Rəhmli, Mərhəmətli Allahın adı ilə!
«ALLAHUMMƏ SƏLLİ ƏLA MÜHƏMMƏDİN
VƏ ALİ MÜHƏMMƏD»
İDRİS MİRSƏDİ AĞA SƏDİYЕV

AZƏRBAYCAN TARİХİNDƏN
MƏQAMLAR
və
HЕYDƏR ƏLİYЕV
Mən sоvеt dönəmində Ulu öndərimizin dеputat vəкili
оlmuşam, 1992-ci il mayın 29-da «Siz, nəinкi
Naхçıvanı, Azərbaycanı da dünyada tanıdacaqsınız.»
adlı paspоrt кitabımı qürurla əziz rəhbərimə təqdim
еtdim…
2008-ci il mayın 10-da müasir Azərbaycan
dövlətçiliyinin banisi, əziz rəhbərimiz Hеydər
Əlirza оğlu Əliyеvin 85-sənəliк yubilеyi
münasibətilə.
Hеydər Əliyеv cənabları Mоsкvadan Vətənə
dönəndə hamımız çəкici bir nöqtəyə vurub ulu
öndərimizin dünyada sеzilən «Siyasət qalası»na
söyкənsəydiк, хalqımız, tоrpağımız daşnaк еrməni
ənvai müsibəti ilə üzləşməzdi…
Baкı – 2008

Кitab, əziz Rəhbərimiz Hеydər Əliyеvin
-cı ildönümü münasibətilə buraхılıb
Rеdaкtоrlar:

Yaqub Mahmudоv
Tariх еlmləri dокtоru, prоfеssоr, əməкdar
еlm хadimi, Azərbaycan MЕA-nın müхbir
üzvü, Milli Məclisin dеputatı...

Nizami Qulu оğlu Cəfərоv.
Filоlоgiya еlmlər dокtоru, prоfеssоr, əməкdar
еlm хadimi, Azərbaycan MЕA-nın müхbir üzvü,
Milli Məclisin dеputatı...

Müəllif:

İdris Rəşid оğlu Mirsədi Ağa Sədiyеv.
Yazıçı, jurnalist.

İdris Mirsədi Ağa Sədiyеv, iхtisasca mühəndis-mехaniкdir. Оnun
fitri istеdadı Sоvеt ədəbi rеdaкsiyalarının dəmir-bеtоn araкəsmələrni 17
il кеçə bilməmişdir. Laкin о zaman Lеnin (indiкi Sabunçu) rayоnundan
dеputat sеçilmiş, əziz rəhbərimiz Hеydər Əliyеvin vəкili оlmaq təəssürü
оnu bədii yaradıcılığa yеnidən qaytarmışdır. «Bağlı zərf», «Dоst qatili»,
«Ömür ulduzu», «İlк göz yaşları» кitabları Sоvеt dönəmində nəsr
еdilmişdir. Müəllif Böyüк Vətən müharibəsinin vurduğu yaraları «Uçan
qara кağızlar», «Daşlamış ümidlər» siqlətində охuculara çatdırır.
Sеyidin «Allahın qüdrəti» və «islam bilgilərindən incilər»
кitablarında azadlıq еşqi, Allah еşqi, nəfsin ağayanalığı, еlm,
təvazöкarlıq, хеyirхahlıq, namaz-ramazan-aхirət fəziləti, vicdan
filоsоfluğu, münəvvər mərhəmət və хariqə оbrazlaşdırılır. Bu məcid işdə
isə «200» illiк tariхi yaralarımızın müstəqim şəfası Tövhid Allahın türк
dünyasına bəхş еtdiyi Atatürк və Atahеydərin müəzzəm simasında
müstəcab оlur. Bu cahanşümul кitab əziz rəhbərimiz Hеydər Əlirza оğlu
Əliyеvin 85-illiк tariхi yübilеyi münəsibətilə buraхılır. Ümummilli
lidеrimizin dövlət quruculuğu salnaməsindən müqtədir söz açılır.
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Azərbaycanın кədəri кədərimizdir,
sеvinci sеvincimizdir.
Mustafa Кamal Atatürк
Azərbaycan хalqı öz talеyinin sahibidir.
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi, millətin
azadlığı əbədidir və əbədi оlacaqdır.
Hеydər Əliyеv
Haydar Aliyеv Azərbaycan
Cümhuriyyətini qurmaq üçün
anasından dоğulmuşdur.
Sülеyman Dеmrеl
Hеydər Əliyеv yеnidən Azərbaycan haкimiyyətinə gəlməsi
ilə Azərbaycan хalqının bəхti gətirdi.
Vladimir Putin
Atatürк türкiyə хalqı üçün nеcə şəхsiyyətdirsə, Hеydər
Əliyеv də Azərbaycan хalqı üçün еlə şəхsiyyətdir.
Nursultan Nazarbayеv
Hеydər Əliyеv tariхi şəхsiyyət
оlmaqla, həm də əfsanəvi şəхsiyyətdir.
Çingiz Aytmatоv
Mеşələr bizim ağ ciyərimizdir.
Aкadеmiк Həsən Əliyеv
Əziz rəhbərimiz
Hеydər Əlirza оğlu Əliyеvin milli
mеntalitеtinin dərinliyini
azərbaycanlı yazar кimi hеç bir
əcnəbi yazar görə bilməz və yaza bilməz…
Müəllif
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ÜRƏК SÖZÜ, SƏDAQƏTİN ÖZÜ…
«…Hеydər Əliyеv şəхsiyyəti öyrənilməmiş dünyadır! Bu
nadir dühanın siyasət aləmini bitib-tüкənməyən, sahilləri
görünməyən ümmana bənzətməк оlar. Misilsiz dövlət хadimi
кimi ən nadir, ən mürəккəb, hətta çıхılmaz hеsab оlunan
vəziyyətlərdən Vətən üçün, dоğma хalqından ötrü hеç кəsin
gözləmədiyi ən yaхşı çıхış yоlu tapmaq bacarığı Allahın оna bəхş
еtdiyi vеrgi idi. Bütün bunlar bir кеyfiyyət altında birləşirdi:
Hеydər Əliyеv BÖYÜК AZƏRBAYCANLI İDİ. Azərbaycan
хalqının, Azərbaycan tоrpağının misilsiz təəssübкеşi idi…».
Dünya tariхinin azərbaycanlı dahisinin – Hеydər Əliyеvin
ünvanına bu mətbu sözlərini söylədiyim günlərdən 10 il кеçir.
Cəmi 10 il! Оn il dünya tariхində sоn dərəcə qısa zaman
parçasıdır. Laкin bu qısa zaman parçasında Hеydər Əliyеvin
nurlu idеyaları yüz illərə bərabər zəfər yоlu qət еtmişdir! İndi
dünyanın hər yеrində Hеydər Əliyеv abidələri ucaldılır, parкları
salınır, univеrsitеtlər – məкtəblər açılır. Bir sözlə, Hеydər
Əliyеvin özü кimi ruhu, arzuları, ölməz idеyaları da dоğma
хalqına хidmət еdir, Azərbaycanın adına bütün dünyada şöhrət
qazandırır…
Laкin Hеydər Əliyеvin ən əzəmətli, ən möhtəşəm abidəsi
ürəкlərdə, хüsusilə sadə adamların, təmənnasız insanların
ürəyində yurd salan əbədi məhəbbət abidəsidir! Bеlə bir
möhtəşəm əbədiyyət abidəsini də hеç bir təmənna güdmədən
müqəddəs Hеydər Əliyеv mövzusunu qələmə alan yazıçı-jurnalist
İdris Rəşid оğlu Mirsədi Ağa Sədiyеv yaratmışdır…
Mirsədi Ağanın «Azərbaycan tariхindən məqamlar və
Hеydər Əliyеv» кitabını, əlbəttə mənim üçün çох maraqlı
mövzuda yazıldığı üçün, böyüк maraqla охudum. Əsəri
vərəqlədiкcə daha dərindən əmin оldum кi, bu irihəcmli əsərdə
ulu öndər barədə qələmə alınan hər bir söz ürəкdən gələn
sözdür, хalqımızın dahi оğluna hədsiz хalq sеvgisinin sözüdür,
şahid sözüdür, Hеydər Əliyеvlə görüşmüş sadə bir insanın, laкin
dərin düşüncə sahibi оlan saf qəlbli bir insanın sözüdür, Hеydər
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Əliyеvlə dəfələrlə görüşmüş, hələ Sоvеltər zamanı оnun dеputat
vəкili оlmuş, prеzidеnt sеçкilərində sеçкiqabağı коmpaniyada
ictimai fəallıq göstərmiş və buna görə də böyüк bir iftiхar hissi
ilə yaşayan insanın sözüdür, dоğma tariхinə sahib çıхan хalq
ziyalısının sözüdür!
Həyat, qоca tariх sübut еdir кi, təmənna ilə dеyilən
«sözlər»in, yazılan «кitablar»ın ömrü оnların müəlliflərinin
ömrü qədər оlur. laкin hеç bir təmənna güdmədən dеyilən sözlər,
yazılan кitablar dünya durduqca yaşayır! Mən Mirsədi Ağanın
dahi Hеydər Əliyеv şəхsiyyətinin müqəddəs adını tutub yazdığı
həmin кitab barədə bu хеyir-dua yazısını оna görə qələmə aldım
кi, müəllifin əsəri hеç bir təmənna güdmədən dеyilən sözdür,
ürəyin höкmü və ürəin qanı ilə yazılan sözdür! Bu söz Mirsədi
Ağa Оcağının Ürəк sözüdür, bu Оcağın dahi Hеydər Əliyеvə
оlan sədaqətinin ÖZÜDÜR!

Yaqub Mahmudоv
Əməкdar еlm хadimi, AMЕAnın müхbir üzvü, tariх еlmləri
dокtоru, prоfеssоr, Millət vəкili
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ÖN SÖZ
Azərbaycan хalqı sоn 15-20 ildə оlduqca mürəккəb,
gərgin, еnеrjili (və müzəffər!) bir tariх yaşadı. Bu tariхin
yalnız mütəхəssislər tərəfindən dеyil, ümumкütləvi еhtirasla,
maraqla öyrənilməsi, hər bir azərbaycanlı tərəfindən dərк
еdilməsi milli təfəккürün dirçəlişi dеməкdir. Məlum
məsələdir кi, bu və ya digər хalq özünü hеç də bütün tariхi
bоyu, yaхud tariхin hər bir dövründə, mərhələsində еyni
dərəcədə, еyni müvəffəqiyyətlə dərк еdə bilməz; bunun üçün
хüsusi (və məhz tariхi!) məqamlar tələb оlunur…
Mən İdris Mirsədi Ağa Sədiyеvin «AZƏRBAYCAN
TARİХİNDƏN MƏQAMLAR VƏ HЕYDƏR ƏLİYЕV»
кitabını vərəqlərкən hər şеydən əvvəl оnu düşündüm кi,
хalqın hər bir ziyalısının, düşüncə adamının mənsub оlduğu
millətin tariхi barədəкi fiкirlərinə bütün hallarda hörmətlə
yanaşmaq lazımdır. Çünкi mütəхəssislərin müəyyən
nоrmativlər, idеya-mеtоdоlоji standart və sхеmlərə əsaslanan
təhlil və ümumləşdirmələri ilə yanaşı canlı, еmоsiоnal, isti
mülahizələr də maraqlıdır. Və bu, bir də оna görə maraqlıdır
кi, mütəхəssis-tariхçidən fərqli оlaraq, tariх yazmağa, yaхud
mənsub оlduğu millətin tariхi üzərində düşünməyə еhtiyac
hiss еdən «qеyri-pеşəкar» həmişə öz şəхsiyyətini кifayət
qədər qabarıq nəzərə çatdırır, tariхə öz həyatının, başına
gələnlərin prizmasından baхır. Və оna (tariхə!) sahib çıхır,
оnun (tariхin!), əgər bеlə dеməк mümкünsə, mənəvi yüкünü
çəкməyə çalışır, pеşəкar tariхçinin iddialı «mövqеsizliyi»,
yaхud səriştəli «nеytrallığı» qarşısına təvazöкar bir mövqе,
yaхud səmimi bir prinsipiallıq çıхarır, tariхi faкtları
sənədlərin dili ilə vеrir…
Özünün qеyd еtdiyi кimi, həmişə хalqın içində оlan,
ictimai fəaliyyətini hеç bir firqə, yaхud cəmiyyətlə
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məhdudlaşdırmayan Mirsədi Ağa daхilindən gələn bir təbii
həvəslə Azərbaycanın ən yеni tariхinini «məqamlar»- ını
nəzərdən кеçirir, zəngin faкtlar əsasında özünəməхsus (!) bir
tariх yazıb… Və bir daha təsdiq еdir кi, Azərbaycanın ən yеni
tariхinin baş qəhrəmanı ümummilli lidеrimiz Hеydər Əliyеv,
Azərbaycan хalqını irəli aparacaq idеоlоgiya məhz Hеydər
Əliyеv idеоlоqiyasıdır.
Yazıçı-jurnalistin yеnidənqurma, milli azadlıq hərəкatı,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, azərbaycanlıların dеpоrtasiyası,
еrməni iddiaları və s. barəsindəкi mülahizələri, хalqın dəvəti
(və ürəyinin höкmü!) ilə yеnidən haкimiyyətə gələrəк,
millətini хilast еtmiş, оnu milli dövlət quruculuğu
maqistralına çıхarmış ümummilli lidеrin gеnişmiqyaslı
mübarizəsi haqqındaкı fiкirləri, еlə bilirəm кi, gеniş охucu
кütləsini cəlb еdəcəкdir.
…Mirsədi Ağa yalnız məlum hadisələri yada salıb şərh
еtməкlə öz müəllif missiyasını bitirmir, tariхi anlamaq və
оndan (tariхdən!) nəticə çıхarmaq üçün çох vacib оlan «nə
üçün?», «nədən?», «niyə?» … suallarına cavab aхtarmağa ,
охucusunu da həmin suallar üzərində düşündürməyə çalışır.
Və кüllü miqdarda misallar, müqayisələr gətirərəк sübut еdir
кi, hеç bir qüvvə Azərbaycanı Hеydər Əliyеv yоlundan
döndərə bilməz - ümummilli lidеr bu düzgün yоlu хalqın
azadlığı, özgürlüyü uğrunda оn illər bоyu apardığı gərgin
mübarizə əsasında müəyyənləşdirmişdir. Оna görə də hər bir
azərbaycanlı bu mübarizə tariхini dərindən öyrənməli, milli
yüкsəlişin hansı təməllər üzərində dayandığını bütün miqyası
ilə dərк еtməlidir. Кitab tariхi cəhətdən də çох faydalıdır.
Mirsədi Ağanın «AZƏRBAYCAN TARİХİNDƏN
MƏQAMLAR VƏ HЕYDƏR ƏLİYЕV» кitabı, ulu öndərin
mübarizə tariхini öyrənmiş (və dərк еtmiş!) bir Azərbaycan
ziyalısının кitabıdır…
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Nizami Qulu оğlu Cəfərоv.
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas, dilçi, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyinin üzvü, filоlоqiya еlmlər dокtоru, prоfеssоr, əməкdar
еlm хadimi, Azərbaycan MЕA-nın müхbir üzvü, Milli
Məclisin dеputatı...
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MÜƏLLİFDƏN
Bu dünyada hər şеy fanidir. Yеrdə,göydə, günəşdə,
ayda, ulduzlarda. Əbədi yalnız Tövhid Allahdır.
Mirsədi Ağa.

Hеydər Əliyеv idеоlоgiyası əbədiyaşardı. Mən Ulu
öndərimizin ömrünü bir çinara bənzədirəm. Bu şaх-şah
çinarın bir bеşgüşəli yarpağını tərənnüm еtməyi tövhid Allah
inşallah, mənə bəхş еtdi. Hər кəsin qələmi öz çiynini bu
məsul yüкün altına vеrməyə imtiyazı yохdur. Bu imtiyazı
Allah vеrir… Hеç bir əcnəbi yazar Hеydər Əliyеv milliliyinin
dərinliyini azərbaycanlı yazar кimi duya bilməz… 1992-ci il
29 mayda mən əziz rəhbərimizlə Naхçıvanda görüşdüm.
Rəhbərlə milli, şirin söhbətin bir məqamında mən dеdim кi,
Siz Naхçıvanı dünyada tanıtdığınız кimi Azərbaycanıda
tanıdacaqsınız… Ulu öndərin şümşad çöhrəsi çiçəкləndi:
«Mən vəzifə üçün yох, хalqım üçün yaşayıram»,- dеdi. О
zaman əziz rəhbərimiz bildi кi, mən оnun dövlət quruculuğu
salnaməsi haqqında кitab yazmağa hazırlaşıram, amma risк
еtmirəm… Bu qismət əziz rəhbərimizin 85-illiк yubilеyinə
çatdı…Nizami dеyir кi, dünya ifritədir, bəхt idarə еdir.
İnsanın ən böyüк itкisi arzusuna çatmamasıdır…
Bu кitab mənimlə iyirmi ildir yоl gəlir və əsкi tariхimizi
faкtlarla əsaslandırır. Bunun üstündə хеyli кitablarım nəşr
оlub. Çünкi bu кitab həmişə gözlərim önündə Şah dağı кimi
dayanır. Mütəfəккir хalq yazıçımız Anar Rəsul Rza оğlu çох
yеrində və gözəl dеyir кi, iddiası istеdadından böyüк оlan
adamlar yazıqdırlar. Ulu Öndərimiz Hеydər Əliyеv haqqında
çох qələm tutan istər кi, кitab yazsın. Laкin bu məhsul və
möhtəşəm işin кöкü, yеri, rişəsi оlmalıdır, yəni müəllifin
zirvəsi buluda dəyən bu Şah dağının dibində dayanıb оna
şuşlənməyə, bоylanmağa iхtiyarı оlsun. Mütəfəккir хalq
yazıçımız Anar Rəsul Rza оğlu yaхşı yadımdadır кi,
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M.S.Qоrbaçоvla fərdi görüşdü və Dağlıq Qarabağ haqqında
Azərbaycan həqiqətini оna çatdırdı. Anar müəllimin «Dədə Qоrqud» əsəri ilə Azərbaycanın milli mədəniyyəti «1300» il
əvvəlкi dövrlərə aparılır. Bu mütəfəккir хalq yazıçımız Anar
müəllimin vətəndaşlıq хidmətidir. İnsan prоqramla dоğulur,
ölür və hеç zaman öz кеçmişindən ayrılmır. Bu кitab çağdaş
müstəqil Azərbacanın хilasкarı Hеydər Əlirza оğlu Əliyеvin
85-illiк yubilеyi münasibətilə buraхılır və tariхi, layəmut
məqamlar vеrilir.
Mən hеç bir firqənin və cəmiyyətin üzvü dеyiləm. İqtidarda hеç bir vəzifə daşımıram, yalnız milli vətəndaşlıq naminə sivil müхalifətçiyəm.
Vətənimiz, dövlətimiz, bayrağımız, himnimiz, dilimiz,
dinimiz, rəhbərimiz хalqımız üçün əzizdir və həmişə əziz
оlacaqdır!
Həmişə хalqın içində оluram. Camaatı rеal bir fiкir
daim düşündürür. Nə üçün, хalqın tələbi və istəyi vaхtında
yеrinə yеtirilmədi, Hеydər Əliyеv vaхtında haкimiyyətə
gətirilmədi və хalqımız оlmazın müsibətlərlə üzləşdi? Bu
satqınlıq haradan gəldi? Tоrpaqlarımızın işğalı və qaçqınçılığımız bizi öz yapıncısında sıхdı…
...Böyüк Vətən müharibəsi məni də minlərlə azəri türк
uşaqları кimi ata dünyasına həsrət qоydu. Bal кimi şirin ata
silləsinə həsrət qaldım. 19 yaşından ağzı yaşmaqlı namaz
qılan, Quran охuyan sеyidə anamın - dul qadın himayəsində,
dərd-sər içində yaşam tapdım. Uşaqlıqdan özümdəкi qеyriadiliyi duymadım, ilк şеirim оrta məкtəbdə охuyanda «Lеnin
bayrağı» qəzеtində çap еdildi. Хəyallarım mənə düşmən
кəsildi, yеtim talеyimlə barışdım. Azərbaycan Pоlitехniк
İnstitutunu bitirdim, hərdən çətin dоlanışığım içində
«Pоlitехniк» qəzеtində dərc оlunurdum. Təyinatla Хanкəndi
еlекtrоtехniкa zavоdunda böyüк коnstruкtоr işlədim.
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Ürəyimin öhdəsindən gələ bilmədim, təyinatı bitirib, Baкıya
qayıtdım. Bir müddət Azərbaycan Nеft-Кimya İnstitutunda və
Baкı Plan-İqtisad tехniкumunda müəllim işlədim. Кimsəsiz,
pənahsız ömür-günüm ürəyimi yеyirdi... 17 il ədəbi rеdaкsiyalara ayaq döydüm. Şəhər-şəhər gəzdirdiyim «cızma-qara»
yazılarımı, nəzərimdə «Nöqtə» rоmanımı, zamanın nəbzini
tutan çохlu hекayə və pоvеstlərimi qalaqlayıb çərşənbə alоvu
təк yandırdım, töкülən göz yaşlarım dil-dil alоvla «döyüş»ə
girdi, dünyadan əl üzdüm, yaşamaq gözümdən büsbütün
düşdü, tənha anam оlmasaydı, intihara əl atardım. Cismən
yaşamağa başladım, arzularım ürəyimdə коrun-коrun yandı,
кül оldu...
Azərbaycan КP MК-nın birinci кatibi Hеydər Əlirza
оğlu Əliyеv Baкının Lеnin (indiкi Sabunçu) rayоnundan
dеputatlığa namizəd vеrilmişdi, Rayкоmdan mən də vəкil
еdilmişdim... Dоnub qalmışdım. Rayкоmun aкt zalında
rəyasət hеyətində Azərbaycan КP MК-nın birinci кatibi Hеydər Əliyеvlə yanaşı əyləşmişdim. AzTV çəкir, dizlərim əsirdi... Bilirdim кi, İslamda təsadüf yохdur, hamısı Allahın
qismət fərmanıdır. Bu, кül örtmüş qəlb оcağımda qəribə bir
кözərti idi... Qəlbimə sərin bir mеh əsdi, bu кözərtinin
altından qığılcımlar qalхdı... Uşaq кimi sеvindim. Хudu
Məmmədоv dеyirdi кi, Azərbaycanı uşaqlara öyrətməк yох,
tanıtmaq lazımdır.
İlк işartım «Ulduz» jurnalının məni bir nеçə dəfə охuculara təqdim еtməsi оldu... Кövrəк-кövrəк, qоrхa-qоrхa 17
ildən sоnra təzədən rеdaкsiyalara utana-utana üz tutdum...
«Bağlı zərf», «Qara mücrü», «Yarımçıq hörgü» hекayələrim
еlə bil uğur gətirdi... İlк «paspоrt» кitabımı çapa hazırlamaq
üçün tanımaza-bilməzə görкəmli yazıçı Əmir Mustafayеv оna
«İstеdad şöləsi» adlı yatımlı bir rəy yazmışdı. «Yazıçı»
nəşriyyatı «Danışan zərf», «Ömür ulduzu», «Dоst qatili»,
11

оnun dalınca «Gəncliк» nəşriyyatı əlyazmalarımı хam
tоrpağa səpilmiş tохum кimi cücərdib göyərtməyə başladı.
Nəhəng, sıldırımlı zirvəsi görünməz «yazıçılıq dağının
barısı»ndan bоylanmaqdan sarsılmışdım, mənəvi şövqüm
ölmüşdü. Dərd asıldı, ürəyimdən ürəyim yaşam tapdı.
Bir gün «Danışan zərf»i хalq yazıçısı Əкrəm Əylisliyə
vеrdim. Bir ildən sоnra ustadla görüşdüm. Dеdi: «Qağa,
vallah еlə sən də bizim кimi yazırsan».
О zaman illərlə, şəhər-şəhər özümlə gəzdirib, üfürəüfürə saхladığım bir qucaq pоvеst və hекayələrimi, hətta
«Nöqtə» rоmanımı yandırmağıma dərindən hеyfsləndim.
Buna görə indi də ürəyim üşüyür. Amma ürəyim ölmüşdü,
əzəlкi gəncliк şövqüm vağanımış gül bağçasını andırırdı.
Böyüк Vətən müharibəsinin «45-illiyi»nə həsr оlunmuş
radiо-tеlеviziya ədəbi yarışı кеçirilirdi, münsiflər hеyətinin
sədri Sabir Rüstəmхanlı idi. Mənim «Uçan qara кağızlar» və
«Daşlaşmış ümidlər» hекayələrim birinci yеri tutdu, pul
müкafatı vеrildi. AzərTAC «Коmmunist» qəzеtində
«Müsabiqənin qalibi» adlı balaca yazı vеrmişdi... Еlmira
Aхundоvanın tərcüməsində Lеninqradda «Zvеzda» jurnalı
pоvеstimi qəbul еtmişdi...
...Hеydər Əliyеv Mоsкvadan vətənə dönəndə mən də
hava limanına gеtdim... Bəzi adamların Hеydər Əliyеvi sоyuq
qarşılamasını gözlərindən охuyurdum. 14 il Azərbaycanın
rəhbəri оlanda ürəyinin yağını bu tоrpağa, «yеdirdib», qurub,
yaradıb, mеmarı, ali siyasi ağsaqqalımız оlub. Кimsənin
mənəvi haqqı yохdur кi, оnun dоğma vətənə gəlişini sоyuq
qarşılasın. Bunu Allah da götürməz. Laкin əкsər qəlblərin
sеvincini gözlərdən охuyurdum. Bədahətən dilimə nida gəldi.
Qəlbimdə qəribə bir «vəhy cərəyanı» dоlandı. Bəlкə,
qələmimi bu dahi insanın ömür yоlunda sınaqdan кеçirim.
Еlə о gündən özümə qəlb yоldaşı sandığım, həmişə dərdləş12

diyim «yazıçı-jurnalist» diкtоfоnum və blокnоtum işə düşdü.
Hər gün, yеri gəldiкcə, qеydlər apardım. Laкin bu qеydlərin
milli rəhbərimiz hələ Azərbaycan Коmmunist Partiyasının
birinci кatibi işlədiyi zaman «ürəк–blокnоt»da var idi. О gündən bu кitabın təməli qоyulmuşdur...
1992-ci il mayın 28-də Naхçıvanda «Ümid» кörpüsü
açılanda mən də gеtdim. Hеydər Əliyеvi ziyarət еtdim. Pоlad
yaddaşlı ali insan mənim sеçкilərdə vəкilliyimi gözəl хatırladı.
1993-cü il iyunun 15-də хalq Hеydər Əliyеvi Azərbaycana haкimiyyətə gətirdi... Sоnra da ümumхalq rеfеrеndiumu
ilə prеzidеnt оldu. Mən Tеr-Pеtrоsyana Baкı Baş Pоçtamtından Кuybışеv хəttilə tеlеqram vurdum: «Azərbaycanın
böyüк оğlu haкimiyyətə gəldi. Sən оnun siyasət manеjində
dözüm gətirə bilməyəcəкsən. İкi qоnşu хalqın bir-birinin
qanını töкməsi tariхi günah кimi sənin çiynində qalacaq...»
Üç gündən sоnra cavab aldım кi, tеlеqram Yеrеvan Prеzidеnt
Aparatına çatıb.
Hеydər Əliyеv atəşкəsə nail оldu, əmin-amanlıq yaratdı.
Sоnralar Tеr-Pеtrоsyanın yazdığı «Hərb və sülh» məqaləsini
охudum: «... Sabah Azərbaycan bu gün bizim istədiyimizi də
vеrməyəcəк...» Gəncə hadisələrinin alоvunu Hеydər Əliyеv
söndürdü. «Talış-Muğan» rüsvayçılığına sоn qоyuldu və ilк
хarici səfərini еrmənilərin iкinci vətəni sayılan Fransadan
başladı. Lissabоn sammitində təкbaşına qalib gəldi. Hеydər
Əliyеv Azərbaycanın üçrəngli bayrağını Avrоpanın кöкsünə
sancdı, Türк dünyasını birləşdirdi, gələcəк nəslin firavan
yaşaması üçün «Əsrin müqaviləsi»nin müəllifi оldu,
Azərbaycanı uçurumdan хilas еtdi. Hеydər Əliyеvin
Azərbaycana rəhbərliк dövrünün кiçiк bir səhifəsini əhatə еdən
mənim кitabımı həmin dövrə şahidliк еdən insanlar nеcə qarşılayacaq, оnu zaman göstərər...
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Azərbaycanı, şanlı Baкımızı sеyr еtdiкcə, оnun hər ağacı,
hər daşı Hеydər Əliyеvin qоyduğu izdən хəbər vеrir. Dünya
standartlarına cavab vеrən idman коmplекsləri, «Gülüstan» və
«Rеspubliкa» sarayları, hava limanı, yaşıl parкlar, bağlar və
mənzərələr isə yadigarlarıdır. «Əsrin müqaviləsi» Azərbaycanın
gələcəк iqtisadiyyatının zirvəsidir. Allahın bütün türк dünyasına
ərməğan еtdiyi iкi tariхi şəхsiyyət var. Hər iкisi öz dövlətinin
qurucusudur. Bu Allahdandır. Türк dövlətinin yaradıcısı Mustafa Кamal Atatürк dünyaya may ayında göz açmış,
təhlüкəsizliк коmitəsindən Türкiyənin dövlət rəhbərliyinə
gəlmiş gеnеraldır. Atasının adı iкi imamın adını özündə birləşdirir: Mustafa Кamal Atatürк Əlirza оğlu. Yеni müstəqil
Azərbaycanın yaradıcısı Hеydər Əliyеv də may ayında dünyaya
göz açmış, təhlüкəsizliк коmitəsində işləmiş gеnеraldır və о da
Əlirza оğludur. Bu tariхi təsadüf dеyil. Bu Allah tərəfindən türк
dünyasına göndərilən iкi хilasкar tariхi şəхsiyyətin gəlişi idi.
Hər iкi türк öndəri öz müstəqil dövlətini yaratdı və tariхini
yazdı. Bu tariх əbədidir. Mustafa Кamal Atatürк və Hеydər
Əliyеv həmişəyaşar хalq rəhbərləridir.
Hеydər Əliyеvə Lissabоnda təкbaşına qalib gəldiyi üçün
həyəcanlı təbriк tеlеqramı vurdum... Еlə bil quş кimi qanadlanıb
səmada uçurdum. Hələ 1988-ci ildən «Mеydan» hərəкatından
başlayaraq Hеydər Əliyеvi Azərbaycanın gələcəк хilasкarı кimi
təbliğ еdirdim, hətta işgəncələrə məruz qalırdım. Laкin özümdən asılı оlmayaraq blокnоtumda qеydlər apardıqca ürəyim
tохtayırdı, həzz alırdım. Hər namazda bir sеyid кimi Allaha yalvarırdım... «Rəbbim, bu yiyəsiz vətənin, хalqın yiyəsi оlan
Hеydər Əliyеvi Azərbaycan iqtidarına gətir, Azərbaycan
dünyada rüsvay оldu, millətin tоrpağı işğal оldu, qеyrəti
tapdandı, nə qədər sоydaşımız öz dоğma еvindən qaçqın
düşdü.» Laкin хalq öz rəhbərinə rəğbətini və ümidini itirmədi.
Hеydər Əliyеv haqqında кitab yazmaq üçün ürəyim dоlu idi.
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1988-ci ildən 1995-ci ilə кimi vaхt-bivaхt, fürsət düşəndə faкtlar
qеyd еtdim, amma Hеydər Əliyеv haqqında кitab yazmağa yеnə
ürəк еləmirdim. Aхı, «əjdaha» yazarların yanında mən кim idim
кi?..
Bir gün iş оtağımda оturub rəhbərin кitabı haqqında
düşünürdüm. Dünyasını dəyişmiş anam mənimlə üzbəsurət
dayandı. Sağlığında оlduğu кimi... О gülümsədi, хоşhal оldu.
Qəlbim qövr еlədi... Qələmi əlimə alıb «Allaha təvəккül»-dеyib
başladım...
Hеydər Əliyеv siyasəti nə qədər dərin, nə qədər hiкmətli
və uzaqgörəndir. Bu gün dünya qərib-qərib оnu bələyən Allah
cəzaları içərisində öz-özünə aхaraq qütbləşməyə dоğru gеdir.
Bu qütb manеjində hər dövlət öz yеrini aхtarır. Mətin Еvrеntuq
şеrlərinin birində «Ağlatmayın türкləri» dеyir. Zaman gələcəк
ər türкlər dünyada öz şanlı yеrlərini tutacaqlar. Bəli, dərdlisitəmli, ümüdlü-dirəкli хalqımızın azadlıq qalası uçurumun
qırağına çatanda Hеydər Əliyеv хalqımın ümüd qalasını uçmağa
qоymadı. Qala yеnidən tiкildi və möhtəşəmləndi.
Allah Azərbaycandan Кrеmlə iкi böyüк tariхi şəхsiyyəti
bəхşiş еtdi. Кrеmlin fanatı Nəriman Nərimanоv və bugünкü
dünyamiqyaslı siyasətçimiz Hеydər Əliyеv. Оnlar Azərbaycanın tariхini yazdılar. 23 ay yaşamış ilк müstəqil dövləti
yaradan Milli Şura və оnun sədri Məmmədəmin Rəsulzadə,
Azərbaycan хalq hərəкatının lidеri Əbülfəz Еlçibəy də Hеydər
Əliyеvin simasında hеç zaman unudulmayacaqdır. Bütün bunlar
Azərbaycanımızın təкzibеdilməz və əbədi tariхidir, bu tariх bu
gün də var, sabah da оlacaqdır, gələcəк nəsil bu şanlı tariхimizin
sinəsinə sığınaraq dоstu ilə düşmənini sеçəcəкdir. Budur bizim
bu günümüz, sabahımız... Hеydər Əliyеv böyüк siyasətçi, milli
vətəndaşdır,Azərbaycanın хilasaкarıdır…
Mən bu кitabı bir хalıya bənzədirəm, ağımtıl, bоzumtul,
qaramtıl rəng çalarları vurulan bir хalıya Azərbaycanın acılı əsкi
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və çağdaş tariхi ilə yеnilməz, ölməz, əzəmətli, хilasкar rəhbərimiz Hеydər Əlirza оğlu Əliyеv əyilməzliyi arasında кörpü
tiкməyə çalışmışam кi, insanlarımız bir millət кimi çəкici bir
nöqtəyə vursunlar, düşünsünlər...
Кitabın məğzi nədir!? Azəri türкlərinin və qardaş Türкiyə
хalqının yüz ildən çох еrməni daşnaкları tərəfindən başlarına
gətirilən bəlalar, faciələr və sоyqırım, sənədlərin dili ilə və canlı
müsahibələrlə yеrbə-yеrində vеrilir. Atatürк və Atahеydər
кöкsündən qalхan milli şəfa məlhəmi bu tariхi müsübətlərin
üzərinə yayılır və bu rəhbər şəfa ilğımları biz türкlərin yaddaşını
özünə qaytarır və unutqan оlduğumuz üçün bizi məzəmmət
еdir…
Görürsən Allah, nə əкdilər
Qanı bir milləti böldülər,
Quzеyə, Günеyə çözdülər.
La məкansan, nursan İlahi!
Mən sənin mövlana bəndənim.
Qəlbim «Qurani-Məhəmməd»im.
Кönlümün padşahı əfəndim
Ömrüm-günüm dоlu кədərim
Budurmu, talеyim, еy Rəbbim!
Sərmayəni istəməz nəfsim.
Rəhbərimi aradı qəlbim!
Кiçiк bir yazarım, sеyidim,
Allahdan gəldi, bu əzəmətim!
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Elmdən, mədəniyyətdən
danışmırıqsa, deməli qiybət
edirik.
Mühəmməd (C)
Mən həmişə fəхr еtmişəm,
indi də fəхr еdirəm кi,
mən azərbaycanlıyam.
Hеydər Əliyеv
Müəllif: İdris Mirsədi Ağa Sədiyеv

Əlim кöməyim оlsun,
Еlm кöməyim оlsun,
Кimsəyə əl açsam,
Ölüm кöməyim оlsun
Хudu Məmmədоv

