
Bu gün hər bir soydaşımıza 
məlumdur ki, dövlətçiliyimizin azadlığı və 
müstəqilliyinin qorunub saxlanması, inki-
şaf etdirilməsi bir sıra çətin yollar hesabı-
na başa gəldi. Bu çətin yolda da xalqımı-
zın bir çox ləyaqətli övladları ölkəmizin 
müstəqilliyi, onun yenidən itirilməməsi 
uğrunda öz canlarından keçdilər. Ancaq 
bu da acı həqiqətdir ki, müstəqilliyimizin 
əldən verilməsi üçün tək xaricdə yox, 
ölkə daxilində də canfəşanlıq edənlər az 
deyildi. Bir tərəfdən erməni millətçilərinin 
təcavüzkar siyasəti, digər tərəfdən 
dövlətçiliyimizi məhv etməyə çalışan 
xarici qüvvələrin məkrli planları, bir 
tərəfdən də cılız şəxsi mənafeləri və 
hakimiyyət hərislikləri ilə onlara qoşulan 
cinayətkar ünsürlərin özbaşınalığı böyük 
əziyyətlə qazanılmış müstəqilliyimizi 
ciddi təhlükə qarşısında qoyurdu. 
Bu hadisələrlə bağlı ümumilli lider 
Heydər Əliyev 1995-ci il martın  15-də 
Azərbaycan dövlət televiziyası və radi-
osu ilə xalqa etdiyi tarixi müraciətində 
belə demişdi: “Müstəqilliyimizə qarşı 
olan təzyiqlər təkcə ayrı-ayrı dairələrin 
təzyiqləri deyil. Təəssüf ki, Azərbaycanın 
öz içərisindən çıxan adamların, vəzifə 
hərislərinin də dövlət müstəqilliyimizə 
zərbə vurmaq cəhdlərinin şahidlərisiniz”. 

Heç kimə sirr deyil ki, o zaman 
xaricdə və ölkə daxilində qruplaşmış 

xəyanətkar qüvvələr vəzifə uğrunda 
mübarizədən əl çəkmək niyyətində 
deyildilər. Lakin bu məkrli qüvvələrin 
qarşısını Heydər Əliyev şəxsiyyəti 
kəsirdi. Anti-Azərbaycan qüvvələr gözəl 
anlayırdılar ki, xalqın böyük dəstəyini və 
sevgisini qazanmış böyük siyasi xadim 
Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu 
müddətdə onlar öz istəklərinə nail ola 
bilməyəcəklər. Məhz buna görə də, 
xarici havadarlarının diktəsi ilə fəaliyyət 
göstərən daxili anti-milli ünsürlər 
ulu öndər Heydər Əliyevin 1994-cü 
ilin  sentyabrında Amerika Birləşmiş 
 Ştatlarına səfərinin vaxtını özlərinə rahat 
fürsət sayaraq hərəkətə keçdilər. 

Bir məqamı xüsusilə qeyd etmək 
zəruridir: mart hadisələri elə bir za-
manda baş vermişdi ki, Azərbaycan 
beynəlxalq aləmdə öz mövqeyi-
ni möhkəmləndirir, siyasi-iqtisadi 
əlaqələrini genişləndirirdi. Belə ki, ulu 
öndər Heydər Əliyev dünyanın bir çox 
aparıcı dövlətlərinin rəhbərləri, nü-
fuzlu beynəlxalq təşkilatlar və işgü-
zar dairələrlə yüksək səviyyəli rəsmi 
görüşlər keçirir, dövlətin mövqeyini 
dünyaya çatdırır, beynəlxalq aləmin 
diqqətini ölkəmizə cəlb edirdi. Siyasi-
iqtisadi əlaqələri getdikcə genişlənən 
Azərbaycan hökuməti mühüm müqavilə 
və sazişlər imzalayırdı. 

