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AZAD MİLLƏT,
BÜTÖV VƏTƏN,
GÜCLÜ DÖVLƏT
Bu vətən üçün nələr etmədik.
Kimimiz öldük ,
Kimimiz nitq söylədik!
Orxan Vəli Qanıq

AYRILIĞIN ACISI
Həm Azərbaycan tarixində, həm də Xalq Hərəkatında ən
əsas olaylardan biri Sərhəd hərəkatıdır. Bu hərəkat ürəyi güney
sevgisiylə yanan minlərlə soydaşımızın və Azərbaycanın bağımsızlığı və bütövlüyü uğrunda savaşan Gizli Təşkilatın illərlə
arzuladığı bir proses idi ki, ilk fürsətdə xalqımız bu imkandan
çox ustalıqla yararlandı və birinci mərhələ üçün uğurlu nəticə
əldə etdi.
İndi hamının bildiyi kimi sovet ideoloji maşını insan
beynini yumaqla yeni insan-manqurt tipi yaratma mexanizmi
idi. Belə ki, sovet təbliğatı bəzən elmi, bəzən isə elmə heç bir
yaxınlığı olmayan yollarla insanın məxsus olduğu millətin yararlı
övladı kimi yetişməsində mühüm rol oynayacaq dil, ədəbiyyat, mədəniyyət və tarix üzərində həmin milləti məhvə aparan
çox ciddi, incə və sağalmaz yaralar açan əməliyyatlar aparırdı.
Məsələn millətimizin türk adının dəyişdirilməsi, soy adlarımıc
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zın dəyişdirilərək Azərbaycan türkcəsində olmayan və heç cür
izah oluna bilməyən cins kateqoriyası yaratmaq cəhdi (ov, ova,
iski, iskaya), yaxud dilimizdəki sözləri təhrif edərək dilimizin
bel sütunu olan Ahəng qanununda istisnalar oluşdurması (ışığı işıq, ılxını ilxı, Iğdırı İğdır etməklə), ədəbiyyatda formaca
milli məzmunca sosialist ədəbiyyat yaratmaq tələbi, tara, milli
bayramlarımıza və ya tarixi abidələrimizə olan münasibət, tarixdə fasiləsiz olaraq min ilə yaxın davam edən Azərbaycan
dövlətçiliyinin danılması, tarix kitablarında müxtəlif dövlətlər
tərəfindən işğal olunmuş, ya da pay verilmiş tarixi Azərbaycan
torpaqlarının unutdurulması, tarixi yaşayış yerlərimizin adının
dəyişdirilməsi, Azərbaycan türkünün dünya tarixində silinməz
izləri olan böyük imerator, sərkərdə və dövlət adamlarını gözdən
salmaq üçün (məsələn Şah İsmayıl Xətaini, Nadir Şah Əfşarı,
Ağa Məhəmməd Şah Qacarı, Məhəmməd Əmin Rəzulzadəni,
Əlimərdan bəy Topçubaşını) uğraşmaları bu əməliyyatlardan bir
neçəsidir. Sadəcə beyin yuma əməliyyatları ilə Azərbaycan türkünü dəyişdirməyin mümkün olmadığını görən SSRİ rəhbərliyi
əllinci illərdə bəşər tarixinin ən ağır cinayətinə əl ataraq yüzminlərlə Azərbaycan türkünün genetik quruluşunu dəyişdirmə əməliyyatını həyata keçirdi ki, bu əməliyyatlardan gec də olsa xəbər
tutaraq əməliyyatları əngəlləməyə cəhd etməsi Azərbaycanın
o zamankı rəhbəri İmam Mustafayevin vəzifəsindən uzaqlaşdırılması ilə nəticələndi. Sovet ideloji maşını bu cür ağır, incə və
çoxtərəfli əməliyyatlarla uyğun forma və mahiyyətdə olan yeni
insan-manqurt tipinə məxsus insanlar yaratmağa çalışırdı. Sovet
“alim” və ideoloqlarının dili ilə desək formaca milli, məzmunca
sosialist insan tipinin milli düşüncəyə, milli özünüdərkə, milli
gələnək və görənəklərə, mənəviyyata və bunların yaradılmasında əvəzsiz əhəmiyyəti olan milli mədəniyyətin, ədəbiyyatın və
c
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tarixin öyrənilməsinə və təbliğinə qəti düşmən kəsildi. Belə bir
çağda Güney Azərbaycan məsələsini, Azərbaycan torpaqlarının
müxtəlif dövlətlər tərəfindən işğal olunduğunu və millətimizin yaşadığı bütün sorunların bu ayrılıq, bu parçalanma olduğunu dilə gətirməyin cavidlərin, cavadların taleyini yaşamaqla
barışmaq demək olduğunu vurğulamalıyam. Amma bütün bu
qorxulara, yeni nəsil manqurtların bütün bu basqı və şantajlarına baxmayaraq Azərbaycan türkü vətəninin parçalandığını və
müxtəlif dövlətlər tərəfindən işğal olunduğunu vurğulayaraq
Qar yağdı düzə düşdü,
Şövqü Təbrizə düşdü.
Hamıya püşk atdılar,
Ayrılıq bizə düşdü
yaxud da
Təbriz üstü daşlıdı,
Torpağı zər qaşlıdı.
Dindirməyin Təbrizi,
Gözləri qan yaşlıdı.
deyib bu parçalanma və işğallarla barışmamış, birlik və bütövlük
sevgisini gah bayatı ilə
Arazı ayırdılar,
Suyunan doyurdular.
Mən səndən ayrılmazdım.
Zülmünən ayırdılar.
hayqırıb bu ayrılığın güc ilə, zülm ilə yadlar tərəfindən edildiyini
açıq-açığına bildirmiş, gah da dillər əzbəri olan
Təbrizim, can Təbrizim,
Sənə qurban, Təbrizim.
Düşmənə boyun əymə,
Mərd ol, dayan, Təbrizim.
c
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yaxud

Təbriz üstü Miyana,
Gül sümbülə dayana,
Oxy bülbülüm, oxu,
Bəlkə yarım oyana.
türküsünü oxuyaraq Azərbaycan türkünü Rusiyanın və İran şovinizminin ideoloji, dini, siyasi və mədəni təbliğatının təsirinə
düşməməyə, dirənməyə, birlik və bütövlük üçün mübarizəyə
başlamağa, oyanmağa, ayağa qalxmağa çağrış etmiş, ya da
Sənə qurban olum, Təbrizin yolu,
Gedənlər boş gedir, gələnlər dolu.
Sinənin üstündə yasəmən kolu,
Dərsəm öldürəllər, dərməsəm ölləm.
deyib yurd sevgisinin gücünü, bu sevgidən doğan həsrətin dözülməzliyini, qovuşmanın çətinliyini hayqırmış, gah da oxuduğu
türkülərlə
Təbrizin küçələri dolanbadolan,
Qaragilə, dolanbadolan.
Əgər məni sevmirsən, get ayrı dolan,
Qaragilə, get ayrı dolan.
Dərbənd aralı,
könlüm yaralı.
Sevirəm səni,
Ellər maralı.
zümzümə edərək bir birindən aralı düşən elimizin, müxtəlif dövlətlərin işğalı altında olan hər hansı bir yurd yerimizin millətimiz
tərəfindən unudulmadığını, qovuşmaq sevdasının və bütövləşmə
savaşının sonuclanana qədər bitməyəcəyini dilə gətirmiş, gah da
tarixi şəxsiyyətlərimiz və yurd yerlərimizlə bağlı məsəllər, atac
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lar sözü və deyilmlərlə (Şah Abbas, Nadir şah, Təbriz, Ərdəbil,
Həmədan, Gəncə, Bakı və s. şəhərlərlə bağlı çoxlu məsəllər,
atalar sözü və deyimlər var) elimizin, dilimizin, yurdumuzun və
dövlətimizin bir olduğunu xatırlatmağa çalışmışdır.
Belə bir vəziyyətdə minlərlə insanımız bu fikirləri
deyərkən, danışarkən və müxtəlif formalarda sovet təbliğatını
neytrallaşdırmağa çalışarkən millətimizin içindəki yanğını, arzu
və istəyini reallaşdırmaq üçün bir imkan yarandı. Bütün qorxu,
basqı və təhlükələrə baxmayaraq illərlə bu təbliğatı aparan, bu
fikirləri yayan, bu düşüncəni gələcək nəsillərə çatdırmağa çalışan, məktəblilərə aşılayan insanların, belə böyük bir hərəkatı
təşkil edən, ona rəhbərlik edən və bu aksiyanın birinci mərhələsinin uğurla sonuclanmasında əməyi olan hər bir soydaşımıza
və yurddaşımıza dönə-dönə təşəkkür edir, dünyasını dəyişənlərə
Ulu Tanrıdan bağışlanma diləyir, onların millətimizin birliyi,
yurdumuzun bütövlüyü və dövlətimizin böyüklüyü uğrunda çox
böyük və əvəzsiz bir iş gördüklərini deməyi özümə borc bilirəm.
Bununla yanaşı bu işin ulusumuz, yurdumuz və dövlətimiz üçün
önəmini anlamayıb, minlərlə insanın haqqını danıb, əzab-əziyyətini görməzdən gəlib bu hərəkatı ləkələməyə, müxtəlif qurumlara, adamlara və adlara bağlamağa çalışanlar var. Sərhəd
hərəkatını bəziləri DTK-nın (KQB), bəziləri müxtəlif tanınmış
şəxslərin, bəziləri isə özlərinin adına bağlamağa çalışır. Mən
XX yüzilliyin sonlarında Azərbaycanın müstəqilliyi və bütövlüyü uğrunda başlayan Xalq Hərəkatını Naxçıvanda başlayanlardan və buna rəhbərlik edənlərdən biri olaraq bu fikirdəyəm
ki, Sərhəd Hərəkatı AXC Naxçıvan MR şöbəsindən başqa heç
bir ictimai, siyasi təşkilatın və dövlət qrumunun, o cümlədən
ayrı-ayrı şəxslərin adına bağlana bilməz. Eyni zamanda bu iş
ada bağlanacaqsa bu prosesdə iştirak edən onminlərlə adamın
c
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adına bağlana bilər. On minlərlə adamın birlikdə etdiyi böyük
və şərəfli bir işi heç bir adamın-nə Bünyamin Qəmbərlinin, nə
Asəf Quliyevin, nə Arif Rəhimin, nə Nemət Pənahlının, nə Ramiz
Tağıyevin, nə Muxtar Rzayevin, nə Fərəc Quliyevin nə də bir
başqa adamın bunu mən etmişəm demək haqqı yoxdur. Sərhəd
Hərəkatını öz adına bağlamaq istəyənlər illər uzunu yazılı və
görsəl olan müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində dəfələrlə
çıxış ediblər. Amma bircə dəfə də Sərhəd Hərəkatı haqqında
ətraflı və detaylı bilgi verməyiblər. Daha çox ümumi sözlərlə kifayətlənib, hamının bildiyi məsələlərdən danışıblar. Bunu
bir də qeyd edirəm ki, Sərhəd Hərəkatını onminlərlə Naxçıvan
əhalisi edib. Əgər kimsə bunda israr edirsə buyursun başına yüz
nəfər yığıb bərpa olunmuş çəpərlərin yaxınlığında bir etiraz səsi
qaldırsın. Ya da Azərbaycanın güneyində İran rejimi tərəfindən
bütün haqları tapdanan soydaşlarımıza dəstək nümayiş etdirsin.
Əgər kimsə bunu edə bilmirsə, deməli bu hərəkatı “mən” deyən
yox, ən yaxşı halda “mən” deyən də daxil olmaqla on minlərlə
ifadə olunan-biz etmişik.
HAŞİYƏ: Xatırladım ki, məni 1980-ci ildə Naxçıvanda
1975-ci ildən Azərbaycanın müstəqilliyi və bütövlüyü uğrunda
mübarizə aparan gizli təşkilata üzv qəbul ediblər. Həmin dövrdə
Naxçıvanda digər gizli təşkilat olan Turançı təşkilat (bu təşkilatın
üzvlərindən Aydın Qasımov (Mədətoğli), Fəxrəddin Şeyxələsgərsoy (Məmmədov), Oqtay Daşoğuz, Gülağa (Allah rəhmət
eləsin) və b.) da fəaliyyət göstərirdi. Mənim üzvü olduğum Azərbaycanın müstəqilliyi və bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan
təşkilat Turançı təşkilatdan çox güclü idi. Həmin müddət bizim
Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində olan üzvlərimizdən başqa
təkcə Naxçıvanda 100 ətrafında üzvümüz var idi. Naxçıvanda
Xalq Hərəkatının başlanmasında və uğurlu fəaliyyətində Tuc
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rançı gizli təşkilat üzvülərinin də, ayrı-ayrı aydınların, yaradıcı
şəxslərin, nüfuzlu adamların və ictimai fəalların rolu çox olub.
Amma mənim də üzvü olduğum gizli təşkilat Naxçıvanda Xalq
Hərəkatının başlanmasında və uğurlu fəaliyyətində həlledici rol
oynayıb.
Kiminsə hardasa bir fikir deməsi və ya təklif etməsi bu işi
onun görməsi anlamına gəlmir. Xüsusi ilə miqyasına görə çox
geniş sahədə və böyük olçüdə təşkilatçılıq tələb edən, siyasi olaraq taktiki baxımdan yerində və zamanında edilmiş vacib, strateji
cəhətdən Bütöv və Böyük Azərbaycan hədəfi üçün çox önəmli,
ideoloji olaraq bir ulus üçün hər zaman gənclərin, elm və təhsil
adamlarının milli birlik və bütövlük yolunda tarixi bir hadisə
olaraq dəyərləndirəcəyi, mənəvi tərəfdən milli təfəkkürlü hər bir
soydaşımızın hər zaman qürur duyacağı, iqtisadi cəhətdən hər iki
tərəfdə əhalinin maddi rifah halının yaxşılaşmasına əhəmiyyətli
təsir edəcək, mübarizə imkanlarına görə on minləri əhatə edən
bir prosesin həyata keçməsində rolu və iştirakı digərlərindən həlledici olmaq bir yana heç ciddi şəkildə fərqlənməyən adamların
bunu öz adına çıxması, əhəmiyyətini kiçiltməsi və ya ləkələmə
cəhdi qətiyyən yolverilməzdir. Əvvəldə dediyim kimi, hardasa
bir fikir demək və ya bir təklif vermək ki, bunun özü belə dəqiq
deyil-bir işi o adamın etməsi demək deyil. Bir işi etmək və ya
ona rəhbərlik etmək həmin işlə bağlı bütün plan və mərhələlərin həmin şəxs tərəfindən müəyyən edilməsi, ayrı-ayrı şəxslərə
və ya qurumlara tapşırıqların həmin şəxs tərəfindən verilməsi,
həmin şəxsin müntəzəm olaraq işin gedişi ilə maraqlanması və
işin yekununda isə digərlərindən hesabat və ya nəticə ilə bağlı
bilgi alması deməkdir. Buyursunlar, belə böyük bir hərəkatı öz
adına bağlayaraq mən etmişəm və ya mən rəhbərlik etmişəm
c
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deyənlər desin görək bu dediklərimdən hansını ediblər? Düzdü,
bu hərəkatın alınmasında və uğur qazanmasında çox dostumuzun – AXC Naxçıvan MR şöbəsi İdarə Heyyətinin üzvləri Asəf
Quliyevin, Arif Rəhimin, Asif Kələntərlinin, İbrahim İbrahimlinin, Əli Şamilin, Əsgər Qəliloğlunun, Şərur rayonunun Şahtaxtı
kəndində (xatırladım ki, Sərhəd Hərəkatı Şərur rayonunda Şahtaxtı kəndində həyata keçirilirdi) Sərhəd Hərəkatına rəhbərlik
edən AXC Şərur rayon şöbəsinin fəalı və Naxçıvan Müdafiə
Komitəsi Şərur bölgəsinin rəhbəri, Gizli Təşkilatın üzvü Muxtar
Rzayevin (Şahtaxtılı), AXC Şərur rayon şöbəsinin sədri Fərəməz
Allahverdiyevin, fəallardan Əjdər Əliyevin, Telman Siyabovun,
bizim Gizli Təşkilatın üzvüləri Mehman bəyin (Allah Mehman
bəyə rəhmət eləsin), İnqilab Orxanın, Qarabağlarlı Bağır bəyin,
AXC Culfa rayon şöbəsinin sədri Ramiz Tağıyevin, bizim Gizli Təşkilatın üzvülərindən Bənəniyarlı Rza müəllimin, Ərəfsəli
Əhliman bəyin, Bayram Muradovun (Allah həm Əhliman bəyə,
həm Rza bəyə, həm də Bayram bəyə rəhmət eləsin), fəallardan
Eyvaz Həsənovun, AXC Ordubad rayon şöbəsinin sədri Fərəc
Quliyevin, Vaqif Almuradovun, Etibar bəyin, Həmidə xanımın
(Allah rəhmət eləsin), bizim Gizli Təşkilatın üzvü Şəmil bəyin,
Məhərrəm bəyin, mənim də daxil olduğum Nehrəmdə AXC Nehrəm dayaq dəstəsi İdarə Heyyətinin üzvləri Hidayət Əsgərovun,
Hüseyn Əliyevin, Əli Bayramovun (Allah Hüseyn müəllimə də,
Əli bəyə də rəhmət eləsin), Əli Rzayevin, Abasət İbrahimovun,
Nəcəfalı Cahangirovun, AXC İdarə Heyyətinin üzvü Neymət
Pənahlının və b. əmyi çox olmuşdur. Amma mən qətiyyətlə deyə
bilərəm ki, bu heç kimin adı ilə bağlı deyil. Bu ideya-birlik ideyası Azərbaycanın şimal hissəsi Çar Rusiyası tərəfindən işğal
olunandan-1813 və 1828-ci illərdən, yurdumuzu ikiyə bölən,
millətimizi bir-birindən ayrı salan tikanlı məftillərin sökülməsi
c
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idayası isə həmin məftillərin çəkildiyi andan millətimizin ruhunda və düşüncəsində yaranıb.
Arazı ayırdılar,
Suyunan doyurdular.
Mən səndən ayrılmazdım,
Zülmünən ayırdılar.
bayatısını bəlkə Sərhəd Hərəkatını mən təklif etmişəm, ya mən
etmişəm deyənlər yaradıb? Bəlkə bu bayatı
Təbriz mənəm, Xoy mənəm,
Gözlərindən doymanam.
Versələr dünya malın,
Səni əldən qoymanam.
ya da bu türkü
Arazın gəştinə bax,
Sərbazın məşqinə bax.
Dərd əlindən oxuyuram,
Deyirlər eşqinə bax.
onların təkidi ilə yazılıb? Ya da Səməd Behrənigini
Araz, Araz xan Araz,
Sultan Araz, xan Araz,
Səni görüm yanasan,
El dərdini qan Araz.
Araz səndən kim keçdi,
Kim qərq oldu, kim keçdi.
Fələk gəlsə bir söylə,
Hansı günüm xoş keçdi!
və ya Süleyman Rüstəmi
Kim deyir ki, lisanımız ayrıdır?
Nə adımız, nə sanımız ayrıdır.
c
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Nə canımız, nə qanımız ayrıdır
Ürək birdir, bədən birdir, Şəhriyar,
Vətən birdir, vətən birdir, Şəhriyar!
Beşikdəki quş yuxulu körpələr,
Dodaqları süd qoxulu körpələr,
Babaları dağdan ulu körpələr
Bizi əvəz edəcəklər, Şəhriyar,
Yolumuzla gedəcəklər, Şəhriyar!
yazmağa onlar təhrik edib?
Bir daha qeyd edirəm ki, bu ideya xalqın ruhunda, düşüncəsində işğal dövründən bu günümüzə qədər daim olub. Digər
tərəfdən ola bilər ki, həmin dövrdə bu fikri kimsə digərlərindən
öncə səsləndirsin. Bu çox mümkündür ki, bir birindən xəbərsiz
və ya bir birindən oncə Ramiz Tağıyev Culfada bir toplantıda,
yaxud mitinqdə, Asəf Quliyev Naxçıvanda bir söhbətdə və ya
mitinqdə, Neymət Pənahlı Bakıda hansısa bir toplantı və ya mitinqdə, Arif Rəhim də yenə hansısa bir yerdə bu ideyanı fikir və
ya təklif kimi səsləndirsinlər. Bu ola bilər və kimsə də bunun
mümkün olmadığını iddia edə bilməz. Bu ideyanı hər hansı bir
dostumuzun fikir və ya təklif kimi digər dostlarımızın olmadığı
yerdə və başqalarından oncə (bu oncənin həqiqətən digərlərindən öncə olub olmaması da tam dəqiq deyil) səsləndirməsi bu
hərəkatı onun etməsi anlamına gəlmir. Amma mən qəti şəkildə
bildirirəm ki, bu proses AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin rəhbərliyi və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın bütövlüyünü və bağımsızlığını arzulayan hər bir Azərbaycan türkünün düşüncə,
iradə və hərəkətinin təzahürü idi. Belə ki, bütün vətənsevərlər, o
cümlədən bizim Gizli Təşkilatın üzvləri Bakıya gedəndə Norac
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şen – Bakı (xatırladım ki, o dövrdə Şərur rayonu öncə Noraşen,
sonra İliç adlanırıldı. Bu da sovet rejiminin bizə hədiyyəsi idi
ki, Şərur elimizin və bir çox başqa yurdlarımızın (Gəncə- öncə
Yelizavetapol, sonra Kirovabad, Biləsuvar-Puşkin, Oğuz- vartaşen, Qəbələ -Qutqaşen, Beyləqan- Jdanov və s.) adını dəyişib
bizə yad adlar qoymuşdu), Bakıdan gələndə isə Bakı – İrəvan
qatarından istifadə edirdi ki, tikanlı məftillərin getməyə qadağa
qoyduğu Azərbaycanın güneyini – ordakı yurd yerlərimizi, bacı
qardaşlarımızı, xüsusi ilə Azərbaycanın sərhəd adlı yarasına sanki
bir sarğı olan Xudafərin körpüsünü görsün. Bu böyük bir millətin
illərlə qəlbində gizli saxladığı, həllini arzuladığı və düşündüyü bir məsələ idi. Mən Sərhəd Hərəkatının təklif kimi ortaya
çıxmasından (təklifin kim tərəfindən verildiyi mübahisələrinə
girmədən) birinci mərhələsinin (mənim düşüncəmlə bu Sərhəd
Hərəkatının birinci mərhələs idi. Bu Hərəkatın ikinci mərhələsi
Azərbaycanın nisbi bütövləşməsi - Azərbaycanın iki hissəsinin
Güney və Qüzey Azərbaycan ərazilərinin Azərbaycan Dövlətinin
Hakimiyyətində olması, üçüncü mərhələsi isə Bütöv və Böyük
Azərbaycan Dövlətinin qurulması olacaq) sona çatdığı anadək
həm müzakirələrində, həm təşkilatçılığında həm də icrasında
birbaşa iştirak edənlərdən biriyəm. Mən burda çalışıram ki, bildiyim, şahidi və iştirakçısı olduğum, yadımda qalan, xatırladığım
olayları, bu işdə fəal iştirak edən insanların dediklərini, yadında
qalanları, fikir və düşüncələrini obyektiv şəkildə çatdırım. Ola
bilər ki, mənim iştirakımdan kənarda hansısa olaylar olub, proseslər baş verib, təkliflər, müzakirələr aparılıb. Mən bunu istisna
etmirəm. Məhz buna görə də digər iştirakçıların fikirlərini də
verməklə bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışıram. Amma
bunu qeyd edim ki, mənim Xalq Hərəkatının Naxçıvandakı olayc
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ları və Sərhəd Hərəkatı ilə bağlı hər hansı məsələdən, olaydan,
müzakirədən və ya prosesdən bilgisiz olmağım demək olar ki,
prosüslərdə iştirakım, tutduğum mövqe (həmin dövrdə mən həm
AXC Ali Məclisinin üzvü, həm AXC Naxçıvan MR Məclisinin
üzvü, həm AXC Naxçıvan MR Şöbəsi İdarə Heyyətinin üzvü,
həm AXC Babək rayon şöbəsi Məclisinin üzvü, həm Naxçıvandakı proseslərdə aparıcı olan AXC Nehrəm dayaq dəstəsinin
sədri, həm də 1970 – ci illərin ortalarında Naxçıvanda qurulan
Azərbaycanın Azadlığı və Bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan
Gizli Təşkilatın 1980 – ci ildən üzvü idim), əlaqələrim (həmin
dövrdə AXC sədri Əbülfəz Elçibəylə, AXC İdarə Heyyətinin
bütün üzvləri ilə, Azərbaycanın digər bölgələrində önə çıxan
fəallarla, Naxçıvan MR – də önə çıxan bütün AXC öncülləri
və fəalları ilə birbaşa, çox səmimi və yaxın əlaqələrim var idi)
və imkanlarım baxımından mümkünsüz idi. Ona görə də obyektivlik və bu məsələlərdə həqiqəti bilmək, öyrənmək istəyən
hər bir insanımızın özünün araşdırma aparıb qərar verə bilməsi
üçün bəzən sadəcə olaraq şahidi və iştirakçısı olduğum, bildiyim, xatırladığımla yanaşı bu proseslərin iştirakçısı olan digər
insanların da fikirlərini və mövqeyini verməyi qərara almışam.
Əminəm ki, mənim yazdığım bu xatirələrim həm Sərhəd Hərəkatı
ilə maraqlanan bütün xalqımız, həm Sərhəd Hərəkatının ikinci və
üçüncü mərhələsini həyata keçirməli olan gələcək nəsillərimiz,
həm də çox möhtəşəm və şərəfli tariximizin bu dövrünü araşdırmaq istəyən tarixçilər və yazarlar üçün dəyərli bir mənbə olacaq.