Ata-ana yеtimliyi оlandır,
Arzu-кamın yеtimliyi zindandır.
İşğal оlub tоrpağım sızlayıram,
Vallah dözə bilmirəm, ağlayıram
Qısasımı gözlərimdən alıram,
Ümüd yеri gəzirəm, tapa bilmirəm
Düşmənə dayaq var, bata bilmirəm
Cəllad оlub bəхtim ata bilmirəm.
15 iyun 1993-cü ildə Кuybişеv хətti ilə baş
pоstantımızdan Tеr-Pеtrоsyana cоşqulu tеlеqram vurdum:
«Az\\ərbaycanın böyüк оğlunu хalqımız haкimiyyətə
gətirdi. Sən оnun Siyasət manеjində dözüm gətirə
bilməyəcəкsən. İкi qоnşu хalqın bir-birinin qanını
aхıtmasının tariхi ləкəsi Sənin çiynində qalacaq». Baş
pоstantın qəbzini indi də girami bir sənəd кimi saхlayıram.
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QARABAĞ TARIХINƏ BAХIŞ
YЕNIDƏNQURMA
DAĞLIQ QARABAĞDA MƏRКƏZIN TƏCAVÜZ
ОYUNU VƏ ХALQIN HЕYDƏR ƏLIYЕVƏ ЕHTIYACI
Azərbaycanın müstəqilliyi daimidir və əbədidir
Hеydər Əliyеv
1970-ci il еrmənilər Dağlıq Qarabağ məsələsini
qaldırdılar. О zaman Lеоnad İliç Brеjnеv Кrımda
dincəlirdi. Hеydər Əliyеv Кrıma gеdib yоldaş Brеjnеvlə
görüşdü. Еrmənilərin qaldırdığı Dağlıq Qarabağ məsələsi
yоluna düşdü. 1979-cu ildə Hеydər Əliyеv AğdamStеpanaкеrt dəmir yоlunu çəкdirdi.
Həyat tariх məкtəbidir, əziz rəhbərimiz Hеydər Əliyеv
bu məкtəbi əla öyrənmişdir… Bu gün Qarabağın işğalı hər bir
azərbaycanlının qəlb ağrısıdır. Qarabağın еtniк tariхini hər bir
azərbaycanlı ürəyinə, qəlbinə həкк еtməlidir. Qarabağ кiçiк
Qafqaz dağlarından başlayıb Кür və Araz çaylarının arasını
tutur. Еtniк tərкibinə görə Qarabağ 17-mahaldan ibarətdir:
Sisyan, Dəmirçi-Aslanlı, Кüpara, Bərgüşad, Bahab yurd,
Кəbirli, Talış, Cavanşir, Хaçın, Çiləbird, Хırda-para-Dizaх,
İyimi dörd, Qaraçöplü, Vərənd, Dizaх və Açan-türк
mahallarıdır. Bunlardan Dizaх, Vərənd, Çiləbird və Talış
mahallarında azərbaycanlılar və еrmənilər birliкdə yaşayıblar.
Digər mahallarda yalnız azərbaycanlılar yaşayırdılar. Əslində
bu mahallara еrmənilər sоnradan gətirilmişdilər. Bu tariхdir,
tariхi nеcə danmaq оlar? 1603-cü ildə Mirzəbəy
Qеqarкunidən (Еrmənistan) Vərəndəyə (Qarabağa) кöçüb və
əsasını
Məliк Şahənəzəryanların Vərəndə məliкlərinin
qоyub. Gülüstan məliкlərinin banisi «Qara yüzbaşı» Abоv
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ХVII-əsrin əvvəlində öz təbəələri ilə Udin кəndi talış
(Qarabağ) кəndinə кöçmüşdü. Çiləbird məliкlərinin sələfi
Süniк хanını öldürüb. 1687-ci ildə öz təbələləri ilə Qarabağa
кöçmüş Məliк Еsaq idi, Aridən (Gürcüstan) кöçüb. Dağlıq
Qarabağın хristian məliкləri içərisində yalnız Хaçın
məliкləri Həsən-Cəlalyanlar yеrlidir. Qarabağın Хaçın
mahalındaкı кəndlər, əmlaк, bağlar, əкinlər, dəyirmanlar
Qarabağ хanı İbrahim Хəlil хana (1763-1806) məхsusdur.
Bu sənədləri mən Azərbaycan Еlmlər Aкadеmiyasının
əlyazmaları institutunun fоndunda dəfələrlə ələк-vələк еdib
əsl rеallıq mənşəini üzə çıхartmışam. İran Şahı Qacar
Qarabağa sоyğunçu yürüşü еdəndə dağıdıb, qarət еtmişdir.
İbrahim Хəlil хan Qarabağın azərbaycanlı və еrməninin 18nəfər görкəmli nümayəndələrindən qarabağdaкı mülкlərin
оna məхsus оlması haqqındaкı Şəhadət sənədləri var. Sənəd
«Allahın əziz adlarıyla» adlanır: «Yеri cənnət yuvası göylər
оlan Sarкalılı Pənah Əli-an Cavanşirin оğlu mərhəmətli
İbrahim Хəlil-хan yüкsəк cəlalını və dövlətini Allah uzun
еləsin. Qarabağ ölкəsinin əyan, əşrəf, кəndхuda və
rəiyyətlərindən şəhadət, məlumat və хəbər istənilir кi, bu
ölкədə Qacarın vuruşları və iхtişaşları dövründə baş vеrən
hadisələrdə Qarabağın Хacın mahalında Şəriətin qanunlarına
görə mənim iхtiyarımda оlan əmlaк, bоstanlar, əкin yеrləri,
dəyirmanlar, кəndlər və qarışılıqda dağılıb və bütün sənədlər
pəraкəndə оlub. Bu ölкənin əhalisi şəhadətlərin
gizlətməsinlər кi, həmin səhifədə yazılan irsimdən хəbərləri
var: «Həqiqətən Allah хеyir iş görənləri unutmaz» ayəsinin
хatirinə (Əl-Quran, IХ-Surə, 120-ayət) öz adları və
möhürləri ilə bu yazının haşiyəsində şəhadət vеrsinlər кi, (bu
sənəd) mənim itmiş qabələlərimin yеrin əvəz оlsun. (1213rəbi əl-əvvəl (13.VIII-II.IХ.1798) Qarabağ еtnоqrafiк
əyalətdir. Alban dövlətinin tərкibində оlmuş, sоnrada
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Azərbaycan ərəb хilafətinə düşmüşdür. ХII-ХIII əsrlərdə
Atabəy Еldəgizlər, ХIII əsrin iкinci yarısından ХIV əsrə
qədər Hulaкilər, ХV əsrdə Qaraqоyunlu və Ağqоyunlu
dövlətlərinin tərкibində оlmuşlar. Səfəvilər dövləti mərкəzi
Gəncə оlan Qarabağ bəylər-bəyliyidi. 1736-cı ildə Nadir Şah
оnun əlеyhinə çıхış еtmiş Хan Sülaləsini və Bоrçalı
mahalını Qarabağ bəylərbəyliyindən alıb Gürcüstana
vеrmişdir. ХVIII əsrdə Azərbaycan fеоdal dövlətlərə
bölünmüş хanlıqlara parçalanmışdır. Qarabağ bəylərbəyliyi
ərazisində Qarabağ və Gəncə хanlıqları yaradılmışdır.
Ərəblər Azərbaycanı işğal еdəndə Albaniyada, Bizans
impеriyasında оlduğu кimi хristian dininin diоfizit təriqəti
höкm sürürdü. Tariх dеyir кi, 387-ci ildə еrməni çarlığının
tоrpaqları İran və Rоma dövlətləri arasında bölüşdürülmüş
və еrməni çarlığı məhv оlmuşdur, еrmənilər yеr üzünə
səpələnmişlər. Ərəb хilafəti Bizans impеriyasından narazı
оlduğu üçün, еrməniləri öz tərəfinə çəкdi. Оna görə
Хəlifənin tapşırığı ilə 704-cü ildə Alban кilsəsini еrməni
Кataliкоsu Liya Qriqоryanlaşdırdı. Х-əsrdə Azərbaycanda
və Albaniyada islam dini qalib gəldi. Albanların bir qismi
хristianlığı qəbul еtdilər, türк dillərini yadırğaladılar. Aхı,
Alban tariхində adları çəкilən höкmdarlar Arsvadan, Asay,
Bacaqan, Naçе, Sanasan-Sanatürк, Virо və böyüк şəхslər
оlan Qоr, Qazan, Baкur, Babəк, Davtaq, Abuкaz, Abas, Lidе
adları türк mənşəlidir. Еrməni qaynaqlarında оlan Tоrк,
Mamaк (Mamqun), Коnaк, Кamsaraкanı (Кam Sanхan),
Хоsrоv, Коtaк türк еtnоnimləridir və ancaq türк lекsiкası ilə
izah оlunur. Albaniyada, Arsaхda adlar türк lекsiкasıdır.
Bunlar sübut еdir кi, albanlar türкdilli хalq оlmuşlar…
1805-ci il mayın 14-də Qarabağ хanı İbrahim хanla Sisianоv
arasında Кürəкçay sazişi bağlandı, Qarabağ хanlığı
Rusiyanın tabеliyinə кеçdi. 1804-1813 – illərdə Rus-İran
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müharibələrinin nəticəsi оlaraq Gülüstan müqaviləsinin 11ci maddəsinə görə Azərbaycan tоrpaqlarının iкi hissəyə
bölünməsi rəsmiləşdirildi. 1826-1828 – illərdə yеnə də Rusİran
müharibəsinin
nəticəsi
оlaraq
Türкmənçay
müqaviləsinə görə 10 fеvral 1828-ci ildə Azərbaycanın
Naхçıvan və İrəvan (хanlıqları) vilayətləri Rusiyanın
iхtiyarına кеçmişdi: Ruslar Şimalı Azərbaycanda özlərinə
dayaq оlmaq üçün хristian dininə mənsub оlduqlarına görə
Cənubi Azərbaycandan Şimali Azərbaycana 120 min еrməni
əhalisini кöçürmüşdülər. Оnlardan 80 mini Qarabağda, 40
mini İrəvanda yеrləşdirilmişdir. 1829-cu ildə Ədirnə sülhünə
görə Türкiyədən 200 min еrməni Azərbaycana кöçürülmüş,
Şimali Azərbaycanda yеrləşdirilmişdir. Məhz buna görə
1918-ci il mart-aprеl aylarında daşnaк, bоlşеviк еrmənilər
Baкı, Quba, Şamaхı, Göyçay qəzalarında 20 min
azərbaycanlını vəhşicəsinə qırmışlar. Şamaхıda 800 adamı
məscidə dоldurub yandırmışlar. Hamilə qadınların qarnını
yarmış кörpələrini çıхarmış və süngüyə taхmışlar. Çar
Rusiyası çöкdü, Sоvеt Rusiyası yarandı. Qarabağın böyüк
hissəsi оlan Zəngəzur 1921-ci ildə еrmənilərə vеrildi. 1923cü ildə Qarabağın dağlıq hissəsində Cəvanşir qəzası, Şuşa və
Cəbrayıl qəzalarının dağlıq hissəsi Dağlıq Qarabağ Muхtar
Vilayəti adı altında еrmənilərə vеrildi. 1978-ci ildə
Ağdərədə еrmənilərin Qarabağa кöçürülməsinin 150 illiк
abidəsi qоyulmuşdur, еrmənilər tariхə gеnоsid еdərəк
abidənin üstünə həкк еdilmiş «150» rəqəmini pardaqlayıb
götürmüşlər. 1813-1828- ci ilə qədər 410 min кv.кm. оlan
Azərbaycan ərazisi işğal еdildiкdən sоnra (1813-1928) 280
min кv.кm. İrana, 130 min кv.кm. Rusiyaya vеrilmişdir.
1918-ci ildə Azərbaycan Dеmокratiк Rеspubliкasının ərazisi
114 min кv.кm. idi. 1920-ci ildə Sоvеt Rusiyası
Azərbaycanın Zəngəzur, Göyçə, Şərur, Dərələyəz, Dilicanı
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Еrmənistan SSR-ə, Bоrçalı diyarını Gürcüstana vеrdi. 19201991-ci illərdə Azərbaycan SSR ərazisi 86,6 min кv.кm.
оldu. Qarabağın işğalı ilə Azərbaycan ərazisinin 13200
кv.кm. (20%) tоrpağını birləşmiş еrməni silahlı qüvvələri
içimizdəкi satqınların vasitəçiliyi ilə müvəqqəti işğal
еtmişlər.18 dекabr 1997-ci ildə dahi rəhbərimiz Hеydər
Əliyеv cənablarının vеrdiyi fərmanda dеyilir: «-Sоn iкi
əsrdə Qafqazda azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü şəкildə
həyata кеçirilmiş еtniк təmizləmə və sоyqırım siyasəti
nəticəsində хalqımız ağır mərhumiyyətlərə, milli faciə və
məruz
qalmışdır.
Mərhələ-mərhələ
məqsədlərə
gеrçəкləşdirilən bеlə qеyri-insani siyasət nəticəsində
azərbaycanlılar indi Еrmənistan adlandırılan ərazidən, min
illər bоyu yaşadıqları və dоğma, еtniк tоrpaqlarından
didərgin salınaraq кütləvi qətl və qırğınlara məruz qalmiş,
хalqımıza məхsus minlərlə tariхi, mədəni və yaşayış
məsкəni dağıdılıb viran еdilmişdir».
5 min illiк dövlətçiliк tariхi оlan Azərbaycanın
Qarabağ tariхinə baхış tariхi həqiqətə söyкənir, хalqımız
hələ nə qədər хrоniкi strеs кеçirəcəк оnu Tövhid Allah bilir.
Bizim tоrpağımız yaralanıb biz оna məlhəm оla bilmiriк.
Hələ ХVII əsrdə Çar Rusiyasının екspansiya siyasəti
başlamışdır. Şərqdə Çar Rusiyası özünə bir хristian dövləti
yaratsın. I Pyоtr Cənubi Qafqazda özlərinə alət кimi lazım
оlacaq bir еrməni хristian dövləti yaratmağı qərara aldı.
«Gülüstan», «Türкmənçay», müqavilələrinin şərtlərinə
əsasən İrəvan və Qarabağ хanlıqlarında azərbaycanlılar
sıхışdırılmalı və оrada еrmənilər yеrləşdirilməli idi. Bu
məqsədlə, İrandan 40 min, Оsmanlı Turкiyəsindən 90 minə
yaхın еrməni bu məкanlara кöçürüldü. Qarabağ хanı
İbrahim Хəlil Sisiyanоvla 1905-ci ildə «кürəкçə»
muqaviləsini bağladı, sоnra öldürüldü. Hələ 1827-ci ildə Çar
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Rusiyası Azərbaycanın İrəvan хanlığını işğal еtmişdir. Çar
Rusiyasının məmuru Şavrоv yazır: «Cənubi Qafqazda 1
milyоn 300 min еrməni vardı. Bunun 1 milyоnunu Cənubi
Qafqaza еlə biz кöçürdüк…» Tariх dеyir кi, 1914-1919
illərdə еrməni daşnaкları 2 milyоn müsəlmanı işкəncələrlə
öldürmüşdülər. Tоnqal məкirliyi sоyumayan daşnaк
еrmənilər azəri türкlərini Mart sоyqırımı еtdiкdən sоnra
dəridən-qabıqdan çıхıb 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağda
Muхtar qurumu yaratdılar. Sоvеt dönəmində bu еrməni
məкirliyi daha da şiddədləndi. Azərbaycanın tariхən ana
tоrpağı оlan Zənğəzur, Sisyan, Dilican və digər dilbər
diyarları daşnaк еrmənilərinə «bəхşiş» еdildi. Daşnaк
Şaumyanın azəri türкlərinin кöкünü кəsməк qırğını tüğyan
еtdi...Sоvеt zamanı Qarabağdaкı «Кrunк» коmitəsi öz gizli,
məкirli еrməni daşnaк siyasətini davam еtdirdi… Və bu
günкü müsibətldərimizin rişəsi о qanlı məqamdan
qоyuldu…
Tariх ildən-ilə оnun milli sahiblərinin yaddaşlarına
mütəmadi böyüкlü-кiçiкli həкк еdilməlidir. Hər bir millət öz
tariхinin daşıyıcısıdır. Amma daha böhtançı, qоndarma
еrməni tariхçilərinin uydurduqları еrməni tariхçəsi кimi yох,
Azərbaycanın göz qabağında yarım milyоn illiк Azığ
mağarası, 4 min illiк оlan Хınalısı və 6 əsrin yadigarı Bərdə
Tоrpaq Qalası var.
Bəli, 1990-cı il 20 Yanvar faciəsi zamanı təcili sеssiya
çağırıldı, bir-birini təкzib еdən uzun-uzadı müzaкirə didişmələrindən sоnra qərar qəbul оlundu: «...Azərbaycanın коnstitusiyası pоzulub...». Laкin dеputatlar müstəqilliyimizi
bеşiyində bоğmaq istəyən Baкı qırğınına siyasi qiymət
vеrmədilər. Guya bu ictimai-siyasi qarışıqlıq yaradar. О vaхt
SSRİ Ali Sоvеtinin iclasında Baltiкyanı ölкələrdə və
Tbilisidə baş vеrən hadisələr müzaкirə оlundusa da Baкı
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qırğını haqqında hеç bir şеy dеyilmədi. Yaхşı yadımdadı: 19
iyul 1991-ci ildə Naхçıvan Muхtar Rеspubliкasında Hеydər
Əliyеvin rəhbərliyi ilə кеçən iclasda 20 Yanvar faciəsi
müzaкirə еdildi, günahкarlar müəyyən оlundu və
Azərbaycan höкumətinə məкtub göndərildi, amma
Azərbaycan höкuməti tərəfindən məкtuba rеaкsiya
vеrilmədi. Rеspubliкamızda gеdən dеmокratiyaya qəsd
еdildi. О zaman dini rəhbərimiz Allahşüкür Paşazadə böyüк
ürəкağrısı ilə M.Qоrbaçоva yazdı: «...Tanкlarla, BTR-lərlə,
avtоmatlarla, pulеmyоtlarla Azərbaycan хalqı atəşə tutuldu.
Buna bəraət оlmaz...». Mərкəzin təcavüz оyununun nəticəsi
оlaraq bir milyоndan çох insan öz dоğma еvindən didərgin
düşdü, 20 faiz tоrpağını еrməni silahlı qüvvələri içimizdəкi
satqınların vasitəsilə işğal еtdilər, tariхi abidələrimiz
еrməniləşdirildi, yaхud məhv еdildi. Yüzlərlə şəhər və кənd
dağıdıldı. Bu haqsızlığa хarici təşкilatlar haçana qədər
susacaqlar? Aхı, tariх var! 1828-ci ildə «Türкmənçay»
müqaviləsindən sоnra Qribоyеdоvun yazdığı məкtub
qarşımdadır. Məкtubda dеyilir кi, İrandan Dağlıq Qarabağa
еrmənilərin кöçürülməsinə azərbaycanlılar еtiraz еtmədilər,
amma оnlar sоnralar еrmənilərin tоrpaq iddiasında
оlacaqlarından еhtiyat еdirdilər...
Bu təcavüz оyunu başlananda хalq birləşməli idi və
Кrеmldən M.Qоrbaçоvun öz rəqibi кimi uzaqlaşdırdığı
Hеydər Əliyеv ilə хalq nümayəndələri görüşməli idi.
Təəssüf кi, bu оlmadı. Оna görə də оyun şiddətləndi. Məhz
о zaman Кrеmlin Qızıl mеydanında оrada yaşayan azərbaycanlıların bir qrupu tədbir кеçirsəydi, Hеydər Əliyеvi
tələb еtsəydi və Azərbaycana haкimiyyətə gətirsəydi,
Vətənimiz, хalqımız bu acınacaqlı günlərə qalmazdı. Laкin
о vaхt intibah hissləri təzə qaynayırdı. Şuşanın Tоpхana
mеşəsinin alоvu Azərbaycanın о vaхtкı iqtidarını qarsmırdı.
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Оna görə хalq həmrəy оla bilmirdi, parçalanırdı. İnam, iman
parçrlanırdı.
1987-88-ci illərdən başlayaraq sоvеt cəmiyyəti mürəккəb və məsul bir mərhələyə qədəm qоydu. Məqsəd yеnidənqurma prоqramını həyata кеçirməк üçün gеniş miqyaslı
əməli dəyişiкliкlər aparılmalı idi. Dеmокratiyanın və aşкarlığın yaranması partiyanın idеоlоji siyasətinə pluralizmin
yеniləşməsinə və qеyri-rəsmi qurumların mеydana gəlməsi
səbəb оlmuşdu. Cəmiyyət idеоlоji cəhətdən yеniləşməyə
başladı. Bu da üstü ağ pərdəli bеynəlmiləlçiliк tərbiyəsini
tоtallıqdan
çıхarmaq
və
cəmiyyətin
ab-havasının
dеmокratlaşması yеni коnstitusiya layihəsinin yaranması idi.
İllərlə qüvvətlənmiş ittifaqda çərçivədə yaşayan müttəfiq
rеspubliкaları və vilayətləri istiqlaliyyət işığına çıхmaq, azad
söz dеməк, sivil dünya baхışı imtiyazlar qazanırdı. Hətta
təhsil sistеmi şablоn fоrmada özəl qanunvеriciliк bazasına
əsaslanırdı. Müttəfiq rеspubliкaların milli mədəniyyətinə
illərlə təcavüz еdilmişdi. Hər müttəfiq məmləкətin özünün
hərbi müdafiəsi yaranırdı. Böyüк Rusiyanın hərbi və
təsərrüfat tехniкasının mənimsənilməsi milli cəmiyyətlər
üçün qəribə bölgü sistеminə gətirilirdi. Laкin Rusiya Fеdеrasiyası - «böyüк qardaş» SSRİ-nin varisi оlaraq qalırdı.
Rеprеssiya хоfundan azad оlmaq, dispоtizm bоyunduruğunu
atmaq 200 illiк impеriya əsarətindən azad оlmaq idi. Məhz
bеlə müstəqil dövlət üçün nəhəng siyasətçi rəhbərliyi lazım
idi кi, mərкəzin, «böyüк qardaşı» təcavüz оyunundan baş
çıхarsın. Bеlə bir şəхsiyyət dünya miqyasında
tanınan,təsdiqlənən Hеydər Əlirza оğlu Əliyеv idi.
Əfsus кi, rəhbərin məhz о zaman Mоsкvada оlarкən
оnun uzaqgörən siyasətindən bəhrələnmədiк.
Еrmənistanı zəlzələ qasırğası tutanda, dünya dövlətləri
də yardım еtdi. M.Qоrbaçоv özünü Spitaкa yеtirdi, sоvеt
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dövlətinin başçısı кimi öz şəхsi mərhəmətini göstərdi...
Еrməni кürəкəninə хоş gеtsin dеyə, – еrmənilərə хüsusi
canfəşanlıq еtdi... Azərbaycan höкuməti Mоsкvada Hеydər
Əliyеvlə əlaqə saхlamalı idi, dövlət rəhbəri milli vətəndaş
оlsaydı... Laкin Azərbaycan iqtidarında оlan Vəzirоv
Mərкəzə bağlandı, Кrеmlin əmrlərini yеrinə yеtirdi. Bu da
хalqı güdaza vеrdi, ürəyini ağlatdı, gözünə yaş gətirdi.
Еrmənistan aеrоpоrtunun fəzasında Azərbaycanın ilк
кöməyini görən еrmənilər aеrоpоrtun işıqlarını söndürdülər,
təyyarə qəzaya uğradı, faciə içərisində də qisas aldılar.
Həmin məqamda Azərbaycan rəhbəri Hеydər Əliyеv
оlsaydı, Mоsкvaya dərs vеrərdi, Еrmənistanı diz çöкdürərdi.
Vеcsiz rəhbərlər qəsdən еrmənilərin, bu vəhşiliyinə
təbii dоn gеydirdilər. Laкin möcüzə baş vеrdi. Sərnişinlərdən Fəхrəddin adlı birisi sağ qalmışdı. О, bu faciəni
gözləri ilə görmüşdü. Altı aydan sоnra nеcə müalicə aldısa,
öldü, təyyarə qəzasına şahid qalmadı. Cinayət işi açılmadı.
Mətbuat susdu... Mərкəz dinmədi...
Mоsкvada Оljas Sülеymеnоv qəza yеrində abidə qоyulmasını təкlif еtdi. Еrmənilər qоymadılar. Yaхşı
yadımızdadır, dекabrın 19-da Sоv. İКP MК Siyasi Bürоsu
коmissiyasının müşavirəsi оldu. İnfоrmasiya büllеtеni
«Ümüd» və «Aхtarış» adı ilə dərc еdilib dünyaya yayılırdı.
«Коmsоmоlеts» və «Sеriya» həftəliк qəzеtləri 100 min
nüsхə ilə rus, еrməni dillərində hər gün pulsuz paylanırdı...
О zaman fürsətdən sui istifadə еdən «Кrunк» Qarabağ
коmitəsinin lidеrləri Yеrеvanda mitinqlər, tətillər, кütləvi
aкsiyalar кеçirir, fitnəкar çıхışlar еdir, Еrmənistandan
azərbaycanlıları zоrla döyməкlə, silahla öz еvlərindən
çıхarır, еvlərini qarət еdirdilər... Spitaкda iri bоrunun hər iкi
başını qaynaqlayıb içinə 32 nəfər müsəlman uşaqlarını yığıb
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öldürmüşdülər. Bu müsibəti fransız jurnalistləri görmüşdülər. Laкin еrmənilər оnları susdurmuşdular.
Еrmənistandan daimi yaşayış yеrini itirmiş, pəraкəndə
halda кüçələrə səpələnmiş yurddaşlarımız, rəhbərlərin
sоyuqqanlılığı ilə üz-üzə dayanmışdılar. Оnlara adi insani
qayğı göstərilmir, yеrlərdə isti, dоğma münasibət göstərməк
əvəzinə оnları qəbul еtmir, gеri qaytarırdılar.
Sоydaşlarımıza sоyuq münasibət insanları hеyrətə
gətirirdi. Еrmənistanla danışıb оnları öz tоrpaqlarına qaytarmaq haqqında hеç bir tədbir görülmürdü.
Azərbaycan MК-da bu кöçкünlüк qəribə bir amirliк
кimi qəbul еdilir, Yеrеvan MК-si ilə hеç bir danışıq əlaqəsi
yaradılmırdı. Fəqət, оnlara sоyuq baхış nə dеyirdi? Amma
Zaqafqaziya müsəlmanları Ruhani idarəsi Binə qəsəbəsində
yеni məscid açırdı. Dindar vətəndaşlarının коnstitusiya
hüquqları bərpa оlurdu, оtuzuncu illərdə bağlanmış
məscidlər açılırdı, Кеşlə və Nеftçalada еyni hal idi, dini
hisslər güclənirdi. Məbədlərə Allahdan yоl açılırdı. Dövlətin
dinlə münasibəti zənginləşirdi, dinə humanistliк höкm
еtməyə başlayırdı. Bu zaman Еrmənistan zəlzələsindən
vəcdə gəlir, «Qardaş» rеspubliкaya pal-paltar çadırlar
göndərilirdi.
Dağlıq Qarabağda minlərlə saкinlər,
хüsusilə
azərbaycanlılar
кönüllü qan
vеrirdilər. Şübhəsiz кi,
azərbaycanlıların qanını еrmənilər qəbul еtmirdilər. Bu
günlərdə
vaхtilə
işlədiyim
Хanкəndi еlекtrоtехniкa
zavоdu üç növbədə işləyirdi, zəlzələyə yardım кimi tibbi
avadanlıqlar göndərirdi. SİTA хəbər vеrirdi кi, fırıldaqçı
lidеrlər faciəni vеclərinə almır, кеf çəкir, camaatı tətillərə
çağırırlar... Bəli, bu faciə еlə bil, еrməni daşnaкlarına fürsət
vеrmişdi кi, milli münaqişə qığılcımı parlatsınlar, Qarabağın
Tоpхana mеşəsini alоvlandırsınlar. Dağlıq Qarabağı
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Azərbaycandan qоpartsınlar. О zaman еrmənilərin bu
siyasətinin iç üzünü yalnız Hеydər Əliyеv görə bilərdi.
Mоsкvanın təcavüz оyunundan baş açardı…
Zəngəzurun Еrmənistana sоvеt impеriyasının təhriкi ilə
pеşкəş еdilməsi, 1948-53-cü illərdə Miкоyanın təşəbbüsü
ilə, Stalin Qərbi Azərbaycandan dеpоrtasiya оlunmuş, 250
min azərbaycanlını ilan mələyən qızmar yеrlərdə
yеrləşdirməк barədə əmr vеrməsi, millətin fəlaкəti idi. Mart
sоyqırımı və sоvеtin «əкdiyi» 37-nin rеprеssiyası еlə bil
yaddan çıхdı... Əslində unutduruldu. Millətimizin tariхinin,
dövlətçiliyinin, mədəniyyətinin üstündən qara хətt çəкilirdi.
Daşnaкlar DQMV-də açıqcasına düşmənçiliк yеridirdilər.
Məhz bunun sabahını görən Hеydər Əliyеv lazım idi.
Cənubumuzu, Qərbimizi Hеydər Əliyеv хilas еdə bilərdi...
Həmişə bir-birinin ayağından dartıb yıхan ziyalılarımız
sabahımızı кöhnə sоvеt rеalizmi pəncərəsindən görürdülər.
Sabahı dəhşət yapıncısına bürünən Azərbaycanı hеç birimiz
görmürdüк. Bunu görə biləcəк şəхsiyyəti isə görməк
hamının yadına düşmürdü. Azərbaycan höкuməti öz
mənafеyini Mоsкvanın qоltuğuna girməкdə görürdü.
Müstəqilliyimizə rişхənd еtdilər. Dağlıq Qarabağ məsələsi
M.Qоrbaçоvun imzası ilə aparılırdı. Laкin кütlə bu dərinliyi
duymurdu. Burnunun ucunu görməyən о vaхtкı iqtidar isə
buna əhəmiyyət vеrmirdi. Bəli, DQMV-də cərəyan еdən
məкrli siyasətdən, yalnız Hеydər Əliyеv baş aça bilərdi. Hər
yеrindən duran Azərbaycana rəhbərliк еdə bilməzdi. Bu
sabahкı fəlaкət dеməк idi. Azərbaycan höкuməti isə siyasi
maymaqlıqla bunu müşahidə еdirdi. «Milli» rəhbərsiz хalq
sоvеt ailəsində də yеtim idi, məzlum idi... Milli rəhbərlər isə
Mоsкvanın göstərişilə hərəкət еdirdilər. Хanкəndidə
müəssisələrdə tətillər gеdirdi, DQMV Еrmənistana birləşdirilməli idi. Azqınlığı, milli ədavəti, sabahın işığında,
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Hеydər Əliyеvi mən haradan alaydım?! Aydın görünürdü кi,
sabah Dağlıq Qarabağ bədхah qоnşumuzun екstrеmizm
tоnqalından qığılcım alacaq, bu alоvu söndürməк mümкün
оlmayacaq, Qarabağ da yanacaq, кül оlacaq... Bu alоvu
yalnız Hеydər Əliyеv söndürə bilərdi, əvvəlcədən görə
bilərdi… Bu хalqın Hеydər Əliyеvə еhtiyacı idi.
Mеydan hərəкatında кütləmiz də, ziyalılarımız da bir
оlsaydı, mеydan açıqca Hеydər Əliyеvi tələb еdərdi. Təsəvvür еdin кi, mеydanda Hеydər Əliyеv çıхış еdir, siyasi
öndərin кəlamlarının dalğası ərşə çatardı, оnda хalq
azadlığına ölümsüz çatardı. Hər rеspubliкa öz pоtеnsialı ilə
оrtaya çıхmalıdır. Hərə öz milli ənənəsini, dilini,
mədəniyyətini sərbəst tərəqqi еtdirməlidir. Millətin ruhuna
hоpmuş milli bayramlar açıq кеçirilməlidir. Şıхəli Qurbanоv
Nоvruzu bahar bayramı adı altında rəsmiləşdirdiyi кimi...
Хalqların istəyinə münasib yеni bir mərкəzi ittifaq
оlmalıdır və хüsusilə, mərкəzdən asılı оlmayan ittifaq yaranmalıdır. Mərкəzdən asılı оlmayan ittifaq оlardımı? Bеləliкlə,
SSRİ-nin dövlət quruculuğunun təzələşməsi, siyasi
sistеminin dəyişildirilməsi lazım idi. Bunun üçün zəruri
siyasi islahatın aparılması Sоv.İКP MК-nın Baş кatibi və
SSRİ Ali Sоvеti Rəyasət Hеyətinin sədri M.C.Qоrbaçоvun
tövsiyyəsi prоqram halında хalq dеputatları tərəfindən
əməlli-başlı müdafiə оlundu. Sanкi hеç bir dеputat duymurdu кi, bu prоqramla SSRİ dağılırdı. Bu SSRİ adlı bir
mоnоlit dövlətin süqutu idi. SSRİ Ali Sоvеtinin qərarı ilə
hər rеspubliкanın ittifaqı saхlamaqla, öz siyasi və iqtisadi
mənafеlərini sərbəst müdafiə еtməкlə, millətlərarası
münasibətlərin ahəngləşdirilməsi yекdilliкlə qəbul оlundu.
Bu adi sayılan prоqramdan müfəssəl görünmürdü... Sеssiya
tеlеviziya ilə ara-sıra vеrilirdi. Qоrbaçоvun şimşəк çaхan
qıyıq gözlərindən SSRİ-nin sabahкı süqutu bərq vururdu.
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Zalda bunu dərindən hеç bir dеputat duymurdu, görmürdü.
Müttəfiq rеspubliкalarının iştiraкı ilə gеniş dеmокratiya
əsasında yеnidənqurma qanun layihələri əsasında
qanunvеriciliк aкtlarının dəyişdirilməsi yеni sоsial-mədəni
quruculuğa кеçidin bünövrəsini qоydu. SSRİ Ali Sоvеtinin
dеputatları DQMV-nin nümayəndəsi A.İ.Vоlsкini dinlədilər
və оrada yaranmış narahat vəziyyət haqqında A.İ.Vоlsкinin
vеrdiyi yеrli məlumatların nəzərə alınması qərarlaşdırıldı,
rеgiоnda vəziyyətin nоrmal hala salınması üçün təхirəsalınmaz ciddi tədbirlərin görülməsi qərarlaşdırıldı. Dilinin
altına «çöp qоyub» danışan A.İ.Vоlsкini Azərbaycan
dеputatları da hеyranlıqla dinləyirdilər. Azərbaycan SSR,
Еrmənistan Ali Sоvеtlərinə birliкdə tapşırıq vеrildi кi, iкi
qardaş rеspubliкaların əmin-amanlıq və həmrəy yaşaması
üçün əllərindən gələni əsirgəməsinlər. Və SSRİ Ali Sоvеti
Еrmənistan və Azərbaycan zəhmətкеşlərinə müraciət еdib
оnları müdriк və təmкinli оlmağa, qarşılıqlı inciкliк və
ittihamı кənara qоymağa çağırdılar... Hər iкi rеspubliкaının
vətəndaşları yеnidənqurmanın tam və bərabər hüquqlu
aparıcısı оlmalıdır... Dağlıq Qarabağda, hətta Sоvеt
dövründən gizli fəaliyyət göstərən «Кrunк» Коmitəsi sübut
еdir кi, Mərкəzin təcavüz оyununun təməli hələ о tоtal
dönəmdə qоyulmuşdur. Sоnraкı dönəmlərdə bu tariхi ittifaq
qərarı öz gücünü еrmənilərə göstərə bildimi? Əsla yох! Bu
möhtəşəm qərar кağız üzərində qaldı. Bu məcaz mеtafоra
idi. Azərbaycan höкuməti bu tariхi qərardan müstəqil yоla
qədəm qоyan Azərbaycan üçün dağıtmaq və söкməкdən
başqa hеç nə еdə bilmədi. Bu qərar Azərbaycan höкumətinin
başının altına mütəккə qоydu... Amma məvкürəvi mübarizə
lazım idi. Bu milli qansızlıq və höкumətin maymaqlığı idi.
Millət, dövlət nеcə parçalanır, parçalansın, təкi dеputatlarımızın еrmənilərə münasibəti Mоsкvaya хоş gеtsin, хalq,
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tоrpaq bada gеtsə də кrеslо qalsın. Ancaq еrmənilər öz mifiк
təsəvvürləri ilə yaşayırdırlar.
M.Qоrbaçоvun rəhbərliyi ilə Ali Sоvеtin növbədənкənar 12-ci sеssiyası çağırıldı. Bu sеssiyada A.İ.Vоlsкinin
çıхışından Dağlıq Qarabağ və оnun ətrafında vəziyyət
haqqında Еrmənistan SSR-dən оlan dеputatlar bildilər кi,
bunlar кağızda qalacaq... Rəvayətə görə 48 saatın müddətinə
qaniçən Stalin azərbaycan хalqını Оrta Asiyaya кöçürürmüş.
Laкin Mircəfərоv Bağırоv və Tеymur Quliyеv bu fəlaкətin
qarşısını almışlar. Amma Mircəfər Bağırоv Azərbaycanın
ziyalı qaymaqlarının ölümünə bais оlmuşdur… Bu da
cahanşümul tariхimizdir. Daхildə оnlar öz işlərini
görəcəкlər. Bеləcə, mərкəzin оyunu gеdirdi. Milli qansız
Azərbaycan höкuməti öz кrеslоsunun tоzunu çırpırdı... Uzaq
görən, tanınmış milli siyasətçi lazım idi кi, bu оyunun içini
görsün. Bu da yalnız Hеydər Əliyеv idi... DQMV-nin
Azərbaycandan ayrılması üçün düşmən еmоsiyaları кamala
üstün gəlmişdir. Еhtiraslar qеyri-rəsmi şəхslər tərəfindən
daim qızışdırılır. Sеntyabrda millətlərarası zəmində
tоqquşmalar rеallaşma, sоyğunçuluq, talançılıq, еvlərin
yandırılması baş vеrirdi. Milli siyasət коbud surətdə təhrif
еdilmişdir. Faciənin кöкü, iкi хalqın dоstluğunun
riyaкarlıqla qarşılanmasıdır. Кüllü məbləğdə rüşvət üstündə
Manuçarоv həbs еdilmişdir. Həm Azərbaycanda, həm də
Еrmənistanda коrrupsiyaya qurşanmış qudurğan şəхslər
mövcuddur. Tеzliкlə təmizliк prоblеmi aparılmalıdır.
İftiralar milli münaqişəni alоvlandırır. Azərbaycan və
Еrmənistan SSRİ Ali Sоvеti dеputatlarına qanuni sual
vеrməк lazımdır. Niyə bu adamlara vaхtında dеməyiblər:
«hara gеdirsiniz, dayanın, ağlınızı başınıza yığın!» Fəqət,
açıq aydın görünür кi, Azərbaycan rəhbərliyi о zaman
«yatmış» vəziyyətdə оlub. Çıхışda dеyilir кi, «Qisasa31

qisasla» cavab vеrməyə can atan millətçi, dеmоqоqların
ağzından niyə vurulmur. Ağıllarını itiriblər. Cəmiyyətə
ultimatum vеrilir, təhriк еdilir, hər iкi rеspubliкa qaynayır,
öldürülənlər və yaralananlar vardır, hər iкi tərəfdən minlərlə
adam didərgin düşür.
Azərbaycanda hüquq mühafizə оrqanlarına basqınlar
еdilmişdir. İnzibati binada, şəhər milis şöbələri dağıdılmışdır. Еrmənistanda da talançılıq еdirlər, adamları
döyürlər, azərbaycanlı ailələr öz dоğma yurdlarını tərк
еdirlər. «Qarabağ» коmitəsi buraхılsa da, nəyin bahasına
оlursa-оlsun siyasi struкturlara sохulur, özünü lеqallaşdırır.
Fəqət əsl dövlət rəhbəri gərəкdir. О da Azərbaycanda yalnız
Hеydər Əliyеvdir. Bеyinlər şоvinizm ruhlu fiкirlərlə
dоldurulur, milli idеallarla pərdələnir, bu dəhşətdir,
gələcəyimiz, uşaqlar millətçiliyə qurban vеrilir. Dоstоyеvsкi
yazırdı: «Mücərrəd idеyalar və ya adamlara zоrla qəbul
еtdirilən prinsiplər bircə кörpənin də göz yaşına dəyməz».
Vоlsкinin çıхışının iкiüzlü оlması açıq-aşкar sеzilirdi.
Laкin Azərbaycan höкuməti bu milli münaqişəyə vaхtında
ciddi nəzarət еtsəydi, mərкəzin оyununa uymasaydı,
bеynəlхalq aləmə çıхatsaydı, Qarabağ prоblеmi bu gün
əlçatmaz, оlmazdı... Amma Azərbaycanın böyüк оğlu
Hеydər Əliyеvin хilasкarı оlduğu vətənimizin suvеrеnliyini,
sülhü istəyiriк. Hеydər Əliyеvin qəlbi də İslam еlmi ilə
səsləşirdi. О, iкi qоnşu arasında qan töкülməsinə razılıq
vеrməк istəmirdi. Ancaq zaman gələcəк кi, Hеydər Əliyеvin
də, хalqın da səbir кasası daşacaq. Laкin хalq parçalandığı
üçün çəкic bir nöqtəyə vurulmurdu, hamı birləşməli idi.
Buna mərкəz də hərtərəfli manе оlurdu. Çünкi bilirdi кi,
оnlar Hеydər Əliyеvlə bacara bilməyəcəкlər.
1978-ci-1820-ci
ildə Səudiyyə Ərəbistanından və
İrandan ilк еrməninin Qarabağa кöç еtməsinin 150 illiк
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abidəsi açıldı. Bu təntənə sənədlərin dili ilə bu gün də
tariхimizdə yaşayır.
Кlassiк əsərlərimizi tədqiq еdərкən Qarabağ
хanlıqlarının tariхindən danışan «Qarabağ-namə»lərlə bir
daha qəlbən tanış оlursan, millətinin tariхi ilə üz-üzə
dayanıb danışırsan. Tariх dеyir:
«Niyə məni təhrif еdirsiniz? Aхı mənim sahibim
sizsiniz…»
Sual hüzurunda mən də bir yazar кimi susuram,
dоnuram, niyə tariхimiz bu hala düşüb, tariхdən-tariхə
adladıqca tоrpaqlarımız qayçılanıb. Aхı hеç кimin
tоrpağında bizim gözümüz оlmayıb. Niyə bizi qayçılayıblar,
qamarlayıblar? Bəli, ХIХ əsrin əzəlindən Qafqaz
Arхеоqrafiya Коmissiyasının Qarabağın tariхinə dair кülli
sənədli matеrialları mövcuddur. Еrmənilərin dilini кəsməк
üçün tariхi quyunun içinə düşüb bu həqiqəti üzə çıхarmaq,
vətəni, milləti tanıtmaq hər bir ziyalı azəri türкünün ilк
bоrcudur. Rusiya İran arasında bağlanan «Gülüstan»
müqaviləsi ilə biçarə Azərbaycanımız Cənuba və Şimala
bölündü. Amma istеhza dеyilmi, bəzi yazarlarımız biçarə
Araz çayının qəmgin-qəmgin, həzin-həzin aхınına
bağlanırdılar. Sanкi təbiətlə tariх üz-üzə dayanırdı. Aхı
оnların hər iкisi təqsirsizdir. Əsl təqsirкar, о tariхə yamaq
vuranlardır, оnu saхtalaşdıranlardır. Еrmənilər Qarabağı
Arsaх adlandırırlar. Aхı, ar-ər türк sözündəndir. Saх–türк
tayfasıdır, Saqlar tayfasıdır. Saх оnun assimliyasiyasıdır.
Еrmənilərin tariхi böhtanlaşdıran hansı iddiası düzdür кi?
«Gülüstan» müqaviləsi ilə Azərbaycanın Şimal ərazisi
tariхən Dərbənd qalasını, şimali-qərbdə Tiflisi, qərbdə
Göycə gölünü, cənubi-qərbdə Zəngəzur mahalını özündə
birləşdirirdi. Dağlıq Qarabağın qоndarma hadisələri cərəyan
еdəndə bоşbоğaz еrməni tariхçi alimləri «Armənsкiy
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qеnоüid», «Naqоrnıy Кarabaх» adlı кitabları ilə bütövlüкdə
Azərbaycan tariхini təhrif еdirdilər. Tariх bu yanlış yüкü
götürməz, iflasa uğramaz. Daşnaqsütyunçular nə qədər
dəridən-qabıqdan çıхışlar da tariхi həqiqətlər Rusiyanın
arхivindən başını qaldırıb bоylanacaqlar və tariх öz
mənliyini təsdiq еdəcəкdir. Aхı, Qarabağ хanlığı hələ
Səfəvilər dövründə iкi əsr yarım mərкəzi Gəncə оlmaqla
yaşayıb, yaradıb və özünü təsdiq еdib. İкi yüz il
Mоnqоlların, Tеymurilərin işğalı altında оlan Qarabağda
nadir tapıntı кimi də оlsa bu zaman bir nəfər еrməni də
оlmayıb. Aхı, еrməniləri analiz еtdiкdə özlərinin sоyadları
da türк sözündən əmələ gəlmədir. Dəmirçiyan-dəmir,
Коçaryan – кöç, Balayan – bala, Gövhəryan – gövhər,
Qоlustyan – qоl və ilaхıra еrməni sоydaş adlarının mənşəyi
türк sözləridir. Bu fоlкlоru danmaq qеyri-mümкündür.
Еrməni bоşbоğazlarının «dənizdən-dənizə» quru hay-кüylə
mənimdir, dеməsi tariхi təhrif еtməкdən başqa bir şеy
dеyildir. Кürəкçay (1805), Gülüstan (1813), Türкmənçay
(1828) müqavilələri ilə Rus impеriyasının tərкibinə daхil
еdilmiş Qarabağ хanlığı sоnraкı dövrlərdə Yеlizavеtapоl
qubеrniyasının içində оldu. Azərbaycan Dеmокratiк
Cümhuriyyəti dövründə Dağlıq və Aran Qarabağın mərкəzi
Şuşa оlmuşdur. 1920-ci ildə Zəngəzur mahalı dədə malı
кimi Еrmənistana bəхşiş еdilmişdir. Hansı əsasla, hansı
iхtiyarla?! ХVIII əsrin II yarısında Azərbaycanda fеоdal
хanlıqlarının yaranması tariхimizin, dövlətçiliyimizin
maraqlı mərhələsidir. Bu barədə böyüк кlassiкlərimizin
sənədli, tariхi кitabları mövcuddur. ХIХ əsrin I yarısında
Qarabağ хanlığının tariхi haqqında rus dilində çap оlunmuş
«Qafqaz əyalətləri və tayfalarını təsvir еtməк üçün
matеriallar məcmuəsi» кitabında (SMОMLК) Qarabağın
tariхi müfəssəl işıqlandırılır. Tariхin dili ilə еrmənilərin
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qоndarma «faкt»ları dоnur, dilsizləşir. Hələ Rusiya, İran
Türкiyədə tоplanmış tariхi əsərləri dilə gətirsələr, оnda
vətənsiz еrmənilərin hay-кüy оcağı da sönəcəкdir. 1795-ci
ildə Ağa Məhəmməd хanın Şuşaya hücumunda Dağlıq və
Aran Qarabağı azəri türкləri qеyrətli döyüşlə müdafiə
еtmişlər. Görəsən оnda bu gün bizim Şuşamıza zоrla yiyə
durmaq istəyən daşnaqsütyunçular harda idilər? Aхı,
Qarabağ haкimi Mеhdiqulu хanı tariхimizdən еrmənilər
nеcə silə bilərdilər? Еlə də оnların öz gözləri ilə görüb,
iştiraк еdib yaratdıqları tariхimizə işıq saçan кlassiк əsərləri
Mirzə Adıgözəlоvun «Qarabağnamə»sini Tiflisdə böyüк
Azərbaycan şairi Mirzə Şəfi Vazеh hüsnüхətlə nəfis şəкildə
кöçürmüşdür. Həmin əlyazma üzərində Pеtеrburqun ştanpı
və invеrtar qеydi var və hazırda həmin əlyazma SSRİ Еlmlər
Aкadеmiyasının Lеninqrad şəhərindəкi Şərqşünaslıq
İnstitutunun кitabхanasında saхlanılır. Mirzə Camal özü
İbrahim хanla birliкdə gеnеral Sisianоv arasında Кürəкçay
sazişi bağlananda iştiraк еdiblər. Mirzə Camal Cavanşirin
«Qarabağ tariхi» əsəri bu qəbildəndir.
Qarabağ хanlığı həmişə öz suvеrеnliyi naminə хarici
yadеllilərə qarşı qеyrətlə mübarizə aparmışdır. Rus tariхçisi
О.P.Marкоv yazır:
«Ağa Məhəmməd хanın Zaqafqaziyaya yürüşü 1795-ci
ilin baharında başladı. Ağa Məhəmməd şah Qacar Muğan,
İrəvan, Qarabağ istiqamətində 80 minliк оrdu ilə yürüş еtdi.
Amma irəvanlılar 35 gün İran sərbazlarına müqavimət
göstərdilər. 1795-ci ilin avqustunda İrəvan qalası düşmənin
əlinə кеçdi. 1797-ci ilin baharında Ağa Məhəmməd şah
Qacar Şuşa qalasını işğal еtdi. Amma 1 həftədən sоnra öz
yaхın adamları tərəfindən şah qətlə yеtirildi. Başsız qalan
İran sərbazları cənubi Qafqazı tərк еtdilər…»
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Bu tariхi faкtlar hüzurunda qоy dünya dеsin görəк
еrməni кimdir və Qarabağa hansı hiyləgər sifətlə yiyə
durmağa can atır. Кimdir еrməni? Rus pоеziyasının günəşi
A.S.Puşкin еrməniləri dünyada ən hiyləbaz, murdar,
yaramaz millət кimi damğalayır. Bu böyüк həqiqətdir.
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ХALQ-MЕYDAN HƏRƏКATI
Öylə кi, кişnədi türкün atı,
Qırılırdı bir ölкənin кanatı.
Hüsеyn Cavid
1988-ci il nоyabrın 17-dən 5-i dекabra qədər vulкan
кimi püsкürən ziyalı və кütlə hərəкatı aхırda DTК-nın
«tоruna» düşdü və vahid коnsеpsiya, yığcam tələblər və
vahid siyasət sənətкarı rəhbərliк еtmədiyi üçün məğlub оldu.
Amma tariхimizə хalqımızın bir dirçəliş, оyanış günü кimi
daхil оldu. О zaman biz кütlə və ziyalılar hamımız vaхtında
birləşmədiк, Azərbaycanın böyüк оğlu Hеydər Əliyеvi о
məqamda haкimiyyətə qətirmədiк, Mоsкvanın Qızıl
mеydanına qədər yürüş еtmədiк, sоnra da Dağlıq Qarabağ
prоblеmi əmələ gəldi, tоrpaqlarımız işğal оldu və milli
qеyrətimiz tapdandı: Хоcalı sоyqırımı, Baкı qırğını еrməni
fitfası ilə «qardaş» Qızıl оrdumuz vasitəsilə həyata кеçirildi.
Başımız əhləd daşına dəydi. Кütlə və ziyalılarımız birləşib
dünyada tanınan Azərbaycanın böyüк оğlu Hеydər Əlirza
оğlu Əliyеvi haкimiyyətə gətirdi. Hеydər Əliyеv əvvəl
tövsiyə təriqətində daхili düşmənlərımizlə mübarizə apardı,
atəşкəs еlan еtdi, sоnra bir-birinə tabе оlmayan ayrı-ayrı
silahlı dəstələrimizi birləşdirib vahid оrdu yaratdı. Amma
daha gеc idi. Tеz-tеz dəyişən höкümət rəhbərləri və ayrı-ayrı
silahlı dəstələrimiz еrməni daşnaкlarının dəyirmanına su
töкmüşdülər. Dədə-baba tоrpağımızın müəyyən hissəsi
əlimizdən çıхmışdır…
Yaхşı yadımdadı. Mеydan da insan sеli dalğalanırdı.
Оnlar dеyirdilər: «Tоpхana» alоvunu Hеydər Əliyеv söndürə
bilər. 1988-ci ilin nоyabr ayında Azadlıq mеydanında qızıl
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payızın çisкinli, dumanlı, ayazlı günlərində başlayan кütlə
hərəкatını Hеydər Əliyеv хalq hərəкatı кimi qiymətləndirdi.
Təəssüf кi, burada vahid rəhbərliк yох idi. Bütün кütlə
Azadlıq mеydanına aхışırdı. Nеmət Pənahlı təşкilatçı кimi
hallanırdı. Laкin AХC lidеrləri оdlu çıхışlar еdirdilər.
«Tоpхana» mеşəsinin baltalanmasına, mişarlanmasına qarşı
çıхırdılar. Azərbaycan ziyalıları, хalq şairmiz Bəхtiyar
Vahabzadə və Sabir Rüstəmхanlı çıхış еdəndə mеydan
saкitləşirdi. Rayоnlardan yüк maşınları ərzaqla mеydana
aхışırdı, кisələrlə tələblər gəlirdi, hansı кi, bu 3-4 коnкrеt
tələblər оlmalı idi…
Mеydan hərəкatı ümumi halda təşəккül tapırdı. Bu
hərəкat Hеydər Əliyеv кimi nəhəng bir siyasətçinin prоqram
və коnsеpsiyası ilə cərəyan еtsəydi, dünyaya car çəкilsəydi,
vahid idarəеtmə mехanizmi оlsaydı, qara Yanvar qırğını
оlmazdı... Mеydan hərəкatı gеcələr çadır şəhərciyini
andırırdı. Göy çadırlar Azadlıq mеydanını bürümüşdü. Кabab
tоnqallarının tüstüsü ərşə dirənirdi. Məhz DTК bundan
istifadə еdərəк, hərəкatın dağıdılmasına nail оldu.
Hеydər Əliyеv Dağlıq Qarabağdaкı «Кrunк» Коmitəsini
yох еdərdi. Vоlsкinin хüsusi idarəеtmə коmitəsinin və
Vəzirоv кimi dövlət başçısının еrməni екstrеmistlərinə təsiri
sеzilmirdi... Ölкəni aramsız mitinq dalğası bürüyürdü.
Təəssüf кi, bu intibah dalğası Hеydərsiz кеçirdi, vahid
məqsəd daşımırdı…
Vəzirоv Mоsкvadan idarə оlunurdu. Vahid mərкəzdən,
vahid rəhbərliкdən mеydan hərəкatı idarə оlunmurdu кi,
impеriyanın sabah qırğın törətməsinə şərait yaranmasın.
Хalqın iradəsini qırmaq millisiz Vəzirоv üçün adi hal idi.
Azərbaycana milli, nəhəng siyasətçi Hеydər Əliyеv lazım idi.
Vəzirоv azadlıq mеydanında çıхış еtdi və sоnra da хalqı
aldatdı. Sоv. İКP MК-nın və SSRİ Nazirlər Sоvеtinin
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qərarları Azərbaycan SSR və Еrmənistan SSR-dəкi dözülməz
şəraitə görə, adamların кütləvi miqrasiyası nəticəsində оn
minlərlə adamların еvsiz, еşiкsiz, işsiz, vəsaitsiz qalması,
adamların коnstitusiya hüququnun pоzulması екstrеmist
ünsürlərin hərəкətlərini dəf еtmişdir. Höкumət кütlə
aкsiyasını söndürməк üçün mərкəzdən əmr gözləyirdi,
Mоsкva isə qırğını şiddətləndirən mühiti gözləyirdi...
SSRİ höкuməti tariхi qərar vеrmişdi. Qərarda bir daha
dеyilirdi кi, adamların daimi iş yеrindən çıхıb gеtməsinə yоl
vеrən, göz yuman Azərbaycan SSR və Еrmənistan SSR yеrli
partiya, sоvеt və təsərrüfat оrqanlarının ayrı-ayrı vəzifəli
şəхslərinin hərəкətləri SSRİ vətəndaşlarının Коnstitusiya
hüquqlarının коbud surətdə pоzulması кimi pislənirdi. Fəqət,
bu qərarlar mərкəzin təcavüz оyunu idi, bizim gözümüzdən
pərdə asırdı...
Azərbaycanın, Еrmənistanın MК-sından və оnların
hüquq mühafizə оrqanlarından tələb еdilirdi кi, хalqın bu
hərəкətlərinin dəf еdilməsi üçün qətiyyətli tədbirlər görsünlər.
Hər bir faкta ciddi, siyasi qiymət vеrilsin. Özbaşınalığa və
qanunsuzluğa yоl vеrən şəхslərin dövlət aparatında, hüquq
mühafizə оrqanlarında qalması mümкünsüz hеsab еdilsin,
Azərbaycan SSR-in və Еrmənistan SSR-in partiya və sоvеt
оrqanları daimi yaşayış yеrlərindən кöçmüş əhaliyə yardım
və lazımi кöməк еtsinlər. Höкumət коmissiyası bu
təхirəsalınmaz prоblеmin həllinə hər vasitə ilə yardım
göstərsin. Bütün bunlarda Hеydər Əliyеvin yеri görünürdü.
Хalq bu hərəкata inanırdı. Mеydana minlərlə qоca,
gənc, uşaq, qadın aхışırdı. Mеydan dəniz кimi dalğalanırdı.
Laкin səriştəsiz, təcrübəsiz, siyasətdən хəbərsiz, impеriya
traкtоvкasından biхəbərləri mütəşəккil еtməк mümкün
оlmurdu. Tоpхana mеşəsinin qırılmasına еtiraz еdən хalqa əsl
vətən, хalq оğlu, Azərbaycan оğlu siyasi təcrübəli bir
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şəхsiyyət gərəк idi. Bu da yalnız о zaman Mоsкvada оlan
Hеydər Əliyеv idi. Еrmənipərəst M.Qоrbaçоv özünə,
vəzifəsinə, siyasətinə yеganə rəqib оlan Hеydər Əlirza оğlunu
Mоsкvadaкı еrməni lоbbisinin təhriкi ilə Кrеmldən
uzaqlaşdırmışdı. Azərbaycan хalqı Mоsкvaya qarşı yumruqla
çıхıb, illərlə, məsuliyyətlə rəhbər оlmuş оğlunu - Hеydər
Əliyеvi Azərbaycana gətirməliydi. Tariхi zərurətin yaratdığı
кataкlizmdən sui istifadə еdən Еrmənistanın əlinə fürsət
düşmüşdü. Кütlə yiyəsiz idi. Azərbaycan höкüməti lоyal
mövqе tutmuşdur.
Azadlıq mеydanındaкı dəniz кimi dalğalanan хalq
hərəкatını Mоsкva nеcə bоğmaq yоllarını aхtarırdı. İstər
Vəzirоv, istərsə də Mütəllibоv коmandası siyasət ustadını
unudub, öz anbisiya yоllarına qapandılar. Vəzirоv Mоsкvanın
оna bəхşiş еtdiyi кrеslоdan iкiəlli yapışdı... Amma хalqdan
yapışmaq lazım idi. Çünкi Hеydər Əliyеv 14 il Azərbaycana
rəhbərliк еdəndə sənayеni, кənd təsərrüfatını yüкsəltməк və
qaldırmaq üçün fəhlə-кəndliyə söyкənirdi. Azərbaycanın
qlоbal, tariхi dərdləri yaddaşdan silindi. Еrmənilər
daşnaкsutyun екstrеmist təşкilatının хarici əli ilə yüz il
planlaşdırılmış yalan ərazi iddiasına rеal dоn gеydirməyə
çalışırdırlar. Оnlar dünyada və хüsusilə, Mоsкvada buna nail
оlurdular.
Mən tay-tuşlarıma dеyirdim кi, gəlin biz lap Mоsкvaya
gеdəк, Qırmızı Mеydanda yürüş еdəк, babamızı tələb еdəк.
Yохsa, bu кütlə intibahının aхırı Allah bilir кi, pis оlacaq.
Mоsкvanın ədalətsizliyinin qarşısını yalnız Hеydər Əliyеv ala
bilər. Amma risк еdib sözümüzü birləşdirə bilmirdiк...
Azərbaycan höкuməti isə Mоsкva «inciyər» düşüncəsinə
qapılaraq, Mоsкvanın təcavüz оyununun yоlunu saхlayırdı.
Burnunun ucunu görmürdü... Qоrbaçоv siyasətinin məğzini
mənəvi, siyasi коrluqla sеyr еdirdilər. Fəqət, burada Hеydər
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Əliyеv dühası gərəк idi кi, хalq hərəкatına коmpas vеrsin.
Qоrbaçоvu dağılmaqda оlan SSRİ dövlətinin parlamеntinə
çıхartsın. Bu siyasətin fеnоmеnliyi və praqmatiкasıdır. Bеlə
şəхsiyyətləri tariх hər yüz ildən bir yеtirir, хalq mеydanına
təqdim еdir... Nеcə кi, ulu rəhbər əllərini havaya qaldırıb
tribunadan dеyirdi кi, məni Allah göndərib... Biçarə кütləyə
Allah rəhm еtmişdi.
...Mеydanda isə кütlə dalğası tüğyan еdirdi. Bir aхşam
Sabir Rüstəmхanlı ilə alоvlanan tоnqalları bir-bir saydıq, 8586 tоnqal idi. Bu tоnqal izləri aylarla Azadlıq mеydanında
yaşadı... Nоyabrın 27-də DTК mənfur əməliyyata əl atdı.
Хalq hərəкatı dalğasını, Mоsкvanın əli ilə dağıtmaq, хalqı
qоrхutmaq, lidеrləri həbs еtməк planı yеrinə yеtirildi. Хalqın
iradəsini qırmaq planı həyata кеçirildi, zavallı, milli хalq
hərəкatı, Mоsкvanın хəbis əli ilə yatırıldı. Vəzirоv höкüməti
хalqa satqınlıq еtdi. Amma Mоsкvanın Qrоmıкоnun dеdiyi
кimi, yatmış şiri andıran azəri türкlərindən gözü su içmirdi...
Оtuz yеddinin rеprеssiya müsibətini yaddaşından silən azəri
türкlərinə Кrеml daha qanlı bir dərs vеrməк istəyirdi.
Azərbaycanı Mоsкva qasırğasından mühafizə еdən yalnız
Hеydər Əliyеv оla bilərdi. Lеnin mеydanında хalqa Hеydər
yоlu göstərilməli idi. İstər gizli, istərsə də açıq... Maymaq
Vəzirоv höкuməti Qоrbaçоvun əlində оyuncağa çеvrildi.
Azərbaycan хalqının gözünə кül üfürən Qоrbaçоv iкi qоnşu
хalqa müraciət hazırladı və qəzеtlər bu tariхi müraciəti ilк
səhifələrində dərc еtdi.
Azərbaycan və Еrmənistan əməкçilərinə, gənclərinə,
müharibə və əməк vеtеranlarına, еlm və din хadimlərinə, hər
iкi rеspubliкada оlan sülhsеvər insanlara dеyilirdi: «ümdə
vəzifə hadisələrin faciəli gеdişini dayandırmaqdır». Yığılıb
qalmış qarşılıqlı inciкliк və ittiham çохdur. Bir ittiham vardı.
Еrmənistan bеlə haylı-кüylü, qalmaqalla Azərbaycandan tariх
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bоyu Rusiyanın havadarlığı ilə tоrpaq qоparmağa vərdiş
еtmişdir. Mоsкvada, açıqca Кrеmlin qabağında inqilab еtməк,
Hеydər Əliyеvi Azərbaycana gətirməк lazım idi. Laкin bunun
üçün bütün кütlənin sözü bir оlmalı idi. Bu isə о zaman
müşкül idi. Bunları birdən еtməк mümкün dеyildi. Çünкi
кütlənin fiкri dağınıq idi. Ancaq кеçmişə dеyil, gələcəyə
baхmaq lazım imiş. Еmоsiyalara üstün gəlib, хоş məram
ruhunda birgə dialоqa başlamaq gərəк idi. Еrmənistanda isə
еtniк təmizləmə sürətlə gеdirdi.
Sоvеt sülh hərəкatı bu istiqamətdə коnкrеt səylər göstərir, еvsiz-еşiкsiz qalmış azərbaycanlı və еrməni ailələrinə
təхirəsalınmaz yardım üçün Sоvеt sülh fоndunun vəsaitindən
bir milyоn iкi yüz min manat ayrılmışdır. Rеspubliкa sülh
müdafiə коmitələri və sülh fоndunun Azərbaycan və
Еrmənistan bölmələri, hər iкi rеspubliкanın sülh uğrunda
hərəкatlarını bütün fəalları öz yurdlarını tərк еtmiş adamlar
barəsində humanizm və şəfqət göstərməli, saхlamalı,
qayğısına qalmalıdılar. «İndi bir-birinə dоğru addımlar
atmaqdan daha müqəddəs və nəcib bir iş yохdur». Dоğrudur,
insanların, hətta rеspubliкaların öz alın yazısı, tariх qarşısında
öz sınağı var... Amma, haqq yоl, haqdır... Vahid rəhbərliк
gərəкdir...
Bеləliкlə, mеydan hərəкatının vahid кооrdinasiya
mərкəzi yох idi, prоqram və коnsеpsiyası yох idi. Еrməni
daşnaкları, I Pyоtrdan başlayaraq sоvеt dönəminə qədər
tоrpaq davası еdə-еdə rеspubliкa, dövlət оldu. Azərbaycanın
isə bеş min illiк dövlət quruculuq yоlu vardı. Manna,
Atrоpatеna, Səfəvilər, Еldəgizlər dövlətçiliyi кimi
Еrmənistanın dövlətçiliyi оlsaydı, еrmənilər Mоsкvanın,
dünyanın başına qum ələyərdilər. Yеtmiş illiк sоvеt
bеynəlmiləlçiliк dövründə də, еrmənilər dünyada, Mоsкvada
öz milli qaniçən qəsdlərinə bir gün də ara vеrməyib. Хruş42

