cu il 
dekabrın 1-də beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq 
«Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın birləşməsi haqqın-
da» qərar qəbul etdi və bu qərar indiyə qədər ləğv 
edilməmişdir;  

- 1990-cı ildə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
regionunda qanunsuzluq edilərək Ermənistan 
parlamentinə seçkilər keçirildi və Ermənistan 
parlamentinin indiki tərkibinə Azərbaycan ərazisindən 
12 deputat seçildi. 

Azərbaycan və Ermənistan BMT və ATƏT-ə daxil 
olduqdan sonra Ermənistan həmin təşkilatların 
prinsiplərinə sadiq qalacağını, onlara əməl edəcəyini 
bildirdiyi halda, Şuşanı zəbt etdi. Bununla əlaqədar 
olaraq BMT-nin nümayəndə heyəti faktlar toplamaq 
üçün Azərbaycanda olduğu vaxt Ermənistan Laçın 
rayonunu işğal etdi. Cenevrədə «beş»liyin qeyri-rəsmi 
məsləhətləşməsi zamanı Ermənistan Kəlbəcəri, Minsk 
konfransının sədri Mario Rafaellinin regiona səfərindən 
sonra isə Ağdam rayonunu işğal etdi. İşğal edilmiş 
Azərbaycan ərazisindən erməni qüvvələrinin qeyd-
şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT TŞ-nın 853-cü 
qətnaməsi qəbul edildikdən sonra Ermənistan Füzuli 
rayonunu, ATƏT-in sədri Marqarita Af Uqlas regionda 
olan vaxt Zəngilan rayonunu zəbt etdi. Bundan sonra 
erməni qüvvələri noyabrın axırlarına yaxın Xudafərin 
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körpüsü zonasını işğal etdi və beləliklə Azərbaycan ilə 
İran İslam Respublikası arasındakı sərhədin 161 
kilometrini öz nəzarətləri altına aldılar. («Azərbaycan» 
qəz. 19 noyabr, 02 dekabr 1993-cü il) 

Belə bir şəraitdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının  1993-
cü il oktyabrın 14-də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə 
bağlı 874 saylı qətnaməsi qəbul edildi. Qətnamədə qeyd 
edilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurası özünün 1993-cü il 30 
apreldə qəbul etdiyi 822 saylı, 29 iyulda qəbul etdiyi 853 
saylı qətnamələrini təsdiq edir. Qətnamədə münaqişənin 
bölgədə sülh və təhlükəsizlik üçün qorxu yaratdığı nəzərə 
çatdırılır və tərəflər qətnamənin şərtlərinə əməl etməyə 
çağırılır.  

1993-cü il dekabrın əvvəlində Brüsseldə NATO, Şərqi 
Avropa və keçmiş Sovet İttifaqı respublikaları daxil olan 
Şimali Atlantika Əməkdaşlığı Şurasının sessiyası açıldı. 
Burada iştirak edən respublika Xarici İşlər naziri sessiyadakı 
çıxışında diqqəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı altı ildən 
bəri apardığı təcavüzkar müharibə nəticəsində Respublika 
ərazisinin beşdə bir hissəsinin işğal edilməsinə, bir 
milyondan sox azərbaycanlının doğma yerlərindən zorla 
çıxarılaraq qaçqınlara çevrilməsinə və onların 
vəziyyətlərinin olduqca ağırlaşmasına, Xudafərin yaşayış 
məntəqələrinin işğal olunması ilə Azərbaycanın 
Ermənistanla dövlət sərhədinin 70 faizindən artığının erməni 
hərbçilərinin nəzarəti altında olmasına və nəticədə 
Azərbaycan üçün son dərəcə ağır vəziyyət yarandığına cəlb 
etmişdir. O, sessiya iştirakçılarına bildirmişdir ki, 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc yolla aradan 
qaldırılması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində 
dünya birliyinin göstərdiyi səylər, təəssüf ki, Ermənistanın 
işğalçlıq mövqeyi tutması ucbatından təsirli nəticələr 
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verməmişdir.(«Ermənistanın təcavüzkarlığı Qarabağla 
məhdudlaşmır». «Azərbaycan» qəz. 04 dekabr 1993).  