Bundan başqa, erməni təcavüzünün 
ağır nəticələrinin aradan qaldırılması-
na yönəlmiş sosial-humanitar tədbirlər 
həyata keçirilir, inkişafın əsas amili 
hesab olunan ictimai-siyasi sabitlik ya-
radılır, qanunçuluğun bərqərar edilməsi 
istiqamətində ciddi addımlar atılırdı. Yəni 
ölkəmizin sabit inkişaf yoluna qədəm 
qoyduğu bir vaxtda anti-milli qüvvələr 
xarici himayədarlarının havadarlığı 
ilə hakimiyyəti qeyri-qanuni yolla zəbt 
etməyə çalışırdılar.

Əlbəttə ki, xalqımız belə cəhdlərin 
bilavasitə şahidi oldu. 1994-cü ilin 
oktyabrında Rövşən və Mahir  Cavadov 
qardaşlarının tabeliyində olan  Xüsusi 
Təyinatlı Polis Dəstəsi (XTPD) 
təxribatlara əl atdı. Respublika Proku-
rorluğuna hücum edildi, Baş prokuror 
fiziki təzyiqlərə, təhqirlərə məruz qaldı. 
Dövlət orqanlarını iflic etmək, onları 
ələ keçirmək niyyətlərini gizlətməyən 
Cavadov qardaşları öz tələblərini dövlət 
qarşısında ultimativ şəkildə irəli sürdülər. 
Hadisələri tam nəzarət altında saxlayan 
ulu öndər Heydər Əliyev qan tökülmədən 
vəziyyətdən çıxmaq üçün yalnız ona xas 
olan təmkini ilə təxirəsalınmaz addımlar 
atdı. Ümumilli lider bütün siyasi par-
tiyalarla görüşərək məsləhətləşmələr 
apardı. Respublikanın görkəmli ziyalı-
larının, elm, mədəniyyət xadimlərinin, 

ağsaqqalların nüfuzu da bu prosesdə 
böyük rol oynadı. Cavadov qardaş-
larının qanlı əməllərini dayandırmaq 
mümkün oldu. Ancaq ümummilli lider 
Heydər Əliyevin böyük siyasi məharətlə 
vəziyyəti nizamlaması bir çox xarici 
və daxili düşmənlərə rahatlıq vermədi. 
Təxribatlar, qətllər, dövlət çevrilişi 
cəhdləri daha kəskin şəkil aldı. 

Xatırladaq ki, Azərbaycanda dövlət 
çevrilişinə cəhd 1995-ci ilin mart ayının 
12-dən 13-nə keçən gecə Qazaxda 
və Ağstafada başlanmışdı. Həmin gün 
XTPD-nin Ağstafa və Qazax rayon-
larında yerləşən bölməsi tərəfindən 
dövlət idarələrinə silahlı hücumlar 
təşkil edilmişdi. Məlum olduğu kimi, 
qanlı döyüşlərdən sonra XTPD dövlət 
əhəmiyyətli binaları ələ keçirmişdi. 
Martın 14-də daxili işlər naziri XTPD-nin 
buraxılması və onun üzvlərinin 3 gün 
ərzində silahı təhvil verməsi barədə əmr 
imzalamışdı. Əmrə görə, silahı könül-
lü təhvil verənlər nəinki bağışlanacaq 
(törətdikləri cinayət əməllərinə görə), 
üstəlik, DİN sistemində müvafiq işlə 
təmin ediləcəkdilər. Bundan iki gün son-
ra, yəni silahlı qarşıdurma ərəfəsində 
ulu öndər Heydər Əliyev XTDP-nin 
üzvlərinə bağışlanmaq imkanı yaradan 
xüsusi fərman imzalamışdı. Lakin qara-
güruhçular bununla razılaşmamışdılar. 
XTPD-nin başçısı Rövşən Cavadov 

Xətai rayonunun o vaxtkı  prokuroru, 
qardaşı Mahir Cavadovla birlikdə 
dövlət qarşısında şərt qoymağa cəsarət 
etmişdilər. Dövlət çevrilişinə cəhd 
edən qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin 
rəhbəri Rövşən Cavadov və onun ətrafı 
hakimiyyəti silah gücünə, qeyri-konsti-
tusion yolla ələ keçirməkdə tam israrlı 
idi. Onlar ağsaqqalları, ziyalıları, hətta 
yaşlı atalarını da dinləmədilər. Halbu-
ki, ulu öndər Heydər Əliyev Cavadov 
qardaşlarının atası Bəxtiyar Cavadovla 
da söhbət aparmış, ona oğlanlarını 
vətəndaş müharibəsi və silahlı qarşıdur-
ma yaratmaqdan çəkindirməyi tövsiyə 
etmişdi.

