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Hər bir xalqın, millətin tarixində 
və taleyində, milli-mənəvi bütöv-
lüyünün təmin olunmasında ta-
rixi şəxsiyyətlər müstəsna rol oy-
namışlar. Azərbaycan xalqı üçün 
bu nəcib missiyanı daşımaq ulu 
öndər Heydər Əliyevə nəsib oldu. 
XX əsrdə Azərbaycan iki dəfə döv-
lət müstəqilliyinə qovuşdu. 1918-
ci ilin may ayının 28-də Şərqdə ilk 
demokratik respublika olan Azər-
baycan Xalq Cümhuriyyəti yara-
dıldı. Cəmi 23 ay yaşayan bu döv-
lət qısa zaman kəsiyində xalqımı-
zın milli-mənəvi oyanışında və in-
kişafında çox işlər gördü. Bundan 
74 il sonra 1991-ci ilin oktyabr 
ayının 18-də Azərbaycan Respub-
likası öz dövlət müstəqilliyini 
ikinci dəfə elan etdi. O tarixdən 
27 il ötür. Zaman dəyişir, Heydər 
Əliyev aramızda yoxdur. Lakin 
onun özü kimi qurub-yaratdığı 
dövlət də əbədiyaşarlıq hüququ 
qazanıb. Bu günlərdə Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi-
ni böyük qürur və iftixar hissləri 
ilə bayram edirik. Qürur hissi ona 
görə keçiririk ki, ilk Cümhuriyyəti 
qurub yaradan ata-babalarımızın 
arzuları çin olub. Onların adla-
rına layiq dövlət qura bilmişik. 
İqtisadi gücü və qüdrəti ilə regio-
na liderlik edən, beynəlxalq aləm-
də nüfuz sahibi olan, dünyaya 
səpələnən 50 milyondan artıq soy-
daşımızın müqəddəs and yerinə 
və məbədgahına çevrilən müstəqil 
bir dövlət yarada bilmişik. Bü-
tün bunlara isə mücadilələrdən, 
məşəqqətli yollardan keçə-keçə 
nail olunub. Bu şərəfli və şanlı ta-
rixi bir daha vərəqləyək. 
İkinci dəfə qazanılan dövlət 
müstəqilliyini əbədi və dönməz 
elan edən ulu öndər Heydər Əli-
yev yenidən Azərbaycan haki-
miyyətinə qayıtdığı zaman ölkədə 
acınacaqlı vəziyyət yaranmışdı. 
Bir tərəfdən xaos, iqtisadi böhran, 
hərc-mərclik, digər tərəfdən tor-
paqlarımızın 20 faizinin işğalı və 
bunun nəticəsində bir milyondan 
artıq qaçqın və köçkün soydaşla-
rımızın olması vəziyyəti bir qədər 
də ağırlaşdırmışdı. Ölkə vətəndaş 
müharibəsi həddinə çatmış, daxili 
çaxnaşmalar və çəkişmələr səngi-
mirdi. Seperatçı qüvvələrin dövlət 
çevrilişi cəhdləri, ulu öndərə qar-