c
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QIŞDA DA BUZLAR ƏRİYƏRMİŞ
Öncə onu qeyd edim ki, mən Sərhəd Hərəkatı ilə bağlı
xatirələrimi 2017-ci ildən yazmağa başlamışam. Xatirələrimi yazmağa başlayanda Şərurdan Muxtar Rzayevə, Culfadan Bayram
Muradova və Ordubaddan Vaqif Almuradova təxminən 20-25
bəndlik sorğu ilə müraciət edib bir çox məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışmışam. Bunu da xatırladım ki, Muxtar və Bayram
bəy Bakıda, Vaqiv bəy isə Ukraynada idi. Muxtar və Bayram
bəylə bir neçə dəfə üz-üzə görüşmüşəm, Vaqif bəylə votsap
üzərindən danışmışam. Bunlarla yanaşı bu prosesdə fəal olan və
ya əlaqəli olan Əli Şamil, Arif Rəhim, Ramiz Tağıyev, Hidayət
Əsgərov, Mərdan Novruzov, Aydın Kərimov, İbrahim İbrahimli
ilə də söhbət etmiş və müəyyən aydınlaşdırmalar aparmışam.
Mənim yadımda qalan belədir ki, 1989-cu ilin sonlarında,
təxminən oktyabr ayının sonu ya noyabr ayının əvvəli biz – Gizli
Təşkilatın üzvülərindən Asif Kələntərli, Arif Rəhim, Asəf Quliyev, Əli Şamil, mən və bir neçə iştirakını dəqiqləşdirə bilmədiyim dostumuz (adını dəqiqləşdirə bilmədiklərim bağışlasınlar)
söhbət edirdik. Orda mövcud vəziyyəti, prosesləri və edəcəklərimizilə bağlı müzakirə aparırdıq. Yadımda qalan budur ki, orda
sərhəddin içərisində qalan torpaqlar, Culfa rayonundakı qəbristanlıq və Gülüstan türbəsi ilə bağlı mitinqlərdə səsləndirilən fikir
və tələblərin (xatırladım ki, həmin dövrdə Naxçıvan ərazisizndə
sərhəd boyu böyük bir hissə yararlı torpaq sahəsinin, Culfa rayonunda qəbristanlıq və Gülüstan türbəsinin əhalinin istifadəsinə
verilməsi ilə bağlı həm Naxçıvan şəhərində, həm də Culfa rayonunda keçirilən çoxsaylı mitinqlərdə qətnamələr qəbul olunmuş,
tələblər səsləndirilmişdi) həyata keçirilməsi yollarını da müzakirə
edirdik. Müzakirələr zamanı Asəf Quliyev sərhəddə aksiyalar
keçirməyi təklif etdi (amma bəziləri deyir ki, bu təklifi Asəf bəy
verməyib. Ola bilər ki, bu təklifi Asəf bəy verməsin, amma məc
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nim yadımda Asəf qalıb və yazının davamında da mənim haqlı
olduğum ehtimalı daha çox üstünlük qazanacğını görəcəksiz).
Biz bu təklifi çox geniş müzakirə etdik. Aksiyaların yararını bir
bir dediyimiz kimi, çətinliklərini, təhlükələri və baş verə biləcək
olayları da bir bir qeyd etdik. Uzun çəkən müzakirələrdə bir neçə
aksiya keçirilməsi təklif olundu. Tonqal qalamaq, sərhədboyu
ələlə verərək insan zənciri əmələ gətirmək, mitinqlər keçirmək,
aclıq aksiyası təşkil etmək, çadır qurmaq və s. təklif olunan bu
aksiyalardan idi. Bu təkliflərdən üçü Tonqal, Zəncir və Çadır
aksiyaları üzərində duruldu. Müzakirədə qərara alındı ki, həm
mitinqlərdə qoyulan bu məsələlərin həyata keçirilməsi üçün, həm
Azərbaycanın Güneyinə sevgimizi, birlik və bütövlük istəyimizi
çatdırmaq, həm də SSRİ hakimiyyətinin və sərhədçilərin bizim
sərhəddəki aksiyalarımıza münasibətini öyrənmək məqsədi ilə
ilk öncə ən az təhlükəli olan aksiyanı - Azərbaycanın Güneyindəki sərhədboyu yaşayış yerlərindən görünən yüksəkliklərdə
Tonqal qalama aksiyasını keçirək. Müzakiə etdiyimiz bütün bu
məsələlərin AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin İdarə Heyyətinə
və Məclisinə çıxarılması Asəf Quliyevə həvalə olundu. Səhv etməsəm noyabrın ortalarında (Arif Rəhim məclisin dekabrın 1-də,
Muxtar Rzayev və Ramiz Tağıyev isə noyabrın 17-də keçirildiyi
fikrindədir) AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin Məclisində müzakirələr nəticəsində həm sərhəddin içində qalan torpaqlar, Culfa
rayonundakı qəbristanlıq və Gülüstan türbəsi ilə bağlı müraciət
qəbul olundu, həm də Güney Azərbaycanla həmrəylik məqsədi
ilə dekabırın 4-də Qüzey Azərbaycanın Güney Azərbaycanın
yaşayış məntəqələrindən görünən yüksəkliklərində Tonqal qalamaq aksiyası keçirilməsi və bu işə rəhbərliyin Asəf Quliyevə
tapşırılması haqda qərar qəbul olundu. Arif Rəhim deyir ki, AXC
Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin Məclisində dekabrın 4-də Meydan
Hərəkatının dağıdılmasının ildönümnün qeyd edilməsi ilə bağlı
c
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qərar qəbul edildi və həmin gün zəncir yaratma aksiyası qərara
alındı. Əli Şamil isə deyir ki, 4 dekabr Meydan hərəkatının il dönümü ilə bağlı təklifi Ramiz bəy verdi. Amma Muxtar Rzayevdə,
Vaqif Almuradov da, rəhmətlik bayram Muradov da dekabrın
4-də tonqal qalama aksiyasına qərar verildiyini deyir. 1991-ci il
dekabrın 14-də Naxçıvan MR Ali Məclisinin “31 dekabr Dünya
Azərbaycan Türklərinin həmrəylik və birlik günü haqqında”
qərarında bu məsələ belə verilib. “Azərbaycan Xalq Cəbhəsi
Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin 1989-cu ilin noyabrında keçirilən
Məclisi xalqın iradəsini ifadə edərək milli bütövlük və müstəqillik uğrunda mübarizəni yeni mərhələyə qaldıraraq zorakılıqla
ikiyə bölünmüş Güney və Qüzey Azərbaycan arasında humanitar,
mədəni, iqtisadi və qohumluq əlaqələrini bərpa etmək məqsədilə əsassız çəkilmiş sərhəd çəpərlərinin götürülməsi və mühəndis-texniki qurğuların sökülməsi haqqında qərar qəbul etdi.” Bu
qərardan da göründüyü kimi, AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin
noyabrın 17-də keçirilən yığıncağında Sərhəd Hərəkatı ilə bağlı
müzakirələr olub və ciddi qərarlar qəbul olunub. Burdaca qeyd
edim ki, sərhəddin sökülməsi təklifi Ramiz Tağıyev (o zaman
AXC Culfa rayon şöbəsinin sədri idi) deyir mənə (yəni Ramiz
Tağıyevə), Neymət Pənahlı (Neymət Pənahlı o zaman AXC İdarə
Heyyətinin üzvü idi) isə deyir ki, ona (yəni Neymət Pənahlıya)
məxsusdu (Neymət Pənahlının Xalq Hərəkatındakı rolunu və
yerini kimsə dana bilməz. Neymət bəyin Sərhəd Hərəkatının
təşkilatçılığında və icrasında ciddi bir rolunu görməsəm də onun
mitinqlərdə və toplantılarda çıxışı zamanı Sərhəd Hərəkatı ilə
bağlı müsbət fikirlər ifadə etməsinin və verdiyi dəstəyin hərəkatın uğurla nəticələnməsindəki rolunu küçümsəmək haqsızlıq
olar). Mən bu təklifin həqiqətən Ramiz Tağıyevə və ya Neymət
Pənahlıya məxsus olub olmadığını qəti deyə bilmərəm, ola bilər
ki, onlar kiminləsə söhbətlərində və yaxud mənim olmadığım
c
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bir yığıncaqda belə bir təklif veriblər. Ancaq mən bu təklifin
yuxarıda da qeyd etdiyim kimi ilk dəfə Gizli Təşkilat üzvü
olan bəylərin söhbəti zamanı müzakirə olunduğunun şahidiyəm.
Bunu da qeyd etməliyəm ki, bu təklifin əvvəldən Ramiz bəy,
yaxud Neymət bəy tərəfindən verildiyini mənim bilməməm ya
da eşitməməm mümkün deyildi. Eyni zamanda onu da xüsusi
qeyd etmək istiyirəm ki, biz o zaman belə bir qərar qəbul etmişdik ki, kim nə təklif edirsə təklif qəbul olunduqda həmin
işə rəhbərlik də o adama tapşırılır (məsələn, mən 1991-ci ilin
mart ayında Naxçıvanda təhsil işçilərinin tətilini keçirməyi təklif
etdiyim üçün həmin tətilə rəhbərlik mənə həvalə edildi). AXC
Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin Məclisində bu işin Asəf Quliyevə
tapşırılması, eyni zamanda o dövrdə keçirilən mitinqdə Məclisdə
qəbul olunan müraciətlə yanaşı qəbul olunan qərarın bir bəndi
kimi bu aksiyanın Asəf Quliyevə tapşırıldığının bildirilməsi də
məncə məsələnin aydınlaşmasında çox əhəmiyyətlidir.
Yeri gəlmişkən Neymət Pənahlının bir iddiasına da fikir bildirmək istiyirəm. İndi Neymət Pənahlı deyir ki, Əbülfəz
Elçibəy Sərhəd Hərəkatının əleyhinə idi. Neymət Pənahlının
sözlərindən belə çıxır ki, biz, yəni həm Gizli Təşkilat (xatırladım ki, sözü gedən Gizli Təşkilatın rəhbəri də Əbülfəz bəy idi),
həm də AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi Əbülfəz Elçibəyin qərarı
əleyhinə getmiş, Əbülfəz Elçibəyin istəmədiyi, yox dediyi bir
aksiyanı keçirmişik. Yaxud başqa cür desək, Neymət Pənahlının
sözləri bu anlama gəlir ki, biz Neymət Pənahlının sözləri, fikri
ilə hərəkət edirdik və yaxud bizi Neymət Pənahlı idarə edirdi.
Burdaca qeyd edim ki, AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi İdarə
Heyyətinin üzvülərinin böyük çoxluğu bizim Gizli Təşkilatın
üzvüləri idi. Bilindiyi kimi həmin dövrdə Naxçıvanda fəaliyyət
göstərən hər iki Gizli Təşkilat-( biri Azərbaycanın Bütövlüyü
və Azadlığı uğrunda mübarizə aparan bizim təşkilat, digəri isə
c
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Turançı təşkilat - Əbülfəz Elçibəyə bağlı idi. Mən qəti şəkildə
bildirirəm ki, həm AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi, həm də bizim
Gizli Təşkilat heç bir vaxt Əbülfəz Elçibəyin bilgisindən kənar,
razılıq vermədiyi və yaxud qarşı şıxdığı heç bir aksiya keçirməmiş, heç bir qərar qəbul etməmişik. Eyni zamanda bunu da qəti
olaraq bildirirəm ki, AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi AXC İdarə
Heyyətinin və AXC Ali Məclisinin qərarlarından kənarda yalnız
və yalnız AXC sədri Əbülfəz Elçibəyin tapşırıq və göstərişlərini
yerinə yetirmişdir. Eyni zamanda Muxtar Rzayev deyir ki, Asəf
Quliyev noyabrın axırlarında (noyabrın 20-25 arası) mənə (yəni
Muxtar bəyə) dedi ki, Əbülfəz bəyə zəng edib dedim Azərbaycanı ikiyə bölən sərhədləri sökmək istəyirik. Əbülfəz bəy dediki,
“cəsarətiniz varsa sökün”. Məncə bu Əbülfəz Elçibəyin Sərhəd
Hərəkatına yanaşması ilə bağlı hər şeyi deyir. Aydın Kərimovun
(1992-93-cüillərdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinin
müavini, Əbülfəz Elçibəyin vəkili) da fikirləri maraqlıdır. Aydın
bəy deyir ki, “1989-cu il noyabrın axırları idi. Arif Rəhimov
Bakıya gəlmişdi. Bizə zəng edib dedilər ki, Əbülfəz bəy sizi
çağırır. Getdik. Əbülfəz bəylə görüşdə mən və Arif bəydən başqa
Naxçıvan cəbhəçilərindən Elşad Salayev də iştirak edirdi. Orda
Əbülfəz bəy Elşadı Asəf bəyin göndərdiyini və Naxçıvanda sərhədləri sökmək istədiklərini dedi. Sonra Elşad bəy danışdı. Arif
bəy də belə bir fikrin olduğunu təsdiqlədi və bu prosesi 21 Azər
gününə-12 dekabra salmağın yaxşı olacağını dedi. Mən dedim
ki, əgər elə birfikriniz varsa bunu salın dekabrın 31-nə. Çünki
həmin gün bütün SSRİ yeni il bayramı keçirdiyindən bütün zabitlər də öz evində bayram keçirəcək, hamısı yeyib içəcək. Həm
onlar müəyyən qədər zərərsiz olar, həm də bayram olduğuna çox
sərt mövqe tutmazlar. Mən yalnız bu məqsədlə dekabrın 31-nə
salınmasını təklif etdim. Əbülfəz bəy isə bir az düşünüb dekabrın
31-nə salınmasının daha yaxşı olduğunu dedi. Sonra da qoy bu
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günü bayram edənlər öncə öz bayramımızı qeyd etsinlər sonra
milad bayramını dedi. Təxminən iki saata yaxın müzkirədən
sonra sərhədlərin sökülməsi və bunun 31 dekabra salınması haqda yekdil fikir yarandı. Elşad Əbülfəz bəydən üzr istəyib tələsik
Asəf Quliyevə zəng etməyə getdi”. Aydın bəyin dediklərinin
Muxtar bəyin Asəf bəylə söhbətini təsdiqləməsi də bu prosesdə
Əbülfəz bəyin rolunu anlamaq baxımından önəmlidir.
AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin Məclisində qərar qəbul
olunduqdan sonra Naxçıvan ərazisində keçirilən bütün mitinqlərdə bu qərar səsləndirilir və əhalinin bu aksiyaya qoşulmasına