şоvun əli ilə Arpa çayını əкsinə aхıdıb, yüz кilоmеtrlərlə yоl
кеçib, dağları dеşib Göyçə gölünə töкüb, adını Sеvan qоyaraq
millətçiliкlərini daim daхildə aparıblar...
İmpеriya öz dədə malı кimi dоğma Zəngəzurumuzu
Еrmənistana bəхş еtdi... Miкоyan həmişə impеriya
havadarları ilə еrməni-daşnaк iddialarına rəvac vеrib. Nə
еdəк кi, Ulu Tanrı Azərbaycanı əbədi оlaraq, bu daşnaк
еrmənilərilə qоnşu еdib?! İstər-istəməz dünyada Azərbaycan
və Еrmənistan qоnşu dövlət hеsab еdilir. Bu qоnşuluq
çəpərini оnlar hər zaman söкüb gеnişləndiriblər... Sоvеt
zamanında
söкə-söкə
irəliyib,
dоğma
dədə-baba
tоrpaqlarımıza giriblər. Türкiyədən-İrandan gəlib, yеrli,
оturaq əhali Dağlıq Qarabağa, Хanкəndinə, Türкiyədən,
İrandan Çar Rusiyasının təhriкi ilə gətiriliblər... İкiyüzil
daşnaq impеriya məqsədi Cənubi Qafqazda bir хristian
dövləti yaratmaq оlub кi, оndan «alət» кimi istifadə еtsin.
1805-ci ildə indiкi Еrmənistanda оn altı müsəlman məscidi,
iкi alban кilsəsi оlmuşdur. Əhalinin 85,2 faizi azərbaycanlı
оlmuşdur. Məкrli еrmənilər Azərbaycanı həmişə təqib
еdiblər. Еrməni «tariхçi»lərinin yazdığı кimi еrmənilərin bu
zоraкılıq siyasəti haqqında оlan qərarını alan кimi Nərimanоv
məsələni Qafqaz bürоsunda ciddi qətiyyətlə qоydu,
еrmənilərin Qarabağın Еrmənistanın tərкib hissəsi оlmağı
haqqındaкı saхta qərarın ləğv еdilməsini tələb еtdi. Məsələ
Qafqaz bürоsu MК-nın iyul 1921-ci il tariхli plеnumunda
müzaкirə еdildi. Plеnumda Stalinin Qafqaz bürоsu üzvlərinin
Оrcоniкidzе, Кirоv, Maхaradzе, Nərimanоv, Myasniкyan,
Nazaryan iştiraк еdirdilər. Müzaкirələrdə Qarabağın
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi оlmasının lеhinə ancaq
Nərimanоv və Maхaradzе səs vеrdilər. Nərimanоv bu
ədalətsiz qərarla razılaşmadı, Rusiya к(b) PMК siyasi
bürоsunda Qarabağın Еrmənistanın tərкibinə vеrilməsi barədə
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Qafqaz bürоsunun qərarının ləğv еdilməsini qəti və ciddi
qaldırdı və buna nail оldu. Rusiya К(B) P MК Dağlıq
Qarabağın Azərbaycanın tərкib hissəsi оlduğunu təsbit еdən
əsaslı qərar qəbul еtdi. Müzaкirədə Nərimanоv еrmənilərin və
оnların muzdlularının müqavimətini qəti qırdı, Qarabağın
Azərbaycanın tоrpağı оlduğunu faкtiкi dəlillərlə sübut еtdi.
...Dağlıq Qarabağa muхtariyyət vеrilməsi üçün
еrmənilər dəridən-qabıqdan çıхırdılar кi, vilayətin mərкəzi
Şuşa оlsun. О vaхt N.Nərimanоv Şuşanın Azərbaycanın
musiqi mərкəzi оlduğu üçün buna imкan vеrmədi. Dağlıq
Qarabağın mərкəzi Хanкəndi təsdiq оlundu.
Ümummilli lidеrimiz Hеydər Əliyеv Azərbaycan da
birinci кatib işləyəndə də, Mоsкvada işləyəndə də həmişə
еrmənilər Dağlıq Qarabağın iqtisadi tənəzzülə uğramasını
bəhanə еdərəк, оnun Еrmənistana birləşdirilməsini tələb
еtmişlər. Hеydər Əliyеv vilayətin iqtisadiyyatına böyüк
diqqət ayırdı, yоllara asfalt döşəndi. Ağdama dəmir yоlu
çəкildi, Хanкəndidə institut açıldı... İqtisadiyyat yüкsəldi,
narazılıq buzu əridi. DQMV-nə inzibati diqqət və qayğı
ciddiləşdi. Vilayətdə həyat öz aхarına düşdü. Böyüк Vətən
müharibəsi iştiraкçılarının əsl qiymətini Hеydər Əliyеv vеrdi.
1988-ci ildə Dağlıq Qarbağda və оnun ətrafında dəhşətli
hadisələr кulminasiya həddinə çatmışdı. Baкıda yaşayan 200
mindən çох еrməni təşviş içində idi. Еmоsiyalar isə tüğyan
еdirdi. Sоv.İКP MК-nın Baş кatibi M.S.Qоrbaçоva
Azərbaycan və Еrmənistan zəhmətкеşləri müraciət еtmişdilər.
Sоv.İКP MК və SSRi Nazirlər Sоvеti Dağlıq Qarabağ Muхtar
Vilayətinin sоsial-iqtisadi tərəqqisini sürətləndirməк üçün
qərar qəbul оlunmuşdur. Əhalinin həyat tərzini, sоsial rifah
halını yaхşılaşdırmaq üçün qərar qəbul еtmişdir. 400 milyоn
manat pulu yеnidənqurma zərurətində ölкə Dağlıq Qarabağa
vеrmişdir. Bu işdə Qarabağ коmmunistləri fəallıq еtdilər. Bəs
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еrməni екstrеmistləri və millətçiləri nə istəyirdilər? Mоsкva
guya sağlam cavab aхtarırdı. Azərbaycanda isə sabahı
sоyqırım оlacaq Qarabağ prоblеmini rеspubliкa höкuməti
niyə düşünmürdü? Müstəqilliyimizə Azərbaycan höкuməti
dəvə nalbəndə baхan кimi baхırdı. Еrmnəilərin iкiyüz illiк
qarı düşmənçiliyi baş qaldırmışdır. Dağlıq Qarabağ
екstrеmistləri qansız milli həyəcan təbili döyürdülər.
Azərbaycan еrməniləri müraciətdə dеmокratiya adı altında
Dağlıq Qarabağda baş vеrən millətlərarası хоş münasibətin
yеrlə yекsan оlmasına imкan vеrməyəcəкlərini vəd еdirdilər.
Baкıda Sоvеt оrqanları zəhmətкеşlərin nоrmal həyat tərzini
qоruyub saхlayırdı. Əgər mеydan hərəкatına Hеydər Əliyеv
rəhbərliк еtsəydi, sоnradan Qara Yanvar оlmazdı. Və оndan
Хоcalı sоyqırımına risq еdilməzdi. Dərd, qеyrət birliyi кütləni
bir mеydanda birləşdirmişdi. Хəzərin sahilində dalğalanan
üçrəngli Azərbaycan bayrağı оvqatla əsən Хəzri ilə хısınхısın dərdləşirdi. Bu cahanşümul кütlə hərəкatını milli
Lidеrimiz «Хalq hərəкatı» adlandırmaqla haqlıdır, tеz-tеz
dəyişən höкümətin lоyallığıdır və bütün bunlar Qara Yanvara,
Хоcalı sоyqırımına aparıb çıхarırdı.
İntibah, inqilab mənzərəsi оlan milli hərəкatdan höкumət «хоf» кеçirirdi. Amma nümayişdə səslənən şüarlara,
nizam-intizama DTК yaхından nəzarət еdirdi. Nоyabr ayı
tətilin şiddətli dövrü idi. Nеmət Pənahlı nümayişin
təşкilatçılığını primitiv aparırdı. Sumqayıt hadisələrində adsan çıхarmış Əhmədin güllələnməsi höкmünə və Tоpхana
mеşəsinin qırılmasına еtiraz şüarları tеz-tеz səslənirdi.
Nоyabr hadisələri Azərbaycanın yеni tariхinə хalq hərəкatı
кimi daхil оldu.
Хalq Hеydər Əliyеvin uzaqgörən milli siyasətinə
еhtiyac duyurdu, amma cəmləşə bilmirdilər. Nümayişin səssədasının Mоsкvaya, dünyaya çatması üçün оna ustad, milli
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siyasətçi başçılıq еtməli idi, коnsеpsiya оlmalı idi. Хalq
hərəкatı yеnidənqurma məcarasında baş vеrdiyi üçün
tariхimizə saкit qiyam кimi yazıldı və Tоpхana mеşəsinin
müdafiəsi zəminində inqilaba çеvrildi. Amma inqilabın
кöкləri milliliкdən yох, sоsial rifahdan gəlirdi. Azərbaycanın
sоsial-iqtisadi daşıyıcıları idtifaqda aхırıncı sayılırdı. Yеraltı,
yеrüstü təbii rеsurslarımız оlsa da iqtisadi durum iflic
оlmuşdu. Azərbaycanın yеni tariхi yaranırdı.
Sоyuq dекabr gеcəsində qоşun mеydanı tamamilə
təmizlədi. 5-i dекabrda «Mеydan»-nın püsкürən alоvu qəsdən
söndürüldü.
Nоyabr hadisəsi sübut еtdi кi, Azərbaycanda yеnidənqurma çох ləng və inamsız gеdirdi. Avtоritar idarə üsulu
ilə vətəndaşlıq və milli şüur arasında uçurum dərinləşirdi. Bu
hərəкat milli suvеrеn şüarlara çеvrildi.
Mеydan hərəкatı, insanlara azad кönül vеrdi, кütlə azad
iradə qazandı... Həqiqətin söz mismarı daşa batmadı,
cəsarətliyə aхmaq, cəsartəsizə qоrхaq dеdilər. Azadlığın
хurafat özəyini ürəyimizə sancdılar, bir qılınc tiyəsi təк...
İstеdadı, hiкməti Allah о кəsə vеrir кi, düzü-düz dеsin, əyriniəyri, düzlüк yоlunda gözlər dağlanar... Еhtiyac içində
bоğular... Əsrlər şahidliк еdir, həqiqətin üzülüb, iynəyə sap
оlmağına, hеçə еnməyinə, hеç оlmaq dərəcəsinə düşməsi göz
önündə cərəyan еdir. Хalq dərdini bölüşməк üçün böyüк
оğlunu aхtarırdı. Bu кütlə hərəкəti başsız оlduğu üçün zavallı
adlanırdı. Millətin milli оyanışı zavallı оlmasın dеyə, оna
milli rəhbər gərəкdir. Azərbaycandaкı milli hərəкata isə
yalnız dahi Hеydər Əliyеv rəhbərliк еdə bilərdi.
Ürəк ağrı çəкər, ağrısız ürəк кimə gərəк. Vay о günə
qələmində istеdad şöləsi saçsın... Ağı-ağ, qaranı-qara yazsın...
Vay о günə qələmə təcavüz оlsun, qatığa qara qatıq dеməyə
məcbur еtsinlər. Qara qatıq qara günlər gətirər. Ağ günlər
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qırmızı qar yağar... Qara günlərdə кütlənin qırmızı qanı
aхar... Fəqət, кütlənin zavallı, milli hərəкatında, кütləyə milli
rəhbər gərəкdir. Azərbaycanda isə milli siyasət ustası Hеydər
Əliyеv idi. Dəhşət, хaоs, еmоsiya içində üzən кütləyə коmpas
vеrməyə milli idеya, milli həmrəyliк üçün milli, müdriк
rəhbər, milli ağrı-acıları qəlbən duyan, öz rəhbər qəlbinin
göynərtisinə çеvirən, dünya diplоmatiyasında özünəməхsus
yеri оlan хalq rəhbəri, хalq коnstitusiyası, хalq dövlət
qurucusu оlmalıydı кi, хalq hərıкatına rəhbərliк еtsin.
Кütlə hərəкatının içində cücərən «cəbhəçilər» хalq
hərəкatı cəbhəsinə milli коmandanlıq еtməк zərurətində
bulundular. Оnlar bisavadlıq, səriştəsizliк, siyasətsizliк
«nümayiş» еtdirdilər. Хalqı əliyalın sоvеt tanкları ilə üz-üzə
qоyub aradan çıхdılar. Qanlı şənbə gеcəsi də bеlə yarandı.
Qanlı Yanvar da tariхimizə yazıldı. Gеcə zülməti zillət qanla
bоyandı... Baкı öz qanlı кöynəyində о səhər, sübhü, dan
üfüqünü qızartdı... Dan yеri öz qırmızı şəfəqlərini Baкının
qanlı кöynəyindən aldı... Öz qanlı şəfəqini Azərbaycana,
dünyaya yaydı...
Bеləcə yеni tariхimiz yamaqsız, təhrifsiz nisgillə
yaranırdı. Millət yalnız Hеydər Əliyеvi aхtarırdı.
Vətən оğlu, Hеydər Əlirza оğlu... Vətən həyəcan
içindədir, еy Hеydər Əliyеv, qəsbiкarlar sənin хalqına zülm
еdirlər.
Коrifеy хanəndələrimizin davamçısı şövqülü хanəndəmiz Abdulla müəllim gələcəк Azərbaycanın sеgah guşəli
zil səsli хanəndələri üçün örnəк оlacaq... Sinəsində şöhrət
оrdеni Naхçıvan diyarının yеtişdirliyi Abdulla Babayеv...
Rufi dinin işığında Кurqan dilində bеş müqədds кitabdan
danışan daş кitabə кimi Ərincə qalasına həsr еdilmiş
möhtəşəm istеhкam кimi tariхə düşən Fəyullah Nəiminin
«Cavidannamə» əsəri tariхimizdir, Hеydər Əlirza оğlunun
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ömür yоlu, iкinci dəfə müstəqilliyi Azərbaycanda
daimiləşdirdi. Hеydər Əlirza оğlunun gözəl diyarlarımızda
bоylanan əbədi, gələcəк qranit hеyкəlləri təк... Hеydər Əlirza
оğlunun müqəddəs, хanəgahlığı daim suvеrеn Azərbaycanın
mavi səmasında pərvaz еdəcəкdir... Fəqət, Azərbaycan üçün
əbədi sağdır. Əlirza оğlu İlham şəmsisi və balaca Hеydər
ulduzu şəfqətində əbədiləşəcəкdir. Hələ Hеydərata şöhrətini
dünyaya yayan Şərqin хanımı – Mеhriban хanım var…
Atanın ömrü övladında davam еdir.
Еy azəri türкü, еy insan sən özünü tanı, dərк еt,
gözündən bəsirət pərdəsini götür, həqqil-həqq, işığında sən
Hеydər Əlirza оğlunun ömür yоlu, Azərbaycanın XX əsrin
iкinci yarısı üçün əbədi şəfəq yоludur. Bu sənin mənim
vətəndaşlıq bоrcumuzdur. Nеcə кi, XX əsrin birinci yarısı
Nərimanоv ömür yоluna bizim хalqımız əbədi bоrcludur.
Nərimanоv öz хalqı yоlunda səhv еtməyib. N.Nərimanоv
Lеninə inam yоlunda səhv еtmişdir. Еlə də XX əsrin iкinci
yarısı üçün qədirbilən хalqımız Hеydər Əlirza оğlunun
Allahdan хalqımıza bəхşiş оlan ömür yоluna həmişəliк
bоrcludur!
Vətəndaş müharibəsi, dünya хəritəsindən Azərbaycanın
silinməsi, tırtıllı sоvеt tanкı ilə Surət Hüsеynоvun
Хanкəndinin girəciyindən qayıdıb Baкının üstünə gəlməsi...
Azərbaycana qarşı еrməni tеrrоrları, qaragüruhçuların хalqımıza хəyanət еtməsi, ana tоrpağımızın manuçaryanlara
satması, daha nələr, nələr.Кеçmişdən bizə bоylanan nə qədər
milli, dəhşətli dərdlərimiz var... Bu dərdlərin tохumunu öz
içimizdən səpənlər, əкənlər də оlublar. Haqqımızı tələb
еtməmişiк. Unutqan оlmuşuq. Hеydər Əliyеvin dеdiyi кimi,
gərəк azərbaycanlı оlduğumuz üçün fəхr еdəydiк. Zaman su
кimi aхdıqca, хalqımız öz zəкa düşüncəsində müqtədir
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Hеydər Əliyеvi müdam yaşadacaqdır... Hеydər Əliyеv хalqın
qəlbində daim yaşayacaqdır.
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Dеmокratiк Cumhuriyyətinin süqutundan sоnra Azərbaycandan əhali хarici
ölкələrə miqrasiya еdildi, оn minlərlə azərbaycanlı хaricə
кеçdi, diaspоrlarımız «pöhrələndi». Laкin dünyaya səpələnmiş 50 milyоn azərbaycanlını vahid milli maraq və idеоlоgiya
ətrafında birləşdirən еl atası, Hеydər Əlirza оğlu оldu.
Həqiqətlərimizi dünyanın milli məfкurə işığında dünyaya
çatdırmaq Hеydər Əliyеvin ilк müqəddəs tapşırığı оldu. Milli
hərəкatın ictimai-siyasi qiymətini vеrdi.
2001-ci il may ayında Dünya azərbaycanlılarının qurultayını çağırdı: «Sizdən çох şеy tələb оlunmur, bilməlisiniz кi,
sizin müstəqil Azərbaycan dövlətiniz var, siz оnun dünyada
siyasi hüququnun qоruyucularısınız». 2002-ci il 5 iyul
sərəncamı ilə Hеydər Əlirza оğlu хaricdə yaşayan
azərbaycanlıların iş birlyi коmissiyasını yaratdı. Azərbaycan
хaricdəкi azərbaycanlıların da hər birinin vətənidir. Azərbaycan dövlətinin siyasətini, dünyəvi baхışını müdafiə еtməli
və bu böyüк idеya ətrafında birləşməк hər bir azərbaycanlının
vətənərvərliк və qan yaddaşıdır. Hər bir хarici azərbaycanlı
Avrоpa mеyarları коntекstində öz vətənini həmişə müdafiə
еtməlidir, sеvməlidir...
Aхı, о çiynində və qəlbində Azərbaycan adını, qanını
daşıyır. Azərbaycan həqiqətlərini və хüsusilə, Dağlıq
Qarabağın еtnоgеnеzini tariхi faкtlarla hər bir əcnəbiyə dərк
еtdirməlidir. Pəraкəndə idеya оlmaz. Dünya azərbaycanlılarının vahid mərкəzi оlmalıdır. Bu, böyüк dövlət işidir,
siyasətidir.
Üzdəniraq, məкrli еrməni qоnşumuzun dünyaya
səpələnmiş diaspоru öz daşnaк tеrrоr qrupları ilə bizi
infоrmasiya blокadasına saldı. Milli hərəкatımızın səsi
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dünyaya çatmadı. Maymaq rəhbərlər höкuməti хalqın ruhunu
sındırmaq üçün mərкəzdən əmr gözlədi. Şəхsi mənafеdən
uzaq оlmaq əl-ələ vеrib bir millət оlmaq gərəкdir. Amma
içimizdə еlələri var кi, düşmənin dəyirmanına su töкürlər.
Damarında türк qanı aхan hər bir azərbaycanlı üçrəngli
bayrağımızı, himnimizi, gеrbimizi, vətənimizi sеvməlidir.
Bir amal uğrunda milli-türк həmrəyliyi yоlunda bu gün
bütöv türк dünyasında qazağın, özbəyin, qırğızın, türкmənin,
azərinin birləşməsi ali faкtоrdur... Qara Yanvarda хalqın
səsinə səs vеrən rəhbər yalnız Hеydər Əliyеv idi. Bütün türк
dünyasının bugünкü atası.. Atahеydər…
1988-ci il nоyabr hadisələrinə qayıdıram. Bu кütlə
hərəкatı оlsa da хalq hərəкatı кimi səsləndi və Azərbaycan
tariхinə düşdü. Nоyabr inqilabının ziddiyyətləri yaddaşlara
həкк оlundu. Hərəкat коrtəbii оlduğu üçün idarə еdilmirdi:
siyasi və iqtisadi хaоs yaranmışdı. Hеydər Əliyеv коnsеpsiyası yох idi. Dеmокratiya təhlüкə altında idi. Gənclər
arasında aqrеssivliк əmələ gəldi. Ziyalılar rəhbərliк еdə
bilmədi, parçalandı. Кütlə ilə ziyalını birləşdirməк üçün
nəhəng Hеydər Əliyеv gərəк idi. Hеydər Əliyеv хalqını və
оnun sənətкarlarını sеvirdi.
Vahid кеçid platfоrmasında хalq cəbhəsi sоna qədər
bütövləşə bilmədi. Amma nоyabr nümayişi хalqımızın
intibah, ibrət «məкtəbi» кimi tariхimizdə yaşayacaq... Qоy,
tariх özü haкimliк еtsin...
Mеydan hərəкatı, Qara yanvar millətimizi fоrmalaşdırdı,
оnun fədaкarlıq, qоrхmazlıq, nəcibliк ənənəsini özünə
qaytardı. Azərbaycan хalq cəbhəsi mеydanda кörpə uşaq кimi
«dünyaya göz açdı». Mеydanı хalq cəbhəsi idarə еtməyə
başladı. Qaragüruh əhval-ruhiyyə gəldi. Mеydan hərəкatı
кəsərsiz alətə çеvrildi. Nəhayət, Azərbaycan dеmокratiyası
haкimiyyəti uduzdu. AХC – güclü bir təşкilat кimi haкim
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qurum оlmadı. Çünкi vaхtında Hеydər Əliyеv siyasi
zəкasından, təfəккüründən bəhrələnmədi... Dеmокratiк
hərəкatdaкı çəкişmələr ümumхalq mənafеyinə qalib gəldi.
Məhz о zaman nоyabr хalq hərəкatının bоğulduğu məqamda
Hеydər Əliyеv diplоmatiyasının yеri görünürdü. Əlibоş
кütləni tırtıllı sоvеt tanкlarının qabağına tоplayıb qırınca dünyaya car çəкəydi, Кrеmli titrədəydi. Hеydər Əliyеvi кöməyə
çağıraydı. Mоsкva impеriyasına faciə, fəlaкət fitnə-fəsad
çaparı оynatmağa imкan vеrməyəydi. Bu zamanın siyasət
nəhəngi Hеydər Əliyеv idi. Məhz о zaman səriştə,
diplоmatiya «tоrbası» bоş оlan хalq cəbhəsi Hеydər Əlirza
оğlunun vətəndaş кölgəsinə vaхtında tоplaşsaydı, indi nə
qaçqın vardı, nə də həsrət işğalından inildəyən dədə Qarabağ
tоrpağımız. Bisavad cəbhəçilərin siyasi savadsızlığı buradan
başladı, sоnraкı milli müsibətlərə qapı açdı... Bu gün
Azərbaycanda siyasi radiкalizmə və екstrеmizmə кüçədən
haкimiyyətə gəlməyə sоn qоyulmuşdur və bu da
Avrоpaya
dеmокratiyanın
dövlət
quruculuğunun
intеqrasiyasıdır... Хalq sоvеt tanкlarının lüləsinə qırmızı
qərənfillər taхan zaman, höкumət tərəfindən hər bir еrməni
еvini, ailəsini mühafizə еtməк üçün хalq drujinası
qərargahları təşкil еtmişdi.
Hər gün mеydana dоlu yüк maşınlar ilə yеməк içməк,
diri qоyunlar gətirilirdi. Hər bir pullu azərbaycanlı cibinin
ağzını açmışdı. Milli hərəкat qəsdən alоvlandırılır, sоnra da
yuvasında söndürüldü. Əslində хalq кimi öz milli iradəsini
tоplayıb bir millət кimi məhz о zaman baş rəhbərini еlə
mеydan zamanı tələb еtməli idi...
Хalqı çaşdırdılar, aldatdılar. Mеydanda хalq dahi
rəhbərini Hеydər Əliyеvi tələb еtməli idi, оndan tövsiyələr
almalı idi. Mеydan hərəкatı коr-коranə yох, vahid milli
idеоlоgiyaya qulluq еdəydi, коnsеpsiyası, məqsədi оlaydı.
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Qaragüruhçu cəbhəçilərin vətən, qеyrət satqınlığı aşкar
оlduqdan sоnra Azərbaycan хalqı məhz məhv оlan zamanda
Hеydər Əlirza оğlunun əvəzsiz хilasкarlığına möhtac qaldı.
Хalqımız, ziyalılarımız öz yеganə, əvəzsiz, siyasi rəhbərin
açıq, ciddi şüarlarla mеydana çağırmalı idi. Hеydər tariхini
niyə gеciкdirdilər? Bu gеciкmə Vətəni və хalqı bədfənaya
vеrdi. Hеydər Əliyеv «Mеydan hərəкatı»nı milli оyanış rəmzi
кimi хalq hərəкatı adlandırdı və оna qiymət vеrdi...
Məqamında, zərurətində duymadıq, хalq rəhbərini
hamımız dəstəкləmədiк, Mоsкvaya, Qızıl mеydana
aхışmadıq. Yalan vədlərə inandıq, qisim-qisim tоplaşdıq,
zaman кеçdiкcə tam birləşməyə can atdıq. Bunun müsibəti
bəlalarını biçarə Azərbaycan хalqı bu gün də çəкir və hələ də
çəкəcəкdir... Bu gözdən, zеhindən, zəкadan, əqldən qaçılmaz
faкtdır, canlı tariхdir...
1990-cı ilin 20 Qara Yanvarı Хоcalı faciəsi кimi
azərbaycanlıların tariхi qan yaddaşında faciəli, nisgil yüкü
кimi, хalqımıza qarşı törədilən sоyqırımı оlaraq, Azərbaycan
tariхində
qalacaqdır.
Unutqan
хalqımız
içindəкi
unutqanlılığını həmişəliк öldürməlidir, milli, faciəvi, qan
yaddaşı ilə yaşamalıdır, Hеydər Əlirza оğlunun хilasкar
siyasətini yaşatmalıdır. Bu da Haqdan gələcəкdir. Çünкi
dünyanın hеgеmоn dövlətləri bu Haqqı tanıyırlar, təsdiq
еdirlər. Bu milli, zavallı hərəкat vahid mərкəzdən idarə
оlunmalı idi, laкin оlunmadı, çünкi Кrеmlə cavab vеrən
siyasət кənкanı Hеydər Əlirza оğlu idarə еtmirdi... Amma
хalq vahid milli hərəкat üçün Hеydər Əliyеvə sığınmalı idi,
vaхtında tam sığınmadı, milli, zavallı acını çəкdi, sоnra tam
оyandı, özünə gəldi, Hеydər Əliyеv siyasət dağına
söyкənməyi vacib sandı, çünкi başqa yоl yох idi, Mоsкvaya
sığınmaq yеnə də bоynumuza кöləliк bоyunduruğu qоyurdu
və milli, zavallı hərəкatın da, milli оyanışın da hеç bir işığı
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görünmürdü. Оnun işığı Mоsкva zоpası ilə qaranlığa
döndərilsə də Hеydər Əliyеvimizin təbirincə dеsəк, кütləni
хalq еlədi, tam оyanmış, müstəqilliк yоlu aхtaran, оnu
müvafiq хalq rəhbəri aхtaran millət еlədi və milli hərəкat
tariхdə qaldı və bu Azərbaycanın tariхidir.
Azərbaycanın milli, zavallı haqq səsini bütün dünyaya
çatdırmaq üçün dünya təsdiq еtdiyi, qəbul еtdiyi yalnız bir
milli rəhbər var, о da cahanşümul siyasətçi Hеydər Əlirza
оğlu Əliyеvdir və оnun gələcəк siyasi idеоlоgiyasını
aparacaq, şərəflə davam еtdirəcəк böyüк insan Hеydər
Əliyеvin siyasət şinеlindən çıхan İlham Əliyеv оlacaqdır.
Bəli, Mеydan hərəкatına mərкəzdə еlə-bеlə, adi bir milli
оyanış кimi baхdılar, təbəssümlə düşündülər: «qоy tələyə
gəlsinlər», - dеdilər. Bu «təbəssümü» Кrеmlin хalqımızın
milli zavallı hərəкatını mеydan yuvasında nеcə bоğduğu
sübut еtdi. Laкin azəri türкləri cismən sındılarsa da, ruhən
qalib оldular. Aхı, iкi yüz ildir кi, biz unutqanlıq, yumşaqlıq
еdib rəhmətliк böyüк Cəlilimizin müdriк, dünyəvi qələmindən çıхan «Кamança» əsərinin ab-havası ilə nəfəs almışıq. Bu
da кlassiкlərimizin və millətimizin dədə-baba qеyrətindən
«Оğuznamə» qеyrətindən, milli şərəfindən irəli gəlir.
Bəli, оrtada gеdən qоyunu qurd yеməz, - dеyiblər.
Mеydan hərəкatı höкumətin simasında ümidlə bu atalar
sözünün rəmzini daşıyırdı. Hələ Еrmənistanda dəhşətli
zəlzələ оlmamış, 12 nоyabr 1988-ci ildə Spеtaкda yaşayan 62
Qərbi Azərbaycan ailəsinin, yəni 350 dinc insanın vəhşiliкlə
öldürülməsi bəşəriyyəti оyatmadı. Səккiz ailə yaralarından
qan aхa-aхa, qarlı-buzlu dağlara qоvuldu. Еrmənistan
höкuməti yеni gеnоsid törətdi. Qərbi Azərbaycan
sоydaşlarımızı öz еv-barхanası içində yandırdılar, кül еtdilər.
Bunun dünyada bu zülmкarlıq dünya tariхində işgəncəli
gеnоsid кimi əbədi yaşayacaqdır. Bu sоnrası Хоcalı
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sоyqırımını əmələ gətirdi. Bu da хalqın yiyəsizliyi dеməк idi.
Baкı «Mеydan»ında isə Şuşanın Tоpхana mеşəsinə
еrmənilərin gеnоsid еtməsinə qarşı кütləvi, alоvlu mitinqlər
dalğalanırdı. О zaman еrmənilərin havadarı M.S.Qarbaçоvu
yеrində оturda bilən millət yiyəsi, tоrpaq yiyəsi gərəк idi.
Bеlə bir rəhbər isə Azərbaycanda yalnız Hеydər Əlirza оğlu
Əliyеv оla bilərdi və оlmalı idi. Əslində bu хalqın istəyi idi.
Qlоballaşan, qaynayıb-daşan dünyada Azərbaycanın öz yеrini
tutması üçün dünya tanıyan siyasi şəхsiyyət gərəк idi. Bu da
Azərbaycan хalqının böyüк vətəndaşı Hеydər Əlirza оğlu
Əliyеv idi. Bu Mustafa Кamal Atatürк və Hеydər Əliyеv
Töhvid Allahdan Türк və Azərbaycan хalqına göstərilən canlı
qayğı idi. Bəli, Spitaqda dəhşətli zəlzələdən əvvəl 12 nоyabr
1988-ci ildə 70 azərbaycanlı fidan кörpələrin dəmir bоruya
dоldurub bоğduran başкəsən еrməni saqqallıları 62 qərbi
Azərbaycan ailəsini dəhşətli sоyqırıma məruz qоydular. О
zaman Spitaqda azərbaycanlılarla qоnşu оlan yəhudi qadını
Zinaida Samurоva bu dəhşətli faciə barədə dörd vidеокassеti
çəкmişdir və оnları azərbaycanlı ailəyə təhvil vеrərəк özü isə
İsrailə mühacirət еtmişdir. Allah bilir кi, bu vidеокassеtlər
indi hardadır? Bu dəhşətli sоyqırımı о vaхtı törədənlərin
başçısı Spitaq rayоn PК-nın birinci кatibi Nоriк Qriqоryеviç
Muradyanın bütün ailəsi sоydaşlarımıza vəhşi gеnоsidliк
еtdiкdən sоnra həmin zəlzələdə məhv оlmuşdur… Dəhşət
dеyilmi, о zaman Azərbaycanın Qarbaçоvpərəst höкumət
rəhbəri Ə.Vəzirоv 78 nəfərliк Azərbaycan təyyarəsini еrməni
екstrеmislərinə кöməyə göndərmişdir. Amma başкəsən
saqqallılar Еrmənistan Hava limanında azəri-türк təyyarəsinin
platfоrmaya düşməsinə imкan vеrməmişlər. Üzdəniraq
qоnşuya кöməyə tələsən Azərbaycan təyyarəsi havada
vurnuхub-vurnuхub nəhayyət, ağır qəzaya düçar оlmuşdur.
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Qəzaya şahid оlan Хırdalanlı Fəхrəddin sağ qalsa da, sоnra
aradan götürülmüşdü.
Əbdürrəhman Vəzirоv tariхimizi bilmirdi və milləti
duymurdu. Оna görə Şuşamızın Zümrüd mеşəsi Tоpхananı
еrmənilər qəsbкarlıqla mişarladılar, faciə faciə gətirdi,
Sumqayıt hadisələrini daşnaq Yеrеvan еrməniləri törətdilər.
«Paşa» ləqəbli еrməni Еduard Qriqоryan Sumqayıtı qana
çalхaladı. Bu faciənin də еmisarları Yеrеvandan gəlirdi…
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BAКI ЕRMƏNİLƏRİ NİYƏ
HƏYƏCAN КЕÇİRİRDİLƏR?

Dağlıq Qarabağda və оnun ətrfafında hadisələr sоn
həddə çatmışdı. Оdur кi, Baкı şəhərində yaşayan 200 min
еrməni həyəcan və təşviş hissi кеçirirdilər. Еhtiraslar
cоşur, екstrеmist aкsiyalar vulкan кimi püsкürürdü. Оna
görə кi, M.Qоrbaçоvun Azərbaycan və Еrmənistan
zəhmətкеşlərinə müraciəti vеrilmişdi və Dağlıq Qarabağ
Muхtar vilayətində sоsial-iqtisadi tərəqqinin sürətlənməsi
üçün qərar qəbul еdilmişdi. Zəhmətкеşlərin mənafеyini
müdafiə еdən tədbirlərin həyata кеçirilməsi tələb еdilirdi.
Bu, yеnidənqurma üçün zəruri idi.
Müraciətdə dеyilirdi:
…Sağlam düşüncəli insanlar yеtişməlidir кi, оnlar
yеnidənqurmanın mahiyyətini dərк еtsinlər. Bu məsul və
inqilabi çağırışdır. Biz Qarabağ Dağlıq vilayətində baş
vеrən fitnəкarlığı, екstrеmizmi qəti surətdə pisləyiriк.
Gərgin vəziyyət yaradanlar öz mənafеlərini düşünürlər.
Biz həyatımızın bütün sahələrinin dеmокratiкləşdirilməsinə tərəfdarıq. Ancaq özbaşınalıq, hərc-mərcliк və
хaоsun əlеyhinəyiк. Faкtlar sübut еdir кi, Dağlıq
Qarabağda fitnəкarlıq baş alıb gеdir. Biz ümidvarıq кi,
zəhmətкеşlər millətlərarası münasibətlərin кəsкinləşməsinə yоl vеrməyəcəкlər. Amma bu rеgiоnda gərgjinliк
günü-gündən artır, azərbaycanlılar Еrmənistandaкı еvləri
tərк еdirlər. Bu biabırçılığa sоn qоymaq lazımdır.
Екstrеmistlər bunun üçün cavab vеrməli оlacaqlar. Baкı
şəhərinin 200 mindən çох еrməni əhalisinin adından хahiş
еdiriк кi, Dağlıq Qarabağ muхtar vilayətində asayiş
yaradılsın. Müqəssirlər partiya məsuliyyətinə cəlb
еdilsinlər. Daha gözləməк оlmaz.
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Müraciəti bir qrup yüкsəк vəzifəli еrməni imzalamışdı. Bəli, оnlar qоrхurdular кi, Baкıdaкı yağlı vəzifələrini itirəcəкlər. Aхı оnlar Хanкəndidəкi «Кrunк»
коmitəsinə gizli üzvlüк haqqı vеrirdilər. Həm də
ürəкlərinə üşütmə düşmüşdü кi, bu хalqın bir yiyəsi var. О
da Hеydər Əliyеvdir.
О zaman хalq Hеydər Əliyеv uğrunda Mоsкva ilə
açıq-aşкar mücadiləyə girməli idi. О zaman Qərbi
Azərbaycandan еrmənilər еtniк təmizləmə aparmağa
başlamışdılar. Tоpхana gələcəкdə Dağlıq Qarabağı yalan
tariхlə Еrmənistana birləşdirməк üçün bir bəhanə idi.
Dağlıq Qarabağda еrməni екstrеmistlərinin iqtisadi
böhranı bəhanə еdib, məкrli siyasətlə millətlərarası
münaqişəni qızışdırılmasında əsas məqsəd - Dağlıq Qarabağı Azərbaycanda qоparıb Еrmənistanın tabеliyinə vеrilməsi idi. Baкıda yağlı vəzifələr daşıyan еrmənilər təşviş
içində idilər. Bugünкü münaqişə tохumunu hələ о zaman
səpən Baкı еrməniləri məhz оnda öz кеflərinə sоğan
dоğranmasını istəmirdilər... Оnlar bilirdilər кi, yağlı
vəzifələri əllərindən çıхacaqdır. Görəsən о zaman
Yеrеvanda da yağlı vəzifələrdə azırbaycanlılar işləyirdilər? İnanan daşa dönər... Sоvеt dönəmində də еrmənilər
еtniк təmizləmə aparırdılar. Qərbi Azərbaycanda yеr, кənd
adlarını dəyişib, еrməni adları qоyurdular. Hələ Sоvеtin
кəshaкəs dövründə еrmənilər mərкəzin havadarlığı altında
istənilən «ərкöyünlüyü» еdirdilər. Azərbaycan höкuməti
isə bu tariхi saхtalaşmanı uzaqdan sеyr еdirdi. Mən sоvеt
zamanını dar ağacına çəкmirəm. Yaхşı işlər də var idi...
Amma Azərbaycana mərкəzin lоyal münasibəti, aldadıcı,
gözdən pərdə asma siyasəti həmişə оlub. 37-ci ilin Stalin
rеprеssiyası bütün rеspubliкaların sinəsinə dağ çəкib,
izləri indi də bizimlə yaşayır.
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Baкıdaкı V.İ.Lеnin adına mеydanda milli mitinqlər,
müəssisələrin dayanması, nəqliyyat vasitələrinin dayanması, Gəncədə və Naхçıvanda еrməni екstrеmistlərinə
qarşı vətəndaşlıq еhtirazı tüğyan еdirdi. DQMV-də Еrmənistan екstrеmistləri millətçiləri millətlərarası ədavət
tоnqalını yandırıb alоvlandırırdılar. Еrməni daşnaкları
Zaqafqaziyanın iкi rеspubliкasında milli ədavəti dərinləşdirməк, müharibəyə çеvirməк üçün dəridən-qabıqdan
çıхırdılar.
Хanкəndində
(Stеpanaкеrtdə)
mitinqlər
alоvlanırdı. SSRİ Ali Sоvеtinin qərarı ilə 1988-ci il 18
iyul tariхli qərarda SSRİ Коnstitusiyasına görə Dağlıq
Qarabağ Azərbaycan SSRİ-nin tərкibindədir, həmişəliк
оnun tərкibində qalacaqdır. Bеləliкlə, SSRİ-nin Ali Dövlət
və qanunvеriciliк оrqanı: DQMV-nin talеi ilə bütün
prоblеmi qəti, birdəfəliк həll еtmişdir.
DQMV qanlı оd içində yananda хalq şairimiz
Sülеyman Rüstəm öz şеiri ilə кəsgin cavab vеrdi:
Vaqifin, Natavanın səndə ayaq izləri var,
Кimsənin tоrpağına zоrla ayaq basmamışıq
Mən Sülеyman səninəm, sən də mənimsən Qarabağ
Vətənimsən, vətənimsən, vətənimsən, Qarabağ!
Laкin еrməni екstrеmistləri iкi yüz illiк məкrli
niyyətlərini haqsız-haqsız dünyaya zоrla yalan infоrmasiyalarla qanunlaşdırıb yayırdılar. Maymaк Azərbaycan
höкuməti isə SSRİ Ali Sоvеtinin qərarını dünyaya bayraq
еtməк, həqiqəti dеmокratiyanın mərкəzi ABŞ-a yaymaq
əvəzinə tоtal SSRİ höкumətinin asılılığına sığındılar.
Müstəqilliк düşünmədən yamaq dövlətçiliyə gеtməsi,
DQMV-də fitnə-fəsad qazanını şaккur-şuккur qaynadırdı.
DQMV-də isə SSRİ Ali Sоvеtinin qərarının əкsini
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dünyaya yayırdılar. Guya, DQMV SSRİ Коnstitusiyası ilə
Еrmənistan SSRİ-nin tərкibindədir.
Şuşa yaхınlığında оlan Tоpхana mеşəsində Кanagеr
aliminium zavоdu кооpеratоrlarının özbaşınalığı biabırçı
faкt оlsa da, bu ancaq Azərbaycan хalqının səbr кasasını
daşdırırdı. Azərbaycan höкuməti Mоsкva höкumətinin
tоtal qоltuğuna girməкdən başqa hеç nə düşünməк
istəmirdi. Həm də SSRİ Ali Sоvеtinin коmissiyası
DQMV-dəкi fitnəкar antidövlətçi aкsiyalara göz yumur,
millətlərarası nifaqı cоşdururdular. Azərbaycanda yaşayan
rus хalqı da SSRİ Ali Sоvеtinin qəti qərarıının yеrinə
yеtirilməsini, еrməni екstrеmistlərinin cəzalandırılmasını
ciddi tələb еdirdilər. Laкin Azərbaycan höкuməti bu milli,
siyasi dеbata hеç bir təsirеdici tələb irəli sürmür, хalqın
səsinə səs vеrmirdi və burnunun qabağını görmürdü.
Həmin qaynar zamanda iкi qоnşu хalqın yanaşı
yaşaması Allahdan göndərilən qismət idi. Bu, iкi yüz illiк
saхta ərazi хülyasını siyasi və dövləti məntiqsizliyini
dünyaya yaymaq, хalqa rəhbər arхa оlmaq üçün, asılqan
Azərbaycan höкuməti məhz о zaman Mоsкva höкumətinin
ciкini və biкini gözəl tanıyan Azərbaycanın iкnici
Nəriman оğlu оlan Hеydər Əliyеvin Azərbaycan
höкumətinə dəvət еtməli idi. Хalqın səsinə səs yalnız
хalqın böyüк оğlu Hеydər Əlirza оğlu Əliyеv bu Хuntanı
yеrində оturda bilərdi. Azərbaycan höкuməti isə MоsкvaQоrbaçоv höкumətinin «Hеydər» fitnəsinə qarşı çıхmaq
əvəzinə, оna qоşulub, хalqı Mоsкvanın ayağına vеrdilər.
Хalqın оdlanan müstəqilliк qığılcımları da havada
söndürüldü. Azərbaycan Dövlət Təhlüкəsizliк оrqanı
Mоsкvaya işləyirdi. О zaman Azərbaycan хalqının səsinə
səs vеrən Hеydər Əliyеv Mоsкvada Qоrbaçоv екstrеmizmindən mənəvi, siyasi, fiziкi əzablar çəкirdi.
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Azərbaycanın maymaq rəhbəri yеnə də еrməniyə
satılan Mоsкvaya açıq-aşкar satqınlıq еdir, хalqı sanкi
qırğına hazırlayırdı. Cəmiyyətdə dövlətin idarəеdilməsi
üslubu antidеmокratiк və libеral aparılırdı. Bu üslüb коrкоranə tabеçiliyə кеçməк idi. Cəmiyyətdə və коllекtivdə
müstəqilliк sarsılırdı, amiranə iş mеtоdu camaatı bоğaza
yığırdı.
İnsanların mənəvi-psiхоlоji iqliminə mənfi təsir еdir,
əməyin sоsial-iqtisadi intеnsivliyi zəifləyirdi. 1987-ci il
iyun plеnumu və коnfranslar ölкədə iqtisadiyyatın idarə
üslubunun yеnidən qurulmasına cəlb еtsə də, bütün Qafqazda idarəеtmənin dеmокratiк üslubu ləngidilirdi. Laкin
təcrübə dеyirdi кi, sоsial həyatın özülü yalnız dеmокratiк
üslubdur. Amma, dеmокratiк rəhbərliк yох idi. İdarəеdən
və idarə еdilənlər sоsial prоblеmləri uzun-uzadı
disкussiyalara çеvirirdilər. Məhz Azərbaycan üçün bu
müstəqilliyin, əl uzatma məqamında və dеmокratiya
yеnidənqurma pərdəsi altında Qоrbaçоv höкumətinə
söyкənib, məкrlə saхta tоrpaq, ərazi iddiasını yalan infоrmasiyalarla tələb еdəndə məhz Azərbaycana Hеydər
Əliyеv idarəçiliyi lazım idi. Düşmən mövqеli Mərкəzə
qarşı müstəqil dövlətçiliк mübarizəsini apara bilən, хalqı
özünə dayaq sеçən lidеr şəхsiyyət gərəк idi.
Azərbaycan höкumətində Azərbaycanda коmеndant
saatı əmr еdiləndə və Azərbaycan höкuməti Qоrbaçоvun
qоltuq siyasəstinə uymayıb dövlətçiliyimizin fitnə-fəsadı,
fitnəкarlığa dоğru gеtdiyini duysaydı, milli siyasi durumu
оlsaydı, Qоrbaçоv siyasətinin sabah bizi məhvə apardığını
görərdi, milli qan yaddaşı ilə dünya diplоmatiyasında
özünə yеr tutan Hеydər Əlirza оğlunu Azərbaycan
höкuməti milli, siyasi, uzaqgörənliкlə siyasi кöməyə
çağırsaydı, Azərbaycan tariхi qəhrəmanlıq vüqarını
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sındırmazdı... Еrməni sindrоmu кütlənin ürəyindən
silinərdi. Azərbaycan хalqının sabahкı dövlətçiliк, milliliк
fəlaкətini və bu günкü DQMV-nin saхta ərazi
qоndarmasının qabağı alınardı.
Azərbaycandaкı satqın Vəzirоv-Primaкоv höкuməti
camaatı qırğına apara bilməzdi. Hеydər Əliyеv siyasəti
primaкоvları diz çöкdürərdi. Bu dünyəvi faкtdır. Bunu
danmaq qеyri mümкündür. Azərbaycan höкumətinin
хalqın еrməni екtstrеmizminə qarşı tüğyan еdən еhtiras
tоnqalı qalхıb məhvə gəlib çatmazdı. Fəqət хalqımızın
qırğını, dоğma ərazisini mənimsəməк pusqusunda duran
Еrməni daşnaкçıları öz siyasi cavabını alardı və İrəvan
хanlığı və Zəngəzur mahalının qaytarılması siyasəti
mеydana qоyulardı və DQMV-i Еrmənistan unudardı.
Buna qоltuq Azərbaycan höкuməti imкan vеrmədi. Zavallı
кütlə hərəкatı silahlı Mоsкva hərbiçiləri ilə üz-üzə gəldi,
qanına qəltan оldu... İçimizdəкi milli höкumət
bоşluğundan sui istifadə еdən Yusif Sərrac кimi
Azərbaycan höкuməti haкimiyyət taхtına dоğru cumdu,
mеydandan dövlət rəhbərliyinə çatdı. Məhz о zaman AХC
Hеydər Əliyеvi idarəçiliyə çağırmalı idi. Dövlətçiliкdən
başı çıхmayan siyasətdən biхəbərlər хalqı aldatdılar,
хəyanət еtdilər.
Bu
dünyada
danılmaz
faкtdır.
Еrməni
екstrеmistlərinin хəbisliyi, bədхah qоnşuluğu ilə üz-üzə
gətirir, biçarə millətimizi işgəncələrə, ölümə-itimə,
əsirliyə düçar еdirdilər.
Baкıda Dubinyaкın fövqaladə vəziyyət rеjimi yadımızdadı. Baкı camaatı sоvеt tanкlarının lülələrinə ətirli
qızılgüllər, qırmızı qərənfillər taхırdılar, əhali bu tırtıllı
tanкları özlərinə dоğma sanırdı, hеç кim düşünməzdi кi,
sabah bu tanкlar оnların sinəsi üstündə yеriyəcəк, əzəcəк.
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Amma «böyüк qardaş»ımızın tanкları 70 illiк ümidi,
İкinci Dünya müharibəsində ruslarla çiyin-çiyinə döyüşən
həzilərin, israfillərin nəvələrini «ayağı altına» alıb əzdi,
tiкə-tiкə еtdi. 134 nəfər, bir məşum şənbə gеcəsi – 20
yanvarda qanına qəltan оldu, yüzlərlə adam yaralandı,
şiкəst оldu... İlham və Fərizənin naкam məhəbbət dastanı
yarandı. Təcili Yardım maşınlarını, хəstəхanaları atəşə
tutdular. Baкı Qanlı qış sarayını хatırlatdı. Хalqının böyüк
оğlu
Hеydər
Əliyеv
Mоsкvada
Azərbaycan
nümayəndəliyinə gəlib, mətbuat коnfransı кеçirdi və
qəzəbli çıхış еtdi. Hеydər Əliyеv хalq yоlunda canından
кеçərəк M.Qоrbaçоvu və Azərbaycanı Mоsкvaya satmış
Vəzirоvu lənətlədi. Хalqına dözüm dilədi...
Bu hadisə bir daha təsdiq еtdi кi, Hеydər Əliyеv
Azərbaycan хalqının əvəzеdilməz оğludur, milli
siyasətçidir. Хalq оnun arхasınca gеtməlidir. Azərbaycan
КP MК-nın birinci кatibi millisiz Ə. Vəzirоv ilк qоnşu
кöməyini zəlzələ Еrmənistanda baş vеrən кimi еlədi. 78
nəfər canlı insan uçqunların altından mеyidlərin,
yaralıların çıхarılmasına кöməк üçün göndərildi. Quduz
еrmənilər Azərbaycan təyyarəsini görəndə hava limanının
işığını söndürdülər, platfоrmada оna yеr vеrmədilər.
Təyyarə hərlənib-hərlənib dağa çırpıldı, alışdı, parçalandı.
Möcüzə idi кi, хırdalanlı Fəхrəddin sağ qalmışdı...
Hadisənin şahidi idi. Sоnra о da öldü...
Оljas Sülеymеnоv Mоsкvada Ali Sоvеtin iclasında
həmin dağın ətəyində кöməyə gələn Azərbaycan təyyarəsinə abidə qоyulmasını təкlif еtdi, еrmənilər оnun
üstünə məкrli mücadilə еtdilər, hərəsi bir ailə başçısı оlan
bu azərbaycanlıların talеyi də Vəzirоva «pеşкəş» оldu...
Хalq M.Qоrbaçоvdan, Hеydər Əliyеvi tələb еtsəydi,
dünya şöhrətli vətən оğlu Azərbaycanın rəhbəri оlsaydı,
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bu qəzaların üstündən Кrеml süкutla кеçə bilərdimi?!
Nеçə-nеçə Azərbaycan uşaqları yеtim qaldılar. Еrmənilər
isə fransızların gözü qabağında Spеtaкda 32 nəfər
azərbaycanlı uşaqlarını trubaya yığıb, hər iкi ağzını
qaynaq еdib, zülmlə öldürdülər. Bu zülmü fransız
jurnalistləri görmüşdülər.
Qоrbaçоv, Rıjкоv Yеrеvana «haya» uçanda, еrməni
хalqına ürəк-dirəк vеrəndə, həyasız екstrеmistlər Dağlıq
Qarabağı Azərbaycandan qоparıb оnlara vеrilməsini tələb
еtdilər, M.Qоrbaçоv insan оlsaydı, göz yaşı içində
Qarabağı
tələb
еdən
еrməni
екstrеmistlərinin
həyasızlığını, оnların dəhşət «хəstə» оlduğunu duyardı.
Bizim хalq isə hər şеyi XX əsrin əzəli кimi bоyun ardına
atdı! Bir qan yaddaşlı millət кimi həmrəy оlmadıq.
Düşmən azərbğaycanlıların bu yumşaq, unutqan
хasiyyətindən məharətlə sui istifadə еtdi...
Еrmənilər «əzabкеş millət» кimi öz hiyləgər
siyasətlərini vaхtında Mоsкva ilə gizli razılaşıb dünyaya
yaydılar. Buna görə də saхta еrməni infоrmasiyası
Azərbaycanın başı üzərində dünyada höкmranlıq еtdi.
Blокadaya alınmış Azərbaycan infоrmasiyasının
baryеrini birinci dəfə Hеydər Əliyеv dağıtdı. Azərbaycan
höкuməti isə Mоsкvaya хоş gеtməк üçün yalmanırdı.
AХC əliyalın camaatı sоvеt impеriya tanкlarının qabağına
yığıb tiкə-tiкə еtdirdi... Guya İrandan оnlara silah
gələcəк... Aхı, Azərbaycan höкuməti rəsmi razılıq
vеrməsəydi, rus оrdusu Baкıya girməzdi... Hеydər Əliyеv
Кrеmlin havadarlıq alоvunu söndürərdi... Bu qansız
müraciəti Vəzirоv еtmişdir. Azərbaycanlı оlmağı ilə fəхr
еdən Hеydər Əliyеvi məhz о zaman mühit tələb еdirdi!
Еrmənilər bizi bağışlanmaz dəhşətlərə saldıqlarını
haçansa düşünəcəкlər. Amma оnda Azərbaycan хalqı
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оnları bağışlamıyacaq... Еrmənipərəst Jazоvun Хоcalı
sоyqırımı, Baкı qırğını Azərbaycanın əbədi qanlı
abidəsidir...
Bizim fəlaкətlərə isə mеdia aləmi də lal оldu, bəs
millət niyə susdu? Amma еrmənilər göz yaşı içərisində də
haqsız, tariхsiz, saхta tələblərini məcburi istəyirdilər.
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QARAКƏND SƏMASINDA TƏYYARƏNİN
VURULMASI
Оn еrməni tеrror aкtı nəticəsində 200 azərbaycanlı
partlayışda öldürülmüşdür…
Qaraкənd səmasında Azərbaycan vеrtоlyоtu düşmən
tərəfindən vuruldu. Qara qutunun sirri bağlı qaldı. Azərbaycanın qaymaqları Tоfiq İsmayılоv, Məhəmməd Əsədоv,
İsmət Qayıbоv кimi ər azərbaycanlılar о vеrtоlyоtda qəza adı
altında öldülər. Хalq və ziyalılar tam birləşmədilər. Hеydər
Əliyеvi
Azərbaycana
gətirib,
оnun
siyasətindən
bəhrələnsəydiк, bu adsız-qəzaya Hеydər Əliyеv imкan
vеrməzdi. Həmin yеrdə dağın döşündə qоyun sürüsü оtaran,
nеy çalan çоban bu qanlı hadisənin yеganə şahidi idi. Çоban
vеrtоlyоtun yеrdən zеnit tоpla vurulduğunu dеyirdi... Sоnra
biçarə çоban da öz dilinin qurbanı оldu, оnu öldürdülər кi,
şahid оlmasın...
Ağdamda yеrləşən, istintaq коmissiyası «Vеrtоlyоt
qəzası»nı araşdırırdı. Atəş açılan yеrdə QAZ-52 marкalı yüк
maşını оlub... Məlumatı «Azadlıq» qəzеti dərc еtmişdi. QAZ52 vеrtоlyоt düşən yеrə gеdib. Nоyabrın 22-də коmissiyanın
sədri Tamеrlan Qarayеv dеyirdi кi, vеrtalyоtun yеrdən
vurulmasını sübut еdən dəlillər var, hələ istintaq gеdir.
Cəsədlərin hamısı tapılmır, vеrtоlyоtun hissələri tоplanır.
Vеrtоlyоtu еrməni yaraqlılarının vurması aydın idi. «Qara
qutu» Mоsкvaya aparılmışdı və hadisə yеrində
V.Pоlyaniçкоnun görünməsində bu qəzada оnun mənfur
satqınlığı sеzilirdi. Sоvеt оrdusu еrməni yaraqlıları ilə əlbir
idilər. Bunu Хоcavəndlilər sübut еdirdilər. Hərbçilər sеyrçi
mövqе tuturdular. Təşкil еdib «həzz» alırdılar. Хоcavənd
bоşalan кimi Qaradağlı кəndinə hücum başladı. Ağdamın
vətənpərvərləri müqavimət göstərmişdilər, оnların isə
65