şı saysız-hesabsız təhdidlər, hə-
də-qorxular onun polad iradəsini 
sındıra bilmədi. O, sinəsini irəli 
verərək ölkəni bu ağır durumdan 
qurtara bildi. Ulu öndər nəinki 
vəziyyətdən çıxış yolu tapdı, eyni 
zamanda, indiyədək xəyal gö-
rünən, əfsanə hesab edilən trans-
milli layihələrin reallığa çevrilmə-
sini qaçılmaz hala gətirdi.
Həm də bu işlərin hamısı məhdud 
maliyyə resursları və zəif büd-
cə vəsaitləri ilə öz həllini tapırdı. 
Uzun danışıqlardan, mübahisələr-
dən sonra 1994-cü ilin sentyabr 
ayının 20-də Bakıda dünyanın 11 
transmilli neft şirkətlərinin iştirakı 
ilə Xəzərin Azərbaycan sektorun-
dakı «Azəri-Çıraq-Günəşli» yataq-
larının işlənməsi və Hasilatın Pay 
Bölgüsü haqqında saziş imzalan-
dı. «Əsrin müqaviləsi» ilə tarixə 
düşən bu layihə Azərbaycanın in-
kişaf və tərəqqisi üçün parlaq sə-
hifələr açdı.
Azərbaycanda hasil olunan neftin 
dünya bazarına çıxarılması üçün 
Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas İxrac 
Neft kəməri, Novorossiyski Şi-
mal İxrac Boru kəməri, Gürcüsta-
nın Subsa Qərb İxrac Boru kəmə-
ri, Bakıdan 55 kilometr cənubda 
yerləşən Səngəçal Neft Terminalı 
inşa edildi. «Bakı-Tbilisi-Qars-Ər-
zurum» Qaz İxrac kəməri tikilib 
istifadəyə verildi. Reallaşan hər 
bir layihə Azərbaycanı pillə-pil-
lə sosial-iqtisadi yüksəlişə çəkib 
aparmağa başladı. 2007-ci ildə Ba-
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihə-
si tamamlanıb istifadəyə verildi, 
«TANAP», «TAP» kimi nəhəng 
layihələrin tikintisinə başlanıldı. 
Azərbaycanın uzunmüddətli stra-
teji maraqlarına xidmət edən neft 
və qaz layihələrinin gerçəkləşdi-
rilməsi, yeni yataqların aşkar edil-
məsi, ixrac kəmərlərinin tikilməsi 
bu gün də davam etdirilir.
2017-ci il sentyabr ayının 14-də im-
zalanmış «Azəri-Çıraq-Günəşli» 
yataqlarının 2050-ci ilədək birgə 
işlənməsi, Hasilatın Pay Bölgüsü-
nün dəyişdirilməsi barədə müqa-
vilələrin imzalanması Heydər Əli-
yev kursunun işdə və əməldə real 
təcəssümüdür.
1999-cu ildə Heydər Əliyev tərə-
findən Dövlət Neft Fondu və bu-
nunla da qeyri-neft sektorunun 

inkişafı, iqtisadiyyatın şaxələndi-
rilməsi üçün etibarlı təminat ya-
radıldı. Neftdən və qazdan gələn 
gəlirlərin həm real sektora, həm də 
sosial məsələlərin həllinə yönəl-

dilməsi təşəbbüslərinə başlandı. 
Bu işlərin bir çoxu daxili investi-
siyalar hesabına görüldü. Dövlət 
Neft Fondunun vəsaiti hesabına 
qaçqın və köçkünlər üçün 3 min 
məktəb, 600 xəstəxana və 30 Olim-
piya Mərkəzi inşa olundu, 11 min 
kilometr uzunluğunda yol çəkildi, 
yeni enerji strukturu yaradıldı, 
yüzlərlə istehsal və emal müəs-
sisələri açıldı.
Bunun ardınca ulu öndər tərəfin-
dən qədim İpək Yolunun bərpa-
sı istiqamətində əməli tədbirlərə 
start verildi. Böyük İpək Yolu 30-
dan çox dövlətin iqtisadi inkişafı-
na xidmət edən, ayrı-ayrı xalqları 
və millətləri bir-biri ilə bağlayan, 
inteqrasiya imkanlarını güclən-
dirən bir layihədir.
Azərbaycanda özəl bölmənin 
təşəkkül tapıb formalaşması, bazar 
prinsiplərinə keçidin təmin olun-
ması, azad sahibkarlığın və liberal 
iqtisadiyyatın inkişafına geniş yol 
açılması ulu öndər Heydər Əliye-

vin adı ilə bağlıdır. Ümummilli 
liderin ciddi səyi nəticəsində kiçik 
və orta sahibkarlıq sübyektlərinə 
maliyyə dəstəyi, zəruri texniki 
yardımların göstərilməsi sistem-

li və davamlı xarakter 
aldı. Sahibkarlıq sub-
yektlərinin vergi yü-
künün aşağı salınması 
məqsədilə mənfəət və 
əlavə dəyər vergisinin 
dərəcələri azaldıldı, 
kiçik sahibkarlıq sub-
yektlərinə sadələşdiril-
miş vergi sistemi tətbiq 
edilməyə başlanıldı.
Dövlət əmlakının özəl-
ləşdirilməsi üçün qa-
nunvericilik bazası 
yaradıldı. 1998-ci ildə 
MDB məkanında ilk 
dəfə olaraq Azərbay-
canda aqrar islahatlar 
həyata keçirildi, hər 
bir vətəndaşın torpaq 
üzərində mülkiyyət 
hüququ tanındı və bu-
nunla Azərbaycanın 
bölgələrinin bazar prin-
siplərinə keçidi üçün 
real imkanlar açıldı. 
Çox çətin və mürəkkəb 
mərhələlərdən keçən bu 
prosesin qısa zaman 