çağrışlar edilirdi. Bu dövrdə hər ay AXC Ali Məclisinin yığıncağı
keçirilirdi. Mən AXC Ali Məclisinin üzvü olduğum üçün mütləq
bu yığıncaqlarda iştirak edər və hər dəfə də Əbülfəz Elçibəylə
təklikdə görüşərdim. İndi dəqiq xatırlamıram ki, AXC Ali Məclisinin yığıncağı AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin Məclisindən
öncə ya sonra keçirildi, amma mən Gizli Təşkilatın üzvü olduğum və sərhəddə keçirilməsi nəzərdə tutulan aksiyalardan xəbərdar olduğum üçün Əbülfəz Elçibəylə görüşəndə bu məsələləri
dedim. Əbülfəz bəylə görüşümüz uzun çəkdi. Əbülfəz bəy bir
çox məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirməklə yanaşı sərhəddə keçirmək istədiyimiz aksiyaların üzərində xüsusi durdu. Qısaca onu
deyim ki, Əbülfəz Elçibəy sərhəddə keçirmək istədiyimiz aksiyalarla bağlı xəbərinin olduğunu bildirib məsələnin hər incəliyi
ilə maraqlandı. Uzun müzakirənin sonunda isə Əbülfəz bəy bu
aksiyaların cox ciddi aksiyalar olduğunu, bu aksiyaların uğurlu
nəticələnəcəyi halda millətimizin taleyində xüsusi rol oynayacağını, əks halda xalq hərəkatının çox böyük zərbə alacağını, bunun
üçün də aksiyaların baş tutması üçün bütün imkanlardan istifadə
edilməsinin gərəkdiyini və Xalq Hərəkatına zərər gəlməməsi
üçün hər addımda daha diqqətli və ehtiyatlı olmağımızı bildirdi.
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YOL AYDINLADAN TONQALLAR
AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsinin Məclisində qərar qəbul
olunandan sonra biz Nehrəmdə Tonqal aksiyasına çox ciddi hazırlaşmağa başladıq. Öncə AXC Nehrəm dayaq dəstəsinin İdarə
Heyyətində bu məsələni müzakirə etdik. Aksiyanın əhəmiyyətini
və çətinliklərini nəzərə alaraq məsələnin AXC Nehrəm dayaq
dəstəsinin Məclisində də müzakirə olunması qərara alındı.
HAŞİYƏ : Xatırladım ki, bu dövrdə Nehrəm kəndində
AXC-nin 1000 nəfərə yaxın üzvü var idi ki, hər gün də yeni
üzvlər qəbul olunurdu. AXC Nizamnaməsinə uyğun olaraq biz
dayaq dəstəsində ümumi yığıncaq keçirə bilmədiyimiz üçün
kənddə dörd məktəbdə (o dövrdə Nehrəmdə iki orta məktəb,
bir səkkizillik məktəb və bir Texniki-peşə məktəbi var idi),
xəstəxanada və səkkiz məhəllədə (Qumqala, Çaylaq, Xəndək,
Təpəbaşı, Bağarası, Klub məhəlləsi (Kolxoz həyəti də deyilir),
Abşeron, Dalı Çaylaq məhəllələrində) bütövlükdə on üç dayaq
dəstəsi yaratmışdıq. Əsas qərarları AXC Nehrəm dayaq dəstəsi
İdarə Heyyətində və Nehrəm dayaq dəstəsinin Məclisində qəbul
edirdik. Məclis AXC Nizamnaməsinə uyğun olaraq hər dayaq
dəstəsinin sədri və Nehrəm dayaq dəstəsinin sədri tərəfindən
verilən bu sayın üçdə biri sayda üzvdən ibarət idi. Nehrəm dayaq
dəstəsinin qərargahında (qərərgahda yüz nəfər tutan bir zalımız
var idi) hər gün müxtəlif mövzularda müzakirələr təşkil edilir,
hər müzakirə üçün ayrı-ayrı mütəxəssislər və tanınmış şəxslər
dəvət edilirdi. Buna görə də Nehrəm dayaq dəstəsində hər hansı
məsələ ilə bağlı iş aparmaq üçün ciddi fəaliyyət göstərmək lazım
gəlirdi.
AXC Neyrəm dayaq dəstəsinin Məclisi geniş müzakirələrdən sonra məsələni dayaq dəstəsinin İdarə Heyyətinə tapşıdı və
bu aksiyalarla bağlı bütün məsələlərdə dayaq dəstəsinin sədrinə
tam səlahiyyət verdi. Məclisdən sonra bu məqsədlə dayaq dəstəsi
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İdarə Heyyətinin üzvləri Hüseyn Əliyev, Hidayət Əsgərov, Əli
Bayramov, Əli Rzayev, Səfəralı Məmmədov, Nəcəfalı Cahangirli, Abasət İbrahimov və dayaq dəstəsinin fəalları həm dayaq
dəstəsinin üzvüləri, həm də əhali arasında çox ciddi iş aparmağa
başladılar.
Aksiyanın dünyanın ən böyük, ən qəddar və xalqımıza
qarşı ən qatı düşmən imperiyası olan sovet imperiyasının sərhəddində, digər tərəfdən isə yenə qəddarlığı və xalqımıza düşmənliyi ilə heç də sovet imperiyasından geri qalmayan, Azərbaycan
torpaqlarının 700 min kv. km-dən böyük ərazisini işğal altında
saxlayan İran dövlətinə yönəldiyini göz önünə aldıqda nə qədər
qorxulu, təhlükəli və ağır olduğunu anlamaq məncə çətin deyil.
HAŞİYƏ : Nehrəm kəndi sərhəddə yerləşdiyi üçün kənd
əhalisi çox əziyyət çəkmişdi. Bəzən heyvanı sərhəddə yaxınlaşdığı, bəzən heyvanını qaytarmaq üçün özü yaxınlaşdığı, bəzən isə
təhlükəli olduğunu bilmədiyindən uşaqlar (o zaman məktəblilər
tez-tez dağlara gəzməyə gedirdi. Bu gəzintilərdə uşaqlar bəzən
bilmədiyindən sərhəddə yaxınlaşırdı ki, bir anın içində sərhədçilər gəlib məktəbliləri tutub aparır, uzun sorğu-sualdan, məktəb
direktorunun, kənd sovetinin ya da başqa bir rəhbər işçinin yaxud
sərhədçilərlə əlaqəli işləyən bir nehrəmlinin gəlişindən sonra
məktəbliləri buraxırdılar. İş məktəblilərin buraxılması ilə bitmirdi. Onların valideyinləri uzun müddət bunun müxtəlif formalarda
əziyyətini çəkirdi. Bu sorunla üzləşən camaat tez-tez ora-bura
çağrılır, get-gələ salınır, izahat tələb olunur və müxtəlif hüquqi
və psixoloji basqılara uğrayırdı. Buna görə də hər bir AXC üzvünə və hər bir soydaşımıza aksiyanın əhəmiyyəti ilə yanaşı
onların əndişələrini, qorxu və narahatlıqlarını aradan qaldırmaq
üçün geniş izahat verməyə ehtiyac var idi. İndi üstündən on illər
keçəndən sonra düşünürəm ki, biz bütün bu işlərin öhdəsindən
bacarıqla gəldik.
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Biz çalışırdıq ki aksiyada həm əhalinin kütləviliyiyi, coşğusu təmin olunsun, həm aksiya tam təhlükəsiz keçsin, heç bir
qarşıdurma olmadan başa çatsın, gələcək aksiyaların baş tutmasına təsir edəcək, mane olacaq pozuculuq və təxribatlara imkan
verməyək, həm də güneydəki qardaşlarımıza vermək istədiyimiz
sevgi, birlik və bütövlük istəyi ısmarışlarımını onlarda inam və
umud yaradacaq şəkildə Azərbaycanın Güneyinə çatdıra bilək.
Bu məqsədlə biz aksiya ilə bağlı hər məsələni bütün incəliklərinə qədər dönə-dönə götür – qoy edir, dəfələrlə eniə - boyuna
dartışırdıq. Tonqalın harda qalanması üçün AXC Nehrəm dayaq
dəstəsi İdarə Heyyətinin üzvlərindən Hüseyn Əliyev, Hidayət
Əsgərov, Əli Bayramov və Əli Rzayevlə birlikdə Nehrəm dağlarına dörd – beş dəfə baxış keçirdik. Müəyyən etdiyimiz yerlərin hər biri haqqında geniş müzakirələr apardıq. Son nəticədə
Azərbaycanın güneyində soydaşlarımız tərəfindən rahat görünə
bilməsi üçün sərhəddə yaxın olan və dəmir yolunun Qızıl Vəng
stansiyası tərəfdə yerləşən dağların üstündə durduq. Tonqal qalayacağımız yerin müəyyən edilməsində dayaq dəstəsinin fəalları
ticarətlə məşğul olan Rafiq Əliyev, Texniki peşə məktəbinin
müəllimi Əli Novruzov və Araz Su Elektrik Stansiyayında işləyən Ələkbər Niyazov bizə çox yardımçı oldular.
Tonqalda istifadə edəcəyimiz yanacaq materiallarının –
müəyyən miqdar neft, avtomobil təkəri və ağac–hazırlanması
və dekabrın 4 – də tonqal qalayacağımız dağa daşınması dayaq
dəstəsinin fəallarından, Müdafiə Komitəsinin üzvü, əsgəri xidmətini Əfqanıstanda keçirən Qafar Məmmədova tapşırıldı.
Hər gün AXC Nehrəm dayaq dəstəsinə və məhəllələrdə qurulan dayaq dəstələrinə yüzlərlə nehrəmlinin yığışmasına
baxmayaraq camaatda aksiya ilə bağlı bir narahatlıq, bir nigaranlıq var idi. Belə bir aksiya ilk dəfə olduğundan biz özümüz
də rahat deyildik. Bu narahatlıq və nigaranlığa DTK–in, milisin
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(o zaman polisə milis deyilirdi), sərhədçilərin, mərkəzi və yerli
hakimiyyətin bizi bu aksiyadan çəkindirmək üçün yaydığı şayələri, apardıqları təxribat xarakterli təbliğatı da gələndə iş daha da
ağırlaşır, daha da çətinləşirdi. Xatırladım ki, sadəcə Nehrəmdə
deyil, bütövlükdə Naxçıvanın hər yerində belə söz-zöhbətlər,
şayələr yayılırdı və cəbhədaşlarımız da bü təxribatların qarşısını
almaq üçün həqiqətən çox ağıllı hərəkət edir, çox böyük fədakarlıq göstərirdilər. Nehrəmdə əvvəl belə bir söz yayıldı ki, Tonqal
aksiyasına gedənlərin hamısını işdən çıxaracaqlar. Bu təbliğatın
insanlara təsir etmədiyini görüb şayə yaydılar ki, Tonqal aksiyasına kim qoşulursa DTK və milis orqanları onları siyahıya alır
və hamısını gecəynən evlərindən götürəcək. Dayaq dəstəsinin
qərargahında keçirilən müzakirələrdə, qərargah önünə toplaşan
camaata müraciətlərimizdə DTK–nın da milisin də belə bir imkanının və gücünün olmadığını, onların da içərisində vətənsevər
insanların olduğunu və onların bizə verdiyi məlumata görə bu
söz–söhbətin heç bir əsasının olmadıəğını və əhalini qorxutmaq
üçün yayıldığını bildirməklə bu təxribatın da qarşısını aldıq.
HAAŞİYƏ : “DTK-da və milisdə də vətənsevər insanlar var və onların bizə verdiyi məlumat” fikri yüz faiz həqiqət
deyildi. Belə ki, nə DTK-dan, nə də milisdən heç kim bizə belə
informasiyalar verməmişdi. Düzdü bizim DTK ilə əlaqəsinin
olduğunu bildiyimiz (DTK-nın rəsmi işçilərindən söhbət getmir) insanlar bizə müəyyən məlumatlar verirdi, milislərlə söhbətimizdə bəzi fikirlər səslənirdi, amma buların düz, ya yalan
olduğunu, nə məqsədlə verildiyini öyrənmək imkanımız yox idi.
Amma biz yuxarıda qeyd etdiyim fikirlərimizlə, həm DTK-nın
və milis orqanlarının özünün də içinə şübhə toxumu səpmək,
həm həqiqətən bu orqanlarda da vətənsevər insanlar varsa onları ürəkləndirmək, cəsarətləndirmək və həm də əhalidə bizə
və aksiyaya inam, hərəkətlərində cəsarət yaratmaqla aksiyanın
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güclü şəkildə baş tutması məqsədini güdürdük. Sonrakı proseslər
doğru yolda olduğumuzu və demək olar ki, məqsədimizin böyük
ölçüdə reallaşdığını göstərdi.
Həbs təxribatının da bir işə yaramadığını görən hakimiyyət bizimlə danışıqlara getməyə məcbur oldu. Ən müxtəlif
səviyyəli orqanların rəhbərləri ilə olan danışıqlarımızda onlar
bizi bu aksiyadan çəkindirməyə çalışır, hərdən bizə müxtəlif
şirinikləndirici təkliflər edirdilər. Biz isə aksiyanın təhlükəsiz,
qarşıdurma olmadan coşğulu keçməcinə nail olmaq üçün bütün
bacarıq və imkanlarımızdan istifadə edirdik. Dsanışıqlarda bizim
qəti mövqeyimizi bildikdə hər dəfə danışığa gələnlər sərhədçilər
də, DTK-çılar da, hakimiyyət nümayəndələri də bizə sərhəddə
yaxın getməməyi xəbərdar edirdilər. Bizim sərhəddə yaxın getməyəcəyimizə əmin olduqdan sonra arxayınlaşır və onların da
bizimlə heç bir işinin olmayacağını bildirirdilər. Bu danışıqlar
həm də bizə əhalidə hakimiyyətin gücsüz olduğuna, xalqın isə
haqlı və güclü olduğuna inam yaratmaq üçün iş aparmaq imkanı
verirdi.
Bütün bunlara baxmayaraq əhalidə bir tədirginlik var idi.
Yayılan şayələrin, hakimiyyət tərəfindən edilən basqıların hesabına və aksiyanın təhlükəlilik dərəcəsinə görə hətta bütün fərdləri AXC üzvü olan ailələr belə bu aksiyada bir üzvü ilə təmsil
olunmağı qərara almışdı. Belə ailələrdən hətta mənə yaxınlaşıb
“fikirləşdik ki, ailəni başsız qoymayaq, heç olmasa birimiz ölsək
də birimiz ailənin üstündə olaq”, yaxud “nə olur olsun, deyirik
mən gedim, oğlum cavandı o qalsın” deyə bildirənlər vardı.
Əvvəl belə qərara almışdıq ki, dekabr ayını 4-də yığışırıq
AXC Nehrəm dayaq dəstəsini qarşısına ordan yürüşlə gedirik
tonqal qaladığımız yerə. Amma dekabrın 3-də nə rayonun, nə də
Naxçıvanın başqa yerlərindən gələn olmayacağını və əhalinin
c