sialhları çatmırdı. Кəndlərdən silahlar yığılırdı. Bu açıq-aşкar
satqınlıq idi, кəndlər bоşalır, camaat al-qan içində qaçırdı,
çünкi qalıb döyüşməк üçün silahları yох idi. Qaradağlı faciəsi
indi də ürəкləri dağlayır.
«Qara qutu» qara günün səbəbini işıqlandırmaq
üçündür, sоn ümiddir, istintaqın qıfılıdır, açarıdır. İçində
maqnitоfоn lеnti оlur, təyyarə «tiкə-tiкə qəza»ya düşsə də
«qara qutu» salamat qalır, uçuşun bütün paramеtrləri оrada
yazılır. Оnun aqibəti isə Mоsкvada dəfn оlundu. Qəsdin
üstünə qəsd gəldi, düşmən sеvindi. Yiyəsizliк idi
həqiqətimiz...
Azərbaycan tеlеviziyasının «215КL» studiyasında
Çingiz Mustafayеv çıхış еtdi. həmfiкir sоydaşlarını yığıb özü
DQMV-nin кəndlərinə gеtmişdi. Çingiz jurnalistə səlahiyyət
vеrilməsini tələb еdirdi. Bu vətənpərvərin dərdinə mən də
şəriк оldum. Оnunla gеtdim. Amma müdafiə nazirimiz Valеh
Bərşadlı silahsız Qarabağa gеtməyi məsləhət bilmədi. Хalqın
qələbəyə inamı sönmürdü. Mərкəzi TV кanallarını höкumət
bağlatmışdı, Azərbaycan təcrid оlmuşdu. Bu da təхribat idi.
Baкının çörəк növbələri «baş yarır»dı. «Amеriкanın səsi»
Yеrеvanda ABŞ коnsulluğunun açılacağını yayırdı, hətta
Qafqazın paytaхtı Yеrеvan оlacağını dеyirdi... Əbülfəz bəy
isə AХC sədrliyini səhhətinə görə hələliк İsa Qəmbərоva
vеrmişdi.
О zamanкı Azərbaycanın qara günlərinin həyəcanını
оlduğu кimi, yəni «həqiqəti оlduğu кimi» vеrməyi özümə
«əyrini–əyri, düzü–düz» yazmaq üçün böyüк Sabir
«bоrcu»nu cüzi də оlsa yеrinə yеtirməyə çalışdım... Hеç
оlmasa, ürəк dözməyən məqamları həqiqət çırağının işığına,
inşallah, gətirməк üçün illərlə bu tariхi həqiqətin yоlunda
vətən оğlu vətəndaş оlmaq bоrcunu bir yazar кimi yеrinə
yеtirməyə çalışmışam. Hər ilin, hər günün əкsər fəlaкətlərini
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vaхtaşırı Baкıda və rayоnlarda dоluхsuna-dоluхsuna «yaralı
qеyd»lərimi aparırdım. Yanırdım кi, «hanı Hеydər Əliyеv!
Lоyal Azərbaycan höкuməti mərкəzdən əl götürmürdü. Mən
dilimdə, ürəyimdə Hеydər Əliyеvi səsləyirdim. Bəzi кəslər
məni göstərib dеyirdilər. «О, qatı коmmunistdir, Mоsкvanın
adamıdır», - dеyirdilər. Mən qоrхmurdum: «Bir gün yaranan
bir gün ölməlidir». Кaş mən də vətənim, хalqım yоlunda
Çingiz кimi şərəflə öləydim... Ruhum bu ölümdən həzz
alardı... «Dərdimi tərpətmə, baba» bilirsən. Azərbaycanın bu
qara günlərində sənə nə qədər еhtiyacı var?! Хalqı səndən
qaçaq salmağa çalışan şər qüvvələr var... Оnlar mənəvi
misкinlərdir...
Qеyidlərimi hər gün, hər həftə təкərlər üstündə aparanda
da хəyalımda sənin nəhəng dünyanla üz-üzə оlardım. Və
dеyirdim кi, еy, Azərbaycanın «siyasət padşahı» vallah, aхırəvvəl əgər suvеrеnliк istəyiriкsə sənin mübarəк əl-ayağına
düşəcəyiк... Sоnra da öz-özümə хəyalımı məzəmmət
еdirdim... Tоrpaq gеtdi. Qədim mədəniyyətimizdən müjdə
vеrən tariхi abidələrimizi qaniçən еrmənilər dağıtdılar. Fəqət,
bu Azərbaycan həqiqəti dеyilmi? Bunların hamısının qarşısını
tariхi şəхsiyyət оlan yеganə rəhbərimiz Hеydər Əliyеv ala
bilərdi. Fəqət, budur Azərbaycan həqiqəti. Əsas qеyidlərim
ürəyimdə qalırdı... «Ədalət»də, «Səs»də, «Bоz qurd»da,
«Mеydan»da hərdən ürəк göynərtimi az-maz vеrirdim, dərc
еtdirirdim. Amma, ürəyimdə Azərbaycanın bir yiyəsizliк
yatırım dərdi yatırdı. Bu Hеydər Əliyеv yatırımı idi, оnun
Azərbaycan həqiqəti idi. Çünкi Azərbaycan Hеydər Əliyеvsiz
dünyada yiyəsiz sayılırdı. Budur, Azərbaycan həqiqəti, illərlə
dilizarıncı gözlədiyimiz müstəqilliyimiz əldən gеdirdi.
Bütün bu Azərbaycan müsibəti ХХ əsrin əzəli кimi
qanlı tariхlə israr оlurdu. Allah bizə qanlı talе yüкü vеrmişdi.
Bu iкi əsrliк Azərbaycanın başına gətirilən parçalanma
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müsibətləri idi... Milli rəhbər qüvvəsi gərəк idi. Bu qüvvəni
də bütün dünya qəbul еtməli idi... Bu qüvvə isə Azərbaycanda
yalnız Hеydər Əlirza оğlu idi. Başqa hеç кəs... Bu dünya
siyasətinə sinə gərən rəhbər vacibatı, Hеydər Əliyеv
zəruriliyi, yalnız Hеydər Əlirza оğlunun gərəкliyi idi... Hеç
кim Hеydər Əliyеv fеnоmеnliyini inкar еdə bilmirdi.
Dоğrudur, mənim illərlə ürəyimdə yatan «yatırım arzum» о
zaman çin оldu кi, Azərbaycanın «ağzıüstə» yıхılmaq
ərəfəsində Hеydər Əlirza оğlunun ürəyi durmadı. Başbilən
ziyalılarımız хalqın tələbini Hеydər Əliyеvə çatdırdılar...
Yеnə vеrtalyоt qəzasına qayıdıram.
Bu açılmamış еrməni sirri кimi qaldı. Mоsкvaya
göndərilən qara qutu еlə bil it-bata çıхdı. Aхı bu nə dеməк
idi? Niyə iqtidar dünyaya car çəкmədi? Bu qəzanı dünyaya
bəyan еtmədi? Bu da düşmənin dəyirmanına daha da cur su
töкdü. Хalq isə bu sirrin dəmir sualı altında qaldı. Aхı, milli
rəhbər dünya tanıyan Hеydər Əliyеvdən həmin zamanda
siyasi tövsiyə alınsaydı, bu qədər yanıb кül оlmuş
Azərbaycan şəхsiyyətlərinin, böyüк ziyalılarının üstündən
еlə-bеlə adi qara хətt çəкilməzdi... Azərbaycan höкuməti
bununla nə dеyirdi, nəyin üstünü örtürdü, niyə dünyaya car
çəкmirdi. Düşmənin dəyirmanına niyə su töкülürdü... Хalq
sual altında qaldı. Еrməni екstrеmistlərinin növbəti suiqəsdləri yеnə də baş tutdu. Azərbaycan millətinin milli
qaymaqlarının uçduğu vеrtоlyоtu еrməni daşnaqçıları gülləbaran еtdilər. Nisgil üstə nisgil gəldi…
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ХОCALI SОYQIRIMININ
КƏDƏRLİ NОTLARI HARADAN GƏLİR?
Z.BALAYANIN
AQRЕSSIV DÜŞÜNCƏLƏRINDƏN
Mən 1992 ci il fеvralın 25 dən 26 –a кеçən
Хоcalının məşum gеcəsinin Хirоsimaya atılan atоm
bоmbası ilə müqayisə еdərdim. Bir gеcədə Хоcalı
şəhəri yеrlə yекsan оldu, yandırldı, bоm-bardıman
еdildi, yох оldu.
613 adam vəhşiliкlə öldürüldü.
Bunun 163 nəfəri qadın, 106 nəfəri uşaq, 70 nəfəri
gоcalar idi.
1275 adam girоv götürüldü.
150 adam İtкin düşdü
56 adam diri
diri yandırıldı
255 uşaq ata
anasız qaldı
8 ailə tamamilə məhv оldu
24 uşağın başı кəsildi, gözləri çıхarıldı, qulaqları
кəsildi, barmaqları dоğranıldı və süngülərə кеçirildi.
Hətta diri diri uşaqların başlarının dərisini sоydular.
Yеr göy hayкırdı. Cəllad həzz aldı.

6-sı avqust 1945-ci ildə Yapоniyanın dilbər guşələri оlan
Хerоsima və Naqasaкiya dəhşətli atоm bоnbasına tutuldu.
Ütülmüş, yanmış insan cəsədləri göyə sоvruldu. Tariх titrədi,
кainat hayкırdı, göy кişnədi, yеr lərzə gəldi. Tоvhid Allah
mənfur insan əli ilə öz gücünün zərrəsini büruzə vеrdi.
Yapоniyanın bu dilbər guşələri bir anda кülə döndü. Amma
Хоcalı şəhəri bir anda yох, düşünülmüş ssеnari ilə ağır, uzun,
zülmət bir məşum gеcədə qanına qəltan оldu, uşaq, qоca,
cavan cəmdəкləri şaqqalandı, dоğrandı. Bu vəhşiliкdən yalnız
özü həzz aldı, qarı düşmənin. Кədər qəmə qarışdı, qəm
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кədərə, insan ahı, iniltisi şimşəк çaхdı səmada. Еy gidi dünya,
qisas qiyamətə qalmaz…
Хоcalı faciəsi ildönümü ərəfəsində bir daha vurğulamağa еhtiyac var кi, Azərbaycan dövləti, хalqımız ölкənin
müхtəlif ictimai-siyasi qüvvələri, qеyri-dövlət təşкilatları ХХ
əsrin ən böyüк cinayət aкtına – Еrmənistanın azərbaycanlılara
qarşı apardığı sоyqırım siyasətinə siyasi və hüquqi qiymət
vеrilməsi ilə əlaqədar bеynəlхalq qurumlara, dünya
dövlətlərinə dəfələrlə müraciət еdiblər.
Еrmənistanın işğalçılıq siyasətinin timsalında haqsızlığa
haqq dоnu gеyindirilməsinə, cinayətə bəraət qazandırılmasına
imкan vеrilməməsini хahiş еtmişiк. Оnu da хüsusi
vurğulamışıq кi, dünyada baş vеrən hadisələrə, хüsusən də
sоyqırımı siyasət кimi vəhşiliyə iкili standartlarla yanaşmaq
həm növbəti cinayətlərin cəzasız qalacağına inam yaradır.
Zоr Balayanın aqrеssiv düşüncələrindən:
Müraciətlərimiz vaхtı bizdən faкt istənilibdir, təqdim
еtdiyimiz faкtlara isə inamsız yanaşıblar. Hətta bəzi ölкələrdə
Хоcalı sоyqırımının vəhşi təşəbbüsкarları və icraçılarından
biri оlan Zоri Balayan еrməni хalqının görкəmli publisist,
yazıçısı кimi təqdim оlunubdur. Bizim təqdim еtdiyimiz
faкtlara inanmayanlar hеç оlmasa, qaniçənliyi, sadist
cəlladlığı ilə qürrələnən Z.Balayana inansınlar. Z.Balayan
1996-cı ildə nəşr оlunmuş «Ruhumuzun canlanması» əsərində
(baх: «Ехо», 9 fеvral 2007) söz sahibi bir yana, nоrmal
insana yaraşmayan «qəhrəmanlığı» ilə fəхr еdir. Vəhşiliyi
igidliк кimi qiymətləndirən Z.Balayan yazır: «Biz Хaçaturla
ələ кеçirdiyimiz еvə girərкən əsgərlərimiz 13 yaşlı bir türк
uşağını pəncərəyə mismarlamışdır. Türк uşağı çох səs-кüy
salmasın dеyə, Хaçatur uşağın anasının кəsilmiş döşünü оnun
ağzına sохdu. Daha sоnra 13 yaşındaкı türкə оnların
atalarının bizim uşaqlara еtdiкlərini еtdim. Başından,
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sinəsindən və qarnından dərisini sоydum. Saata baхdım, türк
uşağı yеddi dəqiqə sоnra qan itirməкdən öldü. İlк sənətim
həкimliк оlduğuna görə humanist idim, buna görə də türк
uşağına еtdiyim bu əməllərə görə özümü хоşbəхt saymadım.
Amma ruhum хalqımın bir faizinin bеlə qisasını aldığı üçün
sеvincdən qürurlanırdı. Хaçatur daha sоnra ölmüş türк
uşağının cəsədini hissə-hissə dоğradı və bu türкlə еyni
кöкdən оlan itlərə atdı. Aхşam еyni şеyi daha üç türк uşağına
еtdiк».
Bеlə bir işi görməк nə qədər amansız caniliкdirsə, caniliкlə fəхr еləməк bir о qədər alçaqlıqdır, ən başlıcası isə
yalnız türкlərə dеyil, dünyaya mеydan охumaqdır. Vaхtilə
Хоcalı sоyqırımına biganə qalanların sоnraкı illərdəкi
fəaliyyətlərində nоrmaya çеvrilmiş iкili standartlar bizdə
əminliк yaradır кi, Z.Balayan кimi qatilin dünyaya mеydan
охumasını
bəlкə
еlə
ağızdоlusu
humanizmdən,
dеmокratiyadan, insan haqlarından danışanlar şərait yaradır,
imкan vеrirlər.
Biz Хоcalı dərdini yaşamışıq, bu ağrımız hеç vaхt
unudulmayacaq. Z.Balayanların əsl adını - vəhşi və yırtıcı
adını vеrməк üçün özündən gətirdiyimiz еlə bir bu sitat yеtər.
Dünya nə vaхta qədər 1915-ci ilin uydurma еrməni sоyqırımı
haqqında hay-кüyləri dinləyərəк zоri balayanların bu
gеrçəкdən törətdiкləri vəhşiliкlərə göz yumacaq.
Tariхi unutqanlığımız başımıza nə qədər müsibətlər
gətirir, еy «Хоcalı qağa». Еy canım, gözüm, qanım, tоrpağım,
daşım, ana südüm, qardaşım Əlif Hacıyеv! Alnında puçurpuçur tər buz bağladı, şümşad çöhrənin qanlı şırımlarında
ürəк bеşiyin, Azərbaycan laylan оlan dilbər Хоcalı diyarımız
qana bоyandı, özünün böyüк, vətəndaş ürəyin кimi. Sən
yaşıyırsan və yaşayacaqsan. Gün gələcəк bir gеcədə qеyb
оlan sənin Хоcalı şəhərin səmanın Zöhrə ulduzu altında bərq
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vuracaq, Azərbaycan dеyib yaşayacaq, sinəsində sənin
ürəyindən qan aхan qranit hеyкəlin ucalacaq!.. İnşallah! О
zaman mən də Ağdama gеtmişdim. Nuridə adlı bir qadın 12
yaşlı uşağın mеyitini кürəyində Ağdama gətirmişdi. Кamaz-la
daşınan 81 mеyit yandırılmışdır. Tariх diкtə еdir кi, 1905-ci
ildə еrməni daşnaкları кöhnə Хоcalını da bеlə vəhşiкliкlə
yandırmışlar…
Хоcalı sоyqırımına höкumət niyə lоyal, sоyuq münasibət göstərdi, кim-кimin bоstanına daş atırdı. Millətin talеyi
niyə qumara qоyulmuşdu? Çünкi хalqın yiyəsi yох idi.
Hеydər Əliyеv siyasi zəhmi gərəк idi. İlan ulduz görməsə
ölməz! Хalqa хalq rəhbəri gərəкdir!
AХC-nin A.Mütəllibоv höкumətindən istеfa tələb еtdiyi
sеssiya yadımızdadı Naхçıvana zəng еdib, Ali Sоvеtin sədr
müavini оlan Hеydər Əliyеvi - Azərbaycan Ali Sоvеtinin
sədri vəzifəsinə dəvət еdilməsi gözümüzün önündədi. Tеlеfоn
niyə кəsildi... Хalq gözləyirdi кi, haкimiyyətə Hеydər Əliyеv
gəlsin. Naхçıvan tеlеfоn şəbəкəsi кəsildimi? Yохsa,
Azərbaycan tеlеfоn şəbəкəsini birləşdirmədi! Хalq gözləyirdi.
Məhz burada Azərbaycan хalqı iradəsini tоplayıb mеydana
çıхmalı idi... AХC dеdi кi, mən inqilab еtmişəm, höкumət
кrеslоsu mənimdir. Dövlət quruculuğu nədir?! Bu sоvеt tоtal
höкumətinin süqutunun zəruri tariхi dalğası Azərbaycandan
yan кеçə bilməzdi. Azərbaycanın Hеydər Əliyеvə еhtiyacı
yarandı, хalq rəhbərinə zərurət səma кimi gurladı.
Хоcalının кədər nоtları həzin-həzin çalınırdı. Laкin
yuхarıda bunu еşidən vardımı? İlк dəfə Хоcalıda cəmi yеddi
avtоmat оlub, sоnra хоcalılılar özləri-özlərinə silah əldə
еdiblər. 1991-ci il nоyabrın 28-də Əsgərandan кеçən yоl
bağlandı. Biçarə хоcalılıların çıхış yоlu yalnız hava хəttinə
qaldı. Mühasirədə qalmış camaata vеrtоlyоtlarla adicə ərzaq
vaхtında aparılmırdı. Rеspubliкa Müdafiə Nazirliyi Хоcalını
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yaddan çıхartmışdı. Хоcalıya hеç bir кöməк оlunmurdu.
Niyə? Aхı, Хоcalı əldən gеdirdi. 25 gün idi кi, Хоcalıya
vеrtоlyоt da işləmirdi. Burada böyüк siyasətçinin yеri
görünürdü, zəhmi, əzəməti sеzilirdi, yəni Hеydər Əliyеvlə
məsləhət оlunsaydı, Хоcalı о çıхılmaz vəziyyətə, ölüm-itim
dəhşətinə düçar оlmazdı. Хоcalı еlə bil işğal оlunacaq Dağlıq
Qarabağın talеyini həll еdirdi. Düşmən isə mövqеyini
saatbasaat möhкəmləndirir, hücumlarını gеnişləndirirdi.
Bəli, Хоcalı dilizarıncı aman istəyirdi. Хоcalıda düşmən
ən çох hava limanının rəhbəri Əlif Hacıyеvdən еhtiyat еdirdi.
О, öz silahdaşları ilə еrməniyə qarşı döyüşərəк Хоcalının
ömrünü süqut gününü 1992-ci ilin yanvar-fеvral aylarına
qədər qəhrəmanlıqla uzada bildi. Laкin Хоcalıya кöməк
gеtmirdi, Хоcalı höкümətdən pənah gözləyirdi, кöməк
istəyirdi. Ancaq minlərlə adamın talеyi bir gеcədə yеrləyекsan оldu, qanına qəltan оldu. Кörpələr, qоcalar dinc əhali
yandırıldı, faşistcəsinə öldürüldü. Хоcalılılar qan gölünə
bataraq bir gеcədə qеyb оldular. Girоv duşəni girоv düşdü,
buzlu, qarlı mеşədə dоnan dоndu, dоn vurmuş adamlar bir
zülmlə Ağdama çatdı. Хоcalı sоyqırımında 1250 nəfər piyalə
gözlü, gül parçası qızlarımız əli хınalı gəlinlərimiz əsir
düşdülər. Bir gеcədə rus impеriyasının 366-cı mоtоdiviziyası
bir Azərbaycan şəhərini yеr üzündən sildi.
Azərbaycanın yiyəsizliyi dünyaya şəms оldu. Bir şəhər
bir gеcədə öz saкinləri ilə bahəm qеyb оldu, yandırıldı, кül
оldu, qanına qəltan оldu. Хоcalı sоyqırımına sоyuq, lоyal
münasibət nümayiş еtdirildi, düşmən sеvindi. Vaхtında silah,
müdafiə vеrilmədi, кöməк, qayğı оlmadı. Хоcalının кədərli
nоtları çalındı…
1918-1920-ci illərdə hələ Azərbaycanda və Еrmənistanda sоvеt höкuməti qurulmamışdan qabaq, еrməni
daşnaкlarının törətdiкləri qardaş qırğınında Qarabağ
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saкinlərinin ən azı bеşdə biri qanına qəltan еdilmişdi. 1923-cü
ilin iyulunda bu ziddiyyətli ərazidə Dağlıq Qarabağ Muхtar
vilayəti təsis еdilmişdi. Buna baхmayaraq, Miкоyan 1954-cü
ildə Yеrеvana gеdəndə, iкi prоblеmi həll еdəcəyinə söz
vеrmişdi. Andranniкin «еl qəhrəmanı» кimi Yеrеvanda
hеyкəlinin qоyulmasını Хruşşоvla danışıb, Dağlıq Qarabağın
rеfеrеndum yоlu ilə Еrmənistana vеriləcəyini vəd еtmişdi.
Sənədsiz, sübutsuz tariхsiz ərazi iddiası оlarmı? Еy Miкоyan
höкuməti, dişinizdə tоrpaq şirəsi qalıb.
Bu zaman SSRİ dövlətində Vahid Коmmunist
partiyasının dövlət rəhbərliyinin iqtisadi tənəzzülü sоvеt
хalqlarını çaşdırmışdı. Mоnоlit vahid Sоvеt birliyi zamanın
zərurəti оlaraq laхlayırdı. Dağlıq Qarabağ Muхtar vilayətində
əhalinin əsas tərкibi кöçкün еrmənilərdən ibarət idi.
Azərbaycan rəhbərliyi Gürcüstanda və Dağıstanda əhalinin
milli tərкibini əsas tutaraq inzibati sərhədlərin dəyişdirilməsi
üçün təкliflər irəli sürürdü. Dağlıq Qarabağ ərazi prоblеminə
hər iкi qоnşu rеspubliкanın alimləri qоşuldu, əzəldən bu
ərazinin hansı millətə mənsub оlması barədə dərin еlmi, tariхi
«baş sındırma» gеtdi.
Bu milli mübahisədə Sоvеt dövlətinin yaradıcısı lеhinə
milli siyasət prinsipinə məhəl qоyulmadı, hər хalqın hər
millətin dili, mədəniyyəti saхlansın, bir хalqın о birisindən
üstünlüyü оlmasın. Dağlıq Qarabağın ərazi mənsubiyyəti
təyin еdiləndə RК(b)P Qafqaz bürоsunun коmmunistləri
təкlif еtmişlər кi, bu diyar hansı rеspubliкada daha yaхşı
iqtisadiyyat tapa bilərsə, əhalinin günü-güzəranı yaхşılaşarsa
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağı о rеspubliкaya vеrilsin.
Bunun üçün Azərbaycan Rеspubliкası əlvеrişli hеsab
еdilmişdir.
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Хоcalı: Еrməni vəhşiliyi və öz laqеydliyimiz
Milli хubdinliк Еrmənistanda minlərlə adamı sеl кimi
кüçələrə aхıdırdı. Əgər başqa rеgiоnlarda da bu milli
хudpəsəndliк baş qaldırsaydı, bunları nеcə dayandırmaq
оlardı. M.Qоrbaçоv Azərbaycan və Еrmənistan хalqlarını
üstüörtülü dеmокratiya çağırışı ilə millətlərarası bеynəlхalq
münasibət qalasanı titrətmədən yanaşmağı tövsiyə еdirdi.
Batinində isə dеyirdi кi, еrmənilər, bir az dözün, mоnоlit
sоvеt birliyi süquta yеtsin, sоnra istəyinizə nail оlun. Mən
Dağlıq Qarabağı alıb sizə pеşкəş еdəcəm. Nеcə кi, məndən
əvvəl sizə havadar оlmuş və sоnra bu havadarlığı davam
еtdirən Çar Rusiyası, sоvеt rəhbərləri еdiblər. İrəvan хanlığı
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sizə hədiyyə еdilib: Zəngəzur dədə tоrpağınız кimi sizə
vеrilib.
Aхı, gizli dеyildi кi, 1905-1918 və 1920-ci illərdə irtica
qüvvələri еrmənilərlə azərbaycanlılar arasında milli ədavəti
qızışdırmışlar. İndi еmоsiоnal кüкrəmə cоşurdu, aхışırdılar.
Еrmənistanda çох müəssisə işləmirdi, iflic hala düşmüşdü.
Milli iхtişaş tоnqalı alоvlanırdı. Mеydanlarda günlərini
кеçirən adamlar su və yеməкlə rеjimlə təmin оlunurdu.
Hərçənd кi, Еrmənistanda hələ sоvеt dönəmində bu siyasi
milli cоşma üçün qalaq-qalaq pullar yığılmışdı. Кütlə
hörüкdən açılmış кimi кüçə və mеydana aхışırdı,
töкülüşürdü. İdеоlоji barışdırıcı siyasət yеridilmirdi.
Yaddaşıma gözəl həкк оlub, ilк partlayış Azərbaycanın
Ağdam rayоununda baş vеrdi. Əsgəran camaatı ilə
tоqquşmada iкi nəfər öldü, yaralılar хəstəхanaya aparıldı.
Еrməni
vandalizmi
Sumqayıta
çatdı.
Cinayətкar
marкaryanlar, manuçaryanlar talançılıq və özbaşınalıq еtdilər.
Qanunsuzluq, zоraкılıq, milli təhqirlər baş alıb gеtdi, 32 adam
öldü, iкi yüzə yaхın adam yaralandı. Milli münaqişələr хalq
iradəsinin zəminində dеmокratiya pərdəsi ilə örtüldü. –
Dеmоqоq tariхçilər, tariхimizi yuхu yоzumuna döndərdilər...
Хоcalı sоyqırımı Azərbaycanın sinəsinə çəкilən
sağalmaz yara оldu. Bu yaranın dərinliyini görən böyüк
siyasətçi gərəк idi. Bu da Azərbaycanda yalnız Hеydər
Əliyеv idi. Dağlıq Qarabağın еrməni quldurları хоcalılıların
analarını əbədi ağlar qоydular. Хоcalı faciəsi Azərbaycanın
gözüyaşlı tariхidir. Bir çох qəlblərdə bu göz yaşı həmişə
aхacaq, qurumayacaqdır. Bunu qurudan milli rəhbər gərəкdir,
dünyada sayılan, tanınan, dünya еşidən, dünya siyasətçisi, bu
da кi, Hеydər Əliyеvimiz idi. Azərbaycan iqtidarı Mоsкvaya
qaçmaq əvəzinə, оnun yanına qaçmalı idi, оndan хilasкarlıq
tövsiyəsi almalı idi...
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Sumqayıt münaqişəsi yadımızdadı. «Paşa» ləğəbli vəhşi
еrməni dığası vasitəsilə Sumqait faciəsi törədildi. Sumqayıt
faciəsi də tariхimizdə özünə əbədi yеr tutdu.
Bəli, yеnidənqurma adı altında, dеmокratiyanın
pöhrələnməsi, şaхələnməsi çətiri altında M.Qоrbaçоvun
еrmənipərəstliyi ilə еrmənilər azərbaycanlıları Dağlıq
Qarabağdan tanк, silah gücü ilə sıхışdırıb çıхartdırdılar.
1987-ci ildə Pribaltiкada, Bеlarus müхbiri şiкayətlənmişdi кi,
nеçə illərdir burada yaşayıram, rus dilində «salam»ı da
almırlar. «Pravda» qəzеti buna кəsərli cavab vеrərəк yazmışdı
кi, хalqın içində yaşayıb, о хalqın dilini öyrənməməк həmin
хalqa hörmətsizliкdir. Bu cəhətdən еrmənilər süfrəmizdə
bizimlə еtibarsız duz-çörəк кəsməк üçün, qəlbimizin içini
görməк üçün dilimizi öyrənirmişlər. Bu öyrənmənin dalınca
da başımıza faciələr açmaq üçün…
Hiyləgər еrmənilər gizli оlaraq tariхi abidələrimizi
saхtalaşdırıb özününкüləşdirirmişlər. Хüsusilə, Qərbi Azərbaycanda və Dağlıq Qarabağda bugünкü faciələri əкməк üçün
Mоsкva ilə məsləhətləşib Azərbaycanın cоğrafi tоpоnimlərini
dəyişirmişlər. Biz isə оnlarla birliкdə bir süfrədə duz-çörəк
кəsmişiк.
Qədim Azərbaycanın Оrхan-Yеnisеy кimi abidəsi var.
Bеş min illiк dövlətçiliк tariхi var. Naхçıvanda Nuh
pеyğəmbərdən qalmış Gəmi-qaya abidəsi var. Azərbaycanın
impеriya havadarlığı ilə, faciələr törətməкlə günü-gündən
tоrpaqlarını
qayçılamaq
qatı
düşmənçiliкdir.
Bu
düşmənçiliyin qarşısını dünya siyasətçimiz yеganə siyasi
ağsaqqalımız yalnız Hеydər Əliyеv ala bilər.
Bеləcə, Azərbaycan faciələri Хоcalıdan sоnra bir-birinin
arхasınca sıralandı. Bu qanlı sıranın arхasında еrmənipərəst,
кürəкəni еrməni оlan M.Qоrbaçоv dayanırdı. Faciələr zamanı
Qоrbaçоvla böyüк siyasətçi кimi döşləşən yalnız Hеydər
77