kəsiyində və uğurla sonuclanma-
sı Heydər Əliyevin fövqəladə ba-
carığından və idarəetmə məharə-
tindən qaynaqlanırdı. İqtisadi 
sistemin liberallaşması ilə bağlı 
ulu öndərin qəbul etdiyi qərarlar, 
imzaladığı sərəncamlar mükəm-
məl iqtisadi modelin yaradılması-
na rəvac verməklə yanaşı, sonrakı 
yüksəliş və tərəqqiyə güclü təkan 
verdi. Sahibkarlıq subyektləri-
nin elektron qeydiyyatı, xarici ti-
carət əməliyyatlarının, daşınmaz 
əmlak hüquqlarının qeydiyyatı, 
investorların maraqlarının qo-
runması sahəsində aparılan isla-
hatlar, yoxlamaların azaldılması 
istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirlər öz real bəhrəsini ver-
məyə başladı. Zaman keçəcək, bu 
tədbirlərin müsbət təsiri hər yerdə 
görünəcəkdi. Bu, belə də oldu. Ulu 
öndər Heydər Əliyevin müstəqil 
Azərbaycana rəhbərliyi dövründə 
milli iqtisadiyyatın bazar prin-
sipləri əsasında qurulmasına dair 

70-dən çox qanun qəbul edilmiş, 
100-dən çox fərman və sərəncam 
imzalanmış və 30-a yaxın döv-
lət proqramları təsdiq edilmişdir. 
Ümummilli liderin sosial-iqtisadi 
sahədə irəli sürdüyü inkişaf stra-
tegiyasının həyata keçirilməsi nə-
ticəsində 1995-ci ildən başlayaraq 
respublika iqtisadiyyatı tənəz-
züldən dinamik inkişaf dövrünə 
qədəm qoydu. Kiçik statistikaya 
nəzər yetirək. 1993-2003-cü il-
lər ərzində Azərbaycanın ümumi 
daxili məhsulu 1,9 dəfə, dövlət bü-
dcəsinin gəlirləri 3,9 dəfə, ölkənin 
valyuta ehtiyatları 8,5 dəfə, sə-
naye məhsullarının istehsalı 22,4 
faiz, kənd təsərrüfatı 52,8 faiz, xa-
rici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, real 
sektorda çalışanların əməkhaqla-
rı 6,2 dəfə artmış, yoxsulluğun və 
işsizliyin səviyyəsi aşağı düşmüş-
dür. Bu dövrdə Azərbaycan iqtisa-
diyyatına 20 milyard dollar civa-
rında sərmayə yatırılmışdır.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azər-
baycan xalqının tarixində ilk dəfə 
təhsil sahəsində islahatlara baş-
lamış, 1998-ci ilin martın 30-da 
Təhsil Sahəsində İslahatlar üzrə 
Dövlət Komissiyası yaratmış-
dır. Elə həmin ildə Azərbaycan 
müəllimlərinin birinci qurultayı 
keçirilmişdir. O, həmçinin gənc-
lərin xarici ölkələrdə təhsil alması 
ənənəsini yenidən bərpa etmiş, ən 
qabiliyyətli və bacarıqlı gənclər 
Türkiyənin, Rusiyanın nüfuzlu 
ali məktəblərinə göndərilmişlər. 
Məhz bu tədbirlərin görülməsi nə-
ticəsində 2003-cü ildən başlayaraq 
təhsil sahəsində yeni inkişaf mər-
hələsi başlamışdır.
Cənab İlham Əliyev Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti se-
çilərkən ölkədə mükəmməl döv-
lətçilik modeli yaradılmış, iqtisa-
di yüksəlişi təmin edən möhkəm 
sütunlar qurulmuşdu. Möhkəm 
dayaqlar üzərində uzunmüddət-
li inkişaf konsepsiyası yaratmaq 
missiyası cənab İlham Əliyevin 
üzərinə düşmüş və o, bu missiya-
nı uğurla gerçəkləşdirə bilmişdir. 
Belə ki, 2004-2018-ci illərdə milli 
iqtisadiyyat 3 dəfədən çox geniş-
lənmiş, strateji valyuta ehtiyatla-
rı 23 dəfə artaraq 42 milyard dolla-
rı ötüb keçmişdir. Bu illər ərzində 
nəhəng sənaye kompleksi yaradıl-