25

C

də təşviş içində olduğunu görüb aksiyaya az adamın qatılacağını bildiyimizdən avtomobillərlə getməyi qərara aldıq. Dekabrın dördü səhər tezdən, saat 9-da İdarə Heyyətinin üzvləri və
bəzi fəallar Nehrəm dayaq dəstəsinn qərargahına gəldi. Qafar
Məmmədov da idarə etdiyi Kamaz maşınında 20 litrlik qabda
neft, 10-15 avtomobil təkəri və bir miqdar da kəsilib, doğranmış
ağac qərargahın qarşısında gözləyirdi. Bir azdan Yusif Həsənov
idarə etdiyi avtobus, Kamil Sadiqov idarə etdiyi Qaz-53, Rafiq
Əliyev, Əli Novruzov, Adil Novruzov, Sadıq Sadıqov Jiqulu,
Əli Rzayev Moskviç, Allahverdi Həsənov Qaz 24 markalı maşınları ilə gəldilər. Camaat da yavaş-yavaş toplaşıdı. Təxminən
200 nəfər olduq. Saat 12-də qərargahın qarşısından yaşlılar minik avtomobilləri və avtobusla, digərləri isə Kamil Sadiqovun
idarə etdiyi Qaz 53 markalı və Qafar Məmmədovun idarə etdiyi
Kamaz markalı maşınlara minərək yola düşdük. Təxminən yarım saat sonra tonqal qalayacağımız dağın ətəyinə çatdıq. Bütün təhlükələrə qarşı İdarə Heyyətinin üzvləri hamıdan qabaq
tonqal qalayacağımız dağın başına çıxdı. Sərhədçilərdə həmişəki
iş rejimindən ciddi fərqlənən heç bir hərəkətlilik yox idi. Hər
şeyin normal olduğunu, heç bir qeyri adilik olmadığını müəyyən
etdikdən sonra aksiya iştirakçılarına yuxarı qalxmağa icazə verildi. Azərbaycanın güneyindən, Arazın o tayından çox geniş bir
ərazi açıq-aydın görünürdü. Bizim dağın başına qalxmağımızla
sərhədçilərdə də bir hərəkətlilik yarandı. Həm sayları çoxaldı, həm hazırlıqları (silahlanmaları və yanlarında itin olması)
yüksəldi, həm zirehli texnikalar gəlməyə başladı, həm də çoxlu
zabitlər göründü. Sərhədçilər bizi biz də sərhədçiləri diqqətlə
izləyirdik. Sərhədçilər bizim onlarla heç bir işimizin olmadığını,
hətta sərhəddə tərəf düşmədiyimizi görüb bir az rahatlasalar da
biz tədbiri qurtarana qədər yüksək hazırlıq vəziyyətində oldular.
Dağin başında bir-birindən təxminən 10 metr aralı olmaqc
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la üç yerdə odunlardan tonqal qaladıq. Saat 13-də (günorta 1-də)
tonqalların üçünü də yandırdıq. Tonqallar çox gur yanırdı və
alov çox hündürə qalxırdı. Öncədən belə qərara almışdıq ki, elə
edək tonqallar uzun müddət, hətta qaranlıq düşəndə də yansın.
Avtomobil təkərləri məhz bu məqsədlə gətirilmişdi. Təxminən 2
saat müddətində ağaclarımız yandı. Ağaclardan qurulan tonqallar
yanıb qurtarana yaxın öncə hər tonqalın yanında bir avtomobil
təkərləri yandırıldı. Qaranlıq düşənə yaxın, təxminən saat 5-də
üst-üstə yığdığımız digər təkərləri də yandırıb ordan ayrıldıq.
Sonradan dəmir yolunda, Araz SES-də işləyənlərdən öyrəndik ki,
təxminən saat 19-a (7-yə) qədər tonqallar yanıb və hər tərəfdən
aydın görünüb.
Muxtar Rzayev də dekabrın 4-də Şahtaxtı kəndində
tonqallar qalandığını bildirir. Vaqif Almuradov isə həmin gün
Ordubadda Aza kəndindən Meğri rayonu ilə sərhəd olan Kotam
kəndi yaxınlığında yerləşən 23-cü sərhəd zastavasına qədər bütün
yaşayış yerlərində tonqallar qalandığını və tonqal aksiyasında
10.000 adamın iştirak etdiyini deyir. Ramiz Tağıyev isə dekabrın
4-də Yaycıda, Culfa şəhərində və Cuğada tonqallar qalandığını
və sərhəd boyu zəncir düzüldüklərini deyir. Ramiz bəy də minlərlə adamın iştirak etdiyini bildirir.
Aksiyanın heç bir sıxıntı, qarşıdurma olmadan, heç kəsin burnu qanamadan, əksinə adam az olmasına baxmayaraq
(adətən bizim aksiyalarda o qədər çox adam iştirak edirdi ki, indi
200 nəfər bizim üçün çox az idi) düşündüyümüzdən daha yaxşı keçməsindən çox rahatlanmışdım və sevincimdən yerə göyə
sığmırdım. Bu həm də bundan istifadə edib 12 dekabr Zəncir
aksiyasının daha üstün səviyyədə keçirməyimizə imkan verirdi.
Nehrəmdə keçirilən Tonqal aksiyasında və bütövlükdə
Sərhəd Hərəkatında fəal iştirak edənlərdən yadımda qalanlar:
Hüseyn Əliyev, Hidayət Əsgərov, Əli Bayramov, Əli Rzayev,
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Səfəralı müəllim və Cabbar Məmmədov (Lətən) qardaşları,
Nəcəfalı Cahangirov, Qafar Məmmədov (Səsərannı), Heydər
Axundov, Qadir və Əmir Kərimovlar, Abasət, Əlövsət və Ədalət
İbrahimov qardaşları, Sabir İbrahimov, Cavid Salmanov, Vəli
Həmzəyev, Əjdər Mustafayev, Allahverdi Həsənov, Əli Novruzov, Rafiq Əliyev, Vaqif Axundov, Adil Novruzov, Bəşir Əsgərov, Nağı (Əmi) və Qüdrət Mirzəliyevlər, Ələsgər Babayev,
Fərzalı Vahabov, Əli İbrahimov(Əlişdan), Baxşəli Məmmədov
(qaqet), Müslüm və Ədalət (bobul) Vəliyevlər, Zakir və Akif
(Kotu) Hüseynov qardaşları, Hüseynalı (Babışdan), Məhəmməd
(Məxi) və Bayram Ələkbərov qardaşları, Akif (Ako) Heseynov,
Yusif Həsənov (dırnıs), Abbas və Əli (müəllim) Nağıyev qardaşları, Camal Fətullayev, Kifayət Rzayev, Əkbər Əliyev, Əbülfəz
Abdullayev(Əbo), Camal və Cəlal Abbasov qardaşları, Ələkbər
Niyazov(Əpoş), Əhməd və Müslim Vahabov qardaşları, Əbülfəz
İbrahimov, Kamil Sadiqov (göyçək oğlan), Bilal Məmmədov
(Qara Qəmbərin oğlu), Vaqif Cəfərov, Qasım Qasımov (Şellov), Əbülfəz Vəliyev, Hidayət Heydərov, Səməd Əhmədov,
Ələkbər Ələkbərov (Anton), Fərhad Neymətov, Arif Neymətov,
Arif Məmmədov (Həsən oğlu), Məhəmmədəli Bağırov (Məmiş),
Eyvaz Məmmədov (Lətən), Aşır Müştəliyev, Əsgər Həsənov
(Əlqafaroğlu), Cəmil Məhərrəmov, Sadıq Sadıqov, Arif Mirzəliyev, Əli (Əlan) və Rza Əliyevlər, İsmayıl Qurbanov, Məhəmməd
Mehdiyev çox fəallıq göstəriblər.
1989-cu il dekabrın 4-də Ordubadda, Culfada, Nehrəmdə,
Böyükdüzdə və Şahtaxtında tonqal qalandı.
Ordubadda Sərhəd Hərəkatına AXC Ordubad rayon şöbəsinin sədri Fərəc Quliyev rəhbərlik edirdi. Vaqif bəy deyir
ki, Ordubadda Sərhəd Hərəkatının uğurla baş tutmasında Fərəc
bəy və onun özü ilə yanaşı Şəmil bəyin, Etibar bəyin, Həmidə
xanımın (Allah rəhmət eləsin), Məhərrəm bəyin, Sevil xanımın,
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Alçın bəyin, Qüdrət müəllimin, İlqar Səidoğlunun, Hicran Kərimlinin, Asəf Kərimlinin, Həbib İsmayılovun, Azadan İsrafil
Həsənovun, Mübariz bəyin, Əli Nəcəfovun, Sabir Əhmədovun,
Rövşən Şəfiyevin, Dırnıslı Rəfail bəyin (Allah rəhmət eləsin),
Hikmət həkimin, İsmayıl bəyin (kino İsmayıl deyirdilər(Allah
rəhmət eləsin)) böyük əməyi olmuşdur. Culfada Sərhəd Hərəkatına Culfa rayon şöbəsinin sədri Ramiz Tağıyev rəhbərlik edirdi. Ramiz bəy qeyd edir ki, Culfa rayonunda bu proseslərdədə
Bənəniyar, Göydərə, Kırna, Yaycı, Əbrəqunus, Gülüstan, Xanağa
kəndlərində mübarizə əzmi daha yüksək idi. Həsən, Fətəli, Rza,
Vaqif, Nurəddin, İslam, Qəmbər, Nüsrət, Eyvaz, Möhsün kimi
kənd ziyalıları öz kəndlərinin bu aksiyalarda iştirakını yaxşı təşkil
edə bilmişdilər. Bununla yanaşı Bayram Muradov (Uca Yaradan
o dünyasını versin) bildirirdi ki, Culfa rayonunda Ramiz bəylə
yanaşı, Mahmud Rzayev, Əhliman bəy Ərəfsəli (Uca Yaradan
o dünyasını versin), Eyvaz Hüseynov, Şəhriyar bəy, Əşrəf bəy,
Zahir bəy və b. Sərhəd Hərəkatının uğurla nəticələnməsində
mühüm rol oynamışlar. Burdaca qeyd etməliyəm ki, Ramiz Tağıyev Culfa rayonunda həm Xalq Hərəkatına, həm də Sərhəd
Hərəkatına rəhbərlik etməklə yanaşı Culfada dəmiryolçuların
tətillərinin təşkilində və keçirilməsində də çox əmək sərf edib.
Şərur rayonunda Sərhəd hərəkatı rayonun sərhəd kəndi
olan Şahtaxtı kəndində keçirilirdi. Muxtar bəy, Sərhəd Hərəkatında minlərlə insanın iştirak etdiyini, sərhədyanı kəndlərdə
tonqallar qalandığını, bu proseslərdə iştirak edənlərin xəstəliyi ilə bağlı böyük qisminin adlarını unutduğunu və çox az bir
qisminin adını xatırladığını dedi. Şahtaxtında keçirilən Sərhəd
Hərəkatına bizim Gizli Təşkilatın üzvlərindən olan, AXC Şərur
rayon şöbəsinin fəalı Muxtar Rzayev rəhbərlik edirdi. Şahtaxtı
kəndindəki bütün aksiyalarda AXC Şərur rayon şöbəsinin sədri
Fərəməz Allahverdiyev, İnqilab Orxan, Mehman bəy (Qaraağac),
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Əjdər Əliyev, Telman Siyabov, Bağır bəy (Qarabağlar), Mahmud
müəllim, Qabıllıdan Meydan bəy, Qarabağlardan Xudeş Əsgərov,
Aləm bəy, Zəka bəy cox ciddi xidmət göstərmişlər.
Böyük Düzdə Tonqal aksiyasına AXC Babək rayon şöbəsinin fəalı Həsən bəy Əliyev (Piket Həsən) rəhbərlik edirdi.
Həm bütövlükdə Xalq Hərəkatında, həm də Sərhəd Hərəkatının
öncə Böyükfüzdə keçirilən Tonqal aksiyasında, sonra isə Zəncir
və Çadır aksiyalarında Hümmbət bəy, Vəli müəllim, Mirəşi bəy,
Çalxanqaladan İbrahim müəllim, Xıncov kəndindən Səpbi bəy
(adətən belə çağrıldığına yadımda belə qalıb) və Təzə kənddən
olan cəbhəçilər fəallıq göstərirdilər.
Nehrəmdəki proseslərə isə nehrəmlilərlə yanaşı Tumbuldan Babalı bəy, İlyas Həsənov, Babək qəsəbəsindən Mərdan
Novruzov, Mirməhəmməd Seyidov, Müslüm Vəliyev, Qurban
Süleymanov, Həşim Məmmədov, Rövşən və İlham Babayevlər,
İslam Vəliyev, Qulamhüseyn Salmanov, Arzu Rzayev, Akif Rəhimov, Hikmət Cəlilov, Natiq Hüseynov, Kərimbəyli kəndindən
Rafiq bağırov və Ələddin İsmayılov, Qoşadizə kəndindən Hüseyn Talıbov, Səməd İsyev, Ağa Seyidov, Çeşməbasar, Güznüt
və digər kəndlərdəki cəbhəçilər böyük dəstək verirdi. Bunlarla
yanaşı yadımda qalanlardan Babək rayonunun Cəhri kəndindən
Abbas Rzayev, Qadir Qadirzadə, Ələsgər kişi (Uca Yaradan o
dünyasını versin), Nəzərəbad-Didivar kəndlərindən Mircabbar
ağa, Rüstəm bəy (Uca Yaradan o dünyasını versin), Asif bəy,
Teymur bəy, Qurban Yediyarov, Vahid müəllim, Qaraxanbəyli
kəndindən Səyavuş, Nurəddin, Mərdan (Allah rəhmət eləsin) və
Şahin Mustafayevlər, Surxay bəy, Qəzənfər bəy, Sirab kəndindən
Mikayıl Rəhimov, Zaleh Novruzov və Sabir Novruzovlar, Niyaz
bəy, Təhməz bəy, Qaraqala kəndindən Elşad bəy, Məzrə kəndindən Atdıxan bəy, Əliabad kəndindən İlham bəy, Qəhəman bəy,
Ədalət bəy, Yarımca kəndindən Hüseyn Bağırov, Qafar Talıbov,
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Cavanşir Neymətov, Qoçaman Mahmudov, Məhərrəm İsmayılov,
Məhərrəm Süleymanov, Fətulla bəy, Hüseyn Heydəroğlu, Rizvan Məmmədov, Oruc Süleymanov, Uzunoba kəndindən Fərəc
Yusifov, Vayxır kəndindən Maşallah bəy, Payız kəndindən Əli
bəy, Xətai kəndindən (keçmiş Sovetabad) Əli bəy, Abbas bəy,
Elşad bəy, Məhərrəm bəy, Zeynəddin kəndindən Nuriddin bəy,
Nəbi bəy, Qahab kəndindən Hüseyn bəy, İsmayıl bəy, Şəkərəbad kəndindən Həsən bəy, Qaraçuq, Şıxmahmud, Kərməçataq,
Yuxarı və Aşağı Buzqov və b. kəndlərdən olan cəbhəçilər Xalq
Hərəkatında, o cümlədən Sərhəd Hərəkatında da müxtəlif formalarda fəal iştirak ediblər.
Bununla yanaşı Naxçıvan şəhərində yaşayan cəbhəçilərdən Əsgər Qəliloğlu, Məmməd İsmayılov, Kazım Teymurli, İlyas
Axundov, Oqtay (bu beş nəfər həm də bizim gizli təşkilatın üzvləri idi) və Kəramət Baxşəliyevlər, Səxavət bəy, Əli bəy (Allah
rəhmət eləsin(trikotaj), Qəhrəman bəy, Abbas bəy(cəhrili), Əmir
bəy, İman bəy, İlham Sadiqov, Bayram Əhmədli, Əbil Babayev,
Asif və Səfəralı Vəliyevlər (ata-oğul), Vidadi Mahmudov, Elşən
bəy, Qurbanov Mustafa, Şücaət bəy, İbrahim Novruzov, İbrahim
Salayev, Oqtay Daşoğuz, Fəxrəddin Şeyxələsgərsoy (hər ikisi
turançılardan), Şahbuz rayonundan Rasim Əhmədov, Fərzuq Seyidbəyli, Sahib Əhmədov, Əhməd bəy, Natiq bəy, Mirəli bəy,
Seyid bəy, Kərəm bəy, jurnalistlərdən Telman Quliyev, Hüseyn
Əsgərov, Qahirə xanım, Fəridə xanım həm Sərhəd Hərəkatında,
həm də bütövlükdə Xalq Hərəkatında çox fəal idilər.
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“QOL VERDİN BOYNUNU QUCAQLAMAĞA”
Tonqal aksiyanın hakimiyyət tətəfindən aparılan təbliğat və
təxribatlara baxmayaraq qalmaqalsız, sərhədçilər və hakimiyyət
orqanları ilə heç bir qarşıdurma, toqquşma və narahatlıq olmadan
keçməsi həm əhalidə olan qorxunu aradan qaldırdı, həm camaatda bizə böyük inam yaratdı, həm də bizim özümüzdə aksiyaları
davam etdirməyə bir təkan oldu. Düzdü biz əvvəldən dekabrın
12 – də Güney Azərbaycanda baş vermiş 21 Azər inqilabının
il dönümü günü də sərhəddə Güney Azərbaycanla həmrəylik
tədbiri keçirməyi düşünmüşdük. Amma bu tədbirin forması və
keçirilib-keçirilməməsi haqda qəti qərar qəbul etməmişdik. Dekabrın 4–də keçirilən Tonqal aksiyasının uğurla baş tutması bizi
daha da ruhlandırdı və səhv etməsəm dekabrın 5–də biz yığışıb
dekabrın 12–də 21 Azər İnqilabı günü münasibəti ilə Güney
Azərbaycanla Həmrəylik aksiyası keçirməyə qərar verdik. Bu
dövrdə üç Baltik Respublikasının paytaxtında–Vilnusda, Tallində və Riqada insanlar əl-ələ tutaraq zəncir əmələ gətirməklə
həmrəylik aksiyası keçirmişdi. Biz də bu aksiyanı örnək alaraq
Azərbaycanı ikiyə bölən sərhəd boyu əl-ələ tutaraq zəncir yaradıb
güneydəki qardaşlarımızla 21 Azər günü üçün həmrəylik nümayiş etdirmək qərarına gəldik. Bu qərarımız da həmişə olduğu
kimi həmin günlərdə keçirilən mitinqdə elan olundu və əhaliyə
müraciətlər edildi. Bununla yanaşı dekabrın 12–nə çox az vaxt
qaldığı üçün AXC–nin Naxçıvandakı bütün rayon şöbələri və
dayaq dəstələri vasitəsi ilə əhali arasında çox ciddi təbliğat və
təşviqat işi apardıq.
Biz Nehrəmdə dekabrın 12– ə də Tonqal aksiyasında
olduğu kimi çox ciddi hazırlaşdıq. Tonqal aksiyasının uğurlu
keçməsi həm AXC Nehrəm dayaq dəstəsinin üzvlərinin, həm də
AXC üzvü olmayan amma ictimai həyatda fəal olan insanların
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Zəncir aksiyasına marağını artırdı. Belə ki, hər gün Nehrəm
dayaq dəstəsinin qərargahına gündüzlər 50-100 arası, axşamlar
isə 150 ətrafında cəbhəçi gəlirdi. Tonqal aksiyasından sonra dayaq dəstəsinin qərargahına gələnlərin sayı həddən artıq artaraq
gündüzlər 150-200 adama, axşamlar isə 250-300, bəzən isə 400
adama çatırdı. Bütün bunlar Zəncir aksiyasının daha kütləvi və
möhtəşəm keçəcəyinə işarə idi. Buna baxmayaraq dayaq dəstəsi
İdarə Heyyətinin üzvləri və fəalları əhali arasında çox ciddi iş
aparırdı. Nehrəm dayaq dəstəsinə daxil olan bütün dayaq dəstələrində yığıncaqlar keçirdik, həm aksiyanın əhəmiyyətini, həm
bizim məqsədlərimizi, həm də əhalinin iştirakının yararlarını
yığıncaq iştirakçılarına çatdırdıq.
Haşiyə: Nehrəm kəndi böyük olduğundan dayaq dəstəsinə
üzv olanların sayı çox idi. AXC Nizamnaməsinə görə dayaq
dəstəsinin yığıncaqlarında üzvlərin yarısından çox iştirak etdikdə yığıncaq səlahiyyətli sayılırdı. Nehrəmdə isə dayaq dəstəsi
üzvlərinin yarısının iştirakı ilə yığıncaq keçirmək üçün nə yer
var idi, nə də imkan. AXC Nizamnaməsini pozmamaq və dayaq dəstəsinə üzv olanların hamısının qəraralma prosesində iştirakını təmin etmək üçün Nehrəm kəndindəki Qumqala, Təpə
başı. Çaylaq, Xəndək, Bağarası və Abşeron məhəllələrində, iki
orta məktəbdə, texniki peşə məktəbində və xəstəxanada dayaq
dəstələri yaratmağa məcbur olduq. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı
öncə bu dayaq dəstələrində yığıncaqlar keçirilirvə sonra bu dayaq
dəstələrindən təşkil olunan Nehrəm dayaq dəstəsinin məclisində
müzakirələr aparılıb son qərar qəbul olunurdu. Zəncir aksiyası
üçün də Nehrəm kəndində olan bütün dayaq dəstələrində bilgiləndirmə və təşviqat məqsədli yığıncaqlar keçirdik.