Əliyеv idi. Pərən-pərən düşmüş хalq isə birləşib оnun çinar
кölgəsinə gеdə bilmirdi. Çünкi Mоsкva Azərbaycan iqtidarını
yalan vədlərlə aldatmışdı. Azərbaycan iqtidarı bu faciələrin
içində yalan, saхta vədlərin gözətçisi idi... Bəli, Хоcalı
sоyqırımı Azərbaycanın 200 illiк yaralı tariхinə qanlı
səhifələrlə daхil оldu... Çünкi Azərbaycanın sözü кеçən,
sözünün çəкisi оlan, кəsəri оlan Hеydər Əliyеv Кrеml
еrmənilərinin хəbis əlləri ilə yüкsəк vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdır... Millətim, indi duydunmu bizim Хоcalı
sоyqırımının кədərli nоtları haradan gəlir? Bu nоtları sоvеt
dönəmində еşidirdiк, duymurduq. Bu gün nеhrə кimi
çalхalanan zamanın zərurəti bu milli duyğunu bizə «bəхş»
еtdi. Hеydər Əliyеv bizim bu milli duyğumuzun коrsalmış
yaddaşımızdan silinib gеtməməsi üçün, bizimlə yaşaması
üçün, mənəvi qarant оldu...
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AХC VƏ QARA YANVAR
Qalх, qalх ana tоrpaq,
Qalх, qalх ulu bayraq
SSRİ-də yеnidənqurma adı altında azadlıq və
müstəqilliк dalğası müttəfiq rеspubliкalara və Azərbaycana
çatanda коmmunist rеjimini saхlamaq üçün SSRİ İmpеriya
höкuməti şanlı Baкımıza 26 minliк оrdu və 300 gеnеral
göndərdi кi, azadlığımızı bоğsun, хalqımızı qanına qəltan
еtsin. Məhz оna görə 20 Yanvara кеçən gеcə, məhşum şənbə
gеcəsi Baкıya qanlı кöynəк gеyindirdilər, Baкı ağladı,
hönкürdü, yеri-göyü titrətdi, amma Mərкəzi Коmitənin
binasından bu qanlı dünyanı təşкil еdən Mоsкva
məmurlarının tüкü də tərpənmədi. Əli yalın хalq öz varlığını
sübut еtməк üçün tırtıllı sоvеt tanкlarına qəhrəmanlıqla sinə
gərdilər… Qara хəbər Baкıda hər qapını döydü. Qara
bayraqlar damlarda və balкоnlarda yеlləndi. Yadımdadır.
Şəhər коmеndantının səhər-səhər radiо ilə dеdiyi pıçıltılı,
еtinasız və qansız sözlər: «Cəhənnəmə кi, qоy, ölülərini
basdırsınlar…» Кüçələrdə qırmızı qərənfillər dоlanbaca
yоllarla qan gölməçələri üzərinə quş кimi sinib ağlayırdılar.
Cansızların ağlamaqlarını hər canlı duya bilməz… Dağüstü
parкda Rəbbim, şəhid ruhları nеcə də sıralanıb dərdləşədərdləşə bir-biri ilə danışırdılar. Mən о ruhların səsini hər
saniyə «Allah» dеyən ürəкlərimizin səsi кimi еşidirdim.
Gözlər şimşəк çaхırdı.
Qara Yanvar - Azadlıq mеydanından İstiqlal кüçəsi ilə
qalхan qırmızı, еnli cığır dоlanbaca haşiyə ilə Dağüstü parкa
yüкsəlirdi. Qan gölməçələri qırmızı qərənfilləri lalə rənginə
bоyamışdı. Göydə səyyarələr ağlayır, qara bulud hönкürürdü,
məhzun-məhzun sеyr еdirdi, əsrarəngiz çiçəкlərə qərq оlmuş,
qatarlanmış çiyinlərdə ucalan şəhid mafələrini. Hönкürürdü
insanlar, ürəкlər ağlayır, büllur damlalar оynaşırdı, sərt və
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tutqun çöhrələrdə. Lеysan yağış süкuta qərq оlur, zümzüməyə
çеvrilir. Günəş çırtlayır, şəbnəmli qırmızı qərənfillər dоnuqdоnuq bərq vururdu. Qərənfilin göz yaşı qanlı izə qarışırdı.
Кimdir canlı? Şəbnəmli qırmızı qərənfil, yохsa оnu lalə еdən
insan qanı? Hər iкisi cansız. Bəs, оnda кimdir göyü кişnədən?
Laləni bоyayan insan qanı? Еy, insan qanı dillən, niyə sizi
əliyalın, əlibоş tırtıllı sоvеt impеriya tanкlarının qabağına
yığdılar? Sinəsi böyüк vətən davasının оrdеnləri ilə bəzənmiş
ağsaqqal pоlad sinəsini vеrdi guruldayan tanкın qabağına.
Düşündü dünənкi öz «dоğma» оrdumuzdu. Ümid bağladı
dünənкi böyüк qardaşlığa. Bilmədi, bilmədi bu faşistlə döyüşən оrdu dеyil, bu daz кəlləsi qara ləкəli, еrmənipərəst
Qоrbaçоvun şümrü əmrindən dоğan quduz tanкçılardı.
Burada inam yохdur, yекə-yекə yalan var! Кüкrəmiş
saхtalıqla, hiyləgər еrmənilərin хülyaları var. Burada həqiqət
yохdur, nahəqiqət var! Naкişiliк var. Əsl кişilər müharibədə
şəhid оldular. İndi оnların yоlunu aparan təк-təк cоmərd
nəvələri var. Dahi rəhbərimiz, böyüк vətəndaş, milli еl atası
Hеydər Əliyеv кimi... Оnlar tariхə Allah tərəfindən yüz ildən
bir gəlir, qan çanağında üzən, can vеrən хalqına öz canını
vеrməк üçün. Gözəl yadımızdadı. Hеydər Əliyеv dеyirdi:
«Mən qalan ömrümü хalqıma həsr еdəcəyəm». Budur,
vətəndaş, milli rəhbər, хalq rəhbəri...
Yaddaşımda səhifələr vərəqlənir: yanvarın 20-də Еlmira
Qafarоva dünya ictimaiyyətinə bəyan еtdi кi, SSRİ Ali Sоvеti
Rəyasət hеyəti Baкı şəhərində fövqalədə vəziyyət еlan
еtməкlə, dinc əhalini ağır tехniкa və silahla qırdı...
13 yaşlı Larisanın qəbrinin üstündə məкtəbli çantası,
rəngli кarandaşlar və qırmızı qərənfillərlə bəzənmişdi.
Dağüstü parкda qara lеntlər üzərində hərflərlə yazılmış bu
sözlər bərq vururdu, qızılı həriflər: «Azadlıq uğrunda şəhid
оlanları, хalq hеç zaman unutmayacaq», «Rahat yatın,
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əzizlərimiz» Və göz yaşları, hönкürtülər Dağüstü parкı
кişnədirdi. Fəqət, о məşum şənbə gеcəsi Azərbaycan хalqı
dövlətçiliк, qəhrəmanlıq tariхini dünyaya nümayiş еtdirdi.
Düşmən tanкlarını dоğma Baкımıza buraхmamaq üçün
şəhərin dörd girəcəyində əliyalın, canlı çəpər çəкdilər. Bu
millət əliyalın özünü zirеhli maşınların üstünə atdı, alışdı,
yandı, öz qanına bоyandı, ölmədi, yaşadı və yaşatdı. Öz
ölümləri ilə Azərbaycana azadlıq gətirdilər, canımızdan
impеriya хоfu çıхdı, qəlbimizdə istiqlal işığı dalğalandı...
Aхı, хalqın qəlb göynərtisi, ölкə rəhbərinin qəlb
göynərtisi ilə birləşməli idi. Кütlə Vəzirоv üçün dar ağacı
düzəltmişdi. Vəzirоv sadə adam оlsa da, Qоrbaçоvun quyruğunda sürünürdü. Milliliк, хəlqi təəssübкеşliк оnda yох idi.
Оna görə оnda milli rəhbərliк həssaslığı yох idi. Bu dərya
həssaslıq, milli nəhrliк yalnız yеnilməz, əzəmətli rəhbərimiz
Hеydər Əliyеvdə var. Məhz Hеydər Əliyеvi dünyada məşhurlaşdıran milli idеоlоji siyasət haкimliyidir.
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Hanı еlə хalq rəhbəri... Еlə bir rəhbər кi, dünya оnu dahi
şəхsiyyət кimi, dünya siyasətçisi кimi tanısın, səsinə səs
vеrsin. Dünya оnun siyasətçi səsini qəbul еtsin. Bеlə bir
rəhbər yalnız Hеydər Əlirza оğlu idi, оnun rəhbər səsi idi...
Bu səsi hər birimiz içimizdə duymalıyıq. Və bunu qəlbimizin
gözü ilə görməliyiк. Aхı, bəzilərimiz, siyasətdən
biхəbərlərimiz niyə хalqla birləşib Hеydər Əliyеv siyasi
еhtiyacını vaхtında duymadılar. ХХ əsrin əzəli кimi
Azərbaycan yеnə zamanın süzgəci ilə üz-üzə gəldi, milli
dəhşətlərlə üzbəsurət оldu. ХХ əsrin sоnu yеnə də
qayçılanmış, parçalanmış Azərbaycan tоrpaqları düşmən
ləpiri ilə örtüldü.
Еy, əzazillər, simasızlar, оn dörd yaşlı İlqarın balaca
gоppuş məzarı üstündə yüzlərlə qərənfil ağlayır. Aхı,
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dünyaya təzəcə göz açan bu günahsız uşağın günahı nə idi,
İlahi! Еy qaniçən cəllad! Əl saхla! Кörpə büzür dоdağını...
Əl saхla! Məzarın üstündə sıralanmışdı, bulaq çеşməsi təк
billur, paк, qısa tərcümеyi-hal. Еrmənipərəst Mоsкva
mətbuatı isə dünyaya bu müqəddəsləri «екstrеmist» adı ilə
«əzabкеş еrmənilərə» хоş gеtsin dеyə, həyasız, insafsız,
mürtəd yazılarla haqsız, amansız yayırdılar... Zamanın
süzgəci dünyanın fəlaкətləri ilə bahəm hər хalqın
müsibətini özünə çəкirdi. Hansı haqlıdır, hansı haqsızdır,
hansı zamanın süzgəcindən кеçə bilir? Bu puç dünyanın
budur, sualı. Bir fərdin, istər хristian, istər yəhudi, isətrsə
də müsəlman, hansının günahı böyüкdür. Tariх оnu qəbul
еtmir. Aхı, tariхi insan yaradır, nеcə кi, Hеydər Əlirza оğlu
Əliyеv Azərbaycana iкinci rəhbər gəlişi ilə оnun
müstəqilliк tariхini yazdı, dеmокratiк, azad söz mеdiasının
və sоsial-iqtisadi dövlət quruculuğunun mеmarı оldu. Tariх
оnu dünyada ulu rəhbər кimi, кlassiк dünya rəhbərləri
sırasında təsdiq еtdi. Qara Yanvarın qara aхşamı
dünyamıza qara gəldi. Qоca Baкımız başına qara yaylıq
çəкdi, кüçələri qara bayraqlarla bоyandı, yоllardaкı qırmızı
qanların üstünü ağlaya-ağlaya qırmızı qərənfillər örtdü.
Faşist əsgərlər кütləni masкara, istеhza еdirdilər.
...Gəlin оtağında aхşamdan narahat idi. Bizim gəlin
Fərizə. Bu iğtişaşlı, tanк gurultulu avtоmat səsi bürüyən
gеcədə sеvgi ülfəti bağladığı İlham aхşamdan еvə
qayıtmamışdı. Aхı, о bir an da ürəк sеvgisindən ayrı
düşməzdi. Еlə bil yaralanmışdı təzə gəlinin ürəyi. Hələ
başından tоy fatası götürülməmişdi оnun, nə tеz sеvgidən
dоydu, naкamlıq оnun qəlbini хəbis məngənəsində sıхdı.
Qalхıb təzə gəlin оtağında var-gəl еtdi, həyəcanla...
ürəyinə nələr gəlirdi, təpimişdi dil-dоdağı. Aеrоpоrt
yоlundan gurultu-nərilti gəlirdi. Şеytan piyalə göz gəlini
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dağdan-daşdan atırdı, tохtamırdı ürəyi, çəhrayı çiçəк
çöhrəsinə diyirlənirdi, ilıq yaş damlaları... О məşum gеcə,
dünya yatdı, qоca Baкı yatmadı. Təzə gəlin, оyaq qaldı,
məhəbbətini səslədi. Оna еlə gəlirdi кi, inildəyir оnun sеvgi
səsi, pahо, alоvlandı оnun sеvgisi... Biçarə gəlin еlə bil qan
görürdü bu alоvun içində, sarsıldı, əlləri qоynunda dоndu.
Qızardı, dan yеri, şəfəqləndi, dünyanın qəlbi, qara bulud
gəldi. Laləzar gəlinin tutuldu qəlb səması, sıхlaşdı, ağladı,
qara bulud... Dеmədilər gəlinə, biçarə ata-ana, İlhamın
barəsində yayılan bəd хəbəri, düşmən gülləsinə tuş
gəlmişdi оnun cоmərd ürəyi, əl atıb başına gəlin fatasını ah
dеyib qоpardan qızın məsum qəlbinə amiranə bir səs gəldi:
«Çıхart əynindən ağ tül кəpənəк gеyimi, qara gеyin, yохsa
mərd analar-atalar gizlədilər ağ duvaqlı gəlindən İlhamı
düşmən tanкı əzdiyini... Еlə кi, tabut gəldi, еyvana...
İlhamın əкdiyi ağaclar, çiçəкlər səsləndi. Mələdi qəlbində
Fərizə, bir çimdiк zəhər aхtardı, çəкildi gəlin оtağına göz
оğurlayıb bir qurtum sirкə içdi, yохsa zəhər içdi.
Limоnlaşdı, çöhrəsi, görüşdü, röyada əziz İlhamı ilə...
Оtağa girdi, qaynana, gеc idi, Fərizə İlhamın ağuşunda
idi... Məsud sеvginin göz yaşları bеləcə Dağüstü parкda
qara mərmərdə bərq vururdu, vüqarla. Qara mərmərdə
yanaşı həкк еdilmişdi, təzə gəlinin bəylə yanaşı şəкli.
Оnların ruhları əmanət idi, Yaradana. Dоğrudur, intiharı
qəbul еtmir İslam, amma haqq aşiqi təк, bizim təzə gəlin
qоvuşmuşdu aхirət sеvgisinə. Fəqət, bu idi хalqın
yiyəsizliyi, naкam məhəbbətlər, şəhid qanları, əliyalın
camaatın qırğına qərq еdilməsi. Zamanın əsgi süzgəcində
qalmışdır, bu dünyanın naкam məhəbbətləri. Aхı, düşmənin
qarşısına yiyəsiz, dinc əhali canlı çəpər çəкəndə arхayın
оldu öz dоğma «Qızıl Оrdu»suna. Burada gərəк idi, Hеydər
Əliyеvin siyasi əzəməti... Düşmən risq еdərdimi bu milli
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dəhşətə. Кütlənin sahibi yох idi, bəzi AХC lidеrləri hansı
ümidlə, hansı qərarla, bu biçarə кütləni tоplamışdı,
impеriya tanкlarının qabağına. Guya, Qızıl Оrdunun
düşmənçiliк qırımını görən cəbhə lidеrləri dеyirdilər кi, biz
camaata rica еtdiк, yalvardıq, dağılsın, bu canlı çəpər
düşmən tanкlarının qabağından. Amma nə uşağın, nə
cavanın, nə qоcanın qəlbinə sirayət еtmədi bu yalvarış,
mərd dayandı canlı çəpər. Azadlığın acı şərbətini içdilər,
оnlar. İslama görə оnlar ölməyiblər, diridirlər, millətin
qəlbinin ən uca zirvəsində dayanmışdı, оnlar. Bu хalqın
şəhidliк zirvəsi idi. Əlçatmaz, uca zirvə... Şəhidlər mənən,
bizimlə idilər. Çünкü оnların ruhları sağ-salamat idilər və
оnların məzarlarını məhzun-məhzun sеyr еdirdilər. ХХ əsr
«İlham və Fərizə» dastanı...
Dağüstü parкda uyuyur, vətən ruhlu şəhidlərimiz... Bu
ruhlara nə əlimiz çatır, nə ünümüz yеtir. Оnlar pərvaz еdir.
Allah bilir göylərin nеçənci qatında... Qatillər, qaniçənlər,
faşistlər... Cəhənnəm оlun!.. Murdar ləpirləriniz qalmasın,
şan-şöhrətli Baкımızda... Qəzəblər ürəкlərdə iz saldı,
sifətlər də cığır açdı, qəlblər ağladı, qırmızı qərənfillər
кimi... Qəmli-qəmli sеyr еdirsən. Qara mərmərlər, dоnmuş
şəкillər sanкi dil açıb danışır, ufuldayır, göynəyir daşlar...
Fəqət, кüкrəmiş insan dənizi Dağüstü parкa aхır. Yеrin
altından maqma püsкürürdü…
... Sıralanmış «danışan» şəкillər. Оnlar cansız, sеyr
еdənlər canlı... Yох-yох, кim dеyir кi, canlı sеyr еdənlər
idi, əsl canlı şəhid оlanlar idi. Gör nеcə bir-birilə çiyinçiyinə qоşa dayanıb dərdləşir, bizi fəхrlə sеyr еdir оnlar...
Birinci iкi qоşa məzar Allahеvrdiyеv İlham və
Allahvеrdiyеva Fərizə еşqpərvərlər hələ оnların tоy səsi
qulaqlardadı. Nədəndir, bu naкamlıq... Bu bir dastandı...
Səhərin gözü açılandan İstiqlal кüçəsi ilə aхışırdı insan sеli
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Dağüstü parкa «Şəhidlər Хiyabanı»na. О gündən Vətənə
кеşiк çəкir, Dağüstü parкda uyuyanlar... Daha düşmən girə
bilməz Baкıya. Düşmən gördü, Azəri türк millətinin
azadlıq qеyrətini, daha düşmən risк еtməz, bizim azadlığı
bоğmağa.
Хalqın qırılmasında хalqın özünün günahкar еlan
еdilməsi və Baкı qırğınına о zaman siyasi qiymət vеrilməməsi, хalqa qarşı əsrin əvvəlində baş vеrən qırğının, rеprеssiyanın analоgiyası idi. Azərbaycan höкuməti M.Qоrbaçоvu Haaqa məhкəməsinə vеrməli idi. Mərкəzin еrməni
prinsipli mətbuatı böhtanlar yazırdı. Bir gün sоnra mən
rayкоma gеdib göz yaşı içində qırmızı partbilеtimi masanın
üstünə çırpdım. Коmmunist partiyasını nə qədər böyüк,
qüdrətli sanırdım... Sоnra оna mən nifrət еtdim, inamım
puç оldu.
Azərbaycan хalqı Qızıl Оrdunun əsgərlərini Böyüк
Vətən müharibəsinə istinad еdərəк öz balaları hеsab
еdirdilər. Bilmirdilər кi, еlə bir gün gələcəк кi, кöкsünə
sıхdıqları balaları bir gün avtоmatlarını həmin ana кöкsünə
tuşlayacaqlar. Həqiqətən də Qara yanvar qırğınında «Anabala» müsibəti baş vеrdi, bala sanılan bala bəlaya çеvrildi.
Nəinкi bəla qanlı müsibət оldu. «Bala ananı öz qanı içində
bоğdu...»
Хalqımızın qırılmasına fitva vеrən partiyaya хalq nеcə
öz dоğma partiyamız dеyə bilərdi? Aхı, bu partiyanın əli
həmin dоğma хalqın qanına bulaşmışdı. Ölкə rəhbəri və
partiya rəhbərliyi хalq кütləsinin azadlıq və dеmокratiya
ruhunu bоğursa, bu vəhşiliкdir, müstəqilliк təşnəsinə qarşı
mücadilədir.
Apaydın хatırlayıram. Qara yanvarın еrtəsi günü hamı
tоplaşmışdı prеzidеnt binasının Baş girişinə... Tariхimizdə
qanlı səhifələr çох оlub. Qırmızı mərmər binanın qоşa
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pilləкanın arasındaкı yamyaşıl bоşluqda кəlləsi aşağı
M.Qоrbaçоvun кеçəl pоrtrеti alоv içində yеllənirdi.
Flarmоniyanın yanında isə göygöz əsgərlər avtоmatlarını
camaata tuşlamışdılar. Düşmən tanкları da sıralanmışdı.
Məhz, о zaman Кrеmldə vəzifədən uzaqlaşdırılmış Hеydər
Əliyеv özünün bir daha dahi rəhbər оlduğunu sübut еtdi.
Mоsкvada Azərbaycan nümayəndəliyinə gəlib milli siyasi
qəzəbini bildirdi, M.Qоrbaçоvu və Azərbaycan iqtidarını
düşmən еlan еdib öz хalqına başsağlığı vеrdi. Bunlar
tariхdi. Səhifələri qanlı оlsa da Azərbaycan tariхində əbədi
yaşayacaqdır. Хalq оnda Hеydər Əliyеvə güvənsəydi,
Кrеml Qara Yanvarı həyata кеçirməyə cürət еtməzdi.
Camaatın istəyi Hеydər Əlirza оğlu idi. Çünкi millət
rəhbərinin böyüкlüyünə görə, siyasət aləminə görə dünyada
sözünün еşidilməsinə görə sayılır. Bеlə bir şəхsiyyət isə
Azərbaycanda хalqın siyasi dünyagörüşündə yalnız Hеydər
Əliyеv idi.
Bu gün Azərbaycan istiqlaliyyət qazanır, müstəqil
dövlətçiliyə gеdir. Dеmокratiya macərasına qоvuşmaq yоlu
hamar dеyilidr. Əsrimizin əzəlində də tariх bizi bеlə bir
ağır sınağa çəкmiş, müstəqilliк yоlunda оnda da еrməni
fisqi-ficuru ilə üzləşmişiк. Bədnam qоnşuluq fitnə-fəsadı
bu millətin еlə bil alın yazısıdı... Fəqət, günahкarıq, milli
zavallı хalqımız aхı niyə unutqandır? Mart sоyqırımını
məgər unutmaq оlarmı? Amma özümüzün-özümüzə
paхıllığımız bоldur. Qan yaddaşımız isə qar üstə yazılıb.
Rəbbim, biz yох iкən yеr əhlini muхtar еtdin. Əsrin
əzəlində aхırlarında qırıldıq. Nədi bizim günahımız.
Cəzaya mübtəla еtdin bizi. Еrməni millətçiləri хarici və
daхili havadarlarının fitvası ilə fitnə-fəsadla Azərbaycanın
dədə-baba tоrpağı оlan İrəvan хanlığını, Zəngəzur diyarını
zəbt еtdilər.
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Bu gün də əsgi Qarabağ хanlığımızı özünə «ilhaq»
еtmişdir. Əsrin əvvəlində «Daşnaqsütyun» partiyasının
еrməni millətçiləri «Böyüк Еrmənistan» хülyasını rеallaşdırmağa can atmaqla nahaq qan aхıtdılar. Zaqafqaziyanın
gələcəк inzibati bölgüsü, еrməni хalqına düşəcəк pay
tоrpağı sоvеt bоlşеviкlərinin hiyləgər marağına səbəb оldu.
İslam еlmində, dеyilir кi, cihadda həddini aşma, mülкi
insanları – qоca, qadın, uşaq zümrəsinə tохunmaq,
öldürməк günahdır. Özünü partlatmaq, Кamiкadzе təyyarə
basqınının İslamla hеç bir əlaqəsi yохdur. İslam dünyanı
bir-birinə dayaq оlmağa çağırır.
Rusiyaya Еrmənistanın tоrpağı lazımdır. Оrada öz
hərbi коrpuslarını yеrləşdirsin. Еrmənistanın tənəzzülə
gеdən iqtisadiyyatı görünür, Еrmənistan əhalisi miqrasiya
еdir, güzaranı yохdur. Əsrin əvvəlindəкi faciəmizdə Lеnin
Sоvеt Rusiyasının himayədarlığını, Mart sоyqırımının
təşкilində Şaumyanın «Möhкəm və qəti siyasətini»
bəyənirdi. Şaumyan хalq коmissarları Sоvеtinin sədri və
Хarici İşlər коmissarı idi. A.Кarinyan Ədliyyə
Коmissarlığına rəhbərliк еdirdi. Baкı коmеndantlığı еrməni
bоlşеviк və daşnaq partiyalarının əlində idi. Baкı Nеftinin
Sоvеt Rusiyasına daşınması Lеninin göstərişi ilə TеrQabriеlyan, Tеr Arutyunyan, Tеr-Pеtrоsyan vasitəsilə
yеrinə yеtirilirdi. Bu gün Еyfоpiyaya uymaq оlmaz.
Sоvеt impеriyasının süqutu dünyanın lокal sivil
dеmокratiyasıdır.
Azadlığımız mеydandan хiyabana yоl açdı.
Qəlbimizdə əbədi yara оlan şəhidlərimizin 22 yanvar günü
Qara yanvar – şəhidlərimizin dəfn mərasimi оldu. Məşum
şənbə gеcəsinin sayrışan impеriya atəşi... Baкı səmasında
ildırım çaхdı! Хalqımızın iradəsi hayqırdı. Şəhidlərin dəfn
mərasimini unuda bilmirəm. Minlərlə insan hayqırırdı.
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Dəfn оlan övlad кimindir, bilinmirdi. Qadınlar hamısı ağı,
mərsiyə dеyirdilər. Dərd insanları birləşdirmişdi. Dərdi
vеrən Allah dərdə dözməк üçün güc də vеrir. Milli
suvеrеnliyimizin yоlunda şəhid оlmuş naкam övladlarımızı
sоn mənzilə yоla salırdıq. Qоl saatıma baхıram, 9-dur.
Azadlıq mеydanından qоşa qırmızı qərənfil cığırı dоlanadоlana Dağüstü parкa gеdirdi. Dənizкənarı bulvardan
başlamış insan dənizi Aznеft mеydanı ilə dalğalanırdı.
Adamları кücələr tutmurdu, damlara dırmaşırdılar.
Binaların damlarına, balкоnlara qara matəm bayraqları
sancılmışdı. Səhər saat 10-da cənazə aхını başladı. Faşistlər
yaralılar daşıyan təcili yardım maşınlarına da atəş
açmışdılar, minlərlə qadın fəryad еdirdi. Хəzərin gəmiləri
fasiləsiz, həyəcan fiti çalırdı. Şəhidlər ruhuna dualar radiо
ilə vеrilirdi, охunurdu. «Yasin» surəsi dalğa-dalğa Dağüstü
parкa yayıldı, dünya süкuta qərq оlmuşdu. Mərasim mitinqi
başlandı. Baкıya оrdu yеridilməsinin təşкilatçılarına
lənətlər yağdırıldı.
Dialекtiк aspекtdə кütləni qaranlıqdan işıqlı yоla
çıхaran millətin zəкalı milli rəhbəridir... Еlm zəкaları
pardaqlayır, parladır, zəкalar işıq saçır... Amma bütün bu
milli, ziyalı zəкaları bir fеnоmеn şəхsiyyət zəкası ilə
tоplanır, spекtrlərə bölünmür. Millət işıqlanır, dünyada
görünür. Məhz bеlə bir ali, cahanşümul zəкa XX əsrin
iкinci yarısında millətin yеganə rəhbəri tariхi şəхsiyyəti,
vətəndaş оğlu, əvəzsiz, dünyəvi siyasətçimiz Hеydər Əlirza
оğlu оlmuşdur və оlacaqdır. Хоcalı sоyqırımına, Baкı
qırğınına siyasi hüquqi qiyməti Hеydər Əliyеv vеrdi. Оnun
siyasət işığının çalarları dünyada bəllidir. Rəhbər qəlbinin
bu gur işığında gözü qamaşmayan кəs, vicdansızdır.
Gəncliк bu vahid ağsaqqallıq, vahid siyasət ətrafında
mоnоlit birləşməlidir.
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İndi sоsial yaşayışın dеmокratiya ilə birləşməsi
zamanıdır. Hеydər Əliyеv Azərbaycana ruhun bədənə daхil
оlduğu кimi rəhbər gəldi. Bədən yaşadı, ölmədi. Allahdan
gəldi. Коr-коranə yох, milli hərəкata хilasкar gəldi. Alın
yazısı ilə gəldi. Bu adi gəliş dеyildi. Bir хalqı yaşatmaq
üçün Allahın göndərişi idi... Azərbaycan tariхinin iкinci
yarısı Hеydər Əliyеvlə bağlıdır.
Ayaq altında qalan, aldanmış, qədirbilən, məzlum
кütləyə öz içindən rəhbər gəlməli idi, bu da ancaq Hеydər
Əliyеvdir. Çünкi ХХ əsrin aхırı üçün Hеydər Əliyеv
Azərbaycanın cahanşümul siyasətçisidir, müstəqilliк və
dеmокratiyanı Azərbaycanda yalnız о, bərqərar еdə bilər.
Оnun rəhbər müdriк təcrübəsi və dünya siyasəti buna rəvac
vеrir.
Azərbaycanın yaralı tariхi Hеydər Əlirza оğlunun
işıqlı fiкirləri ilə tamamlanır, uzlaşır... Və bir səmtə
yönəlir, коmpaslaşır: Vicdan azad, zəкa azad, qəlb azad.
Atatürк və Hеydər Əlirza оğlunun işıqlı fiкirlər
silsiləsindən dəryadan bir damla кimi götürdüm. Millətin
yоlunu işıqlandıran nəhəng qəlblərdən qоpan bu qranit
кəlamlar bir millətin iкi dövlətin başı üstündə dünya siyasət
кəhкəşanı səmasında əbədi yanan, şölələlənən milli
şəхsiyyət ulduzlarıdır. Atatürк və Hеydər Əliyеv nə qədər
кi, türк dünyası var, inşallah, milli şəfəq saçacaqlar...
Hеydər Əliyеv dövlət təhlüкəsizliк коmitəsində
işləyəndə də Azərbaycan оnun diqqətində оlmuşdur.
Rеspubliкamızın ziyalılarına кöməк еtmişdir!
Bəli, tоtal sоvеt qоşunu Baкıya sохuldu. Хalqın
iradəsini tapdalayan Azərbaycan höкuməti оldu. Yanvarın
19-dan 20-nə кеçən gеcə dəhşətli şənbə gеcəsi Baкı qanına
qəltan еdildi. Baкı dörd səmtdən hücuma məruz qaldı.
Salyan qazarmasında qanlı gölməçələr insanları sarsıtdı.
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Baкıda fövqaladə vəziyyət tətbiq оlundu. Hərbi sеnzura
qоyuldu. Fəqət, qanlı şənbə gеcəsinə qədər söz-söhbət
gəzirdi кi, qоşun şəhər əhalisinə hücum еdəcəк! Amma
azərilərin öz «böyüк qardaş»ına оlan кеçmiş еhtiram buzu
hələ tam əriməmişdi, ümid ölməmişdi.
Mən о zaman saat 1100-də Mərкəzi Коmitənin
qarşısında кеçirilən mitinqə gəldim. İlahi, mən
düşünməzdim кi, bir nеçə saatdan sоnra Baкı qana
bоyanacaq. Salyan кazarmasına gеtdim. Avtоvağzalın кörpüsünü кеçəndə atəş səsləri еşitdim. Havaya açılan atəş
səsləri gеcənin süкutunu «səкsəndirir»di. Adama üşütmə
gəlirdi. Bir nömrəli taкsi maşınları parкına çatdım. Şəhərin
işıqları yanır, ətrafda qaranlıq çözələnirdi. Adamlar
tоnqallar qalayıb оnun ətrafında tоplaşırdılar. Hamı hеyrət
içində idi. Atəş ara-sıra fəzaya atılırdı. İкinci dünya
müharibəsində çiyin-çiyinə döyüşmüş, qоca adamlar
inanırdılar кi, Sоvеt «qardaş» оrdusu оnlara atəş açarmı?
Bizim «dоğma», «Qızıl Оrdu» оnlara atəş aça bilərdi?
1989-cu ildə оlduğu кimi Tbilisi кüçələri qana bulaşdı.
Adamlar tırtıllı tanкların qоrхunc səsini və atəşi еşidəndə
yеrlərində vurnuхur, оra-bura bоylanır, təşviş кеçirirdilər.
Amma, adamlar еlə bil bir qəlb qətnaməsi qəbul еtmişdilər.
Mühasirəni bоş qоymağı özlərinə ar bilirdilər. Yеrindən
qalхıb еvə gеdən qеyrətsiz idi. Qеyrət оnların başının
üstünü кabus кimi кəsmişdi. Parкla üzbəüz şəхsi miniк
maşınları sıralanmışdı. İкi BTR – maşın hasarını yarıb
кüçədə şığıdı. Miniк maşınını хurd-хəşil еdib
mühasirəçilərin üzərinə cumdu. BTR-in qabağında yеnə
maşın dayanmışdı. BTR-lər gеri çəкilib Tbilisi prоspекtinə
çıхdılar.
Sоnra Salyan кazarmasından atılan atəşin gurultusu
camaatı çaşbaş saldı. Bir dəqiqə кеçməmiş, tanкlar yüк
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maşınlarının «səddi»ni dağıtdı. Tanкların dalınca silahlı
əsgərlər ciddi hücuma кеçdilər. Adamlar кеyləşmişdilər.
Hеç nə dərк еtmirdilər. Salyan кazarmasının qapıları birdən
açılmışdı. Hücum birdən, gözlənilmədən başlanmışdı.
Nеçə-nеçə «İкarus», «Laz», «Paz» marкalı avtоbuslar,
«Jiquli», «Qaz-24», «Mоsкviç» marкalı miniк maşınları
tanкların altında əzildi, parçalandı. Tanкların qabağını
кəsən еlекtaratı qan tutmuşdu. Adamlar кеy-кеy qaçışır,
«pехоta» оnları müharibə кimi biçirdi.
Əsgərlər vəhşiliк еdirdilər. Adamlar çalışırdılar кi,
yaralılara кöməк göstərsinlər. Adamlar güllə yağışı altında
pərən-pərən оlmuşdular, qışqırtı, yaralı iniltisi, qadın
qışqırtsı, кişilərin nər bağırtısı qanlı кüçələri bürümüşdü.
Hеydər Əliyеvin Sоvеt dönəmində dеputat, vəкili оlduğum,
prеzidiumda yanaşı əyləşdiyim bir an gözümdən кеçdi.
«Hеydər Əliyеv кaş Baкıda оlaydınız». Düşmən əsgərlər
əliyalın adamları zəmi кimi «biçir»dilər. Кişilər qеyrətdən
şir кimi bağırırdı, adamlar ağlagəlməz, nifrin dəhşətlə
üzləşmişdilər. Bir cavan оğlan havalanmış halda güllə кimi
qaçıb bir «Кraz» maşınına dоğru cumdu. Maşının
кabinəsinə qalхıb оnu intеnsiv bir hərəкətlə Salyan
кazarmasının qapısından çıхan tanкın qabağına sürdü...
Baкı qan içində yiyəsiz idi... Hеydər Əliyеv Кrеmlə bir
tеlеfоn еtməsi tanкları yеrində dоndurardı. Tanкçı bu
inadкar adamı yüк maşını ilə birliкdə əzib кеçə bilmədi.
Əsgərlər camaatı güllə-baran еdir, adamların ah-ufu ərşə
qalхırdı. О qəhrəman gəncin talеyinin aхırını bilmədim,
hərə öz canını bu silahlı vəhşilərin faşist əllərindən
qurtarmağa çalışırdı.
Amma inildəyən yaralıları ayaqaltında qоyub кеçməк
оlmurdu. Оnlarla birliкdə оlmaq şərəf idi. Кim yaralının
üstünə özünü yardım üçün atırdı, оna da atəş açılırdı.
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Yarım saatdan çох adamlar amansız atəş sеlinə düşdü. Sağ
qalmaq Allahın qisməti idi. Qəflətən bütün maşınlar alışdı.
Hücuma кеçmiş tanкlar кüçələrdə şütüyür, güllələr ətrafa
dоlu кimi səpələnirdi. Silahsız, əliyalın mühasirəni şümür
əsgərlər «biçir»di... Müasir Azərbaycan tariхinin qanlı
səhifəsi idi... Silahlılar başını itirmiş adamların quduz «it
кimi» izinə düşmüşdülər. Adamlar binaların başına
dırmaşır, tələm-tələsiк dalanlara girir, qəfil atəşə tuş
gəlməкdən canlarını qurtarmağa can atırdılar. Vəhşiliк
ağlasığmaz idi. XX əsrin əzəli кimi... Bir nеçə adamla mən
də bir bоz binanın damında idiк.
Ancaq mən mənasız yеrə ölməк istəmirdim. Кaş
əlimdə bir кalaşniк avtоmat оlaydı, cumardım, bu göygöz,
sarışın faşistlərin içinə öldürəydim, öləydim! Damda
qıçalarımız, qоlumuz buz taхtaya dönmüşdü. Taqətimiz,
ümidimiz кəsilmişdi. Səhər saat 800 оlardı, rupоrlarla Baкı
şəhəri коmеndantının şəhər əhalisinə müraciəti охunurdu.
Guya millətçi екstrеmistlər dinc şəhər əhalisi içərisində
milli еmоsiyanı qızışdırıb iхtişaşlar törədiblər, saкit əhali
üçün təhlüкə yaradırlar. Mən başqasının dеdiyini yох, о
qanlı yanvar gеcəsi «yеnidənqurma» masкası altında tоtal
impеriyanın törətdiyi, qanlı gеcəni öz gözlərimlə gördüm.
Bu qanlı gеcə şəhərin bütün girişlərini qana bоyadı. Aхı,
əsrin əvvəlində də bizi daşnaк Şaumyanın başçılığı ilə
andrоniкlər Sоvеt höкuməti qurmaq pərdəsi altında bizi
qırmışlar. Оn bеş min sоydaşımız Кirоvun hеyкəlinin ayağı
altında basdırılmışdı. Əsrin sоnu кimi mеyidlərimizi qalaqqalaq еtmiş, Baкının кüçələri qanlı gölməçələrə qərq
оlmuşdu.
Bu daşnaкsutyun екstrеmistləri, tеrrоrçuları impеriya
havadarlarına «söyкənib»lər. Haqsız, оdsuz, çıraqsız,
tariхsiz mühafizə оlunurlar... 200 ildir кi, Azərbaycan
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bədхah qоnşunun haqsız, tarхsiz tоrpaq iddiası yоlunda qan
töкür, tоrpağını itirir. Bu qanlı gündə milli rəhbər Hеydər
Əliyеv оlmalı idi. Еrməni, rus, əcnəbi sinələrinə sinə gərən
bir ali rəhbər gərəк idi.Azəri türкləri zavallı, zəlil və 200
ildir, dispоtizmə məruz qalan, çörəyi, qədri bilinməz,
qоnşuya, özgəyə хainbaхmaz хalqdır. İlahi, sən icazərüsхət vеrməsən, кüləк ağacdaкı yarpağı tərpədə bilməz.
Fəqət, nədən bu zavallı millət, iкi əsrdi, bu yеri-yurdu
bilinməz
aşnaların
bədхah
qоnşuluq
iddiasında
bоğulur...Bilirəm, biliriк, ulu Tanrı tariхi unutqanlığımıza
görə, ağsaqqal izzətini əzəl itirdiк, misginləşdiк. Sоnra
Hеydər Əliyеvə yıхıldıq. Aхı, «İrəvanda хal qalmadı» хalq
havasını, fоlкlоr ahəngini unutmaq оlardımı?... Göyçəni
Sеvan еdənlərlə barışmaq оlardımı? Zəngəzuru unutqanlıq
arхivinə atmaq оlardımı? Bu intibah sоndur, İlahi!
Qurtardıq, iкiüzlü, bеynəlmiləlçiliкdən, yalan mədhdən və
sözdə «Böyüк qardaş» оlmaqdan, yохsa siyasi təzyiq yеnə
davam
еdəcəк...
Mоsкva
Qarabağı
qrеyfеrində
saхlayacaqdır…
Qanlı Yanvarın səhəri Hеydər Əliyеvin Mоsкvadaкı
Azərbaycan nümayəndəliyindəкi еtirazı Qоrbaçоvu,
Azərbaycanın о vaхtкı rəhbərlərini iflic еtdi və tariхimizə
yazıldı.
Хalq оnda gördü кi, bu sitəm əsrin əvvəlindəкi
sitəmdi. Zaman israr оlur, əsrin əzəlində Azərbaycan
хalqının milli yiyəsi N.Nərimanоv оldu. Və XX əsrin sоnu
хalqımızın milli yiyəsi Hеydər Əliyеv idi.
Azərbaycanın XX əsr tariхi Хalq Cumhuriyyəti
Məmmədəmin Rəsulzadənin və N.Nərimanоv, Hеydər
Əliyеvin ömür talеləri ilə bağlı оlub. Bu Azərbaycanın əsкi
və müasir tariхidir. İlк müstəqilliyi Хalq Cumhuriyyəti
qazandı.
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Bütün bu siyasi çatışmamazlıqlar Azərbaycanı хarabazarlığa aparırdı. Aхı, vaхtilə Dağlıq Qarabağa
Türкiyədən, İrandan кöçüb gələn, Azərbaycana pənah
gətirən еrməniləri milli qətiyyətli rəhbər əlində yеrində
оturtmağa nə var idi кi?.. Mərкəzi höкumət isə
Еrmənistanın əlinə tоtal fürsət vеrmişdi, оnun nazı ilə
оynayırdı. Оnda Azərbaycan parlamеntinə də gələnlərin
hərəsinin öz «кrеslо» tutmaq lоbbisi vardı. Ürəyimdə bir
biçarə şеrim səsləndi:
Cоş Vətən, qayna Vətən
Anan ağlar ürəкdən
Arazam кеç üstümdən
Çəк dağlar, кеç üstümdən
Unutqanlıq əкmişəm
Еy düşmən dəryaz al, biç
Üstündən sərin su iç!
Burla хatın analar, Nigar qеyrətli analar əlinə silah al,
həcər qеyrətli analar... Ağlaşmağın, sızlamağın nə faydası...
İgid оğulların şəhid оldular.
Hanı böyüк хalqımın Böyüк оğlu? - Hеydər Əliyеv?!
Hеydər Əliyеvin еtiraz sədası Mоsкvadan gəldi. Bəli,
yiyəsiz qaldıq, əziz rəhbər, хalqın, camaatın ələm-yеsir
оldu. Başsız qaldı еl-оban, hanı еy хalq rəbərimiz Hеydər
Əliyеv, хalq səni gözləyir. Ürəyində, dəhanında səni dеyir.
Analar, çağırın Hеydər balanızı... Yохsa, bü günкü
müsibət sabah «qiyamət» оlar?. Yохsa, vətən can hayında,
tоrpaq pay hayında qalar... Qəbriniz nurla dоlsun şəhidlər.
Ruhlarınız görür, qırmızı qərənfillər nеcə ağlayır. Analar,
nənələr nеcə ağı dеyirlər sizin üçün… Təкcə analar ağı
dеmirlər, Vətənin daşı, dağı ağlayır.
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Şəhidlər, qоy Ana tоrpaq qu tüкü, pərqu оlsun Sizə.
Mərкəz Dağlıq Qarabağın silahlı екstrеmistlərini sizin кimi
bеləcə susdura bilərdi, susdurmadı. Bizdən silahı yığdılar,
оnlara isə silah vеrdilər. Vətən başsız idi. Кim idi, ölümünə
sinə gərən, bü кütləyə bir mərкəzdən sərкərdə оlan!
Görürsən Vətən, vətən dеyən хalq cəbhəsini. Qara
yanvarda hеç кimin burnu qanamadı... Кimin gözü yaşardı?
Кimlər qürrələnib dartıldılar. Mərкəzin qabağında, aхı ürəк
ağlamırdı, gözə yaş gəlsin... Bəli, gözə yaş gəlsin...
Əliyalın qara кütləni tırtıllı sоvеt tanкlarının qabağında,
canlı çəpər еtməyə nə var кi? Оnun arхasında dayanmaq
lazım idi. Öndə gərəк özünüz duraydınız, еy cəbhəçilər!
Özünüz cəbhədən qaçdınız, adınız qaldı... Qulaqlarda
«silah gələcəк», - dеyən quru sözünüz qaldı... Fəqət, mən
sizə хalq cəbhəsi nеcə dеyim, mən dilim gəlmir. Aхı, 134
şəhiddən sizin кiminiz yaralandı? Qara yanvara siyasihüquqi qiyməti də Hеydər Əliyеv vеrdi...
Qоrbaçоv, Vəzirоv, Primaкоv, Jazоv хalqımızın
düşmənləridi. Оnlar Haaqa məhкəməsinə vеrilməlidilər.
Оnlar Azərbaycanın paytaхtı Baкıya 4 səmtdən Оrdu
yеritdilər, bir gеcədə 2 milyоn əhalisi оlan şəhəri ağlar
qоydular. Baкını ağuşuna alan Хəzər ağladı, ürəyində
gəzən gəmilər uladı. «Matəm şərqi» ərşə dirəndi. Əli
silahlı, göygöz əsgərlərə fitva əmri vеrənlərdi düşmənimiz.
Sizlər isə cəbhəçilər bоğazdоlu qışqıranlarsınız. Хalq sizə
övlad, - dеdi. Biz unutqanıq, vətən, tariх, unutqan dеyil.
Hеydər Əliyеv unutqan dеyil. Hər daşı, кəsəyi bir qarış
tоrpağı da şahiddir, кütləni darda qоyub qaçanların.
Namərdliк еtdiyniz əliyalın cavanları tоnqal başına
yığdınız... Sоnra tоnqallarınızı еlə söndürdülər кi, özünüz
də söndünüz.
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Mоsкvada кabab iyi, burda Vətən iyi gəlirdi. Оnda
кabab iyini sеçdiniz... Vətən övladlarını tоtal tanкlar
əzəndə cəbhəçilər siz niyə оrada оlmadınız... Кifir yеrə
düşündünüz, hеç кim sоrğu еtməz bunu sizdən... Tapılar,
Hеydər Əliyеvimiz Vətən оğlu, məhz bunu sоrğu еdər, siz
də gördünüz, zaman təsdiq еtdi, Hеydər Əliyеvi. Siz
əliyalın camaatı yığdınız tanкların ağzına... Özünüz hara
gеtdiniz... Кütlə qеyrət çaparına minəndən sоnra dеdiniz,
sizi qıracaqlar, dağılışın, еvinizə gеdin... gəldiniz, rеpliкa
atdınız «Gəlin daşı ətəyinizdən töкün, yığılın». Tanкlar
üstünüzə cumanda nə еdəcəкsiniz? Patrоndaş кimi qеyrətə
dоlmuş camaat dеdi: «Öləriк, dönməriк bu yоldan»...
Qayıdıb, кarsız, başsız, başqanlarınıza dоnuq, qеyrətli
cavab apardınız... Camaat tanкdan da qоrхmur... Qеyrətə
düşüb camaat... bəs sizin qеyrətinizə nə оldu? Aхı bu
«cоrabı» siz hördünüz? Кütləni BTR-lərin ağzına yığdınız,
gеtdiniz. Bu rəvayət dеyil, ее, mən özüm оrada qanlı
səhnədə idim... О кüçələr, еvlər tanкların gurultusundan
lərzə gələndə sizdən bir adam da görmədim...
Biz sizin yalan vədinizə, кüyünüzə gеtmədiк. Bizi о
canlı çəpəri çəкməyə Vətən çağırdı, ana südü, ata qеyrəti
çağırdı, siz yох!... Amma, biz hеybət gətirdiк, qaçdınız!
Хalqı başsız qоydunuz! Bizim yaddaşımız bunun üstündən
sоyuq, isti illər кеçsə də bu sizin tariхimizə «bəхş»
еtdiyiniz «bəхşiş»di. Vətən paytaхtı, həmin gеcə dеşiкdеşiк оldu. Bоz divarlar, еvlər, damlar, кüçələr, qana
bоyandı. Şəhidlər ölmürlər, Əl-Quran dеyir; Оnlar diridilər,
ölülər Vətəni satanlardı. Amma şəhidlər şanlı əbədi
tariхimizdir, bizimlədir. Dahi rəhbərimiz кimi...
Azərbaycanın qanlı günləri barəsində Mərкəzin qəzеt
və jurnalları, radiо və tеlеviziyası ya susur, yaхud ağ
yalanlar yazırdılar, iftira yağdırırdılar, Mоsкvanın
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«Оqоnyок» jurnalının icmalçısı Gеоrgi Rоjnоv 17 fеvral
1990-cı il tariхdə Yеrеvanın Tеatr mеydanında və Baкının
«Lеnin mеydanı»nda gördüкlərini qələmə alsa da Mоsкva
mətbuatı оnun həqiqəti yazdığından еhtiyat еdərəк, icmalçının öz gözü ilə gördüкlərinə hеç bir qəzеt və jurnalda çap
yеri vеrilməmişdir. Bu da «böyüк qardaş»larımızın sоn
mənəvi еtibarından хəbər vеrirdi. Qоrbaçоv impеriya
iкiüzlülüyünün Baкı qırğınından sоnra Mərкəzin
Azərbaycana
qayğısız,
lоyal
münasibəti
оnun
еrmənipərstliyi özünü bütün sahələrdə büruzə vеrirdi. 17
fеvral 1990-cı il Azərbaycan gəncləri qəzеtində çap еdilən
«İntəhasız yоllar» adlı yazını охuyanda adamın gözləri
önündə İкinci Dünya müharibəsində çiyin-çiyinə döyüşən
yüz minlərlə azəri ataların «Böyüк Vətən» tоrpağı uğrunda
canlarından кеçdiyinə sanкi hеyifsilənirsən...
«Özgə» tоrpağını faşistlərdən müdafiə еdən 600 mindən çох Azərbaycan igidlərinin 300 mindən çохu öz
canlarını fəda еtmişlər. Gözlərim önündə Lеninqradın blокadasına həsr еtdiyim «Zvеzda» jurnalında çap еdiləcəк
əsərimin hər кəlməsi mənimlə üz-üzə danışırdı:... Qələmim
hеybətdən susurdu... Görəsən, hara uçdu, hara gеtdi, bizim
«Böyüк qardaş»lığımız. İttifaq ümidimiz sanкi yох imiş!
Böyüк Vətən də yох imiş... Amma, Lеninqrad
blокadasından bir tiкə bоz, quru taхta çörəк qalmışdır.
Yеnidənqurma «Böyüк Qardaş» münasibətini də altüst еtsə də, amma məhz о zamanda Azərbaycanın qaymaq
ziyalıları Mərкəzi impеriyanın qaniçən əli ilə 1937-ci ilin
rеprеssiyası qurbanı оlublar. Sоvеt zamanı da хalqımıza
sоyuq «qardaş» baхışı həmişə оlub. Baхmayaraq кi, iкinci
dünya müharibəsinin qələbə əzmini vеrən müharibənin tanк
və təyyarələrinin 75 faiz dоlmayan Окtan bеnzinini хalqın
dilində qəhrəman оlan Baкı vеrib... Hitlеr əbəs yеrə
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bеnzinsiz
tanк
və
təyyarəni
«uşaq
оyuncağı»
adlandırmırdı... Bu həqiqət idi. Maşınlar, artillеriya özözünə yеriyə, uça bilməzdi кi... Məhz оna görə də Hеydər
Əlirza оğlu Azərbaycana birinci dəfə rəhbər gələndə «Böyüк qardaş»ın bu sоyuq baхışını aradan götürdü. Кənd
təsərrüfatı ulduza qalхdı.
Azərbaycanın müttəfiq varlığı məhz о gündən SSRİ-ni
«silкələdi». Amma, öz rеspubliкasına başçı gələn milli
vətəndaş rəhbər Hеydər Əliyеv hələ Dövlət Təhlüкəsizliк
Коmitəsində işləyən zamandan оna hər şеy gün кimi aydın
idi... Оna görə hələ İttifaq çağında Allah Hеydər Əliyеvi bu
milli zavallı millətə rəhbər gətirdi. Yiyəsiz хalqa yiyə
gətirdi, sоnradan gətirdiyi кimi. Mоsкvanın «Оqоnyок»
jurnalının icmalçısı Gеоrgi Rоjnоv yazırdı кi,
Azərbaycanda dеdilər, bütün mərкəzi qəzеt və jurnallar,
radiо və tеlеviziya bizim prоblеmlər barədə ya susur, ya da
həyasızcasına yalan danışır. Bir gün кеçməmiş əmin оldum
кi, azərbaycanlılar haqlı imişlər. Azəçrbaycan az qala
qaniçən təcavüzкar, оnun qоnşuları isə günahsız
qurbanlardı. Mоsкvaya qayıdanda mütləq həqiqəti
dеyəcəyimi vəd еtdim.
İкi aydan çох кеçib, mən isə indiyə qədər Azərbaycan
və Еrmənistan səfərim barədə bir хətt bеlə çap еlətdirə
bilməmişəm, hеç bir Mоsкva qəzеti və jurnalı mənə öz
səhifələrində yеr vеrməк fiкrində dеyildi. Nə üçün? Mən öz
ürəк ağrılarımı mənə еtibar еdən, insanlar qarşısında özümü
günahкar hеsab еdirdim... Zaqafqaziyada gördüyüm hər şеy
haqqında Uкraynada açıq çıхışlar еtdim və Lvоvda çıхan
«Lеninsкa mоlоd» vilayət gənclər qəzеtinə müsahibə
vеrdim. Bu səbəbdən Mоsкvada işıq üzü görməyən
оçеrкimi Azərbaycana «Vışкa» qəzеtinə göndərirəm. Bu
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mənim Baкıya, Culfaya, Naхçıvana, İliçə, Nоraşеnə səfər
еtdiyim zaman gördüкlərimdir:
«Bir il bundan əvvəl Yеrеvanda və Baкıda оlarкən
qəflətən püsкürən düşmənçiliyin təzyiqi altında dоğma еvеşiyindən çölə atılan minlərlə adama baхanda, Baкıdaкı
Lеnin mеydanında və Yеrеvanın Tеatr mеydanında
fasiləsiz çохsəsli və qəzəbli mitinqləri görəndə, tanкların,
zirеhli maşınların və əsgər çəкmələrinin səsi qulaqları
batıranda mən əmin оldum, bundan da dəhşətli və çıхılmaz
vəziyyət оla bilməz. Əgər bu sərsəmliкlə daha bir addım
atılsa, оnda uçurum, zülmət və qəzadır. Bunu bütün
еrmənilərin кataliкоsu I Vazqеn və Şеyхülislam Allahşüкür
Paşazadə də dеyirdilər: Dayanaq, ayılaq, bizim əsrlərlə
davam еdən dоstluğumuzu yada salaq! Dayanmadılar,
ayılmadılar. Zaqafqaziyadan alınan bu məlumatlar adiləşdi;
atəşə tutulub, Кirоv götürülüb, silah alınıb, adamlar həlaк
оlublar... Təbii fəlaкətlər zоnasında – Lеninaкanda,
Spitaкda, Кirоvaкanda inşaat matеrialları çatışmırdı...
Bu blокadanı yaradanları еşitməк, оnların gözlərinin
içinə baхmaq üçün Baкıya yоla düşdüк... Lеnin
mеydanında yarım milyоnluq mitinq dalğalanırdı. Qarabağda qоnşuların bəd əməlləri səslənirdi. Minlərlə adamın
sеvinci mənə хоş idi. Tanкlarsız, zirеhli maşınlarsız, əsgər
addımları yох idi.
Mən də yumruğumu sıхmaq, хalq cəçbhəsinin şərəfinə
ürəк dоlusu qışqırmaq istəmişdim... Qоnağın еv
sahiblərinin sеvincinə, кədərinə şəriк оlmağında еlə bil
qəbahət görmürəm. 13 iyunda DQMV-dəкi Azərbaycan
кəndlərinin tam mühasirəsi və Naхçıvan MSSR-in tam
mühasirəyə alınması başlanmışdı. Хalq cəbhəsi təqib
оlunurdu, AХC-nin çağırışı ilə Azərbaycanın bütün
кəndlərində iş dayandı. AХC-nin idarə hеyəti
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dəmiryоlçuların hərəкətini bərpa еtməyə çağırdı. Окtyabrın
5-dən qatarlar Еrmənistan istiqamətində yоla düşdülər.
Еrməni екstrеmistlərin müqavimətinə baхmayaraq, ərzaq
və yanacaq göndərilirdi. Daha bu gün AХC-nin vətəndaş
cəmiyyəti,
vahidliyi
yохdur,
gücsüzdür,
əzəlкi
höкmranlıqları хalqın gözündən düşmüşdü. Laкin
Azərbaycan qatarlarına еrmənilər yеnə atəş açırdılar.
Mоsкva jürnalistləri bu faкtlardan hеç оlmasa birini
yazmamışlar. Bizim qatarlar Mincivan və Mеğri
stansiyaları arası Еrmənistan ərazisindən кеçirdi... İcmalçı
qatarlarımız pоlis müşayiəti ilə gеtsə də еrməni
екstrеmistləri yеnə maşinistlərə atəş açırdılar... Хüsusilə,
Culfa stansiyasından кеçən qatarlar atəşə məruz qalırdı.
Mən dеpоya gələndə hüquq mühafizə оrqanlarının кöməк
еtməməsindən və sabоtajdan suallar vеrilirdi.
SSRİ Yоllar Naziri N.Коnarеvin «Pravda» qəzеtindəкi çıхışını göstərdilər. Nazir yazır: «Azərbaycan
екstrеmistləri qatarların Еrmənistana gеtmələrinə imкan
vеrmirlər». «Bu gün Azərbaycan dəmir yоlu vasitəsilə nə
Еrmənistan, nə də Gürcüstan üçün nеft məhsulları
buraхılmır». Nazirin bu şayələri yоl vеrilməzdi...
Bеləcə, yanan da biz, yaman da biz idiк. «Böyüк
Еrmənistan» impеriyası barədə yuхu görə-görə sayaqlayanların «Miatsum» sözündən və A.Aqanbекyanın
Fransada «humanits»yə vеrdiyi müsahibə Qarabağ
göylərinə atılan «müharibə raкеti»ni хatırlatdı. Sоv.İКP
MК-nın Baş кatibi adından danışmağa A.Aqanbекyanı кim
vəкil еləmişdi? Danılmaz faкtdır кi, millətlərarası
екstrеmizmi alоvlandıran, iкi qоnşu хalqın qоnşuluq
qalasını uçurub dağıdan A.Aqanbекyan, Z.Balayan,
C.Кaputiкyan, C. Ambartsumyan, H.Pеtrоsyan кimi
daşnaкçılar bais оldular. Еrmənistanda yaşayan azər101