mış, aqroparklar, sənaye parkları 
tikilib istifadəyə verilmiş, respub-
lika iqtisadiyyatına 231 milyard 
dollar sərmayə qoyulmuş, sahib-
karlıq subyektlərinə güzəştli şərt-
lərlə 2 milyard manatdan artıq 
kredit verilmişdir. 2004-2018-ci il-
lərdə ölkədə 1,9 milyon yeni iş yeri 
açılmışdır ki, bunun da çox hissəsi 
regionların payına düşür. Son 14 il 
ərzində regionların sosial-iqtisadi 
inkişafına dair üç mərhələ Dövlət 
Proqramı qəbul edilərək icra olun-
muşdur. Azərbaycan dünyanın ən 
sürətli və dayanıqlı inkişaf edən 
ölkələrindən birinə çevrilmişdir. 
Davos Beynəlxalq İqtisadi Foru-
munun «2017-2018 Qlobal Rəqa-
bətlilik hesabatı»nda Azərbaycan 
rəqabətlilik reytinqi üzrə dünyada 
35-ci, MDB ölkələri arasında bi-
rinci yerə layiq görülmüşdür. Dün-
ya Bankının «Doing Business» he-
sabatında Azərbaycan Avropa və 
Mərkəzi Asiya regionunda ən isla-
hatçı üç ölkədən biridir. «İnklüziv 
inkişaf indeksi»ndə Azərbaycan 
inkişaf etməkdə olan ölkələr ara-
sında üçüncü, MDB ölkələri ara-
sında birinci yerdədir.
Müstəqil Azərbaycanın mürəkkəb 
və çətin yollardan keçən tarixinə 
qısa nəzər saldıqda yalnız bir qə-
naətə gəlmək olar: tənəzzüldən 
tərəqqiyə doğru belə sürətli və 
sıçrayışlı yol qət etmək dünyada 
çox unikal hadisədir. Bu gün ger-
çəkləşdirilən Strateji Yol Xəritə-
sinin hədəfləri daha böyükdür. 
Xüsusilə, aqrar sahədə həyata ke-
çirilən tədbirlərin və islahat proq-
ramlarının miqyası o qədər geniş-
dir ki, bunlar Azərbaycanı iqtisadi 
inkişafın keyfiyyətcə yeni fazasına 
gətirib çıxaracaq. Pambıqçılığın, 
tütünçülüyün, ipəkçiliyin, çayçılı-
ğın, fındıqçılığın, zeytunçuluğun 
və digər sahələrin inkişafında sıç-
rayışlı artım tempi özünü göstərə-
cək, sahibkarlıq subyektlərinin 
sayı artacaq, yeni yaradılmaqda 
olan aqroparkların, emal və isteh-
sal müəssisələrinin hesabına ölkə-
nin ixrac potensialı bir neçə dəfə 
yüksələcək, Azərbaycan inkişaf 
etmiş sosial rifah dövlətinə çev-
riləcəkdir.

Zülfü İLYASOV,
«İqtisadiyyat» qəzetinin 

bölgə müxbiri

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu 
tərəfindən maliyyələşdirilən “Azad sahibkarlığın və liberal iqtisadiyyatın təşviqi” layihəsi çərçivəsində çap olunub.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hö-
kumətini quranlardan biri Fətəli xan 
Xoyski olmuşdur. İlk hökumətdə 
o Nazirlər Şurasının sədri və daxili 
işlər naziri vəzifələrini icra etmişdir.
XOYSKİ Fətəli xan İsgəndər xan 
oğlu (25.11.1875, Şəki -19.6.1920, 
Tiflis) - Azərbaycanın görkəmli si-
yasi və dövlət xadimi, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin banilərin-
dən biri. Əslən Cənubi Azərbay-
canın Xoy şəhərindən olan Şəki 
xanı Cəfərqulu xanın nəslindən 
olan general-leytenant İsgəndər 
xan Xoyskinin oğludur. Fətəli xan 
Xoyski 1907-ci ildə Gəncə quber-
niyasından 2-ci Dövlət dumasına 
deputat seçilmişdir. 
Fətəli xan Xoyski 1913-cü ildə Ba-
kıya köçmüşdür. Rusiyada Fevral 
inqilabından (1917) sonra Bakıda 
yaradılmış Müsəlman Milli Şura-
sı müvəqqəti icraiyyə komitəsinin 
üzvü seçilən Fətəli xan Xoyski hə-
min ilin aprelində Bakıda keçirilən 
Qafqaz müsəlmanları qurultayı-
nın təşkilatçılarından və fəal işti-
rakçılarından olmuşdur. 
1917-ci ilin oktyabrında Bakı Şəhər 
Dumasına seçkilərdə müsəlman 
bloku 10 mindən çox səs almış və 
bu bloku təmsil edən Fətəli xan 
Xoyski dumanın sədri seçilmiş-
di. Onun rəhbərliyi ilə fəaliyyət 
göstərən Bakı Şəhər Duması o döv-