Martın 16-dan 17-nə keçən gecə 
paytaxtın 8-ci Kilometr qəsəbəsindəki 
XTPD qərargahı yaxınlığında başlanan 
atışmada rəsmi statistikaya görə, 22 
hərbçi, 7 mülki şəxs, 1 polis əməkdaşı 
həlak olmuş, 8 XTPD əməkdaşı öldürül-
müşdü. Hadisə nəticəsində 105 nəfər 
yaralanmışdı. XTPD rəhbəri Rövşən 
Cavadov isə hərbi əməliyyat başa ça-
tandan sonra – martın 17-də aldığı güllə 
yarasından DİN hospitalında vəfat etmiş-
di. Keçirilmiş əməliyyatlar nəticəsində 
Bakı şəhərindən, o cümlədən, keçmiş 
 XTPD-nin bazasından 208 avtomat, 
27 növ pulemyot, 13 qumbaraatan, 2 
minaatan, 4 idarə olunmayan reaktiv 
qurğu, 5 tank əleyhinə idarə olunan ra-

ket, 10 “Strela” zenit-raket kompleksi, 30 
millimetr çaplı top, 2 “QŞ” top qurğusu, 
döyüş sursatı yüklənmiş 2 “KAMAZ” 
avtomaşını, 30 müxtəlif tipli radiostan-
siya, 4 qərargah avtomaşını, 59 hərbi 
lazer cihazı, 36 hərbi maşın, digər döyüş 
sursatı, hərbi ləvazimat, habelə keçmiş 
XTPD-nin bazasından “Mersedes”, 
“Audi”, “Pejo”, “Opel” və digər markalı 20 
minik maşını, böyük ərzaq ehtiyatı, xeyli 
giliz aşkar edilib götürülmüşdü. 

1995-ci ilin mart hadisələrindən 
sonra Azərbaycanda hərbi müxalifət 
anlayışına birdəfəlik son qoyuldu. Ən 
əsası, zaman bir daha sübut etdi ki, 
xalq öz milli liderini – Heydər Əliyevi 
müstəqilliyinin təminatçısı hesab edir 
və dövlətçiliyə, müstəqilliyə qarşı çıxan 
istənilən qüvvəyə qarşı mübarizədə ulu 
öndərin yanında olacaq. Bundan başqa, 
böyük siyasi xadim Heydər Əliyev 
mart hadisələri zamanı sübut etdi ki, o, 
xalqın dəstəklədiyi həqiqi dövlət başçısı 
və dövlətçiliyi qorumağa qadir müdrik 
siyasətçidir. 

Mart hadisələrdən 26 il ötür. Bu 
müddət ərzində Azərbaycan müstəqil 
dövlət kimi, daha da inkişaf etdi və 
beynəlxalq mövqeləri möhkəmləndi. Ən 
əsası, ötən müddət ərzində Azərbaycan 
Ordusu 30 ilədək işğal altında qalan 
torpaqlarımızı düşmən torpağından 
azad etdi. Şübhəsiz, bütün bu uğurla-
rın əsasında ümummilli lider Heydər 
Əliyevin uzaqgörən və müdrik siyasətinin 
Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi 
dayanır. Məhz həmin dövrdə ölkədə 
ictimai-siyasi sabitliyin qorunub saxlanıl-
ması sonrakı uğurların əsasını qoydu, 
Azərbaycanda dövlət quruculuğu, vahid 
ordu yaradılması üçün əlverişli şərait 
yarandı. Əlbəttə, bu gün Azərbaycanın 
beynəlxalq münasibətlərin güclü akto-
runa çevrilməsi də məhz həmin uğurlu 
siyasətin qətiyyətlə davam etdirilməsinin 
nəticəsidir.