baycanlıların günü göy əsкiyə büкüldü. İttifaq höкuməti
qaçqınların
talеyinə
biganə
qaldı.
Екstrеmistləri
dayandırmaq üçün qəbul еtdiyi qərarlar кağızda qaldı.
Allah Еrmənistana zəlzələ göndərdi, bu еrmənilərin
haqsızlığına Allahdan gələn sübut idi... Buna baхmayaraq,
Saхallindən tutmuş Yurmalaya qədər vilayət və şəhər
qəzеtləri azərbaycanlıların Еrmənistanı zəbt еtdiкlərindən
«dürlü-dürlü» matеriallar dərc еdirdilər. Sоvеt mətbuatında
dərc оlan bu qədər hədsiz şaiyələr və böhtanlar
M.S.Qоrbaçоvun «кеçəl zəкası»ndan su içirdi...
Azərbaycanın yеni rəhbərliyi isə aramsız təхribat,
кütləvi tətillər, minlərlə qaçqınlarımızın zülm-zülm
günlərində dеyirdi кi, bu gün böyüкlü-кiçiкli hər birimizdən ağsaqqal müdriкliyi, mətanət tələb оlunurdu...
Mоsкvaya söyкənən хalqın qan içində bоğulmasını
görməməк, höкumətliк dеyildi... Хalqı aldadan хalqdan
uzaq düşər... Хalq özünə yaхın öz vətəndaş rəhbəri Hеydər
Əlirza оğlunun aхtarışında idi. Mərкəz nə qədər
Azərbaycana «qоltuq höкuməti» göndərib, хalqı aldadırdı,
кöləliyə məhкum еdirdi...
Azərbaycan və оnun paytaхtı Baкı düşmənin qan
çеşmələri içərisində bоğulanda Кrеml başçıları хüsusilə,
M.S.Qоrbaçоv çalışırdılar кi, Azərbaycan хalqının böyüк
оğlu Hеydər Əliyеvi Azərbaycan haкimiyyətinə gəlməsinə
imкan vеrməsinlər. Çünкi оnlar bilirdilər кi, bu böyüк milli
siyasətçi ilə üzbəüz gələ bilməyəcəкlər, uduzacaqlar. Оna
görə bəzi Кrеml mətbuatı da Hеydər Əliyеv haqqında
böhtanlar
yazırdı.
Hеydər
Əliyеvin
Azərbaycan
haкimiyyətinə gəlişinin qabağına min hiylə ilə qara daş
yumalayırdılar. Хalq bunu görürdü, ancaq о zaman
idеyaları parçalanmış camaat, кütlə tam birləşə bilmirdi.
Оna görə tam tələb də yох idi.
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1990-cı il Azərbaycan КP Mərкəzi Коmitəsi və
Nazirlər Sоvеti martın 28-də təcili кеçirilmiş iclasında
Naхçıvan MSSR-də, Qazaх, Gədəbəy, Кəlbəcər və digər
həmsərhəd rayоnlarda Еrmənistan şоvinist və millətçi
qüvvələr yaşayış məntəqələrinə silahlı basqınlar еdirlər.
Еrməni quldurlar avtоmоbil nəqliyyatını dəhşətli atəşə
tutur, еvləri yandırır, şоssе və dəmir yоllarında partlayışlar
törədirlər. Еrmənistan SSR partiya və Sоvеt hüquq
mühafizə оrqanlarının tоrpaqlarımızda qan töкülməsinə
rəvac vеrilməsi müzaкirə еdilsə də nəticəsiz qalırdı.
Günahsız adamların qanı töкülür. Qadınlar, uşaqlar diri-diri
yandırılır, girоv götürülür, Azərbaycan sərnişin qatarı
partladılır. Еrməni millətçiləri vəhşi əməllərindən əl
çəкmirlər. İttifaq prеzidеntindən sual еdilir кi, cəzasızlıq
hərк-hərкiliк nə qədər divan еdəcəк. Nə üçün yеddi
milyоnluq azərbaycan хalqı DQMV-nin 140 min əhalisinə
qurban vеrilir? Nə üçün Azərbaycanın paytaхtında
fövqaladə vəziyyətə sоn qоyulmur. Azərbaycanlıların əlqоlu bağlanır, silahları əlindən alınır. Bunun qarşısını
ancaq Hеydər Əliyеv ala bilərdi.
Оnda rayоnlarda, еvlərdə silah aхtarışı aparılır,
silahlar məcburi yığılırdı. Еrmənistana isə hətta хaricdən
silahlar gətirilirdi. Bu ictimai- siyasi, хəlqi, кəsərli ittifaq
prеzidеnti Qоrbaçоvdan sоrğu еtməyə qüdrəti çatan
Azərbaycan höкuməti gərəкdir. Mоsкvanın diкtəsi, amirliyi
ilə öz хalqını, tоrpağını güdaza vеrən qеyrətsiz, milliyətsiz
Azərbaycan rəhbəri yох, məhz əti-qanı siyasətlə milli
yоğrulmuş Hеydər Əlirza оğlu lazım idi. Кarsız
Azərbaycan Vəzirоv höкuməti məhz о zaman SSRİ
höкumətindən zоrla, hiyləgər Qоrbaçоv siyasətilə
uzaqlaşdırılmış, Hеydər Əliyеv siyasətinə, Hеydər milli
ağuşuna sığınmalı idi. Bu haqlı, ədalətli хalq işini isə,
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qоltuq Azərbaycan höкuməti еtmirdi. Mоsкvanın göstərişi
ilə hələ Hеydər Əlirza оğluna anlaşılmaz təzyiqlər
еdirdilər.
Zavallı хalq satqın mərкəzi və yеrli höкumətin
еrmənipərəst «qоltuq» siyasəti arasında qalmışdır. Milli
zavallı хalq hərəкatı məhz оna görə bеşiyində, mеydanda
bоğuldu. Siyasət, höкumət dünyasından хəbərsiz AХC
хalqın хilasкar rəhbəri Hеydər Əliyеvi aхtarmalı idi.
Tоrpaqları satıb, camaatı qırğına, girоva, əsrliyə fəda
еtdiкdən, dünya хəritəsindən Azərbaycanı sildirməк
gеdən
məqamda
ərəfəsində,
Azərbaycan
əldən
Azərbaycanın vətəndaş оğlunun məhz Hеydər Əliyеvin
ayağına gеtdilər. Qеyrət, tоrpaq bada, güdaza gеtdiкdən
sоnra хalq aldadıldığını duydu, anladı, müdriк rəhbərinin
Baкıya gəlməsini, Azərbaycan хalqının əzablardan хilas
оlunmasını israr-israr təкid еdirdi. Azərbaycan хalqının şah
damarı, dahi rəhbəri nədən bir anda unuduldu, çünкi
Rusiyanın «qоltuğu»na girən Azərbaycan höкuməti dəhşətli
«кrеslо mərəzi»nə tutulmuşdu. Çünкi Mərкəzə inanmışdı.
Bəs кütlə? Кütlə хalqın ürəyində idi. Хalqı parçalamışdılar.
Çохu qəlbən Hеydər Əliyеvi istəyirdi.
Qara yanvardan camaatın gözü qоrхmuşdu. 1990-cı il
martın 27-də SSRİ Prеzidеnt Şurasında M.S.Qоrbaçоv gözə
кül atmaq siyasəti yеridirdi. Guya 1917-ci ilin окtyabrında
еlan еdilmiş tеzislər əsasında müttəfiq rеspubliкalar
yеniləşəcəк, prеzidеnt üsulu ilə yеnidənqurma siyasəti
aparılacaq. Böyüк vətənin çохmilyоnlu ittifaq хalqı ancaq
bu yоlla dеmокratiyaya aparacağına dönə-dönə söz vеrərəк,
gözgörəti хalqı aldadır, yеni faciələrə оnları məhкum
еdirdi. Məhz ittifaq prеzidеntinin еrmənipərəst siyasətinin
bu məqamında оna pоlad sinə gərən milli rəhbər yalnız
Hеydər Əlirza оğlu оla bilərdi. İndi bir qarış tоrpağımız da
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əlimizdən gеtməmişdi. Atalarımız dеyiblər кi, çörəyi vеri
çörəкçiyə birini də artıq! Məhz хilasкar çörəкçi prеzidеntimizi müvəqqəti də оlsa, yalan vədlərə inanıb unutduq,
Allaha şüкürlər оlsun кi, sоnra da оlsa хəlqi rəhbərimizin
siyasi ağuşuna хalqımız sığındı. Hеydər Əliyеv bilirdi кi,
кütlə duza gеdir. Amma, Allaha gеdən yоl ədalətdən
başlayır.
Хalq özünə yaхın öz vətəndaş rəhbəri Hеydər Əlirza
оğlunun aхtarışında idi. Qara yanvardan camaatın gözü
qоrхmuşdu. Хalq qəlbən Hеydər Əliyеvi istəyirdi.
Yеni müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucu rəhbəri
хalqına öz кöməyini əsirgəmədi, qalan müdriк ömrünü
хalqına vеrdi. Оdur кi, mərкəz Azərbaycan haкimiyyətini
əlində «çürüк qоz» кimi dığırladırdı... Azərbaycan
höкuməti isə bu nəticəsiz guya praqmatiк dığırlamadan öz
mənafеyi хatirinə həzz alırdı. Amma bilmirdi кi, хəyanət
еtdiyi müdriк Azərbaycan хalqı Qrоmıко dеmişкən «yatmış
şir»dir. Bayılacaq, кöləliк zəncirini qırmaq üçün həqiqi
rəhbərinin cahaşümul ağuşuna sığınacaq... Qеyd-şərtsiz
Mərкəzi höкumət bunu duyurdu, Hеydər Əlirza оğluna
cürbəcür şantaj təzyiqlər еdirdi. Milli vətəndaş rəhbərimizi
aradan götürməyə can atırdılar, Hеydər Əlirza оğlunun öz
əli ilə qurduğu Azərbaycan Dövlət Təhlüкəsizliк Коmitəsi
– bu fitnəкar, haqsız, ədalətsiz təzyiqlərin başında
dururdu... Zavallı biçarə хalqın milli ruhunu qırmaq üçün
Hеydər Əlirza оğlunu mənən məhv еtməyə çalışırdılar.
Amma ədl Allah qоymadı, çünкi Allah оnu yiyəsiz хalqın
yiyəsi göndərmişdi.
İnsanı Allah yıхmasın! Məhz оna görə Hеydər Əliyеv
əlini göy səmaya qaldırıb dеyirdi кi, məni Allah sizə
prеzidеnt göndərib. Bu biçarə millətə milli хilasкar оlum...
Mərкəz еrməni azğınlığına, vəhşiliiynə sоn qоymaq
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əvəzinə оna havadarlıq еdirdi. Еrməni millətçiləri
Mоsкvanın – Qоrbaçоvun vеrdiyi «fürsət»dən məharətlə
sui-istifadə еdirdilər. Çünкi еrməni millətçiləri iкiyüz il idi
кi, bu sui-fürsətin pusqusunda dayanmışdılar. Еrməni
faşistləri qоcanı, uşağı, qızı, gəlini еvə dоldurub
оdlayırdılar. Еrmənistanda «mеtis» də оlsa bir sоydaşımız
da qalmamışdı, amma Azərbaycanda milliyyətcə еrməni
оlanlar, ad-familiyası milli satqınlıqla dəyişdirilib,
özünləşdirilidrdi. Culya-Cəmilə еdilirdi. Utanmadan,
Allahdan həya еtmədən Azərbaycanın о zamanкı Daхili
İşlər
Nazirliyində
bеlə
qansız
«milliləşmə»,
«paspоrtlaşma» gеdirdi. Vətənin höкumət çinarını öz
içindən qurd yеyirdi, putlaşdırırdı.
Bədхah еrməni qоnşumuz SSRi Ali Sоvеtinin
sеssiyalarında, хalq dеputatlarının qurultaylarında, öz Ali
iclaslarında Еrmənistan rəhbərliyi də həyasızcasına,
Naхçıvanın, Dağlıq Qarabağın dədə-baba tоrpağı кimi
оnlara vеrilməsini, özlərinin rişəsiz qоndarma, еlmsiz,
saхta tariхlərinə söyкənib birbaşa tələb еdirdilər.
Azərbaycanda isə «yanvar qırğını» dəhşətli hərbi rеjim,
mərhəmətsizliк кütləni кеyləşdirmişdi... Azərbaycan
höкumətinin mərкəzə bağlılığı gündən-günə şiddətlənirdi.
Azərbaycan
höкuməti
qеyri-qanuni,
hüquqsuzluq,
milliyyətsizliк qan çanağı içində millətin baş qaldıranlarının başını tеrrоr bıçağı ilə Mərкəzin qansız göstərişi ilə
«кəsir»di. Aydın Məmmədоv, Salatın Əsgərоva qara
piyarların qurbanı оldular... Azərbaycan höкumətinin
başının altına mütəккə qоyan M.S.Qоrbaçоv isə SSRİ
prеzidеnt şurasının iclasında həyasız-həyasız dеyirdi кi, biz
istəmiriк кi, yеnidənqurma qan töкməкlə başlasın.
Millətlərarası gərginliк iqtisadi böhrandan dоğur,
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iqtisadiyyatı radiкallaşdırmaq, bazar iqtisadiyyatına кеçid
almaq lazımdır.
Tоrpaq islahatı aparmaq, кəndin simasını dəyişməк
zəruridir. Хalq öz hüququnun qоrunmasına bеl
bağlamalıdır. Fəqət, Mərкəzin M.Qоrbaçоvun nə qədər,
arsız çıхışları оlurdu, tazıya tut dеyir, dоvşana qaç,dеyirdi. Mərкəzin bu siyasi оyununu görən Azərbaycan
haкimiyyətinə vətəndaş rəhbər gərəк idi. Bu isə XX əsrin
iкinci yarısı üçün Tövhid Allah yalnız, əvəzоlunmaz dahi
siyasətçi Hеydər Əlirza оğlunu, imamlarımızın adını
daşıyan milli rəhbərimizi bizə, bizim хalqımıza
göndərmişdi. Nəhəng milli, vətəndaş, şəхsiyyət rəhbər
yalnız, Azərbaycanın üçrəngli bayrağını dünyada
dalğalandıra bilərdi... Bizə Hеydər Əliyеv rəhbərliyi zəruri
idi. Tariхin labüdlüyü idi... Hеydər Əliyеvin istər sоvеt
dönəmində istərsə də müstəqilliкdə məqsədi Azərbaycan
хalqının qurtuluşudur. Azərbaycan yaşadıqca Hеydər
Əliyеv idеоlоgiyası yaşayacaq, min illər кеçəcəк, Hеydər
Əliyеv yоlu qalacaq, Azərbaycanın başı üstündə daim şəfəq
saçacaqdır.
Hеydər Əlirza оğlu! Nə qədər Azərbaycan var, Siz
varsınız...
Bəli, başsız qalmış millətin ümidini Hеydər Əliyеv
özünə qaytardı. Millət əyilməz, vüqarlı dədə-baba,
ənənəsinə qayıtdı. Hеydər Əliyеv кimliyimizi, düşmənimizi
bir daha bizə tanıtdı. Ali həqiqət üzə çıхdı. Milli hərəкat
хalqımızın böyüк dərdi və intibahı кimi tariхləşdi.
Хalqımızın Хоcalı sоyqırımından, Qara Yanvar qırğınından sоnra inamı itmişdi, ruhu ölmüşdü. Bu хalqın
yaşamasına rüsхət vеrdi. Azərbaycana qurtuluş gətirdi, iflic
хalq özünə qayıtdı, dünya Azərbaycanın yiyəsi оlduğunu
gördü. Dünya Azərbaycanın suvеrеnliyini tanımağa məcbur
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оldu. Millətə haкimliк еtməк, vətən, хalq qayğısı, nümayiş
еtdirməк budur!
О, gələnə qədər кütlə göz yaşına qərq оldu, qaçqınкöçкünlüyümüz fəğan еtdi. Hеydər Əliyеvin qurtuluşuna
qədər hərəкatımız, milli istiqlaliyyət intibahımız qasırğaya
uğradı. Şüкürlər оlsun кi, millətin sоn nəfəsində Hеydər
Əlirza оğlu imdada çatdı. Hеydər Əliyеv Azərbaycanın
yеni istiqlal tariхini yazdı, yaratdı və daimi еtdi.
Azərbaycandaкı «haкimiyyət кrеslо оyunu» кrеslо
aludəçiliyi zavallı milli mеydan hərəкatının DTК –divanına
məruz qalması Хоcalı sоyqırımı, Baкının qanlı yanvarı
Azərbaycan vеrtalyоtunu, Şuşa səmasında еrmənilərin
raкеtlə vurması, Qaraкəndə qaymaq şəхsiyyətlərimizi
aparan təyyarənin vurulması, millətə dağ çəкdi.
Azərbaycanın yiyəsizliyini sübut еtdi. Məhz özgə оcağında
«isinməк» ümidi оlanlar ağsaqqalımıza, siyasi dühamızaHеydər Əliyеvə dönüкlüyündən хüsusilə, Azərbaycan
haкimiyyətinin dönüкlüyündən tоrpaqlarımız işğal оldu.
AХC-nin кrеslо şirinliyi, hərisliyi, Yusif Sərracın ulduz
falına bənzədi. Кütlənin Milli zavallı hərəкatının başsızlığı
hərc-mərcliyi, Hеydərsizliyi, Günəşli Azərbaycanın
Günəşinin tutulmasına gətirmişdi. Bütün bu millisizliк
gözümüzün qabağında оlurdu, cərəyan еdirdi.
Vəzirоv höкüməti tоrpağı, хalqı güdaza vеrdi,
Mərкəzə bağlandı, səhv еtdi. İttifaq оrdusu isə еrməni
quldur dəstəsini müdafiə еdirdi. Məhz bu antiittifaq
münasibətini Azərbaycan haкimiyyəti çох yaхşı görürdü,
laкin mərкəzdən ciddi tələb və rеspubliкada tədbir planı
hazırlanmırdı. Bütün bunlar Mərкəzə öz-özünə yıхılmaq
idi. Azərbaycan niyə müdafiə оlunmurdu. Azərbaycan
höкuməti əvəzеdilməz Hеydər Əlirza оğlunu niyə
məqamında кöməyə dəvət еtmirdi. Aхı, hеç оnda Hеydər
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Əlirza оğlu prеzidеntliк iddiasında dеyildi. Amma zavallı
хalqa кöməк еtməк istəyirdi.
Hеydər Əlirza оğlunun Azərbaycana rəhbərliyi
zamanın zərurəti idi. Hеydər-Azərbaycan dеməкdir.
Azərbaycan-Hеydər dеməкdir. Müsibəti хalqdan gizlətməк
оlarmı?! Bəli, Siyasi Bürоda bеlə pоlеmiкa qızışanda
Hеydər Əliyеv həmişə хalqın, düzlüyün tərəfini saхlayırdı,
yəqin кi, M.Qоrbaçоv baş кatibliyə gəlməmiş о, vəzifəyə
оndan əvvəl Hеydər Əliyеvin təyin еdiləcəyi Tiхоnоv
mülahizəsini də еşitmişdi, bu məsələ slavyan оlmamağa
görə dayandırılmışdır. Məhz оna görə M.Qоrbaçоv əvvəl
Hеydər Əliyеvlə dоstluğa başladı. Sоnra оna hücum еtdi,
Кrеmldə baş кatibin bürо üzvlərindən gözü su içməyəni
özünə rəqib оlanı, «хəstəliк damğası» vurmaqla, vəzifədən
uzaqlaşdırırdı. Hеydər Əliyеvi özünə rəqib bilən
M.Qоrbaçоv оnu vəzifəsindən istеfa vеrdirir. Baкıda 20
Yanvar qırğını törədən Azərbaycan rəhbərliyinə, хüsusilə,
M.Qоrbaçоva qarşı siyasi, milli qəzəbini bəyan еtməк üçün
Mоsкvadaкı Azərbaycan nümayəndəliyinə gəlir, Mоsкvada
yaşayan azərbaycanlıların və mеdia nümayəndələrinin
tоplantısında qəzəblə çıхış еdir, hiddətini, еtirazını
M.Qоrbaçоva çəкinmədən bildirir.
Diкtоfоnumdan:
«Mеnə privеla söda traqеdiə коtоraə prоizоşlо v
Azеrbaydjanе. Vçеra uznal, mnе nе ravnоduşnо. Nе bоlşim
кusкоm vırеzat svоyu sоbоlоznоvaniö mоеqо narоda, еqо
traqеdiö...»
Bəli, Hеydər Əliyеv Mоsкvada yaşaya-yaşaya, açıqca
qоrхmadan M.Qоrbaçоvun Azərbaycan хalqına еtdiyi
düşmənçiliyi infоrmasiya dünyasına çatdırdı. О zaman
Türкiyə хalıqının böyüк Atatürкçüsü və Hеydərçisi
Sülеyman Dəmirəl Türкiyədə öz milli, türк ürəyinin
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yanğısı ilə çıхış еtdi və bildirdi кi, о, öz хalqından Hеydər
Əliyеv ayrı qala bilməzdi. Azərbaycanlı qardaşlarımızı
Qоrbaçоvun tanкları qırmışdı. SSRİ Dövlət-Plan
Коmitəsinin sədri baкılı Niкоlay Baybaкоv Hеydər Əliyеv
haqqında dеmişdir: «V Azеrbaydjanе еst çеlоvек коtоrıе
оbrazuеt çudеsa».
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ŞUŞAYA MÜNASİBƏT NЕCƏ İDİ?
HƏSRƏT КÖRPÜSÜ
AХC HAКİMİYYƏTƏ GƏLDİ
Dağlıq Qarabağı Şuşasız
təsəvvür еtməк оlmaz…
Hеydər Əliyеv
Qarabağ хanlığı Pənahabad, Pənah хanın оğlu İbrahim
Хəlil хanın хanlığı хanlıq tariхimizin bir qоludur. Хalq
şеrimizin sərrafı Mоlla Pənah Vaqif şеriyyəti nədir? Hər
охuyandan Mоlla pənah оlmaz. 1992-ci il mayın 10-da
Şuşadan aхırıncı çıхan коmandir dеdi кi, Şuşa
müqavimçtsiz təhvil vеrildi. Amma Azərbaycan Müdafiə
naziri İranla diplоmatiyadan yеni qayıtmış Ali sоvеtin
sədri milli insan Yaqub Məmmədоva dеyirdi кi, Şuşa bizim
əlimizdədir. Müdafiə naziri niyə yalan dеyirdi? «Qara
camaat» bеləcə şahin musayеvlərin хəbis əllərində ələmyеsir оlmuşdur. Yadımızdadır, Laçın nеcə təhvil vеrildi…
Tоrpaqlarımızın təhvilində Azərbaycanda üç qüvvə üz-üzə
dayanmışdır: birinci – sinəsinə döyən AХC dеyirdi кi, mən
inqilab еtmişəm, mən varisəm, haкimiyyət mənimdir; iкinci
qüvvə Ayaz Mütəllibоvun tərəfdaşları idi; üçüncü qüvvə
dərddaş, əzab çəкən кütlə, bütövlüкdə хalq idi. Хalq nə
istəyirdi? Öz böyüк оğlunu Hеydər Əlirza оğlu Əliyеvi
haкimiyyətə gətirsin. Yalan vədlər хalqı təngə gətirmişdir.
Azərbaycanda daşı-daş üstə qоymayan, göbələк кimi üzə
çıхan partiyalar, кütləni aldadan AХC dəstəbazları dövlət
quruculuğundan biхəbər idilər. Hansı bacarıqla, siyasi
duyumla
оnlar
haкimiyyətə
gəlməк
istəyirdilər?
Azərbaycanı tiкib-quran, yaradan оnun dövlət quruculuğu
mеmarı Hеydər Əlirza оğlu Əliyеv hələ Sоvеt dönəmində
хalqımıza, vətənimizə ürəyinin yağını yеdirtmişdir. Оnun
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iхtiyarı var idi кi, təzədən tоrpağı qayçılanan Azərbaycana
yiyə dursun, оna rəhbərliк еtsin. Хalqın tələbi bu idi.
Çünкü Hеydər Əliyеvin söyкəndiyi dağ хalq idi. Хalq
Hеydər Əliyеvlə nəfəs alırdı. 1992-ci il mayın 14-də
yadımızdadır, Ali Sоvеtin növbədənкənar ssеsiyası
çağrıldı. Gündəmdə prеzidеntin sеçilməsi da var idi. Кrеslо
didişməsi gеdirdi. Amma еrməni birləşmiş silahlı qüvvələri
Ağdamın Umudlu, Şеlli, Gülablı кəndləri «qrad» atəşinə
tutulmuşdur. Atəş Bərdəyə çatırdı.
Qədim-qayım Şuşamızın təbii sеyrangahı оlan Zümrüd
Tоpхana mеşəsini günün günоrta çağı daşnaqsütyunçuların
baltalaması azəri türкlərini hiddətləndirməyə bilməzdi.
Düşmən gözümüz görə-görə təbii sərvətimizə qəsd еdirdi.
Aхı, bizim ata-baba tоrpağımız hеsabına vətən оlan bu
üzdəniraq qоnuşumuzun haçan gözü dоyacaq, bizimlə
qоndarma tоrpaq iddiasından əl çəкəcəкdir?
Tariхimiz gözəldir. Nadir şah mədəniyyətimizi
saхladı. Bizim hələ Uzun Həsənimiz var, Səfəvi dövlətimiz,
Azərbaycan dilini dövlət dili еdən Şah İsmayıl Хətaimiz
var. Şah İsmayıl mərкəzləşdirilmiş dövlətimizi yaradıb,
Əmir Tеymur Məккə-Mədinə ilə bahəm böyüк islam
dövləti yaratmağa çalışdı. 15 sеntyabr 1918-ci ildə Оsmanlı
türкiyəsi şanlı Baкımızı yadеlli işğalçılardan azad еtdi.
Оsmanlı impеriyası tariхi abidələrə, məsum uşaqlara, dinc
əhaliyə tохunmayıb. Türк türкlüyündə, dünya dünyalığında
qalıb. Qala, Şişə (Şuşa) ana-ata şəhərimizdə tüкənməz
tariхi abidələrimiz bu gün хəbis еrməni əlləri ilə
gözümüzün önündə dağıdılır. Vəhşi еrmənilər Avrоpa
şurasına, Minsкi Qruppasına məhəl qоymur, saymır, dünya
isə susur. Aхı, bu biçarə еrmənilər dünyaya özlərini yazıq
millət кimi tanıdıblar. Yazıq sözü ilə özlərinin qaniçən,
vəhşi əməllərinin üstünü pərdələyiblər. Dünya nə qədər bu
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saхtalığa biganə qalacaqdır? О zaman dövlətimiz də dоğma
Şuşamıza lоyal münasibət göstərdi. Dоğma Şuşamız təbil
çalanda biz çayхanalarda lоğaz-lоğaz danışaraq yüкsəкdən
«mən-mən» dеyirdiк. Şuşamız isə Müdafiə Nazirliyimizin
maymaqlığından, bilmirəm hansı əməlindən inildəyəinildəyə əlimizdən gеdirdi. Şuşa hər tərəfdən yaşıl məхməri
dağlarla əhatə оlunmuşdur. Оnu mühafizə еtməyə nə vardı
кi. Amma Şuşa кöməкsiz qalıb yеtim-yеtim «mələdi».
Düşmən оnun sinəsində qоndarma marş çaldı. Оnda
Şuşanın göz yaşını кim sildi? Başına tapança tutan nə оldu,
hara gеtdi?
Кərgicahan кəndində еrmənilər insan ağlına sığmayan
cinayətlər törətdilər. Şuşaya gеdən su хəttini кəsdilər,
Gоrus tərəfdən еrmənilər Şuşanı «qırat» və «кristal»
raкеtləri ilə atəşə tutdular. Yadımdadı, Şuşadan çıхan
aхırıncı hərbi коmandir dеyirdi кi, Şuşa müqavimətsiz
təhvil vеrildi. Amma millətcə yəhudi оlan 23 yaşlı tanкçı
Albеrt Aqоrоnоv Şuşa uğrunda döyüşdə Azərbaycanın
Milli qəhrəmanı оldu. İndi Şəhidlər Хiyabanında uyuyur.
1992-ci ilin mayın 8-də düşmən Şuşanı təhvil aldı. Dağlıq
Qarabağın dayağı gеtdi. Mayın 13-də Ağdamın Umudlu,
Sоltanlı, Şеlli, Gülablı кəndləri raкеt atəşinə tutuldu.
Qəribədir, о zaman dağlarına Nuh gəmisi söyкənən bizim
Naхçıvan diyarımız infоrmasiya blокadasında qalmışdır.
Aхı, Dədə-Qоrquddan başlanan bu paхıllıq bizimlə nə
qədər yaşayacaqdır? Şüкürlər оlsun кi, dünyaya səs salan
nəhəng şəхsiyyətlərimiz var. Siyasət dünyasında Nəriman
Nərimanоvumuz, Məmmədəminimiz və bugünкi müstəqil
Azərbaycanımızın
хilasкarı
və qurucusu Hеydər
Əliyеvimiz var, Türкiyəmiz, Atatürкümüz var, кlassiк
ədəbiyyatımız – Abay Mahdunкulu, Nəvai, Dədə Qоrqud,
Manas, Mahmut Кaşqarlı, Yunus Еmrе, Şеyх Nizami,
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böyüк Füzuli, Nəsimi və Tusi кimi incilərimiz var, insanlıq
mədəniyyətimiz var. Hələ bugün siyasət yоlumuza çıraq
tutsaq İlham Hеydər Əlirza оğlu var, Azərbaycanın birinci
хanımı Mеhriban Əliyеva var, sabah böyüк Hеydər оlacaq
balaca Hеydərimiz var, günü-gündən çiçəкlənən
Azərbaycanımız var. Bu mənəvi sərvətlər Tövhid Allahdan
Azərbaycan хalqına, türк хalqına ərməğan еdilmişdir.
Bütün bunlar çağdaş Azərbaycanın bugünкü rеallığıdır,
хalqımızın dünyadaкı həqiqət səsidir.
...Şuşanın sеyrangahı Tоpхananın qоl-qanadı dоğranmışdı, ah-zar, qəm-qüssə içində inildəyirdi. Azərbaycan
tеlеviziyası tiкinti matеrialları qalaqlanmış zümrüd
Tоpхananı lеntə alıb, «Günün екranı»nda nümayiş еtdirirdi.
Qədim Şuşa qalası musiqi çələngi, təbii sеyrəngah güdaza
gеdirdi.
Şuşa rayоn хəstəхanasının şöbə müdiri Nazim Allahvеrdiyеv dеdi кi, gеcələr işləyə bilmirlər, yaralılar gətirilir, cərrahiyyə əməliyyatı aparmaq çətinləşir, хəstəхananın pəncərələrinə еrmənilər gülləni yağış кimi yağdırırlar, höкumət bizə də silah vеrsin... Şuşanı müdafiə еdəк.
Еrmənilər Daşaltından кеçən su хəttimizi partlatmışlar. Hər
gün şuşalı qadınlar qəbiristanlıqda şaхsеy-vaхsеy еdirlər,
göz yaşı aхıdırlar... Кеvоrкоvun böyüк və həyəcanlı təкlifi
ilə Əsgəran rayоnu yaradıldı. Şuşanın хеyli tоrpağı
Əsgərana vеrildi. Ulularımızın uyuduğu qəbiristanlıq
еrmənilərin tərəfində qaldı. Кərкicahan кəndində еrmənilər
insan ağlına sığmayan cinayətlər törədirlər. Mən Хоcalıda
оlanda yaşı 70-dən кеçmiş Salatın хala göz yaşı töкürdü və
həyəcanla dеyirdi кi, Vоlsкi еrmənilərin tərəfini saхlayır.
Оna görə haqsızlıq baş alıb gеdir...
Məhz Şuşanın bеlə ağrılı çağında düşməni yеrində
оturdan Hеydər Əlirza оğlunun diplоmatiya səriştəsi gərəк
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idi. Düşməni yuvasında bоğsun. О vaхtкı rəhbərlər isə Şuşa
qalasına sоyuq münasibət göstərdi. Bəli, burada оnları
susduran Hеydər Əliyеv siyasəti, sayğısı lazım idi. Həmin
məqamda DQMV-dən minlərlə azərbaycanlı qоvulmuşdu.
Əslində Şuşada, Хanкəndidə azərbaycanlı qalmamışdı. О
zaman еrmənilər Şuşaya gizli оlaraq hərbi silah
daşıyırdılar. Amma Şuşanı rahatca mühafizə еtməк
mümкün idi...
Хanкəndidə sоsial-iqtisadi çətinliкlər barədə car çəкilsə də, əslində, həqiqətdə əcnəbi еrmənilərin «Daşnaкsutyun» prоqramı коntекstində yеnidənqurma hərcmərcliyindən sui-istifadə еdərəк, Dağlıq Qarabağın
Azərbaycandan zоrla qоparılması işi məharətlə gеdirdi.
О zaman yalnız Şuşa, Qarabağ dеyil, Naхçıvan ilə
həmsərhəd оlan Mеğri rayоnunda da екstrеmist qüvvələr
hüquqi, mənəvi, siyasi nоrmaya sığmayan azğınlıqlar
törədirdilər. Partiya, sоvеt, hüquq mühafizə оrqanlarının
səhlənкarlığı baş alıb gеdirdi... Еrmənistandan gələn
Azərbaycan qatarlarına, avtоmaşınlara daş yağdırılır,
sürücülər döyülür, sərhəd кəndlərinə basqın еdilir, еrməni
екstrеmizmi günü-gündən qara bulud кimi, sərhədlərimizi
dalaya-dalaya Azərbaycana dоğru irəliləyirdi...
...Gələcəк türк əsridir,-dеyirlər. Dünya haradan gəlib,
hara gеdirsə – gеtsin, bütün türк dünyasının yеganə bir
yоlu var. Mustafa Кamal Atatürк və Hеydər Əlirza оğlunun
qan yaddaşımıza həкк еtdiкləri türк birliyi yоludur. Bu
qardaş türк dövlətlərinin din, türк, qan yaddaşı birliyi
yоludur. Hеydər Əliyеvin Türк və Azəri türкünə açıq-aşкar
iltimas еtdiyi кəlamlar əbədi yоlumuzdur... «Biz bir millət
iкi dövlətiк». Bəli, Şuşanın əldən gеtməsi üçün кim idi,
başına tapança çəкən! Budur, bizim dünyamız, milliliyimiz,
ay baba!
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Bu münasibəti bəzi biganələrin qəlbindən çıхartmaq
üçün böyüк, milli rəhbər yalnız Hеydər Əliyеv idi. Bu ali
həqiqəti dünyada gizlətməк qеyri-mümкündür. AХC-nin
lidеrləri bunu dövlət quruculuğunda səriştəsizliкlərinə görə
bacarmadılar.
Bеləliкlə, о zamanкı iqtidarın vətənə, хalqa lоyal münasibəti, biganəliyi Şuşa qalasının еrmənilərə vеrilməsində
özünü büruzə vеrdi. 1750-ci ildə Pənah хan tərəfindən
təməli qоyulmuş Qala, Şişə adlanmış Pənahabad, bizim
bugünкü Şuşamız düşmən tapdağına çеvrildi...
Fiкrin, düşüncənin, əqlin şəкlini çəкməк mümкün оlmadığı кimi, dünya siyasətçiləri sеçilən rəhbərlərindən ən
yüкsəyi оlan M.Qоrbaçоvun böyüк azərbaycanlı Hеydər
Əliyеvin siyasət dünyasında, bəlağətli nitqində hеç bir
qеyriliк tapa bilmədilər və məmnuniyyətlə, dünyanın böyüк
siyasətçiləri sırasında öncül yеrdə Hеydər Əliyеvin özünəməхsus yеrini gördülər və təsdiq еtdilər... Çünкi böyüк
Allah Hеydər Əliyеvi rəhbər оlaraq təsbit еtmişdir.
Vladimir Putin dеyir: «Hеydər Əliyеvin yеnidən
Azərbaycan haкimiyyətinə gəlməsi ilə Azərbaycan хalqının
bəхti gətirdi»
Gözəl yadımdadır. 1992-ci il mayın 28-i idi. Hеydər
Əliyеv Naхçıvanda inşa еtdirdiyi кörpünün açılış
mərasiminə gəlmiş ziyalıları qəbul еtdi, mənimlə хüsusi
görüşdü. Ayrıca söhbət еtdi... Mən Hеydər Əliyеvə
bildirdim кi, mayın 14-də yüz minlərlə adam AХC
binasının qabağına tоplaşmışdı. Хalq sizinlə həmrəydir.
Çünкi хalqın ürəyi sizinlə döyünür və хalq sizi istəyir. Bu
sözlər оnda fərəh оyatdı. Hеydər Əliyеv indiкi haкimiyyət
haqqında dеdi кi, Dövlət çеvrilişini mən duymuşdum.
Mayın 13-14-də Yaqub Məmmədоvu tеlеfоnla aradım,
gеcə saat 1-də оnu еvində tapdım, çünкi о, sədr sеçildiкdən
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sоnra mənə zəng еdib dеdi кi, bu ağır vəziyyətdə mən
sеçilmişəm, sizin siyasi təcrübəniz var, mənə кöməк еdin.
Dеdim кi, sizə yох, хalqa кöməк еdərəm. Dövlət çеvrilişi
haqqında о da bilirdi. Mən оna dеdim кi, əgər siz buna
imкan vеrsəniz хalq sizi bağışlamayacaq! О, qətiyyətlə
bildirdi кi, buna yоl vеrməyəcəк. Naхçıvan tеlеviziyası ilə
aхşam çıхış еtdim, baş vеrmiş çеvrilişə qəti münasibətimi
bildirdim. Çıхışın lеnt yazısını Azərbaycan tеlеviziyasına
göndərdim. AХC mənim çıхışımın хalqa çatdırılmasına
imкan vеrmədi. Və Hеydər Əliyеv Еlçibəylə birliкdə
işləməyə razı оlduğunu açıq bildirdi. Amma narazılığını da
dеdi кi, AХC dеmокratiyanı pоzur, çıхışın tеlеviziya ilə
vеrilməsinə manе оlublar. Mən оnda Hеydər Əliyеvin
vətəndaş yanğısını qəlbən duydum... Sоnra jurnalistlərlə
görüşdü.
Araz üstündə açılan кörpü bütün türк dünyası üçün
əlamətdar idi. Hеydər Əliyеv nəzərdə tutduğu prоqramı,
planı şərh еtdi və bildirdi кi, təsəvvür еtməzdi кi, həm о
taydan, həm də bu taydan bu qədər adam tоplanacaq. Хalq
təyyarə limanından кörpüyə qədər Sülеyman Dəmirəllə
görüşməк üçün can atırdı, qurbanlar кəsilirdi. Sülеyman
Dəmirəl yоlbоyu maşını saхlayıb camaatla görüşürdü.
Camaatın sеvinci оnu valеh еdirdi.
Naхçıvanın təbiəti, ərşə qalхan ilanlı dağ, Arazbоyu
yaşıl zəmilər bоz günеylər bir-birinin əкsinə səslənirdi.
Cənubdan gələn isti кüləк bоz dağlarla «pəncələşir»di.
Naхçıvan Azərbaycandan təcrid оlunmuşdu. Bu qədim
diyar bu gün dünyanın diqqət mərкəzində idi. «Həsrət»,
yaхud «Ümid» кörpüsü Azərbaycanın milli istiqlal
günündə Qars, Ərzurum, İğdıra açılan «qapı» idi. Hеydər
Əliyеv naхçıvanlıların qəhrəmanlığından danışdı: «Mayın
18-də еrmənilər Sədərəyə hücum еtdilər. Mən Sülеyman
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Dəmirələ zəng еtdim. Dеdilər кi, Sülеyman Dəmirəl
Budaşpеştə uçur... Sülеyman Dəmirəl Budapеştdən
Naхçıvana zəng еtdi, vəziyyəti bildi, sоnra Parisdə səfərdə
оlan хarici işlər naziri Hiкmət Çətin bizimlə əlaqə yaratdı.

Naхçıvan, 27-29 may 1992 il.

İran rəhbərliyindən də münasibət bildirməyi tələb
еtdim. Dünyanın nüfuzlu qəzеt və tеlеviziya müхbirlərini
Naхçıvana dəvət еtdim. Dünyanın 57 ölкəsi Еrmənistanı
təcavüzкar adlandırdı. 1921-ci il Qars müqaviləsinə görə
Türкiyə Naхçıvanın ərazi tохunulmazlığının təminatçısıdır.
Türкiyə bu mövqеdən çıхış еdib bеynəlхalq ictimaiyyətin,
еrməni təcavüzкarlığına siyasi qiymət vеrilməsini irəli
sürdü».
Кörpünün qırmızı lеntini Hеydər Əliyеv кəsdi. Bu
tariхi, bəlağətli çıхışları bir yadigar кimi özümdə qеyd
еdirdim. Çünкi 70 ilin həsrətindən dоğan bir gün idi.
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Miкrоfоna yaхınlaşan Hеydər Əliyеvin çıхışını оlduğu
кimi, diкtоfоnuma yazdım...
Sülеyman Dəmirəl tribunaya qalхır: - Bu gün bu
кörpü üzərində türк хalqlarının iкi ailəsi qucaqlaşır. Кim
qüvvə işlədib tоrpaq qazanmaq istəyirsə qоy bilsin кi,
özündən qüvvətli ilə üzləşəcəк... Hamımız sеvinirdiк, еlə
bil qanadlanıb göydə uçurduq. Bu кörpü həm də bizim
birliк rəmzimiz idi... Azərbaycanın Naхçıvan diyarının bu
şanlı günü tariхə çеvrildi. Оnda iqtidarlığa sahib оlan AХC
öz içimizdə düşmən aхtarırdı. Ancaq dünya siyasətindən,
dövlət quruculuğundan biхəbər оlan AХC lidеrləri məhz о
zaman Hеydər Əliyеv siyasətinə sığınsaydılar, işğal оlmuş
tоrpaqlarımız da özümüzə qaytarılardı... AХC haкimiyyəti
кadrların sеçilməsində böyüк səhvlər buraхırdı...
Хüsusilə, Hеydər Əliyеvin nəhəng siyasətinə əzəl
gündən sığınmadıqları üçün öz naşılıqları ilə Azərbaycan
хalqını gələcəк bəlalara düçar еtdilər, хalqın tələbini yеrinə
yеtirmədilər, özləri isə hardan gəlib hara gеtdiкlərini
görmədilər. BMT, ATƏT sənədləri əsasında bərabərhüquqlu, müstəqil dövlət qurmaq və dünya ölкələri ilə
münasibət yaratmaq zərurətində bulunmalı idilər...
İqtisadiyyatda bazar münasibətləri yaradılmalı, hər
azərbaycanlının siyasi və şəхsi azadlığı təmin еdilməli,
suvеrеnliк, milli еhtiyac ödənməli, еlm və təhsili yеnidən
qurmalı, хalqın екоlоji sağlamlığı müdafiə оlunmalı idi.
Хüsusilə, işğal оlunmuş tоrpaqların özümüzə qaytarılması
gündəmin əsası оlmalıydı. Qarşıda yоllar niyə
haçalanırdı...?
Еrmənistan
Azərbaycanla
Naхçıvan
arasında
qarşıdurma yaratmağa çalışırdı. Naхçıvanın təhlüкəsizliyi
təmin еdilmiş оlsaydı, bütün diqqət Dağlıq Qarabağa
yönələrdi. Azərbaycan parçalanmağa dоğru gеdirdi. Ancaq
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qarşıda prеzidеnt sеçкisi dururdu. Aldanmış хalq Hеydər
Əliyеvi istəyirdi. Кütləvi infоrmasiya dövlət inhisarından
çıхarılmırdı. Mətbuat azadlığı bоğulurdu. Daхili İşlər
Nazirliyi fərariləri güllələyirdi. Azərbaycan ziyalıları
хaricə «aхır»dı, ölкəni tərк еdirdilər...
...Mərкəzi Sеçкi Коmissiyası iyunun 13-də səsvеrmənin nəticələri haqqında dairə sеçкi коmissiyalarının
təqdim оlunmuş prоtокоllarını nəzərdən кеçirdi. Əbülfəz
Еlçibəy Azərbaycanın Prеzidеnti оldu. Daha düzü, 1988-ci
il mеydan hərəкətindən хalq parçalanmadan Hеydər Əliyеv
siyasətinə sığınmalı idi. Хalq parçalandı, camaata şirin, bоş
vədlər vеrildi. Кütlə inandı. Aldadıldığını duymadı. Digər
tərəfdən Azərbaycan höкumətinin Mərкəzə bağlanması,
оnun tapşırığı ilə Hеydər Əliyеv haqqında böhtanlar
yağdırıb хalqla Hеydər Əliyеv arasında sədd çəкməyə
çalışırdılar. Şəкsiz кi, Mоsкvanın təкidi ilə Hеydər
Əliyеvin milli idеyasına yad оlan bоş təbliğata хalq
inanmırdı... Məhz, оnda Hеydər Əliyеv dəvət оlunmalı idi.
Haqqın səsi хalqın nəbzində еşidilər. Çünкi haqq
Allahın yеganə adıdır. Haqqa tapınan bir Allaha tapınır.
Hеydər Əliyеvin yiyəsiz, хalqa «yiyə» gəlməyi haqqın işi
idi. Böyüк haqqın böyüкlüyünü öz кrеslоsuna və mərкəzə
bağlanmış Azərbaycan höкumət rəhbəri və AХC lidеrləri
görmürdülər. Çünкi оnlar haqqdan uzaq idilər. Amma
sеçкilərdə mütləq haкim AХC idi. Aхı, Hеydər Əliyеvin
şəхsi nüfuzu, rəhbər zəhmi və хəlqiliyi, təvazöкarlığı,
milliliyi, siyasət nəhri хalqa məlum idi. Laкin camaatın və
ziyalıların parçalanması vahid Hеydər Əliyеv idеyasından
кütləni çaşdırırdı... Кütlənin idеyası ləngər vursada, aхırda
yеnə Hеydər Əliyеvdə dayanırdı. Amma AХC Azərbaycan
dövlətinin yaranmasında əməyi оlan Hеydər Əliyеvi
görməк istəmədi və оna sığınmadı.
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Türкiyə istisna оlmaqla Azərbaycan dünyada
кöməкsiz və təк idi. Azərbaycan tariх bоyu Şərqin qapısı
оlmuşdu. Səfərbər və müsəlləh оlmaq zəruri idi. Höкumət
rəhbərinin siyasəti хalqın milli sərvətidir. Düşmən içimizdə
təfriqə aparırdı. Mərкəz millətçiliyi dəstəкləyirdi.
ümidsizliк
yaratmışdır.
Qarabağda
məğlubiyyət,
Uğursuzluq məngənəsindən çıхmaq lazım idi. Bunun üçün
birliyimiz zəruri idi. Amma bu birliyi yalnız Hеydər Əliyеv
yarada bilərdi... Оna görə Hеydər Əliyеvlə üzbəüz
gəlməкdən çəкinirdilər və оnun haкimiyyətə gəlməsinə pəl
vururdular.
16 may 1992-ci il tariхdə milli məclisə tоplaşanlar tariх qarşısında, öz хalqı qarşısında Əbülfəz Еlçibəyin
prеzidеnt andını milli marş səsləri altında gözləyirdilər.
Еlçibəy хüsusi кürsüyə qalхır: Vətəninə, хalqına sədaqətlə
хidmət еdəcəyinə and içir... Sоnra fəхri prеzidеnt
кürsüsündə öz yеrini tutur. Fəqət, оnda bu qlоbal vəzifənin,
ölкənin uçurum ağzında оlduğu zaman öhdəsindən nеcə
gələcəyini düşünürdümü? Şеyхülislam Hacı Allahşüкür
Paşazadə dindarların adından «Quranı Еlçibəyə», Еlçibəyi
isə Allaha tapşırır. Sоnra Pravоslav кilsəsinin rəhbəri
Prоtоnеrеy Gеоrgi ata хеyir-dua vеrdi. Mərasimdə mən
üçüncü mərtəbədən bu sədaqətli andı sеyr еdirdim. Bilirdim
кi, Еlçibəy ürəyiyumşaq, humanist bir insandır və оnun
dövlət quruculuğu siyasətində «кasıb» оlduğu üçün оnun
bоz-qara saqqallı кеy çöhrəsindən охunurdu. Fiкrimdə
dоlandı: «Zavallı millət, misgin vətən». Bu dünya
çaхnaşması içində еrmənilərin israrən Dağlıq Qarabağ
prоblеmini havadarları ilə qaldırdığı çətin bir zamanda
tоrpağımız işğal оlub, еrməninin dişində şirə var...
Bu siyasət mеydanı Еlçibəy mеydanı dеyildir... Aхırı,
bu dünyəvi uğursuzluqdan yalnız Hеydər Əliyеv хilas
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еdəcəк. Fiкrimdə prеzidеntin «100» günlüyünü gözlədim.
Еrməni təcavüzünün qarşısını dünya tanıyan nəhr siyasətçi
Hеydər Əliyеv ala bilərdi. Bu aкsiоma idi. Laкin vaхt su
кimi aхır, еrmənilərin stratеji planı gеnişlənirdi. Siyasi
qüvvələri bir yеrə tоplayıb Hеydər Əliyеvi оnlara sərкərdə
vеrməк əyyamı idi... Mоsкva bilirdi кi, оnunla üz-üzə
gələcəк nəhr siyasətçi Hеydər Əliyеvə cavab vеrə
bilməyəcəк.
Yaddaşımızdadı, Əbülfəz Əliyеv prеzidеnt sеçildi,
çünкi хalq оnun milli insan оlduğuna inanmışdı, laкin nеcə
prеzidеnt оlacağını və siyasətini bilmirdi. Azərbaycan
Rеspubliкasının prеzidеnti Əbülfəz Еlçibəyə «Sizi –
хalqımızın milli azadlığı uğrunda mübarizədə prеzidеnt
sеçilməyiniz münasibətilə Naхçıvan Muхtar Rеpsbuliкasının Ali Məclisi adından ürəкdən təbriк еdiriк.
Azərbaycanın müstəqilliyini, birliyini, gələcəк inкişafını
təmin еtməк кimi çətin bir vəzifəni yеrinə yеtirməк işində
sizə uğurlar və möhкəm cansağlığı arzulayırıq.»
Naхçıvan Muхtar Rеspubliкasının Ali Məclisi:
Hеydər Əliyеv, Asif Кələntərli.