Biz Zəncir aksiyasının daha coşğulu keçməsi üçün sadəcə
Nehrəmlə kifayətlənmədik. Nehrəmlə yanaşı AXC Babək rayon
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şöbəsi, Babək rayonunun yaxın kəndləri, AXC Şahbuz rayon
şöbəsi ilə də iş apardıq. Eyni zamanda AXC Naxçıvan Vilayət
Şöbəsində də iştirak etmək istəyənləri məlumatlandırmaq üçün
bir neçə dəfə söhbət və müzakirələr apardıq.
Dekabrın 8-i Nehrəmdə Zəncir aksiyasında ən az 2-3 min
adamın iştirak edəcəyi müəyyənləşdi. Bu artıq Zəncir aksiyasının
təşkilatçılığı üçün də, təhlükəsizliyi üçün də çox ciddi addımlar
atılmasını tələb edirdi. Aksiyada iştirak edəcək insanların sayının
belə çox olduğunu nəzərə alaraq çoxlu bayraq tikdirdik, həm
kiril, həm də ərəb əlifbası ilə Azərbaycan türkcəsində bağımsızlıqı, həmrəyliyi, insan azadlıq və hürriyyətini, SSRİ–nin və
İranın Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığını, 21 Azır
inqilabının əhəmiyyətini əks etdirən çoxlu şüarlar və plakatlar
hazırladıq. Şüarların və plakatların hazırlanmasında rəssamlıq
məktəbini qurtarmış Lətən Cabbarla (Cabbar Məmmədov Allah
rəhmət eləsin) Vaqiv (Vaqif ... Habil Əlinin oğlu. Vaqifin atası
rəhmətlik Əli kişi yaxşı kamança çaldığı üçün məşhur və mərhum
kamança ustası Habil Əliyevin şərəfinə Habil Əli deyirdilər) bizə
çox kömək elədi. Şüar və plakatlar yağışda yuyulmayacaq boyalarla yazıldığı üçün gec quruyurdu. Buna görə də dayaq dəstəsi
qərargahında zalın da, bütün otaqların da divarları, stolların üstü
qurumaq üçün şüarlarla dolu idi. Şüarlar uzaqdan görünsün deyə
daha çox qırmızı. Müəyyən qismi isə ağ parça üzərində yazılmışdı. Şüarları ağ parça üzərində qara, qırmızı parçada isə ağ rənglə
yazdırmışdıq. Yazılı şüarlarla yanaşı aksiya iştirakçılarının həm
yürüş boyu (biz zəncir aksiyasına da kənddən sərhəddə qədər
yürüşlə getməyi planlaşdırırdıq), həm də ələlə tutub zəncir yaradarkən səsləndirmək üçün bir neçə şüar da müəyyənləşdirdik.
İştirak edənlərin çoxluğu ilə bağlı təşkilatçılıq və təhlükəsizlik üçün əlavə tədbirlər gördük. Nehrəm dayaq dəstəsi İdarə
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Heyyətinin üzvlərinə və fəallara, bütövlükdə 40-50 cəbhəçiyə
aksiyanın mütəşəkkil keçməsi üçün zəncirdə tutmamalarını və
hər birinə 50-60 metr məsafədə nəzarətçi rəhbər olmalarını tapşırdıq. Bundan əlavə qərara aldıq ki, AXC Naxçıvan Vilayət
Şöbəsindən və rayon şöbələrinin rəhbərlərindən, tanınmış üzvülərindən iştirak edən olsa onlar da nəzarətçi-rəhbər olsunlar.
Dekabrın 11-də aksiyada təkcə nehrəmdən ən az 1000 adamın bütövlükdə isə ən az 4000 nəfərin iştirak edəcəyi dəqiq idi.
Düşündük ki, bir belə insanın avtomobillərlə sərhəddə aparılmasına imkanımız olmayacaq. Həm bu səbəbdən, həm imkan daxilində daha çox adamın aksiyaya qoşulması üçün, həm də aksiya
iştirakçılarında coşğunu artırmaq üçün qərargahın qarşısından
sərhəddə qədər yürüş keçirməyi qərara aldıq. Dekabrın 12-də
saat 11-in yarısında (1030-da) AXC Nehrəm dayaq dəstəsinin
qərargahı önündən hazırladığımız bütün yazılı şüar və plakatlar
əllərdə təxminən 800 nəfərlə yürüşə başladıq.
Nehrəm kəndində AXC Nehrəm dayaq dəstədinin qərərgahı kəndin mərkəzində yerləşirdi. Dayaq dəstəsinin qərargahından
kəndin qurtaracağına qədər təxminən 3–4 km məsafə vardı. Qeyd
edim ki, yürüş biz düşündüyümüzdən daha səmərəli oldu. Bizim
təxminən 800 nəfərlə başladığımız yürüş kəndi çıxanda 1200
-1500 nəfərə çatdı. Bununla yanaşı Naxçıvan şəhərindən, Babək
rayonunun və Şahbuz rayonunun müxtəlif kəndlərindən aksiyaya
qoşulmaq üçün gələnlərin də bir qismi kəndin çıxacağında bizə
qoşuldu. Təxminən 5000-ə yaxın adamla biz aksiyanı keçirəcəyimiz sərhəddə çatdıq. Bu zaman yürüş dəstəsinin uzunluğu
təxminən 400 metr olardı. Dayaq dəstəsinin qərargahından Qızıl
Vəng dəmiryolu durağına (stansiyasına) qədər olan təxminən
7-8 km məsafə boyu yürüş iştirakçıları tez-tez “Bakı-Təbriz”,
“Yadlar bizi qırınca, Türklər, haydı qılınca”, “Azərbaycan anamc
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dı, Türk milləti canımdı”, “Azərbaycan bir olsun, istəmiyən kor
olsun”, “Azərbaycan” və s. şüarları səsləndiridilər. Yürüşü həm
əvvəldən müəyyən etdiyimiz nəzarətçilər, həm də əl səsgücləndiricisi-meqafonla idarə edirdik. Qızıl Vəng dəmiryolu durağında
da müxtəlif nəqliyyat vasitəsi ilə gələn təxminən 700–800 nəfər
bizi gözləyirdi.
HAŞİYƏ : Biz düşünürdük ki, bir belə insanı avtomobillərlə daşımaq çətin olacaq. Amma Qızıl Vəng dəmiryolu durağında bir belə insanı və sayı kifayət qədər çox olan avtomobili
gördükdə həm qürurlandım, həm duyğulandım.
Aksiyaya başlamazdan əvvəl mən əl səsgücləndiricisi ilə
çox qısa çıxış edib, aksiyanın əhəmiyyətindən danışdım, iştirakçılara heç bir təxribata uymamalarını, sərhəddən ən azı 1,5-2 metr
aralı dayanmalarını, bizim müəyyən etdiyimiz nəzarətçi-rəhbərlərin bütün tapşırıqlarına əməl etmələrini, qoyulan qaydalara əməl
etməyənlərin aksiyadan kənarlaşdırılacağını, tabe olmayanların
isə çox ciddi cəzalandırılacağını bildirdim. Bununla yanaşı aksiya
iştirakçılarından xahiş etdim ki, şüar səsləndirərkən hamı eyni
şüarı desin, yazılı şüarları və plakatları Azərbaycanın güneyindən oxunacaq şəkildə düz, bayraqları isə uca tutsunlar və aksiya
qurtararkən mütləq bizim nəzarətçi-rəhbərlərə təhvil versinlər.
Beləliklə biz dekabrın 12–də saat 12–də təxminən 6000
nəfər adamla Zəncir aksiyasına başladıq. Biz Nehrəmdəki aksiyda həm Naxçıvan şəhərinə, həm də Culfa rayonuna tərəf düzülüb
zəncir yaratdıq. Aksiya təxminən 3 – 4 saat çəkdi. Bu 3-4 saatın
təxminən bir saatı insanların Zəncir aksiyasının mərkəzindən
müəyyən məsafə gedərək zəncirə qoşulmalarına getdi. Zəncirin
davamı oluşturularkən zəncirin mərkəzindəki iştirakçılar tez-tez
şüarlar səsləndirirdilər. Təxminən saat 4-də (16-da) aksiya heç bir
qarşıdurma, narahatlıq, qanqaralıq olmadan başa çatdı. Aksiya
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başa çatandan sonra da bəzi iştirakçılar Azərbaycanın güneyində
toplaşan insanlardan ayrılmır, onlara əl edir, öpüş işarəsi göstərir,
onlara sevgi göstərisində bulunurdular. Xatırladım ki, aksiya
başlayandan bir müddət sonra Azərbaycanın güneyində-Arazın
o tayında yer-yer az sayda da olsa insanlar toplaşdı. Bu insanlar
öncə çox çaşqın halda bizim nə etdiyimizə baxır, nə dediyimizə
qulaq asırdılar. Əvvəlcə bizə təəcüblə baxan soydaşlarımızın
təəcübü sonra marağa, daha sonra isə alqışa və sevgiyə çevrildi.
Bizim “Bakı-Təbriz”, “Azərbaycan anamdı, Türk milləti canımdı”, “Azərbaycan bir olsun, istəmiyən kor olsun” şüarlarımıza
güneydəki soydaşlarımız əl edərək, yumruqlarını yuxarı qaldıraraq, öpüş göndərərək öz münasibətlərini bildirirdilər.
Biz şüarları, xüsusi ilə ərəb əlifbasında olan şüarları imkan daxilində böyük ölçüdə yazmışdıq ki, Arazın o tayındakı
soydaşlarımız oxuya bilsin. Yazdığımız şüarları görə bildiklərini, oxuyub-oxumadıqlarını o zaman bilmirdik. Ancaq sonralar
aydın oldu ki, güneydəki soydaşlarımızın təəcübünün marağa
və sevgiyə çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri məhz bizim
ərəb əlifbası ilə həm 21 Azər, həm də Azərbaycanın birliyi və
bütövlüyü ilə bağlı yazdığımız şüarlar olub.
HAŞİYƏ : Xatırladığım budur ki, ərəb əlifbasındakı şüarları Səməd Əhmədov, Təvəkkül Vəliyev və mən (mən ərəb əlifbasını 1981-ci ildə tələbə ikən öyrənmişdim və ərəb əlifbası ilə
Azərbaycan türkcəsində olan kitabları çox rahat, sərbəst oxuyurdum) birlikdə hazırlamışdıq. Həmin dövrdə ərəb əlifbasını
bilən az idi. Bilənlər də əsasən Quran oxuyanlar idi. Bizə isə ərəb
əlifbası ilə Azərbaycan türkcəsində düzgün yazmaq gərək idi.
Düzdü, şüar yazmaq bilgi ilə yanaşı həm də xəttat işidir, amma
biz yüksək səviyyədə olmasa da şüarların düzgün yazılmasına,
oxunacaq və görünəcək səviyyədə aydın olmasına nail olmuşduq.
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Aksiya qurtardıqdan sonra biz aksiya üçün Naxçıvan şəhərindən, Babək və Şahbuz rayonlarından gələnlərin hamısını yola
saldıq. Aksiyaya Nehrəmdən kənar gələnlərin bir qismi marşurut
avtobusu ilə gəlmişdi. Onların geri qayıtması bizim üzərimizə
düşürdü. Biz onların hamısını minik avtomobili olan nehrəmlilər
vasitəsi ilə evlərinə yola saldıq.
Zəncir aksiyası bizim gözlədiyimizdən çox yüksək coşğu
və mütəşəkkilliklə keçdi. Mən Nehrəm dayaq dəstəsi İdarə Heyyətinin üzvləri və bir qrup fəalla dayaq dəstəsinin qərargahına
gəldim. Məqsədim AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi İdarə Heyətinin üzvləri və digər rayonlarla əlaqə saxlayıb vəziyyət haqda
məlumat alıb evə gedib dincəlmək idi. Amma dyaq dəstəsinin
qabağı adamla dolu idi. Nehrəm cəbhəçilərinin bir qismi evlərinə getməyərək aksiyadan birbaşa dayaq dəstəsinin qərargahına
gəlmişdilər. İnsanların üzündə möhtəşəm bir sevinc və qürur var
idi. Aksiyanın qalmaqalsız keçməsi və güneydə maraq oyatması
isə aksiya iştirakçılarında özünə də, hərəkatımızın doğruluğuna
da, təşkilatımızın gücünə də, millətimizin gələcəyinə də bir inam
yaratmışdı. Həm aksiyada iştirak edən cəbhəçilər, həm də hər
hansı səbəbdən iştirak etməyən amma aksiya ilə maraqlanan
çoxlu sayda insanın dayaq dəstəsi önünə toplaşması və onların
coşğusu məni duyğulandırdı. Hamı sevincli və gülərüz idi. İnsanların böyük bir qismi bundan sonra nə olacağı, hansı aksiyanın
keçiriləcəyini düşünür və soruşurdu. Müxtəlif qrupların israrlı
soruları üzərinə mən dincəlmək fikrindən vaz keçdim və Naxçıvana getdim. İdarə Heyyəti üzvlərindən heç kim yox idi. İdarə
Heyyəti üzvlərinin hamısı müxtəlif yerlərdə keçirilən aksiyalarda
idi. Rayonlarla əlaqə saxlayıb bütün yerlərdə aksiyaların gözəl
keçdiyini öyrəndim. Axşam Əbülfəz bəyə və AXC qərargahına
da vəziyyətlə bağlı məlumat verdim.
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Yanılmasam aksiyanın sabahı AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi İdarə Heyyətinin üzvləri görüşdük və vəziyyəti müzakirə
etdik. Aksiyaların davam etdirilməsinin doğru olduğu qərarına
gəldik. Çünki zaman da, hadisələrin gedişi də bizim xeyrimizə
işləyirdi. Tonqal aksiyasından sonra Zəncir aksiyasının da uğurlu
keçməsi, insanların bu aksiyada daha çox və fəal iştirk etməsi
bizi aksiyaların davamı kimi Çadır aksiyasının keçirilməsinə
ruhlandırdı və biz Azərbaycanı ikiyə bölən sərhəddin kənarında dörd yerdə Ordubadda, Culfada, Nehrəmdə və Şahtaxtında
Çadırların qurulmasına razılaşdıq.
Ramiz bəy qeyd edir ki, Culfa rayonunda Yaycının girəcəyindən Cuğanın qurtaracağına qədər bütün sərhəd boyu insanlar
ələlə verib zəncir düzəltmişdilər.
Vaqif bəyin bildirdiyinə görə Aza kəndindən Kotam kəndinə qədər insanlar ələlə tutub düzülmüşdü. Hərəkatda təxminən
iyirmi minə qədər insan iştirak edirdi.
Şərur rayonunda da zəncir aksiyasının çox uğurlu oldu və
minlərlə insan yaşayış yerlərində ələlə tutub zəncir yaratdılar.
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ALINMAZ ÇADIR QALALAR
Çadır aksiyası Tonqal və Zəncir aksiyasından tamam fərqli idi. Tonqal və Zəncir aksiyası haqda az-çox təsəvvürümüz var
idi. Tonqal aksiyasını Dədə Qorqud filimində görmüşdük. Bu
aksiyanın təşkilatçılığı asan, təhlükəsi az, keçirilmə müddəti və
iştirakçı sayı məhdud idi. Eyni zamanda sərhəddən müəyyən
qədər uzaq olması və sadəcə tələblər irəli sürülməsi, yəni tələblərin yerinə yetirilməsi üçün konkret vaxt qoyulmaması aksiyanın
təhlükəlilik və məsuliyyət dərəcəsini yüngülləşdirirdi.
Zəncir aksiyası haqda da həmçinin. Bizdən öncə Baltik
respublikalarında bu aksiyanın keçirilməsi bizdə müəyyən təsəvvür yaratmışdı. Digər tərəfdən tonqal aksiyasında olduğu kimi,
aksiyanın qısa zaman kəsiyində keçirilməsi, tələblərin yerinə
yetirilməsi üçün konkret vaxt qoyulmamsı, eyni zamanda SSRi
kimi antidemokratik və avtoritar bir rejimlə idarə olunan nəhəng
bir imperiyanın sərhədlərinə hər hansı bir zərər verilməsinin
gözlənilməməsi aksiyanın təhlükəlilik dərəcəsini azaltdığı kimi,
əhalinin də cəsarət və inamını artırırdı.
Çadır aksiyası isə tam başqa idi. Nə bu aksiya haqqında
hansısa təsəvvürümüz və ya təcrübəmiz var idi, nə də bu aksiyanın sonunu dəqiq və qəti şəkildə proqnozlaşdırmaq mümkün
idi. Çünki, bu aksiya SSRİ kimi dünyaya meydan oxuyan bir
dövlətin sərhəddi yaxınlığında təxminən 20 gün gecə-gündüz
fasiləsiz olaraq keçiriləcəkdi. Daimi olaraq ideoloji, siyasi, iqtisadi, dini, və mədəni yollarla millətimizi məhv etməyə çalışan,
eyni zamnda gərəkdiyi anda fiziki baxımdan da məhv etməkdən
çəkinməyən iki imperiyanın sərhəddində onların əleyhinə şüarlar
səsləndiriləcək, çıxışlar olacaqdı. Bunlarla yanaşı 20 gün gecə-gündüz bu imperiyaların sərhəddində bu imperiyalara meydan
oxunacaq, onların bütün iyrənc və dəhşətverici əməlləri onların
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ən etibarlı silahlı qüvvələrinin yanında səsləndiriləcək və onlara
vaxt veriləcəkdi. Sonda isə bu iki şər imperiyanın sərhədlərinin
sökülməsi baş verəcəkdi. Sərhədlərin sökülməsinin baş tutması
bu şər imperiyalarının sonunu, baş tutmaması isə bizim hərəkatımızın sonunu gətirəcəkdi. Bu və digər səbəblərdən Çadır
aksiyası daha çətin, daha təhlükəli və daha məsuliyyətli idi.
Biz Nehrəmdə Tonqal və Zəncir aksiyalarında olduğu
kimi Çadır aksiyasına da çox məsuliyyətlə yanaşaraq, ciddi hazırlaşmağa başladıq. Yenə cəbhəçiləri bilgiləndirmək və onların
fikirlərini öyrənmək məqsədi ilə dayaq dəstələrində yığıncaqlar
keçirdik, əhali arasında təbliğat və təşviqat işləri apardıq.
Əvvəlcədən bir neçə dəfə çadır quracağımız yerlə bağlı
kəşfiyyat apardıq. SSRİ-İran sərhəddinə və Araz çayına, eyni
zamanda Azərbaycanın güneyindəki yaşayış və iş yerinə yaxın
yük avtomobillərinin müəyyən qədər yaxınlığına gedə biləcəyi
bir təpəni çadır qurmaq üçün seçdik. Belə qərarlaşdırdıq ki, günorta saatlarında bura gəlib çadır qurulmalıdır ki, axşam qaranlıq düşənə kimi həm bütün işləri görüb qurtaraq, həm də bütün
hallarda bizim üçün ola biləcək təhlükə və təxribatları müəyyən
edib hazırlıqlı olaq.
AXC Nehrəm dayaq dəstəsi İdarə Heyyətinin yığıncağında iş bölgüsü apardıq. İdarə Heyyətinin hər bir üzvü ona
tapşırılan işin tam və qüsursuz yerinə yetirilməsi üçün bütün
varlığı ilə gecə-gündüz demədən çalışırdı. Dayaq dəstəsi Məclisinin üzvləri və sıravi üzvlər də hər hansı çatışmazlıq olmaması
üçün, millətimizin azadlığı və birliyi işində onun da əməyi olsun
deyə heç bir fədakarlıqdan çəkinmirdi. Onlar da gecə-gündüz
demədən əllərindən gələn bütün işlərdə var gücləri ilə çalışırdı.
Hərə əlində, evində, həyətində olan aləti, materialı və ya imkanı
ortaya qoyurdu. Məhz buna görədir ki qısa bir müddətdə-üç gün
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ərzində, aksiyadan bir gün əvvəl hazırlıqları tamamladıq. Çadır
qurmaq üçün dəmir və taxta dirəklər, bunların üstünə örtüləcək