“Xalq qəzeti”
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Birləşmək qərarımız  
ölkədə siyasi həmrəylik  
ideyalarına xidmət edir

Bu fikirləri Yeni Azərbaycan  Partiyasına 
qoşulan Azərbaycan  Yurddaş Partiyasının 
sabiq sədri Gülayə Quliyeva bildirdi. O qeyd 
etdi ki, mərhum sədrimiz Mayis Səfərli 2020-ci 
ilin dekabr ayında dünyasını dəyişsə də, 
partiya üzvləri olaraq fəaliyyətimizi dayandır-
madıq. 2021-ci lin mart ayında qurultayımız 
olmalıydı. Həmin qurultaya hazırlıq iclas-
ları getdiyi bir vaxtda, paralel olaraq rayon 
təşkilatlarımızdan bizə maraqlı təklif gəlməyə 
başladı. Təklif ondan ibarət idi ki, ölkəmizdə 
mövcud olan birlik və həmrəyliyi qorumaq 
üçün YAP-a birləşməyə ehtiyac var. Bunu 
belə əsaslandırdılar ki, 27 il işğalda qalan tor-
paqlarımızı bizə qaytaran, düşməni məğlub 
edən böyük bir liderin sədr olduğu partiyanı 
seçməyin, ora birləşməyin, bundan sonra ona 
daha yaxından dəstək olmağın zamanıdır. 
Qeyd edim ki, bu qərarı verdikdən sonra YAP 
da bizim bu təklifimizi səmimi qarşıladı. Təbii 
ki, bizi də qurultaya dəvət etdilər. Mən də bu 
böyük toplantıda iştirak etdim. Bu məsələ 
qurultayın gündəliyinə salınmışdı. Biz orada 
öyrəndik ki, bizdən başqa 5 partiya da YAP-a 
birləşmək qərarı verib. Düşünürəm ki, bu 
partiyaların YAP-a qoşulmaq haqqında qərarı 
ölkədə siyasi həmrəyliyin və milli birliyin daha 
da gücləndirilməsi ideyasından bəhrələnir. 

G.Quliyeva bildirdi ki, bizim YAP-a 
qoşulmağımızla bağlı həm də siyasi 
şərait yetişmişdi. Cəmiyyətdə bir, ya iki 
partiyanı çıxmaq şərtilə, demək olar ki, 
mütləq əksəriyyət – istər vətəndaşlar və 
bütövlükdə ictimaiyyət, istərsə də siyasilər 
bu qərarımızı çox müsbət qarşıladılar. Vətən 
müharibəsində bizim qələbəmizi şərtləndirən 

əsas amillərdən biri də Ali Baş Komanda-
nımızın ətrafında sıx birləşərək nümayiş 
etdirdiyimiz milli birliyimiz və həmrəyliyimiz 
idi. Biz gələcək birliyimizi də qorumaq üçün 
belə bir addım atdıq. Çünki bu həmrəylik, 
birlik prosesinə dəstək verməliydik. Qarşıda 
bizi  böyük işlər gözləyir. Cənab Prezident də 
qurultayda vurğuladı ki, böyük qələbəmizin 
qorunub saxlanılması, eyni zamanda azad 
edilmiş torpaqlarımızda quruculuq və 
bərpa işlərinin aparıması, bundan başqa, 
ölkəmizdə həm siyasi, həm iqtisadi, həm 
də sosial islahatlar getdiyi bir zamanda 
dövlətimizin və Prezidentin yanında olmaq 
mühüm amildir. Yəni biz 6 partiya ölkədə 
siyasi həmrəylik və milli birlik ideyalarının 
inkişafına dəstək nümayiş etdirdik. 