1991-1993-cü illərdə Ermənistan hərbiçilərinin uğurlu 
əməliyyatlarında daxili qüvvələrlə bərabər, yuxarıda qeyd 
etdiyimiz kimi, xarici dövlətlərin köməyinin də böyük təsiri 
olmuşdur. Belə ki, faktlarla müəyyən edilmişdir ki, erməni 
hərbi birləşmələri tərkibində Sakit Okean Flotu dəniz 
batalyonundan 480 nəfər, ABŞ, Yaxın Şərq və Avropa 
erməni diasporunundan 870 nəfərdən, Rusiyanın Şimali 
Qafqaz bölgəsindən isə 1200 nəfər döyüşçü iştirak etmişdir. 
(Araslı Djanqir. Armeno-Azerbaydjanskiy konflikt. Voennıy 
aspekt. Baku: 1995, s.46)  

Şübhəsiz, göstərilən dövlətlər tərəfindən edilən bu 
kömək Ermənistan hərbi qüvvələrinin uğurlarında öz rolunu 
oynamışdır. Bu, münaqişə zonasındakı əməliyyatlara təsir 
etdiyindən oktyabr ayında (1993-cü ildə) vəziyyət olduqca 
kəskinləşmişdi. Belə bir vəziyyətlə əlaqədar olaraq prezident 
Heydər Əliyev oktyabrın 26-da BMT TŞ-nın sədrinə 
müraciətdə Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarının ərazisindən 
başlanan hücum nəticəsində tam mühasirəyə düşmüş, 60 
min əhalisi olan Zəngilan rayonu ətrafında yaranmış 
fövqəladə vəziyyət haqqında məlumat vermişdir. 
Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsünün nəticəsi olaraq 
Azərbaycanın cənub-qərbində erməni qüvvələrinin 
hücumları ilə əlaqədar ABŞ dövlət departamenti bəyanat 
vermişdir. Bəyanatda yenidən başlanmış döyüş əməliyyatları 
ilə əlaqədar ABŞ dövlət departamentinin təəssüfləndiyi 
bildirilmiş, BMT TŞ-nın 822, 853, 874 nömrəli 
qətnamələrinə müvafiiq olaraq, son zamanlar işğal olunmuş 
bütün ərazilərdən hərbi qüvvələrin  çıxarılması təkidlə tələb  
edilmişdir. (Qətiyyətin təntənəsi. Sənədli xronika. s. 529.).  
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Avropa Şurası noyabrın 9-da Dağlıq Qarabağla 
bağlı qərar qəbul etdi. Ermənistanın Zəngilan rayonunu 
işğal etməsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qəbul etdiyi 884 saylı qətnaməsində bir daha qeyd 
edilirdi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının 
tərkib hissəsidir. Qətnamədə Ermənistan hökuməti 
BMT-nin 822, 853, 874 saylı qətnamələrinə əməl etməyə 
çağrılırdı. Eyni zamanda bu məqsədlə H.Əliyev bir sıra 
ölkə səfirliklərini qəbul etmiş və bu istiqamətdə işgüzar, 
səmərəli iş aparmışdır. 

Cəbhədə baş verən uğursuzluqların nəticələri çox ağır 
idi. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev 1993-cü il 
dekabrın 11-12-də İmişli, Beyləqan və Şəmkir rayonunda 
qaçqınlarla, döyüşçülərlə görüşərək vəziyyətdən çıxış 
yoluna dair müzakirələr aparmışdır. Əvvəlcə Ağcabədi və 
Gəncədə müşavirə keçirildikdən sonra Beyləqan və Füzuli 
ərazisində cəbhə problemləri ilə yaxından tanış olmuşdur. 
Prezidentin 1993-cü il 11 dekabr görüşü cəbhədə dönüş 
yaranmasının əsasını qoydu. Bu  dövrdən etibarən düşmənin 
bütün  hücumlarının qarşısı müvəffəqiyyətlə alındı və 
torpaqlarımızın bir hissəsi düşməndən azad edildi…  

Xalqın öz prezidentinə - dünya şöhrətli müdrik siyasi 
xadim Heydər Əliyevin qüdrətinə inamı daha da dərinləşdi 
və möhkəmləndi.  

Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin əvəzsiz siyasi 
uzaqgörənliyi olmasaydı Azərbaycan torpaqları 
ermənilərin və onların havadarlarının tapdağı altında 
olardı. Mən Onu  Azərbaycan Respublikasının Milli 
Qəhrəmanı hesab edirəm! (Fikrət Nəbiyevin Azərbaycan 
Respublikası Vətən Uğrunda Şəhid Ailələri və Milli 
Qəhrəmanlar Birliyinin qurultayındakı çıxışından.) 
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     Biz tezliklə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 
silaha sarılıb Qarabağ torpaqlarını azad edəcəyik! 
Bununla da Azərbaycan Xalqının milli mənliyini 
zirvələrə qalxacaqdır! 

 
AMEA-ınn Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun böyük elmi işçisi, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru  Fikrət Həbib oğlu Nəbiyev 
 

 
 
 
 
 
 
 