çadırlar, çadırları küləyin atmaması və ya sürüşüb düşməməsi
üçün bağlamağa kəndirlər, çadır dirəklərini qazıb quylamaq üçün
qazma, bel və kürəklər, orda iştirak edəcək insanların istinməsi
üçün avtomobil təkərləri, müəyyən qədər odun və neft və digər
lazım olan əşyalar əvvəlcədən hazırlanmışdı və bir gün öncədən
Qafar Məmmədovun idarə etdiyi yük maşınına yüklənmişdi.
Tağıyev Tağı avtomobilininin su çənini su ilə doldurub hazır
gözləyirdi.
Bütn əhaliyə çatdırmışdıq ki, dekabır ayının 17-də saat
11-də AXC Nehrəm dayaq dəstəsinin qarşısından piyada olaraq
çadır qurulacaq yerə qədər yürüş edəcəyik. Bu yürüş zamanı və
bütün çadır aksiyası dövründə istifadə etmək üçün Azərbaycan
türkcəsində ərəb və kiril əlifbalarında əvvəldən hazırlanmış şüarlardan əlavə yeni şüarlar yazılıb hazırlandı.
Aksiyada iştirak etmək istəyən insanlar dekabrın 17-i
səhər saat 9-dan dayaq dəstəsinin qabağına toplaşmağa başladı. Təxminən saat 10-da Nehrəm dayaq dəstəsi qərargahının
qarşısında 300-400 adav var idi. Bu bizim aksiyanın uğurla baş
tutacağına inamımızı artırdığı. Bununla yanaşı bu qədər çox insanın səhər tezdən qərargah qarşısına toplaşması və hər dəqiqə
artması bizə olan basqılara da ciddi təsir edir, Naxçıvan MSSR
və rayonun kommunist partiyası rəhbərliyinin, DTK-nın, polisin, prokurorluğun bizə qarşı qorxu, təhdid və hədə səviyyəsini
artırdığı kimi bizim də dirənmə gücümüzü artırırdı.
Saat 11-də qərargahın qarşısına toplanan təxminən 500600 adamla yürüşə başladıq. Qərargahla kəndin qurtaracağı arasındakı 3-4 km-lik məsafədə əlavə olaraq bizə 300-400 adam
qoşuladu. Kəndin çıxacağında isə bizi digər kəndlərdən gələn
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təxminən 300 adam gözləyirdi. Beləliklə yürüşü çadır quracağımız yerə qədər təxminən 1200-1300 adamla davam etdirdik və
orda maşınlarla gedən təxminən 100 nəfər bizi qarşıladı. Təxminən günorta saat 2-də bizim çadırımız hazır idi.
Haşiyə: Arif Rəhim və Əli Şamil deyir ki, Çadırlar dekabırın 19-dan qurulub. Amma mən əminəm ki, biz Nehrəmdə
Çadırı dekabrın 17-də qurduq. Bəlkə digər yerlərdə çadır 19-da
qurulub Arif bəylə Əli bəyin yaddaşında belə qalıb və ya ola bilər
ki, biz ya tələsib çadırı tez qurmuşuq, ya da mənim yaddaşımda
yanılma var. Vaqif bəyin və Muxtar bəyin bildirdiyinə görə Ordubadda və Şahtaxtında da çadır dekabrın 19-da qurulub. Ramiz
Tağıyev isə Culfada dekabrın 13-də, yəni Zəncir aksiyasının
sabahı çadır qurduqlarını deyir.
Çadır qurulandan sonra və qaş qaraldıqca bizim hazırlıqdakı çatışmazlıqlar bir bir ortaya çıxmağa başladı. Baxmayaraq
ki, biz hər şeyi dönə-dönə müzakirə etmişdik, bu aksiya haqqında
heç bir təsəvvürümüzün olmamaçından belə ciddi çatışmazlıqlar
olacağı düşünülməmişdi. Çatışmazlıq çox idi.
Birinci və ən mühüm çatışmazlıq gecə çadırda qalacaq
adamların dincəlməsi və ya yatması üçün çadırın qızdırılması
və çadırda dincəlmək və yatmaq üçün şəraitin yaradılması idi.
Havalar çox soyuq idi, axşamlar isə şaxta adamın iliyinə işləyirdi. Naxçıvanın çox sərt şaxtasında bütün gecəni bayırda qalmaq
olduqca çətin idi. Bunun üstünə yüksək təpəni, açıqlığı və olduğumuz yerin Araz çayının qırağı olmasını da gəldikdə şaxtanın
şiddətini təsəvvür etmək çətin deyil. Buna görə də axşam qalanların soyuqdan əziyyət çəkməməsi, yatanların üşüməməsi üçün
Nehrəm dayaq dəstəsi İdarə Heyyətinin üzvlərindən Əli Bayramova və Məclis üzvlərindən Qafar Məmmədova tapşırdıq ki, bu
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məsələləri yubanmadan həll etsinlər. Axşamçağından uşaqlar çadırın qızdırılmısı və gecələr qalanların dincəlməsi, eyni zamanda
daimi istifadə üçün doldurulmuş su qablarının donmaması üçün
çalışmalara başladılar. Çadır böyük idi. Çadırın bir tərəfində su
və ərzaq (sonralar mineral su şüşələri də bura yığıldı) yığılması,
digər tərəfi isə yatmaq üçün nəzərdə tutulmuşdu. Yataq hissəsində eyni vaxtda 30-40 nəfər yata bilərdi. Uşaqlar belə razılaşdılar
ki, həm yerdən nəm çıxmasının qarşısının alınması məqsədi ilə,
həm yatanların yerin soyuğunu hiss etməmələrinə görə, həm də
yatarkən yerin sərtliyinin və daş cınqılın hiss olunmaması və
yatağın yumşaq olması üçün yerə saman döşənsin onun üstündən
xalça-palaz salınsın. Səhər tezdən uşaqlar bütün bunları hazırladı. Yerə təxminən 20-30 sm saman döşəndi. Saman döşənməsi
və xalça-palaz salınması çadırın qızdırılması məsələsində sorun
yaratdı. Beıə ki, çadırın qızdırlması çox ciddi məsələyə çevrildi.
Yəni burda elə bir sistem olmalı idi ki, həm çadır yaxşı qızdırılsın, həm də çadırda yanğın ehtimalı olmasın. Uşaqlar bunun da
öhdəsindən gəldilər və ustalar iki cür-diametri böyük və balaca
olan su borusundan iki ədəd neft sobası hazırladılar. Hərəsini
çadırın bir tərəfinə qoydular. Dekabrın 18-i günortaüstü çadırın
qızdırılması və orda qalanların dincəlməsi üçün hər şey hazır idi.
Kim istəsə içəridə oturub və ya yadıb dincələ bilərdi. İçəri elə
isti və rahat idi ki, yatanlar hətta yorğan döşəkdən belə istifadə
etmirdilər. Dekabrın 17-dən yanvarın 3-ə kimi bayırda qalanan
ocaq və içəridə yandırılan neft sobası bir an belə söndürülmədi.
İkinci çatışmazlıq aksiyada iştirak edənlərin və orda
qalanların qidalanması və isti çayla təmin edilməsi idi. Dayaq
dəstəsi İdarə Heyyətinin üzvü Səməd Əhmədov, Məclisinin üzvləri Qüdrət Mirzəliyev, Ələsgər Babayev və Rafiq Əliyevə isə
bu məsələlərin həll olunması tapşırıldı. Bu məsələ də bir qismi
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elə həmin gün bir qismi isə dekabrın 18-i günortaya qədər həll
olundu. Çadıra 50-60 nəfərin yemək yeməsi üçün qab-qaşıq dəsti,
hərəsi 40 l tutan iki böyük samavar, hərəsi 8-10 l tutan iki böyük
çaydan və 3-5 l tutan dəm çaydanı, 100 stəkan və s. gətirildi.
Çadır qurduğumuz yerdə elektirik xətti yox idi. Bu iş
olduqca çətin idi. Müəyyən məsafədən təpənin başına elektrik
xəttinin çəkilməsi həm vaxt aparan, həm də hər hansı təxribata
açıq məsələ idi. Bütün çətinliklərə baxmayaraq dayaq dəstəsi
İdarə Heyyətinin üzvülərindən Əli Rzayev, Abasət İbrahimov
və Məclisin üzvü Əkbər Niyazov bu sahədə işləyən cəbhəçi
fəalların köməyi ilə bu məsələni çox qısa zamanda həll etdilər.
İlk gündən çıxışlar edilməsi, şüarlar deyilməsi, milli ruhlu
şeirlər və musiqilər səsləndirilməsi və eyni zamanda bütün çıxəşların yazılması planlaşdırılmışdı. Bu məqsədlə səsgücləndirici və
musiqi səsləndirəcək, eyni zamanda səs yazacaq avadanlıqların
və vasitələrin gətirilib quraşdırılmasını və qüsursuz işləməsini
dayaq dəstəsinin fəalları-Qadir və Əmir Kərimovlar, İsmayıl
Qurbanov və Vqif bayramov öz öhdəsinə götürmüşdü. Çadıra
elektrik xəttinin çəkilməsi ilə bu sistem işə salındı. Çadırda o
zamanın ən yaxşı səsgücləndiriciləri qurulmuşdu və ən yeni səsyazma vasitələrindən istifadə olunurdu. Bu avadanlıqlar dekabrın
17-dən 1990-cı il yanvarın 3-ü çadır sökülənədək qısa fasilələr
olmaqla daim işlədi. Həm sərhəd hərəkatına qoşulanlara fikirlərimizi bildirmək, onların duyğu və düşüncələrini coşdurmaq,
həm güneydəki qardaşlarımızın diqqətini cəlb etmək, onlarda
bağımsızlıq və birlik ruhu oyatmaq, həm də sərhədçilərdə və
hakimiyyətdə müəyyən həyacan yaratmaq üçün günün müəyyən vaxtlarında çıxışlar edirdik. Bu çıxışlar zamanı və şeirlər
deyiləkən, həm də bunlardan kənar olaraq tez-tez müxtəlif şüarlar səsləndirirdik. Ən çox səsləndirdiyimiz şüarlardan yadımda
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qalanlar bunlardı: “Bakı-Təbriz”, “Yadlar bizi qırınca, Türklər,
haydı qılınca”, “Azərbaycan anamdı, Türk milləti canımdı”,
“Azərbaycan bir olsun, istəmiyən kor olsun”, “Azərbaycan”,
“Azərbaycan oyaqdı, inqilaba dayaqdı”, “Bakı-Təbriz bir olsun, istəməyən kor olsun”. Bunlarla yanaşı Almas Yıldırımın,
Əhməd Cavadın, Tofik Fikrətin, Cəfər Cabbarlının, Məmmədhüseyn Şəhriyarım, Bulud Səhəndin, Həbib Sahirin, Məmməd
Arazın, Xəlil Rzanın, Bəxtiyar Vahabzadənin, Ağamalı Sadiqin,
Dilsuzun, Camal Yusifzadənin və. b. şeirləri oxunurdu. Ən çox
səsləndirdiyimiz musiqilər isə Azərbaycan, Təbriz, Ayrılıq, Bakı
haqqında musiqilər və marşlar idi. Burdaca qeyd etməliyəm ki,
təxminən 20 gün müddətində çadırda etdiyimiz bütün çıxışlar
audiolentə köçürüldü. Bu audiolentlər keyfiyyətini itirsədə hələdə
durur. Amma deyim ki, bu lentləri lazımı şəraitdə saxlaya və
maddi çətinliklərdən bu lentlərin diskə köçürə bilmədik.
Əsas məsələlərdən biri də aksiyanın və çadırın təhlükəsizliyi idi. Bu işi əvvəlcədən İdarə Heyyətinin üzvü və Müdafiə
Komitəsinin sədri Hidayət Əsgərov həvalə etmişdik. Elə həmin
andan-çadır qurulandan başlayaraq aksiya bitib çadır sökülənədək çox ciddi təhlükəsizlik işləri görüldü.
İlk gün həm yarana biləcək bütün təhlükələri, həm də bu
çatışmazlıqları nəzərə alaraq axşam çadırda çox az adamın-5-6
nəfər İdarə Heyyəti üzvünün qalmasını qərara aldəq. Amma
bütün israrlarımıza baxmayaraq ilk gecə təxminən 25-30 nəfər
qaldı. Naxçıvanın o sərt şaxtasında bu aksiyanın belə möhtəşəm
şəkildə baş tutacağına inanan çox az idi. Amma hər şey bizim
düşündüyümüz və istədiyimiz kimi gedirdi. Deyim ki, soyuqdan ocaqdan 5-10 metr aralıda yarım saat durmaq mümkün
deyildi. Gecə səhərə qədər isinmək üçün ocaq başında qaldıq.
Həm güneydəki soydaşlarımızın diqqətini cəlb etmək, həm də
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gəlib-gedənin və ətrafda olanların görünməsi, baş verə biləcək
təxribatların qarşısının alınması üçün 5-6 yerdə avtomobil təkərləri yandırmışdıq.
Dekabırın 18-i səhər tezdən başlayaraq çadıra gələnlərin
sayı yenə olduqca artdı. Bunu qeyd edim ki, ikinci gündən başlayaraq hər gün səhər iştirak edənlərin sayı 1000-1500 nəfərdən
çox (bəzən 2000 nəfər), axşam qalanların sayı isə 150-200 nəfər
olurdu.
Bunu mütləq qeyd etməliyəm ki, sərhəd hərəkatına demək
olar ki, bütün kənd müxtəlif formada dəstək verirdi. Məsələn
kənddə olan çörəkbişirmə sexi hər gün iki dəfə çadırı xüsusi
olaraq təzə və isti çorəklə təmin edirdi. Heyvanı olanlar pendir
(Nehrəm pendiri adınandı. Dağın başında, isti və təzə çörəklə
Nehrəm pendiri orda qalanlar üçün xüsusi ilə ləzzətli idi), şor,
yağ, süd gətirirdi. Naxçıvan Mineral Sular zavodunda işləyən
nehrəmlilər hər gün 25-30 (bir neçə dəfə isə 50) qutu (500-600
və 1000 şüşə) Badamlı və Sirab suyu, su çəni olan maşınlar
heç olmasa gündə bir dəfə 3-5 ton su, müxtəlif adamlar sobada
yandırmaq üçün neft, ocaqda və somavarlarda istifadə etmək
üçün odun gətirirdilər.
Hər gün kənd camaatı günorta və axşam yemək üçün
bir neçə qazan xörək bişirilib gətirirdi. Amma sonrakı günlər
adamların sayının artması səbəbindən gətirilən xörəklərlə yanaşı
orda da müxtəlif yeməklər hazırlanmağa başlandı. Orda iştirak
edənlərin hamısı gendə üç dəfə yeməklə və istədiyi vaxt çayla
tam təmin olunurdular. Axşam qalanlara isə ehtiyac duyduqları
vaxt əlavə yemək verilirdi.
Bütün işlər yaxşı tanıdığımız və inandığımız adamlar arasında bölünmüşdü. Camaata istifadə üçün məhdudiyyət qoyulmamasına baxmayaraq tapşırılan adamlardan başqa heç kimin su,
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ərzaq və yanacaq olan yerlərə yaxınlaşmasına icazə verilmirdi.
Kimə su və ya ərzaq lazım idisə yalnız onlardan istəməliydi. Bu
həm təhlükəsizlik və təxribatların qarşısını almaq baxımından
edilirdi, həm də rəhbərliklə danışıqlar zamanı bizim işimizə yarayırdı. Rəhbərlik lə danışıqlar zamanə yüzlərlə şüşə smes hazırladığımızı və bir neçə silahımız olduğunu, əgər bizə atəş açılarsa
biz döyüşəcəyimizi bildirirdik. Ordubad cəbhəçilərindən Vaqiv
Almuradov da Ordubadda eyni variantdan-boş silah qutularını
daşla dolduraraq görüntü yaratdıqlarını və atəş açılacağı təqdirdə
sonadək döyüşəcəklərini bildirdiklərini deyir.
Çadırda elə bir mühit yaradılmışdı ki, bəlkə də ömründə başqasına su verməyən, evində əlini ağdan qaraya vurmaya
adam burda samavar qaynadır, qab yuyur, yaxud da lazım olan
digər işləri görmək üçün can atırdı. Hamı bir-birinə çox mehriban, sevgi və hörmətlə yanaşırdı. Qoyulmuş qaydaları pozan,
özbaşənalıq edən, iş tapşırılmış adamlara, yaxud da rəhbərliyə
tabe olmayan adam kimliyindən asılı olmayaraq tənbeh edilir
və ya ordan uzaqlaşdırılırdı.
Çox maraqlı və önəmlidir ki, bizim qoyduğumuz qaydaları kimsə bilərəkdən pozmadı və ya qadağalara zidd hərəkətlər
edilmədi. Hətta şaxtanın iliyə işləməsinə baxmayaraq çadırda
qaldığımız 20 gün ərzində bir dəfə də olsun sipirtli içki içilmədi.
Amma buna baxmayaraq orda çoxlu maraqlı hadisələr də olurdu.
Onlardan bir neçəsini qeyd edirəm.
1. Təxminən dekabırın 20-də vəzifəli və imkanlı bir
nehrəmli (Allah rəhmət eləsin, indi dünyasını dəyişib) mənə
yaxınlaşaraq bir heyvan gətirdiyini dedi. Mən bunun uşaqlar
tərəfindən qəbul edilməyəcəyini bildiyimdən (çünki bu adam
xalq hərəkatına qarşı çıxırdı) ehtiyac olmadığını desəm də xeyri
olmadı. Uşaqlara o heyvanı götürmələrini tapşırdım. Düzdü uşaqc
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lar məni eşidib heyvanı qəbul etdilər, amma kəsilib yeyilməsini
qəbul etmədilər və qəti şəkildə mənim əleyhimə çıxdılar. Həmin
heyvanı 1990-cı ilin may-iyun-iyul aylarında sovet ordusunun
zabitləri ilə müəyyən işlər gördüyümüz vaxt onlar üçün kəsdik.
2. DTK isə tam gücü ilə işləyirdi. Mən orda olduğum
müddət kənar şəxslər çəkinərək çox fəallaşa bilmirdi və lazımsız müzakirələrə imkan verilmirdi. Buna görə də çox vaxt istər
rəhbərlik, istərsə də sərhədçilər məni ordan uzaqlaşdırmaq üçün
danışığa dəvət edirdilər. Biz də hər zaman hakimiyyətdən olan
rəhbərlərin, xüsusi ilə DTK rəhbərlərinin biz olmadıqda orada
olmamasına çalışırdıq. Dekabrın 24-ü ya 25-i Naxçıvan şəhərində
mitinq idi. Mən mütləq mitinqə getməli idim. Amma DTK Babək rayon şöbəsinin şədri Azər (soyadını unutmuşam) də çadıra
gəlmişdi. Onu çadırda qoyub gedə bilməzdim. Məni aparacaq
avtomobil olmasına baxmayaraq Azərə onun maşınında birlikdə
mitinqə getməyi təklif etdim. Razılaşdı. Birlikdə getdik. Qayıdanda artıq axşam idi. Dağ yolunda bir təcili yardım maşını işarə
verib Azərin maşınını saxlatdı. Tanıdığım nehrəmli bir həkim
düşüb gəldi. Azər də mən də arxada oturmuşduq. Həkim qapını
açan kimi Azərə məlumat verməyə başladı. Çıxılmaz vəziyyətdə
qalan Azər axırı dayana bilmədi və həkimə “evin yıxılmasın
neyliyirsən Bünyamin bəy burdadı” dedi. Həkim necə sarsıldısa bir müddət heç nə demədən dayandı. Azər “yaxşı get” dedi
və biz də yolumuza davam etdik. Həmin həkim indi dünyasını
dəyişib, Allah rəhmət eləsin, amma ölənə qədər məni hər dəfə
görəndə bir qorxu və həyacan keçirirdi.
3. Bu dövrdə istər Azərbaycanda istərsə də SSRİ-nin digər yerlərindəki rəsmi mətbuatda bizim haqqımızda hər cür pis
ifadələr işlədilir, bizi ən pis adlarla-ekstremist, cinayətkar ünsür, alkaqolik, narkoman adlandırırdılar (bunu qəti şəkildə deyə
c