Sonda YAP-da gələcək fəaliyyətlə rinə 
toxunan G.Quliyeva əlavə etdi ki, onlarla 
bağlı qərar qəbul edilib: “Cənab Prezident 
partiyanın gələcək fəaliyyət proqramının 
hazırlanması üçün 3 ay vaxt verib. Biz də 
bu fəaliyyət proqramında yaxından iştirak 
edəcəyik. Prezident YAP-ın nümayəndələrinə 
böyük qayıdış proqramı çərçivəsində məcburi 
köçkünlərin ardıcıl şəkildə öz torpaqlarına qa-
yıtmasında, sosial ədalətin gözlənilməsində, 
şəhid və qazi ailələrinə diqqət və qayğının 
göstərilməsində, gənc nəslin vətənpərvər 
ruhda tərbiyə edilməsində, multikulturalizm 
siyasətinin təşviq edilməsində fəal olmağa 
 çağırıb və biz də bu istiqamətdə işlərimizi 
 davam etdirəcəyik. 

Anar TURAN,  
“Xalq qəzeti”

...Adətdir bayram  axşamı 
hamı evində-eşiyində, doğma 
ocağının başında olar. Bu gün 
səngərlərdə ocağımız sönməsin 
deyə, yeni azad olunmuş 
ərazilərimizdə keşikdə duran 
döyüşçülərimizsə yenə Vətən 
ocağının başına toplaşıblar. 
Və orda, artıq cəbhə xəttində 
deyil, ölkəmizin sərhədlərində 
bu bayram günlərində hər 
ocaqdan, hər evdən bir pay 
var – qeyrət payı, işğal altında 
olan torpaqlarımızın azadlı-
ğını yaşayan oğulların sevinc 
payı... Hər evdə bayram süfrəsi 
arxasında yeri görünən zabit 
və əsgərlərimiz bu süfrəyə 
toplaşanlara arxa, dayaq olmaq 
üçün, hər kəs arxayın olsun 
deyə, yenə döyüş növbəsində 
ayıq-sayiq dayanıblar... Xalqı-
mızın Novruz bayramını qeyd 
etdiyi günlərdə azad olunmuş 
ərazilərimiz istiqamətində zabit 
və əsgərlərimiz döyüş post-
larını gücləndirməklə, ikiqat 
məsuliyyətlə xidmət aparırlar 
ki, onların yolunu gözləyənləri 
narahat edə biləcək hadisələr, 
fövqəladə hallar baş verməsin. 

Novruz sularının axar-ay-
dınlığına, Novruz tonqalının 
oduna tapınan Azərbaycan əsgəri 
də bu saat bu günləri öz yurd-
yuvasında, doğma evində keçirən, 

qələbə sevincli xalqından az 
sevinmir. Hamısı tonqal qalayır 
və o tonqalın başına yığışır... 

Novruzda tonqal qalayar-
lar... Ürəklərimizin oduyla bir 
tonqal çataq, kor qalmış, işğalçı, 
terrorçu ermənilər tərəfindən 
dağıdılmış ocaqlarımız artıq 

od alsın... O tonqalın işığın-
da işğaldan azad olunan yurd 
yerlərimizə uzanan yollara, 
ot-alaf basmış yollara, yurd 
yerlərinə işıq düşsün!.. Tonqal 
qalayaq!.. Ağrımız acımız, dərd-
sərimiz o tonqalda korun-korun 
közərib alışsın!..

“Bir daha enməz!” bayra-
ğımızın həndəvərində tonqal 
çataq!.. Torpağımız aylı-ulduzlu 
göy üzünə bənzəsin!.. Günəşin 
şəfəqləriylə qol-boyun olsun 
tonqalımız! Çünki, bu işığa 
can atmışıq yaranışdan... Od 
oğluyuq!.. 

Novruzda ox atıb at 
minərlər, niyyət eləyərlər... 
Yetərincə döyüşdük, atlarımızı 
yəhərləyib qələbə qazandıq! 
Ali Baş Komandanımızın 
rəhbərliyi ilə yürüşə çıxıb 
dünyaya səs salan qələbəyə 
imza atan döyüşçülərimizə 
eşq olsun! Arzuladığımız 
azadlıq ünvanlı yola çıxdıq 
və qələbə qazandıq. Bu dəfə 
alnıaçıq qayıtdıq döyüşdən. 
Düşmən əlində olan torpaq-
larımıza “dəmir yumruğun” 
sayəsində dəmir atlarımızın 
kişnərtisindən tez çatdıq!  
“At muraddır!”, deyirlər. Mura-
dımıza yetdik, şükürlər olsun!.. 