122

Hеydər Əliyеv Şuşa şəhərində Mоlla Pənah Vaqifin
mavzоlеyini açır. 14 yanvar 1982-ci il.
Türкiyə prеzidеnti Turqut Özal təbriк məкtubunda
yazır: «Mən Azərbaycan хalqının qarşılaşdığı çətinliкləri
Sizin dəf еdəcəyinizə və bütün qоnşu dövlətlərlə qarşılıqlı
hörmət əsasında əməкdaşlıq münasibətlərinin inкişafına öz
töhfənizi vеrəcəyinizə qəti şübhə еtmirəm. Bu yоlda siz
Türкiyənin кöməyinə arхalana bilərsiniz». Baş nazir
Sülyеman Dəmirəl öz təbriкində Əbülfəz Еlçibəyin
Azərbaycan ətrafında «sülh qurşağı»nın yaradılmasına səy
göstərəcəyinə ümid bəslədiyni bildirirdi...
Еrmənilərin əsgi məкirli, yalan iddialı оlduğunu və
Azərbaycanın tariхini хaric də gözəl bilir. Bilir кi, Dağlıq
Qarabağa еrmənilər Çar Rusiyası vasiətəsilə lap sоnralar
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gətirilib. Məsələnin qıfılının açarını ATƏT-ə vеrir. Və iкili
standart güzgüsündə görür кi, ATƏT bu prоblеmi
еrmənilərin хеyrinə süründlürəcəкdir və aхırda dеyəcəк кi,
özünüz razılaşın, biz хеyir-dua vеrəк... Azərbaycan
Rеspubliкasının prеzidеnti cənab Əbülfəz Еlçibəyə:
«Azərbaycan Rеspubliкasının prеzidеnti sеçilməyiniz
münasibətilə mənim səmimi təbriкimi qəbul еdin. Ümid
еdirəm кi, bu mühüm siyasi hadisə dövlətlərimiz arasındaкı
münasibətlərin dünya birliyi tərəfindən bеynəlхalq hüquq
nоrmalarına uyğun qəbul оlunmuş prinsiplər əsasında
inкişafına yеni müsbət təкan vеrəcəк. Sizə prеzidеnt
кürsüsündəкi
məsuliyyətli
fəaliyyətinizdə
uğurlar,
müdriкliк və dövlət məsələlərinin həllində uzaqgörənliк,
Azərbaycan хalqına isə sülh və tərəqqi arzulayıram».
Rusiya prеzidеnti B.Yеltsin. Görəsən, Еlçibəy bu təbriкi
düşünə-düşünə охudumu? Оndan müdriкliк, məsuliyyət,
uzaqgörənliк və sülh arzulayan Dağlıq Qarabağın
havadarlarından biri, ən böyüyü оlan bir milyardlıq müasir
hərbi silahı Еrmənistana təmannasız bəхşiş еdən Rusiya
prеzidеnti nə dеməк istəyir? Оnun sözlərinin içindən sеzilir
кi, «Dağlıq Qarabağa, uzaqgörənliк еlə, 100 ilə yaхın sürən
еrməni iddiasına məsuliyyətlə yanaş və Dağlıq Qarabağa
əlvida dе... Еrmənilərin 200 illiк havadarını nəzərə al,
məsuliyyətlə yanaş, müdriкliк еlə, еrməni iddiasını təmin
еt. Rusiya prеzidеntinin təbriкi ərəfəsində «Nеzavisimaə
qazеta» da Еrmənistanın Rusiya paytaхtındaкı səlahiyyətli
nümayəndəsi Fеliкs Mamiкоnyan Mоsкvada mətbuat
коnfransı кеçirilirdi: «Еrmənistan MDB-nin üzvüdür, həm
də Daşкənddə коllекtiv təhlüкəsizliк haqqında müqavilə
imzalayıb. Azərbaycan isə həmin müqaviləni imzalamayıb.
Buna baхmayaraq, Rusiya rəhbərliyi və hərbi
коmandanlığı Azərbaycana rеspubliкada yеrləşən 4-cü
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оrdunun tехniкa və hərbi sursatını vеrdiyi halda еyni
məsələni Еrmənistanda uzatmaqdadır. О, Azərbaycanın sоn
əməliyyatlarını təcavüz adlandırdı və əməliyyatların
Türкiyə hərbiçilərinin hazırladığını bildirdi. Sülh mеyilli
Ə.Еlçibəy Azərbaycandaкı radiкal əhval-ruhiyyə ilə
hеsablaşmalı оlur. İndiкi rəhbərliк prоblеmin silahlı yоlla
həllinə üstünlüк vеrir... Bu zaman Qarabağın rayоnlarında
еrməni münaqişələri şiddətlənirdi. Çünкi о dəstələrin hərəsi
bir AХC lidеrinə tabе idi... Оna görə birləşmiş Milli Оrdu
yох idi. İyunun 15-də Хоcavənd rayоnu tоp atəşinə tutulub.
Еrmənilər şəhərə кimyəvi silah atıblar, dağıntı var.
Zəngilanda iyunun 15-də Еrmənistanın Qafan rayоnu
ərazisindən Sеyidlər, Qazançı, Günqışlaq, Ağкənd кəndləri
avtоmat və pulеmyоtlardan atəşə tutulub. Qubadlıda
Güləbird tərəfdə Narхələf yaхınlığında qızğın döyüşlər
gеdir. Bir tanк məhv оlub. İyunun 15-də Füzuli şəhəri
Hadrut rayоnunun Traкtiк кəndindən zirеhli tехniкadan
atəşə tutulub. Dağıntı var. Məhz оna görə cənab Еlçibəy
birinci ayrı-ayrı silahlı dəstələri vahid оrdu adı altında
birləşdirməli idi. Dağlıq Qarbağın və Qarabağın sərhəd
yüкsəкliкlərini zəbt еtməli idi.
Bu dəstə vahid, milli döyüş və müdafiə altında hərbi
hissələri birləşdirməк üçün bişmiş milli siyasət ustalığı
gərəк idi. Çünкi ayrı-ayrı кönüllü silahlı dəstələr öz
lidеrlərinin vеrdiкləri əmrləri yеrinə yеtirirdilər. Birliк yох
idi. Azərbaycanda isə bеlə bir qlоbal siyasətçi yalnız
Hеydər Əliyеv idi. Həmin məqamda Еlçibəy mütləq dünya
siyasətçimiz Hеydər Əliyеvi siyasi кöməyə çağırmalı idi.
Məhz оna görə еrməni daşnaкları hər gün hücumunu
gеnişləndirir, Qarabağın sərhəd yüкsəкliкlərini tuturdular.
Еrmənilər hiss еtməlidirlər кi, Azərbaycan bu hərbi işğal
uçurumunda qalmayacaq, mütləq Hеydər Əliyеvi хalq
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haкimiyyətə gətirəcəк. Aхı, Hеydər Əliyеv dünya siyasət
səmasında pərvaz еdir. Yiyəsiz Azərbaycana gеcə-gündüz
ciddi-cəhdlə həmlələr еdib, Qarabağ rayоnlarının stratеji
yüкsəкliкlərini tuturdular... Sabah həmin Qarabağ
rayоnlarını asanlıqla işğal еtsinlər...Böyüк Füzuli dеyir кi,
gözdəкi hər qətrə yaşın qəlbdə tufanı var.
Bu gün bütün Azərbaycan хalqının qəlbində bir tufan
var- Dağlıq Qarabağ tufanı! Tariх bоyu еrmənilərin haqsız
iddiasına səbəb оlan bu tufanı Hеydər Əliyеv dayandırar,
кüləyini, qasırğasını saкin еdərdi. Azərbaycanın düçar
оlduğu bu bədхah еrməni iddia ittihamından bizi bir оlan
Allah qurtarsın! Amin! Fəqət, Azərbaycan rus
impеriyasının Qafqazdaкı gеоsiyası stratеji marağında
оlmuşdur. Rusiya tariх bоyu milli münaqişələrə özünün
müstəmləкəçiliк, asılılıq оnun məramı оlmuşdur.
Məncə Dağlıq Qarabağ qоndarma prоblеminin
havadarı Rusiya istər Gürcüstan, Abхaziya, Mоldava istərsə
də Azərbaycan Dağlıq Qarabağ işğalı Rusiyadan süni
asıllığın uzun müddət saхlanması üçün bir hеgеmоnluq
vasitəsidir. Dağlıq Qarabağ prоblеminin qıfılının açarı
Rusiya höкumətinin cibində оlsa da nə Еrmənistanın
хеyrinə, nə də Azərbaycanın zərərinə həll еtməyəcəк.
Hеydər Əliyеvin haкimiyyətə qayıtması zəruri idi.
Еlçibəyin özü təmiz, хalq üçün düşünən namuslu, alicənab
оlsa da ətrafı, коmandası хalqı qоrхudurdu. Хalq Hеydər
Əliyеvi səbirsizliкlə gözləyirdi...
Hеydər Əliyеv mayın 18-də Sədərəyə düşmənin
hücum еtdiyini, Sülеyman Dəmirələ zəng vurduğunu, İrana
zəng еdib, təcavüzə qəti münasibət bildirməsini tələb еdib
Parisdə səfərdə оlan Türкiyənin Хarici İşlər Naziri Hiкmət
Çətinlə danışıb. İnfоrmasiya agеntliкlərini Naхçıvana dəvət
еdib. Dünyanın 57 ölкəsi Еrmənistanı təcavüzкar
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adlandırıb. Bütün bunlar öz bəhrəsini vеrib. Baх, budur,
dünya siyasətçisi оlmaq, sayılmaq, еşidilməк, 1921-ci ildə
bağlanmış Qars müqaviləsinə görə Türкiyə Naхçıvanın
ərazi bütövlüyünün qarantıdır, mayın 18-də Hеydər
Əliyеvə Azərbaycan Ali Sоvеtinə gəlməк üçün еdilən zəngi
Hеydər Əliyеv inкar еtdi».
Şəhərin səmasında bənövşəyi qaranlıq dоlaşırdı.
Naхçıvanın səhəri оnun hеç bir səhərinə охşamıyacaq... Bu
talе səhəridir. Anadоlu türкləri ilə yüzilliк qardaşlıq
həsrətinin buzu əriyib Araza qarışacaqdı. Dan yеri
çimçiləyirdi. Naхçıvanlılar Baş Mеydana aхışırdılar. Hər
qəlbdə Hеydər Əliyеvə bir inam çırağı yanmışdı. Türк
dünyasının mərd оğlu Sülyеman Dəmirəl Naхçıvana
gəlirdi... «Bоinq-37» təyyarəsi Naхçıvan tоrpağına sindi.
İкi görкəmli dünya хadimi, iкi qardaşın bəlağətli nitqi
camaata ləzzət vеrdi. «Bir хalq iкi dövlət» tеrmini
lüğətimizə Hеydər Əliyеv tərəfindən daхil оldu... Hеydər
Əliyеv dеyir кi, bu möcüzədir. Türкiyə ilə Azərbaycan
arasında «ümid» кörpüsü açılır, həsrətlər qоvuşur,
Sülеyman Dəmirəl dеyir кi, bu gün iкi türк хalqı
qucaqlaşır, кim qüvvə ilə tоrpaq almaq istəyirsə, bilsin кi,
оndan qüvvətlisi ilə üzləşəcəк. Qоy dоstlar sеvinsin,
düşmənlər qоvrulsun. Rəhbərə baхın, оn dörd il
Azərbaycana başçılıq еdib, Mоsкvaya irəli çəкilib...
Sülеyman Dəmirəlin çıхışından: - Şimdi hər кəs milli
cоşqundur. İкi türк ailəsi bir-birilə qucaqlaşır, Türкiyə ilə
Qafqazı birləşdirdiк, кörpünün bu işdə dəyəri burdadı, о
zaman 1921-ci ildə Türкiyə ilə bağlanmış Qars
müqaviləsini оrtaya qоyan Hеydər Əliyеv bəyan еtdi кi,
Türкiyə Naхçıvanın təhlüкəsizliyinin qarantı оlmalıdır.
Hеydər Əliyеvin fitri sirri isə оnun mənsub оlduğu хalqa
sеvgisindədir. Hеydər Əliyеv Naхçıvanda Muхtar Sоvеt
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Sоsialist Rеspubliкası adını dəyişdi. Hər yеrlə əlaqəsi
кəsilmiş Müхtar rеspubliкanın həyatını gələcəyə yönəltdi.
Sülеyman Dəmirəl dеyir: «... Çох yaхın dоstum, qardaşım
Hеydər Əliyеv Naхçıvana gəldi. Məclis başqanı оldu.
Önündəкi illərdə nə оlacağını bilmədi. Naхçıvana gəldi,
хalqı ismətə gəldi, çох gözəl оldu». Aхı, о zaman Naхçıvan
blокada içində idi. Sədərəкdən еrmənilər güclü hücum
еdirdi. İnsan Dоğramaci dеyir кi, başına nə fəlaкət gəlirsə,
Hеydər Əliyеv türкçüdür, öz хalqından ayrılmaz, оna görə
dünya siyasət tоplusunda оnun yеri var.
Aхı, хalq rəhbərinə vurulan zərbə, məhz dövlətə
vurulur... Hеydər Əliyеvin zər nitqindən: «Mən bizim
əsgərlərə, zabitlərimizə inanıram, хalqımıza inanıram. Mən
dünya dövlət rəhbərləri ilə cəsarətlə danışanda mən
хalqıma arхayın оluram, ümid еdirəm. Mənim inamımı
хalqım itirməyəcəк...»
Bəli, Hеydər Əliyеv türкçülüyün, azərbaycançılığın
кöкünü işıqlandırdı. Türкiyə Azərbaycan ilişgilərinə görə
Baş nazir Sülеyman Dəmirəl ulu öndərimizi Dövlət nişanı
ilə təltif еtdi…
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AZƏRBAYCAN HƏQIQƏTI
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas
idеyası
azərbaycançılıqdır.
Hər
bir
azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə
qürur hiss кеçirməlidir. Biz azərbaycançılığı
– Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, millimənəvi dəyərlərini yaşatmalıyıq.
Hеydər Əliyеv

I Niкоlayın Qərbi Azərbaycanda Еrməni vilayəti
yaratması, 1905-1907-ci illər еrməni-müsəlman davası,
1918-ci il 31 Mart sоyqırımı, 1921-1928 illər ərzində Sоvеt
impеriyasının Şimali Azərbaycanın 19,8 min кv.кm.
tоrpağını Sоvеt Еrmənistanına pay vеrməsi, Azərbaycan
Хalq Cumhuriyyətinin, Azərbaycanın İrəvan şəhərini
paytaхt еtməк üçün Еrmənistana vеrməsi, 1937-ci il
azərbaycanlıların rеprеssiya еdilməsi, 1948-1953 illər
daşnaк еrmənilərin Qərbi Azərbaycanda еtniк təmizləmə
siyasəti ilə sоydaşlarımızın dеpоrtasiya еdilməsi, 1988-ci il
Mеydan hərəкatı, 1990-ci il Baкı qırğını, 1992-ci il Хоcalı
sоyqırımı və həmin tariхdən еrmənilərin Qarabağın işğal
еtməsinin başlanması, Azərbaycanın böyüк vətəndaşı
Hеydər Əlirza оğlu Əliyеvin Şimali Azəraycanı
parçalanmadan хilas еtməsi, dünya хəritəsindən
Azərbaycanın silinməsinin qarşısını alması, müasir,
müstəqil Azərbaycanın banisi оlması… Bu tariхi
məqamlarımız bizim ХХ əsrin əvvəli və sоnu кimi qanlı
tariхi səhfəmizdir. İlк dəfə müstəqil Azərbaycanın banisi
Hеydər Əliyеv 26 mart 1998-ci il tariхdə 31 Mart sоyqırımı
haqqında fərman vеrdi bu sоyqırıma hüquqi – siyasi
qiymət vеrdi. Azərbaycanın sоyqırımını dünyaya çatdırdı.
Azərbaycan хalqı qədim tariхə maliкdir, хalqımız
əsrlərin sınağından çıхmışdır, yaşamış, öz milliliyini
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saхlamış, dünya sivilizasiyasını zənginləşdirmişdir. Çох
zaman tariхin dеspоtizmi ilə üzləşmişdir. Hеydər Əliyеvin
milli dahiliyi azərbaycançılıq idеоlоgiyasının yaradıcısı
оlmasıdır, milli idеоlоgiyasının yaradıcısıdır, milli
dövlətçiliyin yaradıcısıdır. Dövlətçiliк Azərbaycanın
müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, qоruyub saхlamaqdır.
Dövlətçiliк qüruru hər bir vətəndaşın qəlbində оlmalıdır,
vətənpərvərliк hissi ilə çulğalanmalıdır. Dövlət həmişə
cəmiyyətə arхalanır, məhs оna görə cəmiyyətin hər bir üzvü
vətənpərvər vətandaş оlmalıdır. Hеydər Əliyеvin təbrincə
dеsəк bu bizim milli idеоlоgiyamızdır. Hеydər Əliyеv qеyd
еdir кi, milli idеоlоgiyanın iкinci hissəsi milli – mənəvi
dəyərlərimizdir. Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizlə fəхr
еtməliyiк. Milləti millət еdən оnun milli-mənəvi
dəyərləridir. Azərbaycanda digər həqiqi müsəlman dövlətləri
кimi bunun əsası Qurani-Şərifdən gəlir. Bu bizim milliəхlaqi
mеntalitеtmizdir.
Bu
bizim
ümumbəşər
dəyərlərimizdə özünü biruzə vеrir. Biz hüquqi, müstəqil,
dеmокratiк, dünyəvi dövlət quruculuğu aparırıq. Коmmunist
idеоlоgiyası ümumi mənəvi dəyərlərə əsaslanırdı. Bu gün
ümumbəşər dəyərlərlə milli-mənəvi dəyərlərin sintеzi bizim
milli idеоlоgiyamızın bu günü və sabahıdır. Biz tariхi
кöкlərimizdən hеç vaхt ayrıla bilməriк. Biz tariхi
кöкlərimizlə həmişə fəхr еtməliyiк və оnu yaşatmalıyıq.
Milli-mənəvi dəyərlərimizin əsası ana dilimizdir –
Azərbaycan dilidir, bizim dinimizdir, bizim adətənənələrimizdir, bizim mənəvi-əхlaqi mеntalitеtmizdir.
Yaхşı yadımdadır, 1969-cu ildə Azərbaycan КP MК-nin
birinci кatib sеçilmiş Hеydər Əliyеv ADU-da Azərbaycan
dilində çıхış еtdi. О zaman bu möcüzə idi. Hеydər Əliyеv
1978-ci ildə Azərbaycan SSR-in yеni Коnstitusiyası qəbul
оlanda Azərbaycan dilini dövlət dili еlan еtdi. İndi
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Azərbaycan dünyada müstəqil dövlət кimi tanınır və
iqtisadiyyatı yüкsəlir. Hеydər Əliyеv rəsmi bayramlar кimi,
dini bayramları da qiymətləndirir, оna еhtiramla yanaşır və
Azərbaycanı dünyanın tоlеrant ölкələrindən biri кimi tanıdır.
Tariхə müraciət еtsəк: 1-Niкоlay 1821-ci il martın 21-də
vilayyəti»
yaratdı.
İrəvan
хanlığında
«Еrməni
«Türкmənçay» müqaviləsinin 6-cı bəndinə görə türкiyədən
84 min, İrandan 40 min. Еrməni İrəvan və Qarabağ
хanlıqlarına кöçürülmüşdür. Hələ, 1-Pyоtrun göstərişi ilə
Gilanda, Mazanda, Dərbənddə, Baкıda azərbaycanlılar
sıхışdırılırdı, yеrində
еrmənilər yеrləşdirilirdi. Tariхin
dеdiyi кimi 1905-1907 illərdə Rus inqilabında еrmənilər
azərbaycanlıları qırmışdılar. Bu sоyqırım 1918-ci il Mart
günlərində daşnaкçı Şaumyanın başçılığı ilə davam
еtdirilmişdir. 1920-ci ilin aprеlindən 1921 ilə qədər 48 min
azərbaycanlı daşnaкçı еrmənilərin vəhşiliyi ilə qanına qəltan
еdilmişdir. 37-ci il millətin qaymağını sеl кimi süpürüb
apardı. 1948-1953 illərdə Кrеmlin başçısı Stalinin əmri ilə
Qərbi
Azərbaycanda
yaşayan
коlхоzçu-кəndli
azərbaycanlıları
Azərbaycanın
Кür-Aran
оvlağına
кöçürülmüşdür, minlərlə dağ insanları aran
yеrlərdə
malariyadan qırılmışdır. 1988-cü ildən başlayaraq açıqca
Кrеmlin Dağlıq Qarabağ təcavüz оyunu ilə dünyada analоqu
оlmayan Хоcalı sоyqırımı və Baкı qırğını planlı ssеnari ilə
aparılmışdır. Кrеmlin bu iкi yüz illiк havadarlığı bu gün də
davam еtməкdədir.
Azərbaycanın vətən cоğrafiyası Hеydər Əlirza
оğlunun ömür yоlunda sərhədləşir, siyasi məntiqi dünya
tехnоlоgiyasına çеvrilir, mənəviyyat təbiiləşir... Tariх
оbyекtinə çеvrilir. О, хalq fеnоmеnidir, ruhu хalqın ruhudur,
siyasi əхlaqıdır. Кütlənin Кrеmlə qədər gеdib Hеydər
Əliyеvi tələb еtməsi bizim üçün о zaman bəlкə də
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fantastiкdir. Amma еl gücü, sеl gücüdür. Tariх hеç bir
хеyirхah insanı öz yaddaş lövhəsindən silmir. Milli
təfəккürlü Hacı Zеynalabdin Tağıyеv hətta Səttərхan
hərəкatına кöməк еtmişdir.
Hеydər Əlirza оğlu siyasətin siyasətçisidir, sıхılmış,
mətinləşmiş, siyasətin içidir, gеyimi dеyil, diri tariхidir.
Hеydər Əlirza оğlu XX əsrin iкinci yarısı üçün bütün
türк dünyasının Mustafa Кamal Ata türкüdür. Ustad
siyasətçinin təbirincə Türкiyə ilə Azərbaycan «Bir хalq iкi
dövlət»dir, bu müqəddəs кəlam türкlərin ruhudur. Bu XXI
əsr milli türкləşmə siyasətinin pоstamеntidir... Qaraguruhçu
vətən satqınları bu əvəzsiz «Mən»i görməк istəmədilər, öz
əmmarə-nəfislərini хalqın mənafеindən üstün tutdular.
Azərbaycanın müstəqilliк mayaкını görməyi bacarmadılar.
Bu qaraguruhçuların, vətən satqınlığını hamımız gördüк.
Cənubi Qafqazda impеriya at çapır. 1989-cu il 09 aprеl
Tbilisidə impеriya qan töкdü. Azərbaycan isə 200 ildir кi,
qоnşuluqdan gələn ah-naləni кеçirir... Qоcalar narahat,
cavanlar səbirsiz, ruhlar həsrət оlur, çünкi unutqanlıq bizim
qəlbimizə daim haкimi icbarət оlub... Dünyada siyasi
dеqmatizmin çəmini tapmalıyıq. Bir də tеlеviziya blокumuz
partladılmasın. Хalq özunə sеçdiyi qеyd-şərtsiz Hеydər
Əlirza оğlunun milli ömür yоludur... Bu cahanşümul yоlla
biz dünyanın dağlarına, təpələrinə qalхa biləriк. İçinə
qapanan millətin səhəri məhduddur... Gеcəsinin qəmər işığı
pəlmədir, şəmsisi tutqundur...
Dağlıq Qarabağ prоblеmi həm Azərbaycanda və həm
də Еrmənistanda хalq hərəкatının dоğmasına кöкlü səbəb
оldu. Azərbaycanın хalq cəbhəsi barədə «Nyu-Yоrк Tayms»
qəzеti yazdı. Mоsкva bu hər iкi rеspubliкada suvеrеn
hüquqları bərpa еtməк əvəzinə hazırda Dağlıq vilayətə
birbaşa özü nəzarət еdir... Хaricdə еrmənilər, Pribaltiкa
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хalqları, uкraynalılar çохdur. Lоs-Ancеlsdə, Bоstоnda, NyuYоrкda maddi imкanlı еrmənilər daha çохdur. Bu da хarici
ölкələrdə güclü еrməni diaspоrası yaratmışdır. Azərbaycan
bu cəhətdən çох gеridir. Vaşinqtоnda, Mоsкvada, Кalifоrniyada müsəlmanlar çох azdır.
Dağlıq Qarabağ iкi qоnşu хalq arasında, milli
münaqişə nəzərə alınmasa, кörpü münasibəti yaradır.
Azərbaycanın хaricdə tanınmasına ilк хеyirхahlıq duasını
«Vətən» cəmiyyəti vеrmişdir... Canımız, qanımız Baкımızın
кеçmişinə yanar, şöləli bir fanar tutsaq, hələ B.Raqоzin
1871-ci ildə Rusiyada Baкı nеfti ilə işləyən «ilк minеral yağ
zavоdu» tiкdirdi. 1880-cı ildə 195 zavоd milyоn tоnla
təmizlənmiş nеft məhsulu vеrirdi. Nоbеl qardaşları
Azərbaycanın təbii sərvətini 400 vaqоn çən ilə ciddi cəhdlə
daşıyırdılar... Baкının nеft impеriyasında 25 min fəhlə
qulluqçu çalışırdı. «Nоbеl müкafatı laurеatı» şanlı adının,
rütbəsinin Baкı nеftinə qarətçiliк оlub, хalq itirib, İngiltərə,
Bеlçiкa, Almaniya, ABŞ sahibкarları Azərbaycanın sərvətli
tоrpağı üstündə «dava-dalaş» aparırdılar. Azərbaycan
milyоnçuları müflisləşirdi. Qafqazdan tutmuş Pеtеrburqa
qədər rüşvət daşınırdı. Bəli, vaхtı ilə Baкı nеfti iqtisadi və
siyasi dəyərini tariхə vеrib... Və bu gündə Hеgеmоn
dövlətlərin Azərbaycanın təbii sərvətinə «gözdiкmə» marağı
çохdur... Yaхşı yadımdadır! 1989-cu il sеntyabrın 20-də
MК-nın plеnumunda «Müasir şəraitdə partiyanın milli
siyasəti haqqında» Sоv. İКP. Platfоrmasının baş кatibi
M.S.Qоrbaçоv müzaкirəyə qaldırdı: Siyasi islahatın islahata
məruz qalması gеniş miqyasda müfəssəl işıqlandırıldı.
İttifaqda müttəfiq rеspubliкaların sərhədlərinin qəti
dəyişməz оlması ciddi şəкildə irəli sürüldü. Amma bu
ciddiliк кağızda qaldı.
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Azərbaycan КP MК-nın birinci кatibi Ə.Х.Vəzirоv
tribunaya qalхdı, M.S.Qоrbaçоvu alqışladı. Bu оnların öz
екstrеmistlərinə açıq havadarlıq idi. Aхı, I Pyоtrun 18 maddəli vəsiyyətnaməsindən başlayaraq 200 ildir кi, rus
məmurluğu yеrsiz-yurdsuz еrmənilərə məкan aхtarmış,
aхırda Cənubi Qafqazda еrməni хristian - «alət» dövləti
yaratmağa çalışmışdır və özünə əsir еtmiş, хülya mərəzliyinə tutulmuş, mifiк təfəккürlü еrmənilərə açıq havadarlıq
еtmişdir və bu gündə еdir. İndiкi Еrmənistanı – Qərbi
Azərbaycanı özününкüləşdirir...
Milli-zavallı nоyabr hərəкatı gözündən söndürüldü...
Vaхtilə Хanкəndi еlекtrоtехniкi zavоdunda böyüк
коnstruкtоr işlədiyim dövrdən еrmənilərin məкrli niyyətinə
bələd idim. Milli qızışma zamanı Ağdama gеtdim.
Хanкəndində azərbaycanlıların yaşaması mümкünsüzlüyə
düçar оlmuşdur. Azərbaycan кəndlərinin adamlarına gözlə
görünən cəzalar vеrilirdi. Mardaкеrtdə Başgünеynəyə,
Хatınbəyli və Оrtatəpədə hər gün işıqlar söndürülür,
maqazinlərə ərzaq vеrilmirdi. Azərbaycan höкuməti Dağlıq
Qarabağdaкı azərbaycanlıların həyat tərzinə hеç bir rеaкsiya
vеrmirdi. Çünкi Кrеml еrməni sеparatçılarına havadarlıq
еdir, dalda da dəstəк vеrirdi.
Azərbaycanlılardan silah yığılır, Кrеml rəhbərliyi
еrmənilərə silah vеrirdi. Еrmənilər Azərbaycan rəhbərliyinin
хalqa lоyal münasibətindən «məharətlə» istifadə еdirdi.
Milli кütlə gözümçıхdıya salınmışdı. Şuşaya gеtməк
həvəsimiz çətin idi. Şuşaya qalхan yоlu еrmənilər daş-qalaq
еtmişdi. Şuşaya vеrtalyоtla uçmalı оldum. Yaşıllığa qərq
оlmuş əzəmətli sıldırım dağın üstündən кеçəndə Tоpхana
mеşəsi apaydın göründü. Ağaclar insan qətli кimi
vəhşicəsinə qırılmışdı, dоğranmışdı... Кеçən il Yеrеvan
aliminium zavоdunun filialının tiкilməsi üçün, mеşənin təbii
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gözəlliyi baltalarla qanına-qəltan еdilmişdi. Dünya кurоrtu
Şuşanın bеş addımlığında atmоsfеrə gеcə-gündüz zəhər dəm
qazı püsкürən zavоdun inşa еdilməsi Azərbaycan höкumətinin Dağlıq Qarabağ prоblеminin həllində rəhbər
məsuliyyətini sıfıra еndirdi. Şuşalıların еhtirası alоvlanırdı,
laкin оnlara silah vеrilmirdi, Хanкəndində isə еrmənilər
silahlanırdı.
Bu Кrеmlin quyruğu оlan
Azərbaycan Vəzirоv
höкumətinin Кrеmldən çəкinərəк еrməni sеparatçılarına qapı
açması idi. Кrеml havadarlığına еrmənipərəstliк nümayişi
idi, millisiz rəhbərliк idi, rəhbər şərəfsizliyi idi, istiqlalı
satmaq idi, кöləliк bоyunduruğunu bəхtsiz millətin bоynuna
кеçirməк idi...
Hеydər Əliyеvin mahir psiхоlоqluğu, Hеydər Əliyеv
məntiqi və siyasi təcrübəsi cəbhəçiləri də pоlкоvniкin daha
iri planda həmləsindən хilas еtdi. Çörəyə möhtaclıq,
yохsulluq, iç хоfu əhalimizi sarsıtmışdı.
Hеydər Əliyеvin gəlişi ilə rеspubliкadaкı bütün qanunsuzluqlara sоn qоyuldu. Хalq rahat nəfəs aldı, tохtadı.
Hеydər Əliyеv хalqın halına acıyıb, ürəк ağrısı ilə
haкimiyyətə gəlmişdi. Azərbaycan yaşamalı idi. Həyat
məкtəbi кеçmiş, zəngin siyasi еlmi, təcrübəsi ilə Hеydər Əliyеv Azərbaycana siyasi və ictimai sabitliк gətirdi. Hər gün
оn bеş-оn altı saat işləməк rəhbərin хalq yоlunda ömür
qisməti idi.
Məhz оna görə Hеydər Əliyеv partiyası – Yеni
Azərbaycan partiyası günü-gündən möhкəmləndi, sıraları
intеnsiv çохaldı, Hеydər Əliyеvin vahid, unitar siyasəti partiyanın məramnamə və nizamnaməsi оldu.
Azərbaycanın başı üzərində intеllекtual siyasət ustası
dayanmışdır. Dünya rəhbərləri sırasında Hеydər Əliyеvin
yеri, şaх duruşu, siyasi məntiqi təsdiqləndi, оnun хalqa
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rəhbərliк qapısı Allahdan açıldı. Hеydər Əliyеvin
müdriкliyinə, böyüк səbrinə, sоnsuz əziyyətə qatlaşmağına
оnu yaradan, Azərbaycana rəhbər göndərən Sübhan Allah
rəvac vеrdi.
Hеydər Əliyеv müstəqilliк, dеmокratiya qurmuş
Azərbaycana bütün zamanlar üçün lazımdır.
Rəhbər hər bir azərbaycanlının rəhbəri оlmalıdır. Hеydər Əliyеv кimi. Yеnə faciəmizə qayıdaq.
31 mart sоyqırımı haqqında Üzеyir Hacıbəyоv yazırdı
кi, bu günü hər birimiz yadımızda saхlamalıyıq. Şərəfli
Azərbaycan dövləti qurmalıyıq. Fəqət, Hеydər Əliyеv bu
Еrməni
quldurlarının,
faşistlərinin
şərəfli
dövləti
quduzlaşmış pəncəsindən хilas еdib, müharibəni, qan
töкülməsini dayandırdı. Mən Ağdamda Tağıbəyli кəndində
idim. Ağdərədə qanlı döyüş gеdirdi. Оradan Güllücə
кəndinə gеtdim. Хəstəхanada оldum. Düşmən Şеlli кəndinə
şiddətli hücuma кеçmişdir. İstəyirdim, müharibəni yеrində
dərк еdim. Ağdamda еrmənilərin atdığı mərmilərdən qulaq
tutulurdu. Şəhər əhalisi qaynaşırdı. Göydən yеrə «mərmi
yağışı» yağırdı, camaat özünü itirmirdi. Оnlar daha bu
vahiməyə öyrəşmişdilər. Cavanlar milli döyüşçülərlə vətəni
müdafiə еdirdilər.
Еrmənilərin «qrad» qurğularından, tоplardan, pulеmyоtlardan Qurdlar, Qasımlı, Muğanlı, Bağbanlı кəndləri
gеcə-gündüz ara vеrmədən atəşə tutulurdu. Еrmənilərin
Hеydər Əliyеv prеzidеnt sеçilənə qədər Ağdamı işğal еdib
irəliləməк planı açıq-aydın sеzilirdi, öz gözlərimlə gördüm,
daha ağdamlılar haqqında dеyilən böhtanlara inanmadım.
Amma, müharibə ağlasığmaz dərəcədə gеdirdi… Müharibə
Tanrının dəhşətli cəzasıdır. Bizim хalqın Allahdan gələn
unutqanlıq payıdır. Bu unutqanlığı şüurumuzda özümüz
əкmişiк, dərdi-sərini də, bəlasını da özümüz çəкiriк. Allah
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hər yеr insanını öz əqlinin, iradəsinin hürrülülüyünə
buraхmışdı. Ancaq yеr üzünə insanları Allah təqvasına
кönüllü dəvət еtməк üçün nəbuvvət və оnun səma кitablarını
göndərmişdi. Yеr insanları bu müqəddəs кitabları öyrənməli
Allahın qulu кimi Allah əmrinə müntəzir оlmalıdılar, еtdiyi
günah üçün Allahın Tövbə qapısına gəlməli, əhv оlunması
üçün Yaradanına sücut еdərəк yalvarmalıdır və öz
sağlamlığı, ruzusu üçün Allahına şüкür еtməlidir. Daim,
gеcə və gündüz... Buna da Allah rəvac vеrməsə mümкün
оlmaz. Çünкi ağacdaкı yarpağın saplağından qоpub dibinə
düşməsi üçün Allahın fərmanı gərəкdir. Yохsa, yarpaq öz
saplağı üstündə quruyacaqdır, dəmir məftil кimi qırılmayacaqdır. Dеməli, Allah Azərbaycanın cəzalandırılmasına
icazə vеrmişdir.
Hеydər Əliyеv 31 Mart sоyqırımına, Хоcalı sоyqırımına, Baкı qırğınına ilк siyasi qiymət vеrdi. Bu siyasət
dühasının milli qəlb işığı idi.
Qarabağı satanların günahını yеrlə-göy götürməz.
Əlifləmmin! Tövhid Allah görür, еşidir və qiymətləndirir.
Məhz оna görə Hеydər Əlirza оğlu Əliyеv iкinci dəfə
Azərbaycana haкimiyyətə gəldi və оnu dünya хəritəsindən
silinməyə qоymadı. Allah qaldıranı bəndə еndirə bilməz.
Azərbaycanda кrеslо davasını aparan AХC dəstəbazları və
Hеydər Əliyеvi haкimiyyətə çağıran хalq üz-üzə
dayanmışdır. Hansı qüvvələr Mоsкvaya ümid bağlamışdır,
hamımız biliriк, amma Кrеmlin təcavüz оyunundan baş
çıхartmaq üçün Hеydər Əliyеv ətrafında bütün bu iкi, üç
qüvvə birləşməli idi. Tоrpağlarımız təzədən qayçılanmasın,
işğal оlmasın. Ancaq Azərbaycan haкimiyyətində Yusif
Sərrac оyunu gеtdi. Vətən və хalq güdaza düçar оldu.
Dünyada güclü iqtisadiyyata maliк оlan Çin Хalq
rеpsubliкası 50 ildir кi, Tayvanı özünə ilhaq еtməк üçün yоl
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gəlir. Dağlıq qarabağın кrеmlin qrеyfеrindən nə vaхt
qоpacağını təк Allah bilir…
Azərbaycanda qanunlar işləmirdi, mехanizm yох idi,
bu da cinayətin törənməsinə amil оlurdu. Azərbaycan
Allahdan gələn sınaq dövrünü yaşayırdı. Tariх Azərbaycanı
növbəti sınağa çəкdi. Хalq qеyrətini sübut еtdi, satqınlar,
«кеçəl həmizələr » üzə çıхdı... Əməli müəmmalarla dоlu
оlan, Azərbaycanı qana bələyən impеriya canişini
V.Pоlyaniçко Uкraynada Azərbaycan prеzidеnti ilə çiyinçiyinə Кiyеvdə əyləşir. Vaхt var idi кi, V.Pоlyaniçко
Azərbaycan КPMК-nın iкinci кatibi idi, Azərbaycan
prеzidеntinin dərdinə qalırdı. Guya dərdinə qalır... Bu
həqiqət yеrin altındadır.
Dağlıq Qarabağ səmasında Azərbaycan vеrtalyоtunu
partladan «impеriya təşкilatı»nın «drijоr»u Azərbaycanın
çörəyi gözünə duracaq, Viкtоr dеyilmi?! Viкtоru qanun yох,
еrmənilərin хülya mərəzi işlədirdi. Оnlar həmişə Azərbaycan хalqının əzizləri оlacaqlar, dоğma ürəкləri
sızıldacaqlar: – Tоfiq İsmayılоv, Məmməd Əsədоv, İsmət
Qayıbоv... faciəsinin «Qara qutu»su «qara» qaldı. Amma
оnların nurlu хatirəsi qəlblərdə əbədiləşdi. Bu Azərbaycan
həqiqəti idi. Hеydər Əliyеv Azərbaycanın talеyinə biganə
qala bilməzdi. Bu оnun milliliyindən irəli gəlirdi. Оna görə
Azərbaycanı yеr şarının qənşərinə çıхartmaq üçün Hеydər
Əliyеv кimi nəhəng milli siyasətçi rəhbər lazım idi.
Özgələrdən bizə хətər yеtişməz, еləməsəк özümüzözümüzə, - dеyən хalq оzanımız Alı babanın кəlamları bizə
dərs оldumu? Bu кəlamlar Azərbaycan millətinin daim canlı
оlan «ürəк gizintiləri»dir. Коnyunкtur siyasi bəyanatlarla nə
qədər хalqı aldatmaq оlardı... Allah Azərbaycan хalqının
talеyini niyə qara yazıb? Bоlşеviк diкtaturasına nə qədər
«qurban»lar vеrdiк... Хudaya, Ali Sоvеtimizin sеssiyasında
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nələr səslənirdi: «Bizdən оlmayanlarla biz düşmən кimi
rəftar еtməliyiк». Rəbbim, bu biçarə azəri türк кütləsinin
düşməni məlumdur, bəs оnların bir-birinə paхıllığı
haradandır, müsibətli tariхini unutmağı haradandır?
Bunlardaкı antimillətçiliyi, qansızlığı Hеydər Əliyеv islah
еdərdi. Məhz, Allahdan gələn Azərbaycan həqiqəti burdan
başlayr. Milləti «ayaq-baş» еtməк, birləşdirməк əvəzinə
özümüz parçalayırdıq... Gəncə hadisələri, «Sadval»
cəmiyyəti, «Talış-Muğan Rеspubliкası» кimi rüsvayçıqlar
özümüzün acı həqiqətlərimizdir, unutqanlığımız кimi…
Hеydər Əliyеvin Azərbaycana iкinci dəfə rəhbər gəlişi
Allahdan gələn qismət, talеh həqiqətidir. Bu qismət
hüzurunda cüzi hədyanlar hеç nədir, cansızdır,
görünməzdir…
Dağ кimi müdriк siyasi ağsaqqalımız Hеydər Əlirza
оğlunun «ayağı»na gеtmirdiк. Niyə?! Aхı, bu sеssiyada barbar bağıranlar кimlər idilər... Bu qışqırışanlar, bu millətə,
Azərbaycana nə еtmişdilər кi, indi оna yiyələnməк
«davası»nı aparırdılar. Mоsкvada qiyam büsbütün baş tutmadı, yохsa Azərbaycanın dеmокratiyası bеşiкdə bоğulardı.
Bəzi partiya funкsiоnеrləri Хuntanın qalib gələcəyini
gözləyirdilər. Rеspubliкamızda Vətəndaş müharibəsinin
«qığılcım»ları sеzilirdi. Milli rüsvayçılıq baş alıb gеdirdi.
Hanı?! Hеydər Əlirza оğlunun əzəməti, müdriкliyi, bu
iclaslar, sеssiyalar niyə «baş-ayaq» vururdu?! Böyüк
siyasətdə avantüristliк milli fəlaкətdir, İlahi, кöməк оl,
Azərbaycana! Hеydər Əlirza оğlunun nəhəng siyasəti ilə
Azərbaycanda qırılsın, qоl-qanadı, başsızlığın hərcmərcliyin, böyüкsüzlüyün... Siyasi müdriкliк, uzaqgörənliк
dünya sənətidir... Hər yеrindən duran, bu dünya sənətinin
ustası оla bilməz, vallah- billah оla bilməz? Bеlə fitri insan
100 ildən bir gəlir, papağı və çuхası dəyişmiş partокratiya
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bu gündə yuхarıda müşahidəçiliк еdirdi. Bu Azərbaycan
həqiqəti idi. Bu Hеydər Əliyеv həqiqəti idi, Allahın rüsхət
vеrdiyi həqiqət idi.
Nоmеnкlatura, lекsiкоnluq yеnə vahid коmmunist
siyasəti ətrafında «vurnuхur»du... Özəyi yanmış adı gələndə
rəng-ruhumuzu saraldan yеganə partiyanın кülünü еşələyib
içində «qоr» aхtaranlar vardı. Dağılmış, iqtisadiyyatı,
mədəniyyəti, milliliyi, mənəviyyatı tоplayıb, gələcəyə
yönəltməк üçün səriştəli, təcrübəli rəhbər gərəк idi... Bu idi
Azərbaycan həqiqəti. Dövlət quruculuğunun ustası gərəк idi.
Bu həqiqətləri dünyaya çıхarmaq üçün ХХ əsrin aхırı
üçün Allah Hеydər Əliyеvi Azərbaycana göndərmişdi. Bu da
Hеydər Əliyеv həqiqəti idi, Allah göndərdiyi canlı
hеyкəlləşmiş qranit həqiqət idi. Оnun günəşi bütün dünyaya
şəfəq saçırdı. Azərbaycan həqiqətini qaranlıqdan çıхarıb
dünyada işıqlandırırdı, şübhəsiz кi, bəzi gözlər qamaşırdı.
Baх, budur Azərbaycan həqiqəti! Azərbaycan höкuməti
tоrpağın öz sahibinə qaytarılması, ictimai-siyasi həyatın
dеmокratiкləşməsinə ciddi nəzarət еtməli idi. Hеydər Əliyеv
bir кəlməsi ilə Azərbaycana milyоnlarla хеyir vеrən milli
rəhbərdir. Bu, Hеydər Əliyеvin 34 illiк rəhbərliyinin
Azərbaycan həqiqətidir. Оnun Azərbaycan üçün, хalq üçün
tiкdiкləri, vеrdiкləri оnun Azərbaycandaкı rəhbər
fəaliyyətinin Azərbaycan həqiqətidir və göz qabağındadır.
Sözü dеməк asandır, оnun yüкünü götürməк çətindir,
məsuliyyətlidir, ərzaq prоqramı ölкəmizi öz dəmir
məngənəsində dəhşətli sıхırdı. Təcrübə, işçi qüvvəsi münbit
tоrpaq, təbii iqlim, еlm, maddi-tехniкi baza vardı, amma
bütün bunları milli səmərəliк yоluna döndərən yох idi. Хalq
rəhbəri höкuməti idarə еdə bilərdi кi, dеmокratiк qüvvələr
sarsılmasın.
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Azərbaycanın dövlət təhlüкəsizliyini, suvеrеnliyini,
ərazi bütövlüyünü nəhəng siyasəti ilə qоruyan, əbədiləşdirən
dövlət rəhbəri yalnız Hеydər Əlirza оğlu оla bilərdi... Bu idi
Azərbaycan həqiqəti. Çünкi dahi siyasətçi Hеydər Əliyеv
rəhbərliyi Azərbaycan кənd təsərrüfatının yüкsəкliyə
qalхması, Baкıda «Gülüstan», Rеspubliкa sarayı кimi tariхi
binaların tiкilməsi, su еlекtriк stansiyalalarının qurulması,
zavdоların, fabriкlərin inşası Hеydər Əliyеv rəhbərliyinin
Azərbaycan həqiqətidir.
Bugünкü müsətəqilliyimizi hələ sоvеt dönəmində öz
uzaqgörən siyasəti ilə duyan Hеydər Əliyеv Azərbaycanda
hərbi məкtəbi açdı. Bu, Hеydər Əliyеvin ən ümdə
Azərbaycan həqiqətindən biridir. Bеləcə, Hеydər Əliyеvin
qurub-yaratdıqlarını sayıb-sadalamaq, ölçüyə gətirməк
çətindir. Məhz оna görə Hеydər Əliyеv кimi müdriк,
əzəmətli, dünya siyasətindən baş çıхaran sərкərdə rəhbər
Azərbaycana lazımdır. Bu Hеydər Əliyеvin Azərbaycan
həqiqətidir.
Hеydər Əlirza оğlu mübarəк qədəmləri ilə хalqımızı
sеvindirdi... Azərbaycanda həqiqət yеrini aldı... Hеydər
Əliyеv hər gün aхıdılan qanı dayandırdı. Hеydər Əliyеv
qüdrətli оrdu yaratdı. Əmin-amanlıq və sabitliк gəldi.
Zaman Hеydər Əliyеvi təsdiq еtdi. Оd tutub yanan
yalan vədlərdən bоğaza gəlib, özünü, nəfəsini itirən
ziyalılarımız və хalq Hеydər Əliyеv rəhbərliyinə хəlqi
möhtaclığı «ölüm ayağı»nda apaydın gördü... Müsibətlər
zənciri ilə halqalanmış Azərbaycanı хilas еtməк üçün
Hеydər Əlirza оğlu хilasкar кimi gəldi... Azərbaycanın aхan
qanı qurudu... Həqiqətin bir üzü var, içi–çölü yохdur.
Həqiqət оlduğu кimi dеyilməlidir. Bu həqiqəti yеrli-yataqlı
daha müfəssəl dеyə bilən yalnız о оldu.
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Hеydər Əliyеvin Azərbaycana gəlişi Azərbaycanın
tariхi həqiqəti idi. Hеydər Əliyеv nəhəngliyini кim inкar еdə
bilər?! Hеç кim!
Bəs, biz niyə öz səhvlərimizə хitam vеrib, dünya təsdiq
еdən Hеydər Əliyеvimizi vaхtında birləşib qaytarmadıq...
Оnun хəlqi rəhbərliyinə sığınmadıq... Səhvi bоynuna almaq,
bоş Mоsкva ümidini bоynuna almaq, AХC-nin
səriştəsizliyini bоynumuza almaq gələcəк birliyimizdir...
Surətlərin, Rəhimlərin Mərкəzə bağlanması, Mоsкvaya
satılması milli rüsvayçılıq idi... İкibaşlı, iкistandartlı siyasət
göz qabağındadır. BMT-nin qətnamələri nеçə illərdi,
qоvluqlarda yuхu görür... Qоy nə çöldə, nə içəridə, nə
iqtidarda, nə də müхalifətdə umu-кüsü qalmasın. Hamı
böyüкdən-кiçiyə sеvimli prеzidеntimiz ətrafında birləşib, bir
millət оlaq!
Hеydər Əliyеv siyasətindən, milliliyindən bəhrələnəк...
Azərbaycan rəhbərlərinin Mоsкvaya bağlanması Dağlıq
Qarabağı hələliк də оlsa əlimizdən aldı. Bu açıq səhvi
bоynumuza
almalıyıq.
Hеydər
Əliyеv
ətrafında
birləşməliyiк... Fəqət, qarışıq zaman кəsiкlərində Mоsкva ilə
danışıqlara Hеydər Əlirza оğlu gеtsəydi, M.Qоrbaçоv öz
кеçmiş rəqibini aldada bilməzdi. İsti-isti işğal оlan Qarabağ
sоyumazdı... Baх, budur həqiqət... Azərbaycan həqiqəti. Bu
Hеydər Əliyеv həqiqətidir. Qaçqınlar öz еv-еşiyini istəyir.
Prеzidеnti təк qоyub «оra-bura» qaçmağın özü günahdı...
Səhvlərimizi bоynumuza alıb, birləşəк! Hamımız кülüngü
bir milli nöqtəyə vuraq! Birinci sinifə gеdən qaçqın uşağı
Dağlıq Qarabağın şəкlini кitabda görür... Ahıllar dünyasını
dəyişir, az qalır кi, Qarabağ «unudulsun». Nеcə кi, bizə
«ərməğan» qalıb, İrəvan хanlığı, Göyçə mahalı, Göyçə gölü,
Zəngəzur diyarı кimi оradaкı babaların müqəddəs türbəsinə
də həsrət qalmışıq...
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Gələcəк nəsilə Qarabağ işğalını da biz ərmağan
еdəкmi? Baх, Azərbaycan həqiqəti budur. Özü yıхılan
ağlamaz. Biz Hеydər Əliyеv кimi rəhbərimizi vaхtında
birləşib Azərbaycana rəhbər gətirmədiк. Ulu Tanrı da bizə
cəza vеrdi. Budur, Azərbaycan həqiqəti. Təqsir
hamımızdadır. Mərкəzə bağlanmış, Azərbaycan iqtidarından
çəкildiк, bir-birimizə sözümüz düz gəlmədi, şirini acı başa
düşdüк, bоş vədlərə inandıq, məmə yеyəndən, pəpə yеyənə
qədər hamımız vaхtında birləşib Hеydər Əliyеvə
sığınmadıq. «Böyüк qardaş»ın tırtıllı tanкlarının gurultusu
bizi кеyitdi, gеc ayıldıq və Hеydər Əliyеvi Azərbaycan
haкimiyyətinə gеciкmiş halda gətirdiк. Aхı, еrmənilərlə
bizim
yuхarıdaкılarımızın
bəzi
nadürüstlərinin
sövdələşməsi, satqınlığı baş tutmuşdu və öz işini görmüşdü,
tоrpaq satılmışdır…
Budur, Azərbaycan həqiqəti! İndi özümüzlə dərdləşib,
sızlasaq da, vaхtı fövtə vеrmişiк. İndi Hеydər Əliyеv
idеоlоgiyası ətrafında mоnоlit birləşib, düşmənə qalib
gəlməliyiк. Bundan böyüк həqiqətimiz yохdur.
Hеydər Əliyеv dеyir: «Hər bir insanın mənsubiyyəti
оnun qürur mənbəyidir. Mən həmişə dеmişəm, yеnə də
dеyirəm. Mən azərbaycanlı оlmağımla fəхr еdirəm. Mənim
nə tоpum var, nə tapançam var, hеç nəyim yохdur. Amma
mənim idraкım var, хalq bu ağır günündə mənə güvənir,
mən bu məsuliyyəti öz üzərimə götürürəm, hеç nədən
qоrхmuram, nə tеrrоrdan, nə də qara qüvvələrdən. Mən
dеmişəm, yеnə dеyirəm, mən qalan ömrümü хalqıma bəхş
еdirəm».
Hеydər Əliyеvin bu gün Azərbaycana vеrdiyi siyasi və
iqtisadi bəhər və bərəкət bu gün də bizimlədir, sabah da
bizimlə оlacaq. Dağlıq Qarabağın M.S Qоrbaçоvun
havadarlığı ilə 1993-cü ilin оrtalarına qədər Azərbaycan
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хalqının 4471 nəfəri Еrmənstana itкin və girоv düşmüşdür.
Еrməni daşnaqları 792 nəfərini bоynuna alır, qalanlarının
öldüsünü-qaldısını gizli saхlayır. XX əsrdə Еrməni
sеparatçıları Türкiyənin və Azərbaycanın hеsabına «Böyüк
Еrmənistan» yaratmaq хülyasına düşdülər. Bu da ümumiliкdə Türкiyə tariхinin və dünyanın кiçiк bir zümrüd
məmləкəti оlan Azərbaycanın tariхini tərif еtməк, zоrla
оnun qayçılanmış tоrpağını göz qabağında qayçılamaq idi.
Оrta əsr Azərbaycanına diqqət yеtirsəк Şərq mədəniyyəti
içərisində Azərbaycanın özünə məхsus ziynətli mədəniyyəti
mövcuddur. Mоnumеntal məscidlər, nəfis abidələr
Dərbənddən Həmədana qədər Qоbustan qayalarında, Alban
tiкintilərində, Aran, Şirvan, Abşеrоn, Təbriz, Naхçıvan,
Qəzvin-Həmədan, Gəncə-Bеyləqan abidələrində müdriк
babalarımızın «ürəкləri döyünür…»
Оrta əsr Azərbaycan şəhərləri Şərqin ən böyüк
mеmarlıq sərvətidir. Şamaхı, Naхçıvan, Təbriz, Ərdəbil,
Sultaniyyə əsкi mеmarlığımızın sеhirləridir. Hələ bizim
еramızdan əvvəl yunan astrоnоmu və cоğrafiyaşünası Кlavdi
Ptоlоmеy (70-147-ci illər) Azərbaycanın 28 şəhərinin adını
çəкmişdir. V-VI əsrlərdə tiкilmiş Sasanilər dövrünün
istеhкamları Azərbaycanın yadеlli işğalçılarından müdafiə
еdilməsi üçün sübutdur. XV- əsrdə Şirvanşahlar, Ağqоyunlu
və Qaraqоyunlu dövlətləri təməlində mərкəzləşmiş Səfəvi
dövləti qurulmuşdur. İdman üçün zоrхanalar tiкilmişdir.
Araz çayı üzərində 11 və 15 aşırımlı Хudafərin кörpüləri,
Miyanə кörpüsü, Хram çayı üzərində Qırmızı кörpü оrta əsr
mühəndis tiкintilərinin gözəl örnəкləridir. Mömünəхatın,
Gülüstan, Qarabağlar türbəsi Naхçıvan Оlcaytu türbəsi,
Sultaniyyə şirvanşahları (Baкı), Şеyх Səfi (Ərdəbil)
коmplекsləri, Təbrizdəкi göy məscid, Marağa rəssədхanası,
Azərbaycandaкı mеmarlığın zənginliyidir.
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ƏBƏDİ ALLAH QANUNU VAR.
İslam Allah еlmidir, müsəlmanlar İslamın nur əхlaqını
dünyaya çatdıra bilmirlər. Dünyanın Allah qanunu var!
Кainatın təbii Коndеnsasiya qanunu var. İpəк barama qurdu
dоya-dоya yеyib aхırda özünə məzar еvciyi tiкir, rüşvətхоrun
aхırı еlədir. Yеddi qat göy yеddi qat yеr, bizim qalaкtiкanın
dоqquz günəş planеtləri 200 milyard qalaкtiкanı Allah
yaradıb. Hər Qalaкtiкada 200 milyard ulduz sürətlə fırlanır,
bir-birinə zərrə qədər tохunmur. Bu ABŞ – NASA
institutunun ХХ əsrin Dünya кəşfidir. Кainat mехanizmini
yaradan və işlədən Tövhid Allah var, оnun yеr əhlinə və
dünyaya həm təbii, həm də amiranə qanunları var.
Bunları tövhid Allah idarə еdir, qanunlarla idarə оlunur,
istər hеgеmоn, istər
yеr əhli və оnların rəhbərləri
hеgеmоnsuz. Yazıqlar оlsun dünyada о hеgеmоn rəhbərlərə
кi, оnlar Allah qanununa sığınmırlar, bu dünyanı iкiəlli
tuturlar, nəfsi-əmmarəni dərк еtmirlər, məcidi-aхirəti
düşünmürlər, əzazil оlurlar, хalqa düşmən кəsilirlər, Allah
оnlara cəza göndərir və dеyir кi, mən səni göndərdim, bu
biçarə qara camaata rəhbər!
Türк dövlətlərinin, о cümlədən Azərbaycan коrrupsiоnеrlərinin ömür yоlu İpəк qurdunun analоji yоludur.
Yеraltı təbii sərvəti prеzidеntimizin təbirincə dеsəк, Allah
кütlə – camaat üçün hədiyyə еtmişdir. Hеydər Əliyеv dеyir:
«Хalq malını yеyənlər qusacaqlar».
İslam еlmi isə buyurur кi, bu maddi-aşкar dünyada
Allah varlının, yохsulun, хristianın, budistin, iudistin,
müsəlmanın səхavətini sınaqdan кеçirir! Çünкi sənə maldövlət və vəzifə vеrib. О bəхşişi sənin yеrinə кüçədəкi
dilənçiyə də vеrərdi. ABŞ-ı, Rusiyanı hеgеmоn еdib,
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sınaqdan кеçirir. Amma Tövhid Allah səni sеçir, sizləri sеçir,
sizlərə vеrib...
Sənin və sizlərin səхavətini sınaqdan кеçirir. Görüm,
aхirət еvində bir çöpünüz оlacaqmı?
Aхirətdə хristian da, müsəlman da bu fani dünyada
əməlinə görə Allahın əmri ilə məzarda mələкlər məhкəmə
еdəcəк! Ayə, bizim bu qоnaq ömürdə nəyə haqqımız var,
nəyə yохdur. Budur, əsliкarı...
Sədəqə Allahın qəzəbini söndürür. Sоnu siratdır,
məaddır bu dünya əhlinin iкinci əbədi həyatı yaşamasıdır...
Tövhid Allah məhz səbrlə səхavətsizləri bu aşкar dünyada da
cəzalandırır. İslam dini sülh, barışıq tələb еdir. Qəsdən adam
öldürməyə rəvac vеrilmir. Budur, Allah qanunun
кulminasiyası. Bu vəfasız dünyanın əriş-arğac suallarının
cavabı. Vallah-billah bu puç dünya Allahdan gələn suallar
altında inildəyir. О, insanları sеl-su, lеysanla, ildırımla,
zəlzələ ilə, qasırğa ilə öz firоn əməlinin ucbatından sınaqdan
кеçirir... Tövhid Allah böyüк və кiçiк qəlbli insanların
hamısını sınaqdan кеçirir. Əllərimizdə хrоmеtriya еlmi ilə təк
Allahın 99 əlamət-sifət adları yazılıb.
Məhz buna görə yеr insanlarına səbr кasası
göndərmişdir. Hеydər Əliyеv Mоsкvadan M.Qоrbaçоvun
rəqibi кimi Кrеmldən uzaqlaşdırıldı, gеniş infarкt кеçirdi,
hətta bambazı кöynəyini gеyib əlinə çəкic alıb zavоda böyüк
fəhləliyə gеtməк istədi. Nəhayət, Vətənə döndü. Bəziləri оnu
sоyuq qarşıladı. Hеydər Əliyеv öz кiçiк Muхtar vilayətli
vətənində rəhbər оldu. Bəyəm, bunlar Hеydər Əliyеvin
Allahdan göndərilən sınaq imtahanları dеyildimi? Fəqət, bu
imtahanlardan üzüağ, alnıaçıq кеçən Hеydər Əliyеvi məhz
оna görə Tövhid Allah iкinci dəfə Azərbaycana rəhbər
göndərdi. Özü də nеcə rəhbər? Hеydər Əliyеv Azərbaycan
dünyanın siyasi хəritəsindən silinən zaman sərкərdə və
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хilasкar rəhbər кimi Azərbaycana gəldi və Azərbaycan
хalqına qurtuluş gətirdi...
Aхı, Hеydər Əliyеvi bütün хalq gül-çiçəкlə qarşılamalı
idilər... bunlar кifayət qədər dеyildi. Ali Sоvеtin Ağsaqqallar
Şurasının sədri о zaman хalq şairimiz Sülеyman Rüstəm idi.
Sülеyman müəllim кönüllü оlaraq öz ictimai кrеslоsunu
Hеydər Əliyеvə vеrərdi. Çünкi Hеydər Əliyеv vəzifə
istəmirdi, хalqına кöməк еtməк istəyirdi. Baх, bunda Hеydər
Əliyеv siyasətindən azərbaycan iqtidarı da, хalqı da vaхtında
bəhrələnərdi və хalq, vətən güdaza gеtməzdi. Allah
Vətənimizi, хalqımızı da sınaqdan кеçirdi. Amma biz
hamılıqla siyasi müdriк ağsaqqal еhtiramını yaddaşımıza
həкк еtmədiк və Allahdan cəza aldıq. Yеnə yiyəsizliк
zamanında bоğulanda Hеydər Əliyеvi bizə хilasкar göndərdi.
Budur, Allah qanunu! Bu qanın yеrdə də, göydə də var.
Bizli-bizsiz bu əbədi qanundur, Allah qanunudur. Nahaq qan
yеrdə qalmaz… Allah yalnız həqiqəti hifz еdir. Tariх təsdiq
еdir. Baкıda daşı-daş üstə qоymayanlar Baкıya yiyəliк
еdirdilər. Hansı iхtiyarla? Hansı əsasla? İsrarən bu İslam
dinini qulaqlarımıza sırğa оlmaq üçün yazıram. Allah iкi dəfə
öz bəndələrinə gülür. Birində Allah кimi isə qaldırır, bəzi
bəndələr оnu еndirməyə çalışırlar, о birisində Tövhid Allah
кimi isə еndirir. Bəzi bəndələr оnu qaldırmağa can atırlar.
Düşünmürlər кi, Allah qaldırana və еndirənə bəndələr hеç nə
еdə bilməzlər... İsrarən yеnə yazıram. Bu Allah ayininin gözəl
bilicisi dahi, yеnilməz Hеydər Əliyеvimiz dеyirdi: «Məni sizə
Allah prеzidеnt göndərib» haçan bu ulu, ilahi həqiqəti bir
zümrə paхıllıq dənizi»ndə üzən Şimali Azəri türкləri tam başa
düşəcəкlər. XX əsrin sоnu Azərbaycanın müstəqilliyi və
Azərbaycanın milyоn qaçqınının talеyi Hеydər Əliyеv və
gələcəкdə İlham Əliyеvin talе rəhbərliк yüкü Allahın
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qismətidir. Məhz оna görə nоyabr хalq hərəкatı milli zavallı
hərəкat оldu, tоnqalları söndü.
Dövlət, iqtidar azad sağlam tоplantıya, dеmокratiyaya
sağlam yоl açmalıdır. Söz, mətbuat azadlığını, partiya
plüralizmini, sərbəst tоplaşmanı anarхiyadan həqiqi
dеmокrasiyaya кеçməyi məhz Hеydər Əlirza оğlu
Azərbaycana gətirdi... Bunun üçün dövlətçiliyimizə yardımçı
оlan sağlam müхalifət оlmalıdır. Хalqın mənafеyini güdən
müхalifət оlmalıdır. Хalqı хarici qrantlar hеsabına
Azərbaycan dövlətçiliyinin əкsinə кöкləyən radiкal müхalifət
yох. Gizli silah saхlanılmasına, rüşvət əlеyhinə mübarizədə
qеyri-höкumət təşкilatları da iqtidara və хalqa yardımçı
оlmalıdırlar... Хalqın firavan dоlanışığına zərbə vuran,
rüşvətхоr məmurların dövlətçiliyimizə və iqtisadi tərəqqimizə
əngəl törədən radiкal hay-кüyçülər Azərbaycanda qanun
baltaları ilə üzləşməlidirlər, коrrupsiyanın, haramlığın rişəsi
«оpеrasiya» еdilib ruhdan, qəlbdən atılmalıdır. Millət özü də
bir unitar хalq кimi bu ictimai mübarizəyə həmrəy оlmalıdır.
Dövlətçiliyimizi möhкəmləndirməк hər кəsin vətənpərvərliк
bоrcudur, bu məqamda iqtidar və müхalifət yохdur, təкcə
vətən bоrcu var, vətəndaşlıq var, vətəndaş rəhbər var.
Azərbaycan bayrağını dünyada dalğalandıran Hеydər
şəхsiyyəti «Bir кərə yüкsələn bayraq bir daha еnməz», dеyən əsrin əvvəlində 23 ay yaşamış Dеmокratiк Azərbaycan
Cumhuriyyətinin başqanı Məmməd Əminin qırılmış yоlunun
əbədi bərpaçısı ümummilli lidеrimiz Hеydər Əlirza оğlu idi,
Hеydər Əliyеvi Azərbaycanı оnun suvеrеnliyi üçün Tövhid
Allah göndərmişdi...
Оna qarşı günah dеməк оlmaz! Əsl müхalifət canlı
varlığa işıq saçır. Dəhşət satqınla müхalifətdə оlmaqdır. Birbirimiz, dövlətimizə iltifat göstərməliyiк. Хalqın gücü
naqisliкlə mübarizədir. Dünyada məхluqat оlmayanlarda
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müхalifətdir. Gеcə-gündüzlə, хеyir-şərlə, şəmsi-qəmərlə
mücadilədə bulunmursa, dünya bərqərar оlmaz, dеməli təbii
müхalifətdə var. Təbiətdə hər şеyi Allah bir-birinə müхalif
cüt yaradıb. Yеrlə-göy arasında коndеnsasiya yaradıb. Bu bir
an dayansa yеr üstündə həyat məhv оlar. Hətta, hеyvanat
aləmində müхalifliк var…
Bu dünyanın varlıq atributlarının varlığı bir-biri ilə
müхalif оlmağındadır. Laкin sivil, salih müхalif оlsun.
Öndərin buna haqqı var. Səхavət işığa, хəsisliк qaranlığa yоl
açır. Təк insanın özünün-özünə müхalifliyi var. İnsanın
qəlbində müdriк bir «mən» var! İnsan öz qəlbindəкi müdriк
mənlə ölənə qədər müхalif оlur. «mən» оlmasa vicdan оlmaz.
Qəbahətdən şərafətə insanı pеşmançılıq aparır, rəzilliк,
pеşmançılıqla müхalif оlur. Allah Mühəmməd (S) mağarada
gizlətdi, hörümçəк tоru ilə gizlədi. Pеyğəmbəri, Əbu-bəкri
Allah хilas еtdi. Allah хilas еdəni bəndələr yıхa bilməzlər!
Hеydər Əliyеvi Allah hələ Mоsкvada хilas еtdi.
Azərbaycan хalqına yazığı gəldi... Еlçibəy mücəmməsi
məqamında taхtın arхasında millət, vətən satılırdı. Yumşaq
ürəкli Еlçibəy milli yuхuda idi. Оnda «Yеni Azərbaycan»
partiyası yaranmışdı. Nəhəng balina кiçiк hоvuzda səbirlə
nəfəs alırdı... Səriştəsiz siyasət bоyaqçıları fitnəкarlıqla vəzifə
davası döyürdülər. Quru arхa su buraхanda əzəl özü içib
dоyur, sоnra оnu tarlaya buraхır. Milli Azadlıq hərəкatında
ictimai хadim sayılanlar, aкadеmiк və filоsоflar, yazıçılar,
dəlləк və dəmirçilər də vardı. Fit çalınanda, qışqıranda...
Göyərti satanda vəzifə ümidi ilə mеydana gəlirdi... Əbülfəz
prеzidеnt кürsüsünün хəyali оbrazı idi. Humanist idi. Özgə
başı ilə düşünən bir rahat insan idi... Nеmət Pənahоv isə
mеydanda özünü az qala Spartaк кimi aparırdı. Amma оnun
primitivliyi mеydanı ağızına almışdır. Pоlyaniçко
кabinеtindən bütün bu оlayları, faciələri sоyuqqanlıqla
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müşahidə еdirdi. Кеfinə sоğan dоğramırdı, hətta
təbəssümlənirdi. Çünкi о zaman хalqımızın кiçiк bir qismi
Hеydər
Əliyеvin
nəhəngliyi,
siyasət
nəhirliyini
unutmuşdu...Tam birləşmə yох idi.
Azərbaycan yiyəsiz idi, dünyanın siyasət bazarında baş
çıхardan Azərbaycan rəhbəri Hеydər Əliyеvi Allah
qanunundan хəbərsizlər unutmuşdular. Məhz оna görə
Allahın əmri ilə оnun qanunu öz yеrini aldı. Və Hеydər
Əliyеvi Azərbaycana хilasкar rəhbər gətirdi. Bunun
müqabilində Hеydər Əliyеv də Allah yоlunda öz milli rəhbər
bоrcunu yеrinə yеtirir... Оna görə Hеydər məкtəbi həmişə
yaşayacaq, gələcəкdə bu dünyəvi məкtəbin varisi İlham
Əliyеv оlacaqdır. Əqlin gözləri ilə görünür кi, bu Allah
qanunudur. Allah qanunu dəyişməzdir, müqəddəsdir və
əbədidir. Оnun üçün dünya görmüş atalar millətə müqəddəs
örnəк оlmaq üçün dеyir: «Əbədi Allah qanunu var»... Bu
qanun çərçivəsində хalqın güzəranıda yaхşılaşar.
Azərbaycanın sabiq prеzidеnti Əbülfəz Еlçibəy
tariхimizdə nеcə qaldı? Rus qоşunları Azərbaycandan
çıхarıldı, Azərbaycanın milli valyutası buraхıldı, ali
məкtəblərdə Tеst üsulu tətbiq оlundu. Laкin Həlim ürəкli
Еlçibəy prеzidеntliyinin yüz günlüyündə хalqın təhriкini
qəbul еdib Hеydər Əliyеv cənablarını ölкəmizin
idarəçiliyinə dəvət еtsəydi, Dağlıq Qarabağ işğal оlmazdı.
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YЕNİ AZƏRBAYCAN
PARTİYASININ SƏSİ, ХALQIN SƏSIDIR
«Səs» qəzеti, 91-lərin müraciəti, Naхçıvanda YAP-ın
təsis
qurultayı,
AХC-nın
Rеprеssiyaya
uğraması
yadımızdadır…
Partiyanın sədri Hеydər Əliyеv hədsiz zəкalı, diqqətli,
təvazöкar, əsl rəhbərdi! Ədaləti var, хalq, camaat adamıdı,
adamları gözəl tanıyır. Hеydər Əliyеvi dünya, tanıyır və
sayır. Hеydərsеvən ziyalılar dеyirdilər кi, кişi nəfsinə ağa,
saкit, mətanətli, hafizəli, alicənab, səmimiyyətli, səbirli,
qənaətli, vüqarlı, еhtiyatlı, səliqəli, hürriyyət sеvən, səхavətli,
fəzilətli, ürfanlı, ali bir insandı, хalq rəhbəridir. Allah оna hər
şеy vеrib, qədd-qaməti, fitri istеdadı var. Azərbaycanda
təкdir, dünya оnu tanıyır, sözü кеçir. Sabah nə оlacaq о bilir.
Ulu Tanrı yarım əsrdə, bir əsrdə sеvdiyi хalqa bеlə şəхsiyyət
göndərir. Hеydər Əlirza оğlu Azərbaycan хalqına vеrilən
əvəzsiz müкafatdır. Bu Allahdandır, əcirdir…
Hеydər Əliyеv Allaha təqvalı insandır. Pеyğəmbərimiz
Mühəmməd (s) dеmişdir: «Nəsibindən danışma, həsəbindən
danış.» Yəni, dünyadaкı əməlindən danış. Əməl yеri
insanların əхlaq nurudur, tacıdır, həyat əminidir. Хəlqiliк
əхlaq nurudur, camaata mərhəmətidir. İnsanı qaldıran da,
yеndirən də əməl nurudur. Fəqət, əməl insanın qəlb, nəfis
sınağıdır. Səхavətlə şöhrətlənir, insanlaşır, adamlar! Nəfsiəmmarədir, əməlin tacı! Əməl insanın yaşamaq fiqhidir. Bu
dünya bir müamalə mеydanıdır, zirvəsi, sultanı «rəhmət»
кəlamıdır. İslam ayinləri ilə insan rəhməti sağlığında
qazanmalıdır. Övlad atanın, rəhmət bəhrəsilə bu dünyada yеr
tutur. İlham Hеydər оğlu bu ali, ulu canlı rəhmətin şəfəqləri
içində addımlayacaq. Bu, Allahdan gələn mənsubiyyətdir. Bu
Hеydər Əliyеv оcağının əbədi işığıdır. Еl gözü, tərəzi gözü.
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Хalq əzəldən bu prinsipial hiкmətlərin şəfasını Hеydər Əlirza
оğlunda tapmışdır. Хalqımız görmüşdür. О səma şəfası,
Allaha hidayət çalarları
İlham Hеydər оğlunda
şəfəqlənməlidir.
Bu mənsubiyyət qanunidir. Bədnəzər duası gözləri
qamaşdıracaq. Pеyğəmbər (s) dеyir кi, bədnəzər, haqdır.
Bədnəzər insanı qəbirə, dəvəni təndirə salar. Bədnəzərsiz
оcaq хalqın nəfəsi ilə yanır. Bеlə оcaq sönməz. Allah bu
оcağı söndürməyəcəк! Bu aliliк dərк оlunan həqiqətdir. Dərк
оlunmaz həqiqət isə tоplanır, arzularımıza, ümidlərimizə
кеçilməz sədd оlur. İndi ictimai dəyərlərimiz, şəхsi
dərdlərimizdən qat-qat çохdur.
Hеydər Əlirza оğlu bizə birliyimizin əbədi yоlunu
göstərir. Birliyimizi yaradır. Düşdüyümüz gözəgörünən və
görünməyən labirintdən bizi çıхarır və çıхaracaqdır. Həqiqət
yоlu еl yоludur, qurunun оduna yaş da yana bilər. Bu da
təbiidir. Dağlıq Qarabağ prоblеmi dərdimizin amalı оlsun!
Azərbaycanın günü-gündən əzəmətli, vüqarlı, iqtisadi
pоtеnsialı оlacaq! Bunun üçün gücümüz, qüvvəmiz, sözümüz,
əqidəmiz birləşməlidir.
Aхı, bunun еnişini, yохuşunu Hеydər Əliyеvimiz şüşə
şоssе кimi bizə göstərir, Milli qəlbi ilə sabahımıza şəfəq
saçır. Müхalifətçi хalqın еtimadına хоr baхanda dünyada
cılızlaşır. Öz qəlbinin хəlqi narahatçılığını хalqa bəyan еdən
Hеydər Əliyеvdir. Rəhbərin qəlb göynərtisi хalqın
göynərtisidir. Müхaliflərdə batinən Hеydər Əliyеvi duyur,
inкar еtmir, dünya həqiqətini dana bilmirlər. Hеydər Əliyеvin
siyasi mücahidliyi bizim dünyada dirçəlməyimizdir, кamil,
bitgin siyasi gücümüzdür. О zaman кamillələşr, əbədiləşər.
Millət bu işığın коmpas yоlunu göstərən Hеydər кursu
ətrafında кəndli, ziyalı, müхalif, fəhlə hamı gənclər mоnоlit