rdə bolşevik Bakı Sovetinin yeganə 
rəqibi idi. 1918-ci il fevralın 23-də 
Tiflisdə Cənubi Qafqazın qanun-
vericilik orqanı olan Zaqafqaziya 
seymi işə başladı. Seymə Cənubi 
Qafqazdan Ümumrusiya Müəssis-
lər Məclisinə seçilmiş deputatlar 
daxil idi. Seymin Müsəlman frak-
siyasına mənsub 44 deputatın ara-
sında Fətəli xan Xoyski də vardı. 
1918-ci ilin aprelində elan olunan 
müstəqil Zaqafqaziya Federativ 
Respublikası hökumətində Xoyski 
xalq maarifı naziri vəzifəsini tutdu. 
Məhz bu vəzifədə olarkən Fətəli 
xan Xoyski Tiflisdə yaradılması qə-
rarlaşdırılmış Avropa tipli univer-
sitetin Bakıda açılması təklifini irəli 
sürdü və sonralar bu işin həyata 
keçirilməsində mühüm rol oynadı. 
Mayın 27-də Seymin azərbaycan-
lı deputatları fövqəladə iclas ke-
çirərək, özlərini Azərbaycan Milli 
Şurası elan etdilər. Azərbaycanın 
idarəsini öz üzərinə götürən Milli 
Şura mayın 28-də keçmiş Qafqaz 
canişininin iqamətgahında keçi-
rilən birinci iclasında, ətraflı müza-
kirələrdən sonra Cənubi Qafqazın 
cənub-şərqində Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin yaradılması və 
İstiqlal bəyannaməsinin qəbul 
olunması haqqında qərar qəbul 
etdi. Azərbaycan Milli Şurasının 
üzvü Fətəli xan Xoyski yekdillik-

lə Azərbaycan hökumətinin sədri 
seçildi və ona Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin ilk hökumətini 
təşkil etmək tapşırıldı. Xoyski elə 
həmin andaca öz hökumətinin 
tərkibini elan etdi. Bu hökumətdə 
Fətəli xan baş nazir (rəisi-vüzəra) 
vəzifəsi ilə yanaşı, daxili işlər na-
ziri vəzifəsini də tuturdu. 
Azərbaycan Milli Şurası 1918-ci il 
17 iyun tarixli iclasında özünün 
buraxılması, bütün qanunvericilik 
və icra hakimiyyətinin Azərbay-
can müvəqqəti hökumətinin əlin-
də cəmləşdirilməsi haqqında iki 
mühüm qətnamə qəbul etdi. 
Fətəli xan Xoyskinin ikinci hö-

kuməti Gəncədə çox çətin və 
mürəkkəb bir dövrdə fəaliyyətə 
başladı. Yaranmış mürəkkəb şəra-
itdə hökumət, ilk növbədə dövlət 
aparatının təşkili işini davam et-
dirdi, əsas diqqəti Nazirlər Şurası-
nın və ayrı-ayrı nazirliklərin idarə 
aparatlarının yaradılmasına yönəlt-
di. 1918-ci il sentyabrın 15-də Bakı 
türk və Azərbaycan hərbi qüvvələ-
rindən ibarət Qafqaz İslam Ordusu 
tərəfındən azad olundu, sentyabrın 
17-də isə Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyəti hökuməti Bakıya köçdü. 
Bakıya köçdükdən sonra Xoyski 
hökuməti həm ictimai-siyasi, həm 
də təsərrüfat və mədəni quruculuq 
sahəsində daha mühüm tədbirlər 
həyata keçirməyə başladı. Hökumət 
Məclisi-Məbusanın (parlamentin) 
çağırılması işinin təşkili üçün komis-
siya yaratdı, daha sonra bu iş fəaliy-
yətini yenidən bərpa etmiş Azərbay-
can Milli Şurasına həvalə edildi. 
Azərbaycan Parlamentinin ilk ic-
lası 1918-ci il dekabrın 7-də açıldı. 
Xoyski çox mürəkkəb tarixi şəra-
itdə hökumətin fəaliyyəti barədə 
Parlamentə hesabat verdi. O de-
yirdi: “...Biz hələ çox şey edə bil-
məmişik, amma bunu cürətlə deyə 
bilərəm ki, hökumətin nöqsanları 
ilə bərabar, yol göstərən işıqlı ul-
duzu bu şüar olmuşdur: MİL-
LƏTİN HÜQUQU, İSTİQLALI, 