Novruzda il boyu qarışan 
yuxular çın olar, arzular maya 
tutar, murazlar dən tutar... Sö-
zümüzü yüz ölçüb, bir biçdik!.. 
Bu Novruzda kəlamımızı Vətən, 
qələbə şərbətindən içdik!.. Tanrı 
bu günləri bizə çox görməsin! 
Xalqımızın inamından göyərən 
Novruz sevinclərimiz solmasın, 
daimi olsun! Torpaqlarımızı 
azad, Azərbaycanımızı bütöv 
görmək arzumuz tamamına 
yetsin, inşallah! Necə deyərlər, 
Novruz alqışları sayalı olar!..

Rahib QƏRİB, 
hərbi jurnalist,  

ehtiyatda olan mayor

Dövlətçiliyə qarşı qəsdin 
qarşısını Heydər Əliyev 

müdrikliyi və qətiyyəti aldı
18 oktyabr 1991-ci ildə Azərbaycan xalqı əsrlər boyu uğrunda mübarizə apardığı və 

qan axıtdığı dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Lakin bir həqiqətdir ki,  xalqımızın əldə 
etdiyi müstəqilliyi qoruyub saxlamaq asan olmadı. Ermənilərin Qarabağa iddia-

ları və hərbi təcavüzü, eləcə də, bəzi xarici ölkələrin maraqları müstəqilliyimizə çox ciddi 
təhlükə yaratdı. Xalqın maraqlarına xidmət etməyən səriştəsiz hökumət üzvləri də xaricdən 
gələn təhlükəni aradan qaldırmağı nəinki bacarmadılar, hətta ölkədə sağlam sosial- siyasi 
mühitin formalaşmasına belə töhfə verə bilmədilər. Məhz həmin səriştəsizliyin və tarixi 
məsuliyyətsizliyin nəticəsində də xarici təhlükə unuduldu, daxili qarşıdurma alovlandı 
və ölkədə açıq şəkildə hakimiyyət uğrunda mübarizə başlandı. Yalnız ulu öndər Heydər 
Əliyevin böyük fədakarlığı sayəsində Azərbaycan güclü və müstəqil dövlət olmaq şansı 
qazandı və dünyanın siyasi xəritəsində öz layiqli yerini tutdu.

YAP nəinki Azərbaycanın, hətta 
 bütün Qafqazın siyasi palitra-

sında ən nüfuzlu və güclü partiyadır. Bu 
partiyaya qoşulmaq isə bizim üçün  böyük 
bir qürurdur. Partiya üzvlərimizin irəli 
sürdükləri bu ideya hər birimizin ürəyincə 
oldu və mart ayında keçirdiyimiz qurultay-
da qərar qəbul etdik...

Qalib əsgərin Novruzu

Bu günlər hamımız ürəyimizdəki 
 nisgili, lap bir anlığa da olsa, unutduran, 
 işıqlandıran Novruz ab-havasında yaşayırıq... 
Qəlbimizdə yeni günün gəlişinə inam göyərir. 
Neçə bölgəmizdə otuna-çiçəyinə güllələr 
çilənən bu Novruzu hərəmiz bir yerdə, 
hərəmiz bir cürə qarşılayırıq... Kimimiz əlində 
səməni evində-eşiyində, kimimiz ürəyində 
yurd həsrəti, qaçqınlıq dərdi bitib deyə, 
doğma ocağında, işğaldan azad olunmuş 
 Qarabağda. Kimimiz də əlində silah yenə 
Vətən sərhədlərinin keşiyində. Çoxumuz da 
evində, ailə ocağının başında...  Hamımızın 
ürəyində baharın odu, işığı, ürəyində torpaq-
larımızın azadlığı uğrunda mübarizəmizin 
arzulanan sonunu görmək istəyindən doğan 
qələbə sevinci...