49

C

bilərəm ki, 18-19 gün ərzində bir dəfə də olsun orda spirtli içkidən istifadə edilmədi. Tək-tük içmiş adamlar gələndə isə uşaqlar
vaxt itirmədən bir yolla ordan uzaqlaşdırırdılar. Narkotikdən
istifadə isə ümumiyyətlə mümkün deyildi) . Bizim isə bu təbliğatı neytrallaşdırmaq, həqiqəti dünyaya catdırmaq imkanımız
yox idi. Belə bir vəziyyətdə Moskvadan müxtəlif qəzet, jurnal
və telekanallardan 50-yə yaxın jurnalist gəldi Naxçıvana. Sərhəd
hərəkatının zirvə dövrü idi. Naxçıvan Sərhəd dəstəsinin rəisi
Jukovun təklifi ilə onunla birlikdə Naxçıvan Sərhəd Dəstəsində
mətbuat konfransı keçirdik. Demək olar Moskvadan gələn bütün
jurnalistlər orada idi. Jukov öz çıxışında bizi yıxdı-sürüdü. Ən
sərt sözləri də o idi ki, “görün bunların vəhşiliyi nə həddə çatıb
ki, bunların hesabına 15-20 gündü bizim şəxsi heyyət ailələrindən ayrı yaşayır” . Orada olan bütün zabitlər və jurnalistlər bu
sözə həmrəylik bildirdi. Mən özümlə tərcüməçi götürmüşdüm.
Novbə mənə çatdı. Mən biraz girişdən sonra Jukovun qeyd etdiyim sözlərinə gəldim. Burda əvvəlcə Jukovun haqlı olduğunu,
insanların ailələrindən ayrı salınmasının yolverilməzliyini və s.
bu kimi fikirlər bildirdim. Sonra jurnalistlərə dedim ki, ”niyə
siz Jukovdan soruşmursunuz ki, o burada neyləyir? Niyə siz
Jukovdan soruşmursunuz ki, o burada kimi kimdən qoruyur?
Niyə siz demirsiniz ki, əgər biz alkoqolik, narkaman, təxribatçı
və anarxistləriksə niyə bugünə qədər heç bir hadisə olmayıb,
heç bir əsgərin burnu qanamayıb? Niyə soruşmursunuz ki, biz
şəxsi heyyətin 15-20 gün ailəsindən ayrı yaşamasına narahat
olduğumuz halda Jukov və ona əmr verənlər 70 ildi bizə niyə
zülm edirlər, bizim parçalanmış ailələrimizin, bir-birindən ayrı
düşmüş qardaşların, ana-balanın bir-birinə qovuşması bir yana
bir-birini görməsinə belə imkan vermirlər? Niyə siz demirsiniz
ki, əgər bir ailənin 15-20 gün ayrı düşməsinə səbəb olmaq vəhşic
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likdirsə, 70 ildir ki, ailələri parçalamaq, bir-birindən ayrı salmaq,
ananın bala həsrəti ilə ölümünə səbəb olmaq nədir bəs?” Mənim
belə sərt və məntiqli çıxışım sərhədçiləri necə ürkütdüsə mətbuat
konfransını tələsik dayandırdılar və jurnalistlərə sual verməyə
belə imkan vermədilər. Amma biz jurnalistlərlə ayrılıqda görüşüb
fikirlərimizi bildirdik və bunlar tam olmasa da həmin dövrün
mətbuatında öz əksini tapdı.
4. Təxminən dekabrın 25 ya 26-sı Azərbaycan SSR-in
Xarici İşlər Naziri Hüseynağa Sadiqov sərhəddə gəlmişdi. Sərhəddin içəri tərəfində bir müddət zabitlərlə danışdı. Bizim çadıra
baxıb uzun müzakirə apardılar. Gözləyirdik ki, bizim də yanımıza
gələr, amma bizim yanımıza gəlmək istəyinin olmadığını görüb
fikirlərimizi mikrofonla ona çatdırdım.
5. Təxminən dekabırın 27 ya 28-i Nehrəm dayaq dəstəsi Müdafiə
Komitəsinin sədri Hidayət Əsgərovla gecənin yarısı sərhədçilərə
yaxın bir yerdə sərhəd dirəyini yandırdıq. Biz dirəyi yandırıb
qayıtdıqdan sonra çox qısa vaxtda alov söndü. İndi dəqiq deyə
bilmərəm küləkmi söndürdü, sərhədçilər söndürdü ya özü söndü.
Amma alov sönəndən sonra bizim ikinci dəfə ora qayıtmağımız mümkün deyildi. Çünki sərhədçilərin artıq həmin hissəni
ciddi nəzarətə götürdüyü mütləq idi. Əsas odurki biz bununla
niyyətimizin qəti olduğunu və dekabrın 31-də sərhəddi mütləq
sökəcəyimizi bildirmişdik.
Hər gün qaş qaralanda həm güneydə görünsün deyə, həm
də gəlib gedənin bilinməsi üçün bir neçə yerdə avtomobil təkəri
yandırırdıq. Bununla yanaşı gecələr çadırın və ordakıların mühafizəsi, oluna biləcək təxribatların qarşısının alınması üçün hərəsində iki nəfər olmaqla 6-7 yerdə nəzarət qoymuşduq. Hava çox
soyuq olduğu üçün nəzarətçilər iki saatdan bir dəyişdirilirdi.
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Bir neçə gün çadırda qaldıqdan sonra, biz sərhədlərin
tamamı ilə sökülməsi və Güneylə Qüzey Azərbaycan arasında
ayrı düşmüş ailələrin ünsiyyətinə şərait yaradılması, gediş-gəliş
olması tələbini irəli sürdük. Ən nəhayət Naxçıvan şəhərində səhv
etməsəm dekabrın 24-ü ya 25-i keçirilən mitinqdə Asəf Quliyev
çıxış edərkən əgər dövlət özü sərhədləri sökməsə biz dekabırın
31-i saat 12-də Naxçıvanın hər yerində sərhədləri sökəcəyimizi
bildirdi. Bu SSRİ tarixində heç kimin düşünmədiyi və gözləmədiyi bir aksiya idi. Bu qərarımızdan sonra rayon və Naxçıvan
MSSR rəhbərliyi, Zaqafqaziya hərbi dairəsinin və Naxçıvan
Sərhəd Dəstəsinin yüksək rütbəli zabitləri demək olar ki, hər
gün, bəzən isə gündə bir neçə dəfə çadır qurulan yerə gəlirdi.
Bu gəlişlər həm bizi məqsədimizdən çəkindirmək, həm ordakı
insanlarda qorxu və həyacan yaratmaq, həm də bizim gücümüzü,
vəziyyətimizi öyrənməyə xidmət edirdi. Deyə bilərəm ki, hər gün
rəhbərlikdə olanlar və yüksək rütbəli zabitlər mənasız bir şeyi
bəhanə edərək ya bizi dəvət edir ya da özləri gəlib müzakirələr
aparırdılar. Bunu nəzərə alaraq yanlış informasiyalar verilməməsi, yanlış rəy yaradılmamsı, pozuculuq hallarının qarşısının alınması, AXC-nin və ordakıların adından sui istifadə olunmaması
üçün tapşırıq verilən ya da məsləhət bilinən şəxslərdən başqa
kimliyindən asılı olmayaraq ordakıların hamısına rəsmi şəxslərə və jurnalistlərə hər hansı məlumat və ya müsahibə vermək,
onlarla müzakirə aparmaq, dialoq qurmaq qadağan edilmişdi.
HAŞİYƏ : Ramiz Tağıyev yazır ki, “dekabr ayının 31-i
idi. Səhər saat 4-5 arası olardı. Dostum İbrahim İbrahimlinin
Culfaya gəldiyini söylədilər. Görüşümüzdə o “Ramiz, AXC
Naxçıvan Vilayət Şöbəsi qərar qəbul edib ki, Sərhəd Hərəkatı
dayandırılsın. Deyəsən, rusların qərarı qətidir, qan tökülə bilər”.
Yuxarıda da qeyd etmişəm ki, mən həmin dövrdə həm AXC Ali
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Məclisinin, həm, AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi İdarə Heyyətinin, həm AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi Məclisinn üzvü idim.
Mən qəti şəkildə deyirəm ki, AXC Naxçıvan Vilayət Şöbəsi İdarə
Heyyətinin “Sərhədlərin sökülməsinin dayandırılması ilə bağlı”
heç bir qərarı olmayıb. Ola bilər ki, kimsə düşünsün ki, bəlkə
belə bir qərar olub, mən iştirak etməmişəm. Bu zaman birinci
İdarə Heyyətinin üzvü kimi mən bu qərarla bağlı məlumatlandırılmalı idim, ikinci belə bir qərar olsa idi Sərhəd Hərəkatının
Nehrəm (Nehrəm həm də Babək rayonunda bu prosesin əsas
məntəqəsi idi) hissəsinə rəhbərlik etdiyim üçün mütləq mənə
də bildirilərdi. Digər tərəfdən mən Sərhəd Hərəkatının Şahtaxtı
(Şərur rayonunda Şahtaxtı əsas məntəqə idi) sahəsinə rəhbərlik
edən Muxtar Rzayevə və Ordubadda fəal olan Vaqif Almuradova
da belə bir qərar haqda onlara hansısa formada məlumat verilib
verilmədiyini soruşduqda belə bir qərar haqda heç bir xəbərlərinin olmadığını dedilər. Mən İbrahim İbrahimlidən də Ramiz
bəyin dedikləri ilə bağlı fikirlərini soruşdum. İbrahim bəy də
qəti şəkildə belə bir şeyin olmadığını dedi. Həmin dövrdə AXC
Naxçıvan Vilayət Şöbəsi İdarə Heyyətinin üzvü olan Əli Şamilin
cavabı isə belə oldu: “Həmin vaxt İdarə Heyyətinin üzvlərinin
yarısı Sərhəd Hərəkatı ilə bağlı rayonlarda idi. Yetərsay olmadan İdarə Heyyətinin yığıncağı necə ola bilərdi? Digər tərəfdən
dekabrın 31 təxminən axşam saat 9-dan başlayaraq gecə saat
2-yə kimi İdarə Heyyətinin bir neçə üzvü də Moskvadan gələn
sivil və hərbi rəhbərliklə danışıqlar aparırdı. Belə bir vəziyyətdə
İdarə Heyyəti necə toplana bilərdi?”. Əli bəy, mənim 31və ya 30
dekabrda İdarə Heyyətinin hər hansı yığıncağı olubmu sualıma
isə qəti şəkildə “yox” dedi. Onda belə çıxır ki, ya Ramiz bəyin
yaddaşında yanılmalar var, ya da Ramiz bəy, nə üçünsə müəyyən
məsələlərdə təhrifə yol verir.
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Beləliklə 1989-cu il dekabrın 31-də səhər saat 12-də Naxçıvanın hər yerində sərhədlərin sökülməsinə başladıq. Nehrəmdə
sərhəddin sökülməsi çox həyəcanlı və maraqlı oldu.
Saat 11-də çıxış edərək əvvəlcə sərhədçilərə müraciət
edib sərhədlərin sökülməsinə mane olmamağa və qan tökülməsinə yol verməməyə çağırdım. Ardınca onu bildirdim ki, əgər
sərhədçilər mane olmağa çalışsa və qan töksələr bunun çox ağır
nəticələri olacaq. Sonra əhaliyə müraciət edərək onlara mane
olmayan və atəş açmayan sərhədçilərə qarşı mülayim olmağı,
heç bir artıq hərəkət etməməyi, hər hansı təxribata qarşı ayıq
olmağı və narahat edici bir hal olduqda isə bizə xəbər vermədən
müdaxilə etməməyin vacibliyini vurğuladım. Eyni zamanda bir
gün əvvəldən orda iştirak edən əhalinin böyük bir hissəsini 10
nəfərlik dəstələrə böldüyümüzü, hər 10 dəstəyə isə bir rəhbər
təyin etmizi, bu qeydiyyatın da, bölgünün də prosesə tam nəzarət
edilməsi və bütün narahat edici halların qarşısının alınması üçün
vacib olduğunu bildirdim. Dedim ki, əvvəlki gün gəlib qeydiyyata düşməyən və dəstələrə yazılmayanlar da qeydiyyatdan keçməli
və dəstələrə yazılmalıdırlar. Bildirdim ki, qeydiyyatdan keçərək
dəstələrə yazılmayan adamlar sərhəddə yaxın buraxılmayacaq.
Saat 11-də nehrəmlilərlə yanaşı Babək rayonunun bir çox
kəndindən- Babək qəsəbəsindən, Güznüt, Çeşməbasar, Yamxana,
Qoşadizə, Tumbul, Qaraxanbəyli, Qaraçuq, Şıxmahmud, Cəhri,
Sirab, Vayxır, Qahab, Yarımca, Zeynəddin, Yuxarı və Aşağı
Uzunoba, Yuxarı və Aşağı Buzqov, Kərməçataq, Leninabad
(Kərimbəyli), Payız və s. kəndlərindən, Şahbuz rayonundan və
Naxçıvan şəhərindən minlərlə adam var idi.
Vaqif Almuradov deyir ki. “Ordubadda sərhəddin sökülməsinə bütün camaat, hətta əlillər və xəstələr də gəlmişdi.
Xalq sanki 1813 və 1828-ci illərdə vurulan yaranı söküb atmağa
çalışırdı. Amma araqarışdıran və təxribatçılar da var idi və biz
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çalışırdıq onlara imkan verməyək”.
Ramiz Tağıyev isə deyir ki, Culfada sərhədləri saat 1030-da, yəni 11-in yarısı söküblər. Onlar əvvəlcə qəbristanlığa
və Gülüstan qalasına getmək üçün Naxçıvan sərhəd dəstəsinin
komandiri Jukovla 10 və ya 20 metr kəsilməsinə razılaşıblar və
ilk tikanlı məftili də məhz Ramiz Tağıyev özü kəsib. Ancaq
sonradan əhaliyə bütün sərhəddi sökməyi bildiriblər.
Muxtar Rzayev də deyir ki, onlar dekabrın 31-i saat 12də sərhəd məftillərini sökməyə başlayıblar və aksiyada Şərur
rayonunun bütün kəndlərindən, eyni zamanda Naxçıvan şəhərindən və Babək rayonundan gələn minlərlə insan iştirak edirdi.
Şahtaxtı kəndində isə tikanlı məftili ilk olaraq Şərur rayon polis
şöbəsinin rəisi Allahverdi Həsənov kəsib.
Nehrəmdə kənardan gələnlər əsasən çadırın yanında,
təpələrdə toplaşıb qruplaşdırılırdı, nehrəmlilər isə aşağıda dəmir yolunda sıra ilə düzlmüşdü. Kiminin əlində mişar, kimində
balta, çəkic, bel, mismar çıxarma aləti, kəlbətin... kimi də dirəyi
yandırmaq üçün evdən su şüşələrində neft gətirmişdi.
Çox gərgin vəziyyət idi. Sərhədçilərin necə hərəkət edəcəyini bilmədiyimizdən camaatın hamısının eyni vaxtda sərhəd
sökümünə başlamasın uyğun bilmədik. Qərara aldıq ki, əvvəlcə
bir neçə nəfər gedib sərhəddi söksün və biz sərhədçilərin münasibətini dəqiq bilək. Əgər atəş açılmazsa onda bütün camaat
gedər. Sərhəddi sökməyə ilk kimin başlamasında ciddi mübahisə
yarandı. Çünki İdarə Heyyətinin üzvülərindən və fəallardan çox
adam birinci olmaq istəyirdi. Hətta kəfən geyənlər belə vardı.
İdarə Heyyətinin üzvləri Hüseyn Əliyev, Əli Bayramov, Səməd
Əhmədov, Əli Rzayev və Hidayət Əsgərov mənim ilk getməyimə
qəti etiraz etdilər. Nəhayət sərhəddi İdarə Heyyətinin üzvü Hüseyn müəllimlə (Əliyev) Müdafiə Komitəsinin sədri Hidayət Əsgərovun açması, Abasət və Ədalət İbrahimovun onlara kömək
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etməsinə razılaşdıq. Bundan sonra 4 nəfər hər biri ayrılıqda diz
çökərək AXC-nin (ADR) bayrağını (o zaman bayraq rəsmi dövlət
bayrağı kimi qəbul edilməmişdi) öpdü və sərhəddə yaxınlaşdı.
Bu zaman İdarə Heyyətinin üzvü Əli Rzayev və dayaq dəstəsinin
fəallarından olan Cəmil Məhərrəmov da onlara qoşuldu.
Hamı çox həyacanlı və narahat idi. Biz sərhədçilərə təsir
etməyə çalışdığımız kimi onlar da bizə təsir etməyə çalışırdı.
Bütün sərhəd boyu çoxlu hərbi texnika düzülmüş, hər bir sərhədçi tam təhcizatlı şəkildə hazır vəziyyətdə dayanmış, zabitlər
isə çox narahat və gərgin halda bizi qərarımızdan yayındırmağa
çalışırdı. Düz saat 12-də təntənəli şəkildə Hüseyn Əliyev tərəfindən sərhəddin ilk məftili kəsildi və dirək yandırıldı. İlk məftil
kəsiləndə sərhədçilərdə bir hərəkətlənmə yarandı. Sərhədçilərin
hərəkətlənməsi ilə birlikdə minlərlə adamın birdən birə “yadlar bizi qırınca, türklər haydı qılınca” deyərək hayqırması və
hərəkətə gəlməsi bir oldu. Zabitlər bu hayqırtını, canlanmanı,
eyni zamanda bizim geri çəkilməyərək dirəyi yandırmağa davam
etdiyimizi görüb sərhədçilərə dayanmaq əmri verdi. Dirəyin yandırılması ilə minlərlə adamın heç nədən çəkinməyərək sərhəddi
sökməyə başladığını gördükdə isə sərhədçilərə geri çəkilmə əmri
verildi. Bu isə qələbə demək idi. Yüzlərlə dəstədə olan minlərlə
adam sərhəddi sökməyə başladı. Təxminən saat 1-2 arasında
Neymət Pənahlı gəldi. Qısa bir çıxış elədi və şeir deyib getdi.
Camaat çox qısa vaxtda elə böyük məsafədə sərhəddi sökdü ki,
buna inanmaq çətin idi...
Bütün bu proses ərzində-dekabrın 17-dən yanvarın 3-ə
kimi, hətta sərhədlər söküləndə belə İran İslam Respublikasının
sərhədçiləri çox da ortada görünmür, daha çox görünməz şəkildə
bizi müşahidə edir və bizimlə istər sözlə, istərsə də işarələrlə
ünsiyyət qurmaqdan çəkinirdilər.
Sərhəd sökülməmişdən uşaqlar sərhəddin gözdən-könülc
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dən uzaq yerlərində güneydəki SES-də və su nasosu stansiyasında işləyən, eyni zamanda sərhədçilərə xidmət edən güneyli
qardaşlarımızla danışmağa başlamışdılar. Güneydən danışdığımız adamların hamısı bir-birindən qorxur, digərlərinin ettelatın
üzvü olduğunu bildirərək onun danışdığını başqasına deməməyi
bildirirdi. Təbii ki, biz onların dediklərinin nə dərəcədə həqiqət
olduğunu bilmədiyimizdən hər dediklərinə inanmırdıq. Amma
bu danışıqlar zamanı az da olsa güneydəki vəziyyəti, bizim
çıxışlarımıza, şüarlarımıza və birlik çağrışlarımıza münasibəti
öyrənməyə, həm güneyli qardaşlarımızın, həm də İran rejiminin bizinən bağlı fikirlərindən xəbər tutmağa və güneydəkilərə
fikirlərimizi çatdırmağa çalışırdıq. Hələ sərhəd açılmamışdan
çoxlu insan sərhəddin o tayında olan yaxınlarını və qohumlarını
soraqlayıb tapmağa çalışırdı.
Sərhəd sökülən kimi yüzlərlə insan Arazın buz kimi sularında əl-üzünü yumağa və çimməyə başladı. Təxminən bir saat
sonra hərbi texnika tamamı ilə yığışdırıldı, sərhədçilər isə bizim
onlara qarşı heç bir pis niyyətimizin olmadığını, onlarla mehriban
münasibət qurduğumuzu görüb tamam rahatladı. Sərhədçilərin
belə tez və tamam rahatlamasında bizim uşaqların onlara çoxlu
yemək və siqaret vermələrinin də rolu çox oldu. Sərhədçilərin
rahatlaması ilə ondan çox adam Arazın güney sahillərini öpmək
və ordan torpaq gətirmək üçün çayı keçdi.
Biz 1990-cı il yanvarın 3-də çadırı yığışdırdıq və bütövlükdə sərhədyanı əraziləri tərk etdik. Amma bundan sonra
demək olar ki, hər gün insanlar Araz qırağına gəlir güneydəki
dostlaşdığı soydaşlarımızla və tapdıqları qohumları ilə danışır və
Araz üstündən bir-birlərinə hədiyyələr və şəkillər göndərirdilər.
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MÜTLƏQ YARAR VƏ YA ZƏRƏR YOXDUR
İnsan yaşamında elə bir hal və ya hərəkət yoxdur ki, mütləq mənada o yaxşı və ya pis, yararlı ya da zərəli olsun. Bir şeyin
və ya işin yaxşı ya pis olduğu hansının çoxluğu ilə müəyyən
olunur. Ancaq istənilən halda hər biy yararlı şeyin zərərli, hər
bir zərərli işin də yararlı tərəfləri olur. Sərhəd Hərəkatında da
mütləqlik yoxdur. Burda da yararlı və zərərli məsələlər var.

Sərhəd Hərəkatının yararı
Yurdumuzun bütövlüyü və ulusumuzun birliyi üçün Sərhəd Hərəkatının yararı çox böyükdür. Bu yararın bir qismi bu
gün görünmür. Amma hərəkatın bu gün görünən, anlaşılan tərəfi
ulusumuzun birliyi və yurdumuzun bütövlüyü mücadiləsində
əvəzsiz bir addım idi. Bu gün görünən və qəbul olunan yararı
bir neçə bənddə cəmləşdirmək olar.
1. Azərbaycan türkünü asimliyasiya etmək, milli varlığına
son qoymaq üçün vətənimizin parçalanmasını bizim bəxtimizin
gətirməsi, ulusumuzun bölünməsini bizim xoşbətliyimiz olması
haqda Böyük və qapalı bir həbsxana olan sovetlər ölkəsində bir
cür, sovetlər ölkəsindən fərqlənməyən fars şovinizminin ağır
siyasi, dini, mədəni və iqtisadi basqısı altında olan Azərbaycanın
güneyində isə başqa cür bizi əritməyə çalışanlara sevgi, qanı bir,
dili bir, canı bir qardaşlarımıza isə nifrət yaradacaq incə və iyrənc
təbliğat aparılırdı. Belə ki, biz 1990-cı il martın 20-də ilk dəfə
İran adlı ölkəyə-Azərbaycanın güneyinə ayaq qoyanda orda çox
böyük sevgi ilə qaşılansaq da adamı heyrətlərə salan suallara tuş
olduq. Məsələn, bizə sual verdilər ki, “ağa indi siz hansı xanımla
nə vaxt istəsəz yata bilərsiz?” Biz “bu nə sözdü?” dedikdə bizə
izah etdilər ki, burda-yəni Azərbaycanın güneyində fars şovinizmi belə təbliğat aparmışdır ki, guya Azərbaycanın qüzeyində ailə
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yoxdur və qadınlar ümumidir (bu Babək-Xürrəmilər haqqında
aparılan təbliğatı xatırlatdı), kim nə vaxt hansı qadınla istəsə yata
bilər. Yaxud İran təbliğatı güneydə belə iş aparmışdı ki, guya sovetlər olkəsində və o cümlədən Azərbaycanın qüzeyində heç kim
yaşadığı yerdə (təbliğata görə heç kimin özünə məxsus evi yox
idi) yemək hazırlaya bilməz. Hərbi xidmətdə və ya həbsxanada
olduğu kimi ümumi yemək hazırlanır və hər adam da öz yemək
qabı ilə gəlib bir çömçə pay alıb gedir. Biz güneyli qardaşlarımıza bizim də onlar kimi hər adamın oz evi, öz ailəsi olduğunu,
hərənin öz evində istədiyi vaxt istədiyi yeməyi hazırladığını və
başqasının xanımına yaxınlaşmasının böyük günah olmaqla yanaşı, həm də bir suç, cinayət olduğunu izah etdikdə sanki onların
üzərindən ağır bir yük götürüldü. Azərbaycanın güneyində belə
təbliğatn aparılması dili bir, dini bir ulusun, qanı ilə, canı ilə bir
birinə bağlı olan bir millətin bir hissəsinin digər hissəsinə nifrət
etməsinə və əbədiyyən uzaqlaşmasına, parçalanmasına xidmət
edirdi. Sovetlər ölkəsində isə “bizim xoşbəxtliyimizin Rusiyaya birləşməkdə olduğu, Rusiyanın bizə mədəniyyət və təhsil
gətirdiyi, Azərbaycanın inkişafının Rusiyanın yanında-sovetlər
ölkəsində olması ilə mümkün olduğu, İranın isə bütün sahələrdə geri qaldığı və s.”haqda təbliğat gedirdi. Sərhəd Hərəkatı
ilk növbədə belə bir təbliğatın ulusumuzun bölünmüş hissələri
arasında böyük uçurum yaratmadan beşikdəcə məhv olmasına
səbəb oldu. Ulusumuzun birliyi və yurdumuzun bütövlüyü üçün
ayrı düşmüş ellərimizin yenidən birbirinə qaynayıb qarışmasına
imkan yaratdı.
2. Sərhəd Hərəkatı Naxçıvanı məhv olmaqdan qurtardı.
Naxçıvanın iqtisadi blokadasını yarılmasında həlledici amil oldu.
Ermənilərin Qarabağ iddiası başlayandan demək olar ki, Naxçıvan blokadaya alınmışdı. Bakıdan Naxçıvana gələn istər yük,
c