HÜRRİYƏTİ!”. Çıxışının sonunda 
o, istefasını qəbul etməyi Parlament-
dən xahiş etdi. Parlament hökumə-
tin istefasını qəbul edərək, onun 
təşkilini yenidən Xoyskiyə tapşırdı. 
Fətəli xan dekabrın 26-da hökumə-
tin proqramı və tərkibi barədə Par-
lamentdə çıxış etdi. Geniş müza-
kirələrdən sonra Parlament Xoyski 
hökumətinin proqramını bəyəndi 
və onun yeni üzvlərinə etimad 
gostərdi. Bu hökumətdə Xoyski baş 
nazir vəzifəsi ilə yanaşı, xarici işlər 
naziri vəzifəsini də tutdu. 
Müxalifətçi partiyalar və fraksi-
yaların hökumətə qarşı yaratdı-
ğı dözülməz vəziyyətlə əlaqədar 
1919-cu il fevralın 25-də Xoyski hö-
kuməti yenidən istefa verdi. Təcrü-
bəli və səriştəli dövlət xadimi Fətəli 
xan Xoyskinin o zamankı son dərə-
cə mürəkkəb şəraitdə istefa ver-
məyə məcbur olması Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin müqəddə-
ratına mənfı təsir göstərdi. 
1919-cu ilin dekabrında Nəsib bəy 
Yusifbəylinin təşkil etdiyi 5-ci hö-
kumətin tərkibində Xoyski xarici 
işlər naziri vəzifəsini tutdu. 
Fətəli xan Xoyski Azərbaycan 
Cümhuriyyətinin ilk hökumət 
başçısı kimi Azərbaycan istiqlalı-
nın elanı barədə dünya dövlətlə-
rinə ünvanlanan radioteleqramı 
imzalamış, 5-ci hökumət kabinə-

sinin xarici işlər naziri olarkən 
isə istiqlalın Paris Sülh Konfransı 
tərəfındən tanınması haqqında 
Parlamentdə məlumat vermişdi. 
1920-ci il aprelin ortalarında 11-ci 
Qırmızı ordu Şimali Qafqazda De-
nikin qüvvələrini məğlub edərək, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
nin Şimal sərhədlərinə yaxınlaşdı. 
Aprelin 27-də 11-ci Qırmızı ordu 
beynəlxalq hüquq normalarını 
pozaraq, Azərbaycan sərhədləri-
ni keçdi və Bakıya doğru hücum 
əməliyyatına başladı. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin varlığına 
son qoyuldu. Aprel işğalından 
(1920) sonra Tiflisə mühacirət 
etməyə məcbur olan Fətəli xan 
Xoyski iyunun 19-da orada “Daş-
naksutyun”un muzdlu erməni ter-
rorçusu tərəfındən qətlə yetirildi. 
Azərbaycan xalqının ümummil-
li lideri Heydər Əliyev Fətəli xan 
Xoyskinin Azərbaycan dövlətçili-
yi tarixindəki fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirmişdir. Heydər Əli-
yevin 1995-ci il 18 dekabr tarixli 
sərəncamı ilə Fətəli xan Xoyskinin 
anadan olmasının 120 illiyinin 
təntənəli surətdə qeyd olunması 
üçün geniş heyətdə təşkilat ko-
mitəsi yaradılmışdı. Onun diqqət 
və qayğısı sayəsində Tiflisdə Fətə-
li xan Xoyskinin məzarı üzərində 
xatirə abidəsi ucaldılmışdır. 