59

C

istərsə də sərnişin qatarları tez-tez saxlanılıq, qatar sürücüləri
(maşinistlər) tez-tez gülləbaran edilir, yük qatarkarı talanırdı.
Belə bir vəziyyətdə Naxçıvanda ciddi ərzaq və sənaye malları
çatışmazlığı yaranmağa başladı. Sərhəd Həeəkatı bu blokadanı yardı və bütün çatışmazlıqların aradan qaldırılması yolunda
ciddi bir addım oldu. 1990-cı ilin mart ayının 20-dən başlayaraq
Naxçıvan əhalisinin ərzaq təminatında Azərbaycanın güneyi ilə
gediş-gəlişin olması çox mühüm rol oynadı. Bu həm Azərbaycanın qüzeyindən Naxçıvana ərzaq gətirilməsinin çətinliklərini
həll etdi, həm də Azərbaycanın güneyində vacib ərzaq məhsullarının və gündəlik tələbat mallarının qiymətinin Azərbaycanın
qüzeyindəkindən çox aşağı olması kasıb Naxçıvan camaatına
bir nəfəslik oldu.
Ərzaqla yanaşı Azərbaycanın güneyindən enerji daşıyıcıları da gətirilirdi. Bu enerji daşıyıcıları isə Naxşıvanlılar üçün
bir xilasedici oldu. Belə ki, güneydən gətirilən enerji daşıyıcıları
Naxçıvanın sərt qışında naxçıvanlıların evlərini qızdırması və
ışıqlandırması üçün əvəzsiz bir vasitə idi. Azərbaycanın güneyindən 20 l-lik qablarda gətirilən neft və maye qaz balonları ilə
insanlar həm evini qızdırırdılar, həm də qaz və neft lampaları ilə
evlərini ışıqlandırırdılar. İran adlı dövlət Naxçıvanın müsəlman
əhalisinin bütün çətinlik və sıxıntılarını bilməsinə baxmayaraq
hər şeyə, o cümlədən ərzaq və enerji daşıyıcılarının aparılmasına
məhdudiyyət qoymuşdu. Naxşəvandakı insanlar məktəb yaşlı
uşaqlarını da özləri ilə aparırdılar ki, bəlkə onların hesabına bir
qab artıq yanacaq və ya bir neçə kq ərzaq artıq gətirə bilsinlər.
Kənd sovetləri tərəfindən qeydə alınaraq rayonlar üzrə növbəyə
alınan insanlar növbələri çatdıqda bir gün öncədən Culfa, Nehrəm və Şahtaxtı keçid məntəqələrində növbəyə dururdular ki,
vaxtında gedib gələ bilsinlər.
Sonralar isə evləri ışıqlandırmaq üçün enrji yığan və çec
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virən avadanlıqların qoşulduğu avtomobil akkumlyatorlarından
yararlanmağa başladılar. Öncə enerji yığıcı və çevirici avadanlığı da, akkumlyatoru da güneydən gətirirdilər. Amma sonradan
enerji yığıcı və çevirici aparatları naxçıvanlı ustaların daha ucuz
qiymətə hazırlaması hesabına yalnız akkumlyatorları güneydən
gətirdilər.
Digər bir vəziyyət bu idi ki, uzun illər Naxçıvan əhalisinın böyük bir hissəsi bütün geyim ehtiyacını da Azərbaycanın
güneyinin hesabına ödədi. Keyfiyyətsiz olmasına baxmayaraq
ucuz olması əhalinin bu geyim vasitələrindən yararlanmasında
mühüm amillərdən biri idi.
Bir çox hallarda işsiz və kasıb Naxçıvan əhalisi istər ərzaq,
istər yanacaq və istərsə də geyim ehtiyacını ödəmək üçün pul
əldə etmək məqsədi ilə evindəki işlənməmiş müəyyən elektrik
avadanlıqlarını və ya əşyaları aparıb satırdı. İran adlanan ölkədə
elektrik avadanlıqlarına və bir çox materiala böyük tələbat olduğunu görən insanlar həm naxçıvan ticarət müəssisələrində, idarə
və təşkilatların ambarlarında olan məhsulları, həm də imkan daxilində YAK-40 tipli balaca (səhv etməsəm 27 nəfərlik) sərnişin
təyyarələrində Bakıdan gətirə bildikləri məhsulları aparıb sataraq
özlərinin və yaxınlarının gündəlik tələbatını ödəməyə çalışırdı.
3. İranın idarəetmə sistemində ostan-vilayət əsas ərazi
bölgüsüdür. Fars şovinizmi türklərin assimliyasiya siyasətini
daha rahat və sürətli həyata keçirmək üçün Azərbaycanı da bir
neçə ostana-vilayətə bölüb. Biz ilk dəfə Azərbaycanın güneyinə
keçəndə istər Şərqi Azərbaycan ostanına, istər sə də Qərbi Azərbaycan ostanınıa necə ögey münasibət olduğunu gördük. Demək
olar ki, Azərbaycan vilayətlərinə heç bir sərmayə qoyulmamış,
məqsədli şəkildə baxımsız və biganə münasibətlə məhv olmağa
buraxılmışdı. Bubiganəlik və ayrı-seçkilik hətta Azərbaycanın
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əzəli paytaxtı Təbriz şəhərində belə açıq hiss olunurdu. Azərbaycanın qüzeyinə yaxın kənd və şəhərlər isə çox kasıb və miskin
görünürdü. Sanki tarixi inkişafın yeli belə bu kənd və şəhərlər
tərəfdə əsməmişdi. Sərhəd Hərəkatının nəticəsində Azərbaycanın
güneyi ilə qüzeyi arasında daimi gediş gəlişin olması genişmiqyaslı sərhədyanı ticarətin yaranmasına səbəb oldu. Bu sərhədyanı
ticarət bir tərəfdən Naxçıvanın iqtisadi blokadasının yarılmasına,
digər tərəfdən həm Şərqi, həm də Qərbi Azərbaycan ostanlarındakı kənd və şəhərlərin həm iqtisadi baxımdan abadlaşmasına,
böyüməsinə və əhalinin maddi-rifah halının yüksəlməsinə, həm
də milli, mədəni və siyasi baxımdan inkişaf etməsinə səbəb oldu.
4. Sərhəd Hərəkatı Naxçıvanın hərbi blokadasının yarılmasında və müdafiəsinin təşkilində əvəzzis rol oynadı. Ermənilərin Qarabağ iddiası başlayanda Azərbaycanın hər yerində, o
cümlədən Naxçıvanda əhalinin əlindən bütün silahlar, hətta ov
silahları və məktəblərin təlim silahları da sovet hüquq-mühafizə
orqanları tərəfindən yığıldı. Bir sözlə əhali tamam tərksilahedildi.
Ermənilər Qarabağ iddiası ilə yetinməyib Qarabağ ətrafı, “Ermənistan”la sərhəd rayonlarına və Naxçıvana iddia ilə hücumlar
təşkil etdikdə Azərbaycan əhalisi, xüsusi ilə həm iqtisadi, həm
siyasi, həm informasiya, həm də hərbi blokadada olan naxçıvanlılar əmək alətləri və təsadüfən evlərdə gizlədilmiş bir-neçə
ov tüfəngi ilə qorunmağa məcbur oldu. Naxçıvanda bir-neçə
nəfər bir silahdan istifadə etməyə məcbur idi. Sərhəd Hərəkatı
nəticəsində Azərbaycanın güneyindən ən müxtəlif yollarla çoxlu silah gətirildi. Bu silahların gətirilməsi sadəcə Naxçıvanın
hərbi blokadasını yarmadı, eyni zamanda Naxçıvan əhalisinin
təhlükəsizliyinin yaranmasında böyük rol oynadı. Məhz bu silahların gətirilməsi hesabına bu gün Naxçıvan işğal altında deyil və
Naxçıvandan bir qarış da olsa torpaq itirilmədi. Bununla yanaşı
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Sərhədlərin sökülməsi Azərbaycanın güneyindən və Türkiyədən vətənlərini-Qarabağı və Naxçıvanı yadellilərin işğalından
qorumaq üçün yüzlərlə soydaşımızın gəlməsinə imkan verdi.
5. 1990-cı il yanvarın 19-da Naxçıvan MSSR SSRİ-nin
tərkibindən çıxarkın Azərbaycanın haq davasını və Naxçıvanın qəbul etdiyi qərarları dünyaya çatdırmaq üçün Əli Şamil,
Sülhəddin Əkbər, Eldar İbrahimov, Yadigar Babayev, Tahir
Əliyev, Axundov , Qərib Allahverdiyev, Haci Soltan, Fəxrəddin
Şeyxələsgərsoy, Sərdar Cələloğlu, Abbas Əmiraslanovdan ibarət
yaradılan heyyətin iki qrupa ayrılaraq İran İslam Respublikasına
və Türkiyə Respublikasına getməsi qərara alınır. Bu heyyətlərdə
adı keçən bəzi adamların getməkdən imtina etməsinə baxmayaraq hər iki qrupun ona tapşırılan vəzifəni yerinə yetirməsi
üçün Azərbaycanın güneyinə keçməsi sərhədlərin sökülməsi ilə
mümkün oldu.
6. Sərhəd Hərəkatı müxtəlif səbəblərdən dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyinə gedən yolu açdı. Bu gün Azərbaycan həqiqətlərinin və
Qarabağla bağlı məsələlərin dünyaya çatdırılmasında Azərbaycan diasporunun rolu çox böyükdür. Məhz bu diaspor təşkilatlarında təmsil olunanların həm Azərbaycan, həm də bir-biri ilə
əlaqəsinin, iş birliyinin və həmrəyliyinin əsasını qoyan Dünay
Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Öncə AXC Naxçıvan
Vilayət Təşkilatında, sonra 1990-cı il noyabr ayının 3-də Türkiyədə keçirilən Dünya Azərbaycan türklərinin birinci qurultayında, daha sonra isə 1991-ci il dekabrın 14-də Naxçıvan MR Ali
Məclisində 31dekabr Dünya Azərbaycan türklərinin həmrəylik
və birlik günü elan edildi. Bu Naxçıvan MR Ali Məclisinin 14
dekabr 1991-ci il qərarında belə qeyd olunub. “1989-cu il dekabrın 31-də Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində SSRİ-nin
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dövlət sərhəddi boyunca çəkilən sərhəd çəpərləri elliklə söküldü.
İlk dəfə olaraq Arazın o tayında, bu tayında olan qohumların,
həmvətənlərin ünsiyyət imkanları yarandı, sadələşdirilmiş keçid məntəqələri təşkil edildi. Beləliklə, 1989-cu il dekabrın 31-i
dünya Azərbaycan Türklərinin həmrəyliyi bayramına çevrildi.
1990-cı ildə isə həmin günün ildönümü respublikanın demokratik
qüvvələri tərəfindən geniş qeyd edildi.”
7. Səhv etməsəm 1990-cı ya 1991-ci ildə Azərbaycanın
güneyində Zəncan şəhərində çox ağır zəlzələ baş verdi. Baş
verən bu şiddətli zəlzələ zamanı zəlzələdən ziyan çəkən insanlara
həm maddi, həm tibbi və həm də mənəvi yardım məhz sərhədlərin sökülməsi hesabına oldu. Baxmayaraq ki, həmin dövrdə
Naxçıvanın özü blokadada idi, insanlar çox ağır şərtlər altında
yaşayırdı, xüsusi ilə ərzaq və dava-dərman qıtlığı var idi, amma
bütün Naxçıvan camaatı Zəncandakı soydaşlarımıza yardım etməyə çalışırdı. Xatırladım ki, o vaxt Naxçıvandan Zəncana yüz
tonlarla un, müxtəlif ərzaq məhsulları, isti geyim, yataq ləvazimatı, tonlarla dava-dərman və tibbi avadanlıq aparıldı, yüzlərlə
həkim yaralı bacı-qardaşlarımızın yardımına getdisə və çoxlu
sayda könüllü də xilasetmə işlərində işlərində iştirak edib heç
olmasa bir nəfər uçqun altında qalana yardım edə bilmək üçün
yollandı.
8. Bu gün bir tərəfdən Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan yaradılması ilə, digər tərəfdən isə İran rejiminin idarəetməsində olmasına görə Azərbaycanın bütün torpaqlarından təcrid
olunmuş Naxçıvanın Azərbaycanın müstəqil dövlətinin iradəsində və idarəetməsində olan hissəsi ilə İran adlandırılan ərazidən
istər yük və istər sərnişin daşınma əlaqəsinin yaranmasında da
Sərhəd Hərəkatının əhəmiyyəti danılmazdır.
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Sevgiyə qatılan zəhər
Azərbaycan türkü min il tabeliyində yaşayan farsların nə
kimliyini, nə dilini, nə də digər xalqlardan ermənisayaq mənimsədiyi mədəniyyətini nəinki məhv etmədi, əksinə onun inkişafı
üçün bütün imkanları verdi. Amma fars şovinizmi ingilislərin onlara sunduğu ilk fürsətdən yararlanaraq çevriliş etməşklə qurduğu
dövlətdə türk adının və dilinin səslənməsinə dözə bilmədiyini
göstərərk assimliyasiya siyasəti yürütməyə başladı. Azərbaycanın
qüzeyində bağımsız dövlətin qurulması fars şovinizminin bütün
planlarını pozdu. Fars şovinizmi nəinki tarixi ədalətin təzahürü
olan bu bağımsız dövlətlə barışıb reallığı qəbul edə bilmədi,
əksinə bu dövləti beşikdəcə boğmaq üçün bütün iqtisadi, siyasi, hərbi, dini və mənəvi-əxlaqi(əslində mənəviyyatsızlıq və
əxlaqsızlıq) imkanlarından istifadə etmyə başladı. Bunun üçün
nələr etmədi:
1. Sərhədlər açıldıqdan sonra ilk vaxtlar görüntüdə əhaliyə
yardım etmək və dini mərasimləri qeyd etmək adı ilə, həqiqətdə
isə naxçıvanlıların yaşadıqları çətinlik və sıxıntılardan istifadə
edərək özünə tərəfdar toplamaq və ya casuslar seçmək məqsədi
ilə Naxçıvanın müxtəlif kəndlərində ehsanlar verməyə, əhaliyə
müxtəlif ərzaqlar dağıtmağa başladı. Bu zaman bir çox yerdə,
xüsusi ilə binalarda İİR bağrağını sancır, İİR-in dini və siyasi
liderlərinin şəkillərini asırdılar. Bununla yanaşı Naxçıvan əhalisinin dini duyğularından yararlanaraq məscidlərdə İranın dövlətinin, fars şovinizminin və din adı altında müxtəlif ideologiyaların xeyrinə, Xalq Hərəkatının və onun lideri Əbülfəz bəyin,
eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyinin əleyhinə təbliğat
aparmağa başladı.
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2. İranın Xüsusi xidmət orqanları geniş şəkildə casus şəbəkəsi yartmaq üçün var gücü ilə işləməyə başladı. Onlar sadəcə
casus şəbəkəsi yaratmaqla yetinməyərək, müxtəlif adlar altında,
o cümlədən dini təhsil adı altında onlarla insanı İrana apararaq
xüsusi mərkəzlərdə gələcək dini və terror lideri, fədai və döyüşçü
kimi hazırlamağa başladı.
3. Bağımsız Azərbaycan dövlətinin varlığını qəbul edə
bilmədiyi üçün bağımsızlığa son qoymaq, bu olmadıqda parçalamaq, bu da olmadıqda sabitliyi pozmaqla Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsinin və inkişafın qarşısını almaq məqsədi ilə
hər zaman partlaya biləcək və partladığı zaman zərərləri illərlə,
bəlkə də on illərlə sağalmayacaq yaralar açan bombalar hazırlamağa başladı. Bu bombalardan biri Azərbaycan türkünün dini
duyğularından istifadə edərək dini bölücülük yaratmaq, digəri
etnik bölücülüyü qızışdırmaq, üçüncüsü isə ayrı-ayrı hakimiyyət
nümayəndələrinin neqativ hərəkətlərinə qarşı çıxacaq terrorçular
və ya terror qrupları oluşdurmaq idi.
4. Və ən nəhayət Azərbaycan əhalisini mənəvi-psixoloji
cəhətdən zəhərləmək üçün Azərbaycana böyük hissələrlə narkotik göndərirdi və bu gün də buna davam edir.
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Gəncə
Gəncə,
gözlərim kor olaydı
səni qapısız görüncə.
Gəncə,
hirsim boğular,
şübhələrim dağılar,
içimdə
inam doğular,
sözlərimi
daşlarına deyincə .
Gəncə,
bir de mənə,
yerəmi batıb,
göyəmi çıxıb
Əlincə?
Səbrim tükənər
səsi gəlincə.
Gəncə,
Novruz bayramıdır,
öz əlincə
dur tabaq bəzə,
göndər Təbrizə .
Gəncə,
mənmi yanılıram,
ya sən dönmüsən
yumşaq balınca ?
Gəncə,
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umudlu gəlmişdim
sınıq gedirəm.
Su at dalımca!
* * *
Gəncə,
sən Dərbəndin qardaşısan!
Sən Kərkükdən uzaqlaşır,
sən Təbrizə yadlaşırsan .
Gəncə,
daşların
Qopuz səsinə yerikliyəndən,
küçələrin Ozan olub.
Sənin bu qərib görkəmin
ürəyimi əzən olub .
Gəncə,
sənin bu yetim baxışın
dediki,
məndə yetiməm.
Biraz yığışım .
Nə çıxar?
ha səninlə göz-gözə durum,
baxışım .
		
Gəncə-Naxçıvan-Bakı 1984
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Vətən dəftəri silsiləsindən
II şeir
Bilmir
Qan iyi gələn sözlərin
tükürpərdən gurultusu,
yatmış duyğuları
oyada bilmir.
Qara-qorxu dolmuş qannan
didərgin düşən igidlik,
bidə öz yerinə
qayıda bilmir .
Elimin qonaq yarasın,
Üzümün danlaq yarasın,
Yarımın soraq yarasın
Daş-çınqıl cəhənnəm,
Qaya da bilmir.
Naxçıvan 1983
III şeir
Ağla ,elim,ağla!
Ağla ,elim, ağla!
Sirrini gizli saxla .
Oğul olammıyanı,
oxla ,elim, oxla!
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Səni sənliyində saxlıyammadıq,
Sərhəd seli yolun bağlıyammadıq .
Şah İsmayıl bir ildə ağladığını
Beş yüzildə biz ağlıyammadıq.
Ağla, elim, ağla!
Ağla, elim, ağla!
Ağla Qorqud qopuzunun qırıq telini,
Ağla, Avestanın sovruq külünü,
Mənim dilim susmaz idi
Ağla övladının kəsik dilini.
Ağla, elim, ağla!
Külək sənin gözlərindən kül sovurur,
Günəş sənin kürəyində dərd qovurur,
Sən kimsənin əməlinə uymaz idin
İndi düşmən ürəyində daş yoğurur.
Ağla, elim, ağla!
Ağla, o xoş dincliyini,
Ağla, Şah İsmayıl gəncliyini.
Ağla,
ağla, elim,
ağla öz iflicliyini.
Ağla, elim, ağla!
Səttarxanın qeyrətindən keçməkmi olar?
Təbrizdən əl çəkməkmi olar?
Umman olub coşmaqdansa,
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Damla-damla torpağa çökməkmi olar?
Ağla, elim, ağla!
Oğul olammıyanı,
Oxla, elim, oxla!
Naxçıvan 1983
VI şeir
“...bugün Kərbəla meydanı
Azərbaycandakı vətənpərvərlik meydanıdı”
C.Məmmədquluzadə
Göyün üzü qucaq-qucaq,
Yerin üzü bucaq-bucaq,
Prometey odu ocaq-ocaq
Bölündü.
Hərənin payına
göydən bir qucaq,
yerdən bir bucaq,
oddan bir ocaq.
Bəs dediyi sözdən
köhnə samanlıq kimi
ələk-vələk edilən,
baxışından asılan,
Günəşi əlindən alınıb
hıçqırığı içində qalan
təbrizli,
dərbəndli,
kərküklü nə olacaq?
Bakı 1983
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Şah İsmayıl
Şah babamız oldun, ulumuz oldun,
Sən bizim kedəcək yolumuz oldun.
Sən Vətən deyəcək dilimiz oldun,
Sənsiz bu yurd ürəyimə dərd olub.
Çox işlədik, çox apardı tər bizi.
Ayrılıqmı Tanrımızdan bir ruzu?
Yuxudad da görəmmirəm Təbrizi,
Həsrətindən iki gözüm dörd olub.
Hey boylanır gün üzünə qüzeylər,
Xudafərin bir nisgili yüz eylər.
Sənin əşyan saxlanılan muzeylər,
Bizim üçün Vətən olub, yurd olub.
Ər yoludu Ərdəbildən başlanan.
Arzumuzdu ağzı bərk-bərk daşlanan.
Çaldıradan ürəyimə tuşlanan,
Bu ağrıda bütün ömrüm qərq olub.
Bakı-Nehrəm 1985-1987
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Gecələrim silsiləsindən
II şeir
Qatil gecə
Ayın-şayın yol gəlirdim,
Düşdüm zülmət bir gecəyə.
Bu gecədə “gözə barmaq”
Bu gecəni seçəmmirəm,
bu gecədən keçəmmirəm.
Bu gecədən,
yollar, izlər düymələndi .
İydələr də eyniləndi.
İydələri dərmək çətin.
Bu gecənin ağzından
qan iyi çəkilməz,
Bu gecənin üzündən ,
danüzü sökülməz .
Bu gecənin içi sirli.
Bu gecənin dibi dayaz.
Yollar duzdağ.
Ətəyindən Araz axır
Susuzluqdan,
dodaqlarım partaq-partaq.
		
Şamaxı 1982
c

73

C

Fikrə dalmışam
Fikrə dalmışam.
Xəyalım gəzir bütün cahanı .
Antraktidanı,
Şimal buzlu okeanı,
Ekvatoru .
Gəlir gözlərim önünə
sərhəd adlı
tikanlı məftil toru.
Səni düşünürəm,Laylamı çalanı.
Bu şaxtada
ayaqları yalın,
başı açıq qalanı.
Naxçıvan-Bakı 1982
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Sərhədə ilk yürüş
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Sərhəddə camaat namazı
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Sona doğru
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Ölüm bizi qorxutmur. 31 dekabr, 1989-ci il. Saat 12-00
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Sərhədin sökülməsi anı
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Sərhədin sökülməsi anı
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Araz çayı üzərindən görüş

20 mart 1990-cı il, Guney Azərbaycan, Culfa
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20 mart 1990-cı il, Guney Azərbaycan, Culfa
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