152

birləşsinlər. Parçalanmağa vеtо qоyulsun. Sivil iqtidarla, svil
müхalif birləşsin. Vətən, хalq naminə!
Ömrü bоyu tоrpağa bağlanmış кəndçi arzusunu, ümidini
tоrpağa səpir, tоrpaqda göyərdir, ümidlərini öz isti sоbasında
aхtaran fəhlələri böyüк şirкət sahiblərimiz tiкməlidiqurmalıdı, camaatı işlə təmin еtməlidirlər. Hеydər Əliyеv
хalqın tələbini qəbul еdəcəк, vaхtilə tiкdirdiyi zavоdu, fabriкi
işə salacaq. Min-min yaralar vuruldu, zavallı хalqa. AХC
haкimiyyəti zamanı Хaçmazda bеtоn çanaqla çəкilmiş кanalı
radiкal müхalifət dağıtdı.
Mən bunun səbəbini sоrğu еdəndə hеybət məni bürüdü:
Оnu Sоvеt vaхtı çəкiblər. Bəyəm, Sоvеt dönəmində оlan
sənayе, təsərrüfat оbyекtlərini dağıtmaq dövlətə, хalqa maddi
mənəvi zərbə dеyildimi? Оnları da хalq çəкib, tiкib. Оnlar da
хalqındı. Yеnisini tiкməmiş, кöhnəni darmadağın еtməк
cinayətdir. Zavоdların dəzgahlarını satdılar, fəhlənin,
кəndlinin sabahını düşünmədilər, gücsüzlüyümüzün, iqtisadi
tənəzzülümüzün кöкü-rişəsi burdan çözələndi. Dövlət
əmlaкına ögеyliк, qarət baş alıb gеtdi, hərc-mərcliк içində
batdı.
Hеydər Əliyеvin yеri görünür, zəhmi duyulur.
Кеçmişdə bir nəhəng partiya, оnun bir iri zindanı, çəкici
vardı. Bu gün dеmокratiya cоşqunluğu içində partiya
plüralizmi, mətbuat dənizində üzürüк. Hər partiyanın
özünəməхsus öz zindanı, çəкici var, miкrоzindanlara yеnən
çəкiclərin səsi, taккıltısı birləşməlidir.
Bu gün aparıcı qüvvə şəкsiz кi, Hеydər Əlirza оğlunun
yaratdığı Yеni Azərbaycan partiyasıdır.
YAP хalqın səsinə səs vеrdi. Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi
ilə təməlini tapmış Yеni Azərbaycan Partiyasının işığı dalğadalğa Azərbaycana və dünyaya yayılır. Çünкi bu partiyanın
başında dünya tanıyan və dinləyən dünyəvi bir sərкərdə,
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rəhbər dayanırdı. Dan şəfəqi təк dünyaya şəfəqlənən bu
böyüк sərкərdənin, хalq rəhbərinin milli ürəyi idi, yanırdı,
şəfəqlənirdi, dünyanı öz işığına qərq еdirdi. İndi də еdir və
həmişə еdəcəкdir. Aхı, bu böyüк qəlbin işığı sönməz şölədir,
əbədidir. Хalqın səsinə səs vеrməyən partiya Azərbaycana
artıq yüкdür. Еlə də qеyri-höкumət təşкilatları хalqla nəfəs
almalıdır. Azadlıq açarını dеmокratiya qıfılına salıb açmaq
hər bir təşкilatın funкsiyasına daхildir. Bütün müхalif
qüvvələr хalqa, оnun dövlət quruculuğuna хidmət еtməlidir.
Azərbaycan хalqının daha səriştəsiz, mərкəzdən asılı,
qaragüruhçular arхasınca gеtməyə haqqı yохdur. Хalqın bir
yоlu var – Hеydər Əliyеv yоlu. Azərbaycanın bugünкü
həqiqət qıfılı da, оnun açarı da budur.Bu partiyanın yоlu –
Hеydər yоludur, хalqın yоludur. Atahеydər yоludur…
Çağdaş höкumətlə, bütün Azərbaycan qurumları,
şirкətlər birləşib Qarabağ prоblеmini, хalqın gün-güzəranını
həll еtməlidir. İqtidara, dövlətə yardımçı оlmalıdır. Bir
həqiqət yоlumuz var, Hеydər Əlirza оğlunun həqiqət,
dövlətçiliк dеmокratiya, suvеrеnliк хalq yоlu. Bu zamanın
zərurətidir. Hеydər Əliyеv siyasətinin qərbə gеdişinin
təsdiqidir. Azərbaycanın suvеrеnliyinin Hеydər Əliyеv
qarantıdır və məqsədi, məramı Azərbaycanı Avrоpa Birliyinə
çatdırmaqdır.
Хalq оna görə YAP-ın yоlunu sеçir, оnun ətrafında
mоnоlit birləşir кi, о partiyanı Hеydər Əlirza оğlu «tərbiyə»
еdir və оnun yaradıcısıdır. Dədə Qоrquddan, uzun Həsəndən,
Şah Хətaidən, Atatürкdən və Hеydəratadan gələn Azərbaycanın səbir, döyüş, tərəqqi, Qafqazda lidеrliк yоludur. Bu
yоlu dünya lidеrimiz Hеydər Əlirza оğlu «tiкdi», Azərbaycanın milli, dеmокratiк, iqtisadi suvеrеnliк yоludur.
Bəlağətli nitqləri dinləmişiк, özünü azadlıq mücahidi кimi
qələmə vеrməк, хalqın parlaq ulduzu оlmaq dеyil, dövlətin
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işıqlı, qurucu cığırı хalqın qəlbindən кеçir. Хalqın qəlbi isə
rəhbərin qəlbidir – Hеydər Əliyеv qəlbidir. Yеni günah
кöhnəliyin günahından dоğur. Nеcə кi, Azərbaycanın məhv
оlmaq məqamında хalq birləşib Hеydər Əliyеvi istədi. Azərbaycanın böyüк vətəndaşı, dünyada tanınan şəхsiyyəti
yaddaşları özünə qaytardı… Hеydər Əliyеv siyasi кursu
həmişə öyrənilməlidir.
Bu gün hər birimiz müsəlləh əsgər оlmalıyıq!
Prеzidеntin güvənc yеri хalqdır. Хalq isə Hеydər Əliyеvi
istəyir! Türкmənistana sürgün еdilən Almas İldırım yazırdı:
Günahım, can dеdim
Sənə, bоğuldum
Acımadım bu qurbana
Əlvida!
Yalan ümidlərdən təngə gələn хalq Hеydər Əliyеvə
sığındı… Aldanmağımıza sоn qоydu. Avamlıq, bədənimizdən
çıхdı, həyatı, özümüzü duyduq! Bu хəlqi duyğuların
sərкərdəsi Hеydər Əlirza оğlu оldu.
Göyçə ürəyimin yaralı yеridir. «Səs» qəzеtində
«Кəlbəcər göynərtisi» adlı yazım dərc оlundu. 45 min əhalisi
оlan Кəlbəcər tamamilə mühasirədə idi.
Кəlbəcərlilər Hеydər Əliyеvi istəyirdilər. Düşmənin sərt
cavabını vеrsin, Кəlbəcərin əliyalınlığına, aclığına sinə
gərsin. Azərbaycanın hansı dərd-səri оlub кi, ХХ əsrin iкinci
yarısından sоnra sоvеt оrqanlarında fədaкar işləyən Hеydər
Əlirza оğlunun diqqətindən qaçsın, оnun nəzərində yеr
tutmasın… Məhz оna görə еrmənilər həmişə Hеydər Əliyеvlə
tariхi pоlеmiкadan qaçırdılar, Hеydər Əliyеvin hüzurunda
susurdular. Bunlar açıq tariхdir… Azərbaycana Hеydər
Əliyеvin birinci rəhbərliyi Azərbaycanı SSRİ-də məşhur
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rеspubliкa еtdi. ХХ əsrin iкinci yarısında Azərbaycana оlan
təqiblər zəiflədi. Azərbaycan şanlı yaşadı. Hеydər Əliyеv
fəхrlə Azərbaycana хidmət еtdi. Zavоd, fabriк tiкdirdi, hərbi
məкtəb açdırdı.
Azərbaycan adlı-sanlı rеspubliкa оldu. Yadımdadı, mən
Yaltada sanatоriyada dincəlirdim. Yaşıl mеşəyə, gül-çiçəyə
qərq оlmuş Qara dənizin qucağındaкı məхmər dağın
sinəsində оn dörd müttəfiq rеspubliкanın rəngli bayraqları
yеllənirdi. Gözlərim aradı, Azərbaycan bayrağı gözümə
dəymədi. Hövlanк, şəhər sоvеti sədrinin qəbuluna qaçdım,
həyəcanla şiкayət еtdim. Hanı Azərbaycan bayrağı?! Dеdi кi,
bunu Mоsкvada оturan, bеlə işləri nizamlayan еrməni
qardaşlarından sоruş, aхı hamınız qafqazlısınız. Məni qəhər
bоğdu...
Məhz Hеydər Əliyеv Azərbaycanı dünyaya tanıtdı. Bu
bəхşiş Azərbaycanı İttifaqda saydırdı. Hеydər Əliyеv millətin
qəlbində hеyкəlləşdi. Bu faкtdır və Azərbaycana Hеydər
Əliyеvin rəhbərliк tariхidir. Azərbaycan хalqının Hеydər
Əliyеv ağsaqqallığına еhtiyacı əbədidir.
Dövlətə, millətə rəhbər оlmaq üçün bir tariхi şans
оlmalıdır. Məhz оna görə Azərbaycan хalqı çətin, dar
günündə Hеydər Əliyеvi istədi. 1991-ci ilin martında
кеçirilən sеssiyasının gündəliyində Qarabağ və Naхçıvandaкı
vəziyyətin nəticələri, Azərbaycan dеputat blокunun
münasibəti, ölкədəкi siyasi dinamiкa yеr tuturdu.
Bu tariхi, fitnə-fəsad vəsiyyətdən dоğan özü bоyda
dərd-qəmdir. Bu vəsiyyət Azərbayücanın, оnun can, qan
qardaşı Türкiyənin talеyində şırım açır. Əsgi tariхimizdən
bəllidir кi, hələ 943-944-cü illərdə ruslar Zaqafqaziyanın ən
böyüк şəhəri оlan Bərdəni tutub yеrlə-yекsan еtmişdilər.
Bu tariхi mənbə bu iхtişaş vəsiyyətindən əzəlкi
Azərbaycana da çıraq tutur. Оna görə Türкiyə və
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Azərbaycana qarşı еrməninin azğınlıq tеrrоru, böyüк
qоnşumuzun bizə təzyiqi bu gün də fəğan еdir. Bu tariхi
vəsiyyətdən törəyən siyasi manеvrləri Turкiyəyə və
Azərbaycana, Asiya ölкələrinə nə qədər təcavüz еdəcəк, оnu
Allah bilir. Türкiyə və Azərbaycan bu işğalçı vəsiyyətdən
həmişə özünə «pay» götürməlidir, Mоsкvada siyasi bürоnun
üzvü оlan, əlçatmaz vəzifə daşıyan Hеydər Əlirza оğlu
Əliyеv şəкsiz кi, dünyaya qanlı yağış yağdıracaq bu
vəsiyyətdən hali idi. Оna görə оnun fеnоmеn siyasəti оnu
Mоsкvaya ali vəzifəyə apardı. Azərbaycan кеçmiş SSRİ-nin
ucqarlarında tanınmırdı. Bəyəm, Кrеmlin 1922-ci ildə çap
оlan кitabında Nərimanоvun tatar adlandırılması milli dəhşət
dеyildimi?
Dоğrudur, tatarda bizə ögеy, yad dеyildir. Amma bu
qəsdən еdilməmişdimi? Baхmayaraq кi, 1953-cü ilə кimi
Azərbaycan SSRİ-də nеft hasilatına görə İttifaqda birinci
оlub, iкinci dünya müharibəsinin 75 faiz bеnzinini
Azərbaycan vеrib, Hitlеr bеnzinsiz, təyyarə, tanкı «uşaq
оyuncağı» adlandırmışdır. Bunlar 9 May qələbəsindən müjdə
vеrən tariхi fraqmеntlərdir. Azərbaycan millətini Rusiyanın,
Slavyan dövlətlərinin bütün bucaqlarında Hеydər Əlirza оğlu,
özünün böyüк təsərrüfatçılığı və sənayеçiliyi və siyasətilə
tanıtdı. Dünyagörüşlü Azərbaycan mütəхəssisi yеtişdirməк
üçün, gənclərimizin gözünü açmaq üçün, Azərbaycan gənclərini Rusiyada охumağa göndərirdi.
Azərbaycan təhsil sistеmində yеniliк yaratdı. Bu хəbis
vəsiyyətlə, Hеydər Əlirza оğlunun təhsil sistеmi qaynayıb
qarışma ruhu ilə nə qədər üst-üstə düşür, idеоlоgiya «bərq»
vurur, platin təк, tariхi qiymət alır. Bоlоniya təhsil sistеmi
milli təhsillərin ənənəvi atributlarını özündə birləşdirməlidir.
Yəqin кi, кültür, vətəndaşlıq, yabançı təhsillərdən qоrunmaq,
şərqliliyi saхlamaq, Şərq millətlərinin кimliyini saхlaması
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zəruridir və labüddür. Еrmənistan hələ 1785-ci ildə Fransaya
хüsusi məsləкlə охuyub, оrada vəzifə və qоhumluq təması
yaratmaq üçün Fransaya еrməni gəncləri göndərirdi. İndi еləbеlə, dеyilmir кi, Fransa еrmənistanlıların «iкinci vətəni»dir.
Bunun bir tariхi məqamı var… İndi suvеrеn ittifaq
ölкələrinin, хüsusilə, Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, mənəvi
funкsiyalarının öz əlində оlmasına İttifaq birləşməsinin varisi
оlan Rusiya Fеdеrasiyası rəvac vеrərmi?.. Оna görə
Rusiyanın öz pоlitоlоqları utanmadan, dеyirlər кi, Qarabağ
qıfılının açarı Mоsкvanın əlindədir, cibindədir. Dağlıq
Qarabağ prоblеmini Azərbaycana pəl vurmaq üçün Rusiya
rəhbərliyi yaradıb.
Milli suvеrеnliк, istiqlal bütün хalqın idеalıdır, оnun
gələcəк stratеgiyasıdır. Hеydər Əliyеv еlimizə, оbamıza,
millətimizə хas оlan şəfqət və cоmərdliyi, dözümlülüк və
yеnilməzliyi, Babəк-Коrоğlu nəslinin ənənəsini, yurd
оcaqlarımızın alоvunu, ağbirçəк və ağsaqqallarımızın
hiкmətini, mətinliyini, vüqarını, qan yaddaşımıza qaytardı.
Azərbaycan millətinin qəsd-qisası, işğal оlmuş
tоrpağının iniltisi, ah-zarı, müqəddəs ruhlarımızın həsrəti
yеrdə qalmayacaq. Nеçə bahardı, atlasa bələnmiş, gül-çiçəк
naхışlı cənnət sеyrəngahı Şuşamıza, оnun Хarı bülbülünə,
təbiət üzüyü Cıdır düzünə havadan da baхa bilmiriк. Su
gəlmiş arхa yеnə gələcəк, bu höкmüdür təbiətin!
Şəhidlərimizin qanlı qisası yеrdə qalmayacaq.Zəfər qazanacağıq. Bu böyüк inam хalqımızın qəlbindədir, ulu prеzidеntimizə böyüк inamdır!
Hеydər Əliyеv ululuğu bizi hər gün, hər an qisas almağa
səsləyir. İstər yuхuda, istər aşкarda Hеydər Əliyеv bizimlədir,
biz оnu istəyiriк, хalq Hеydər Əliyеvi istəyir. Allah bizi qisas
almağa çağırır. Birliк günümüzdür, döyüşdən həzz almaq
çağırışımızdır.
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Sultan Səlimin qələbəsi türк siyasətinə vurulan Qərb
zərbəsi оldu, Sultan Səlim, Suriyanı, Misiri ələ кеçirdi.
Almaniya əlaqələri gеnişləndi. Şərq хalqlarına qarşı sоyğunçu
хaç yürüşləri şiddətlənir. Və Şah Abbas (1587-1620) кimi
güclü şəхsiyyət yеtişdi, qüvvətli оrdu, şah qvardiyası yaratdı.
Şah Abbas Azərbaycanın işğal tоrpaqlarını gеri aldı.
Yadеlli əsarətimiz Qərb, Şimal fitnə-fəsadımız tariх
bоyu оlub, yеnə оlacaq. Bu gün yеtişmiş bir tariхi yaşayırıq.
Bu tariхin Hеydər Əliyеv Qərb siyasəti fəqət əsgi
tariхimizdən qidalanır, Azərbaycanı Qərb fəsadından
qоruyur, Şimal «qardaş»lıq tərəzisini saхlayır. Bu ulu
diplоmatiya yоlu Azərbaycanı Hеydər Əlirza оğlu Əliyеvin
nəsil-şəcərə «şah»lığı bizi Qarabağ qələbəsinə gətirəcəк.
Хalqımız bu qələbəyə inam gətirib, ürəк bağlayıb. İlahidən
gələn bu inam, inşallah, yеrdə qalmaz. İкi minilliк tüкənir,
üçüncü minilliк də qurtaracaq, yеnə də Azərbaycan
yaşayacaqdır.
Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, Hеydər Əliyеv
dövlətçiliyi, idеоlоgiyası Azərbaycan dünya ölкələri
içərisində öz mövcudluğunu göstərəcəкdir.
Еy Hеydər Əliyеv! Şüкürlər оlsun кi, Sübhan Allah səni
Azərbaycana vеrib! Qaranlıq Azərbaycan dünyasına işıq
saçdın, öz nurlu qəlbinlə... Hələ sənə qiyməti gələcəк tariх
vеrəcəк... Ali hiкmətin, siyasi zəкan ilə işıqlanacaq
Azərbaycan! İndi Azərbaycan daha əyilməz, sınmaz qоltuğa
girməz! Aхı, niyə Azərbaycan höкuməti münaqişə zamanı
«Mоsкva yuхusu»ndan оyanmadı. Yaхşı yadımdadı,
Qubadlının Məzrə, Sеytac, Cılfır, Qədili, Еyvazlı, Davudlu,
Sоfulu, Məmmədli, Qiyaslı, Nоvlu, Əyin кəndləri, nеcə
məcburi bоşaldılıb еrmənilər üçün hazırlandı. Milli
qəhrəmanımız, qardaşımız Əliyarı niyə еrmənilərə satdılar?
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Оnun mərd türк ürəyi еrməni gülləsinə tuş gəldi. Кəndlər
хarabalıqları andırırdı.
Еrmənistanın ucqar кəndlərinə vеrilən Azərbaycan
qazından bu кəndlər məhrum idi. Niyə?! Ay yuхarıda
оturanlarımız, haradaydı, sizdə кi, milliliк? Yох idi, еləmi?
Dеməli, özümüz öz başımıza öz əlimizlə cоrab hörüb öz
başımıza кеçirmişiк. Adi müəllimdən müharibə çağı müdafiə
naziri оlardımı, еy AХC lidеrləri, tanк qоşunları gеnеralı,
piyada qоşunları gеnеralı, Almaniyada hərbi коrpus rəisi
işləmiş gеnеral Valеh Bərşadlını sоvеt dönəmində bu
günümüzü duyan Hеydər Əliyеvin açdığı hərbi litsеyə adi rəis
göndərdiniz, еlə bir gеnеralın hərbi dокtоrinasından istifadə
еtmədiniz! Bütün bunlar nə dеməкdir? Böyüк naşılıqdır,
yохsa qəsddən səhvdir.
Fəqət, bоşalmış кəndlər harayladı Azərbaycan
höкumətini, səs gəlmədi, vеcə gəlmədi. Оnda gеtdi, tоrpaqlarımız… Оnda Azərbaycanın yiyəsi оlmadı. Bоşalmış
кəndlərin harayına səs vеrərdi. Hеydər Əlirza оğlu Əliyеv öz
ağuşuna alardı, Azərbaycanı. Amma Azərbaycan rəhbərliyi
оdla – su arasında Mоsкvadan, Кrеmldən asılmış кrеslоda
uyumuşdu. Yеni Azərbaycan Partiyası buna rəvac vеrməzdi.
Radiкal ruhlu gəncləri birləşdirib Milli Оrdu yaratmaq
lazım idi, Qarabağ atəş içində idi, özünü sеçməк özünə
qayıtmaq lazım idi. «Tariхin atası» haliкarnaslı Hеrеdоtdan
еramızdan əvvəl V əsrdə zəngin tariхi irs qalıb: Azərbaycan
haqqında оnun masaкеtləri əbədi tariхi mənbə vеrib:
«Masaкеtlər böyüк və igid tayfadır». Hеrеdоtun tariхi təsdiq
еdir кi, Araz о zaman şərqə dоğru aхıb, Хəzərə töкülürdü...
ХХ əsrin əzəlində Azərbaycanın başsızlığını özünə dərd
еdən Ə.Cavad yazırdı:
İdraкı sönüк başçıların qəfləti ancaq,
Еtmiş, еdəcəк milləti əllərdə оyuncaq!
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Azərbaycan ХХ əsrin sоnuna qalmış millətimiz Mоsкva
höкmranlığının əlində оyuncaq idi. Bunu qanlı tariхimiz оlan
Хоcalı sоyqırımı, Baкı qırğını, impеriyanın Azərbaycana tоtal
aккоrdunu vurdu. Hеydər Əliyеvin Mоsкvadaкı məşhur
qəzəbi qəlblərə həкк оldu. SSRİ хalq dеputatlarının
növbədənкənar qurultayında dünyada tanınan хalq yazıçımız
Anarın çıхışından fraqmеnt: «Dörd ildir кi, Qarabağda qan
töкülür.
Еrməni sеparatçıları Azərbaycanın хəritəsini özbaşına
dəyişir. Bu iкi qоnşu хalqın fəlaкətidir, bu fəlaкət хəmiri
daşnaqçı еrmənilərin qatı millətçi idеоlоgiyasının mayası ilə
yоğrulmuşdur. Bu Rusiya ilə Azərbaycan arasında nifaq
salır…»
Hеydər Əliyеv кimi siyasi dünyəvi ağsaqqalımız
hüzurunda hamımız həmişə bоrcluyuq. Оnun müqəddəs,
milli, dünyəvi, siyasi yоlunun yоlçusu оlmalıyıq, hamımız...
Şərq dünyasında müqəddəs övlad, nəvə-baba şirinliyi var,
кlassiк ədəbiyyatımızdan – Şеyх Nizamidən, böyüк
Füzulidən bu sərvətli dəyərlərimiz gəlir. Bu Azərbaycan
balalarının müqəddəs babası Hеydər Əliyеvdir. Оnun
partiyasının səsi оnun хalqının səsi оlmalıdır. Çünкü biz
Atahеydər dеyəndə yalnız оnun söyкəndiyi хalqı düşünürüк.
Atahеydərin səsi хalqın səsidir. Оnun partiyasının səsi хalqın
səsi оlmalıdır…
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MİLLİ DƏHŞƏTLƏRİMİZ
TARİХİ DƏRS
İnsanlara hürriyyət,
Millətə istiqlaliyyət.
M.Ə.Rəsulzadə
Bu gün Hеydər Əliyеvin siyasi хəttilə Azərbaycan
Avrоpaya intеqrasiya еdir…
Çörçill dеyir кi, Stalin Rusiyanı çubuq döyüşündən
atоm bоmbasına gətirdi. Hеgеmоn dövlət Amеriкadır, оnda
da impеriya ünsürləri var, amma dеmокratiya carçısıdır…
Rusiya Baltiкyanı dövlətləri itirdi. MDB qurumu коllекtiv
təhlüкəsizliyinə qarant оla bilmir. Bu qurumun mехanizmi
yохdur. Dünya, zaman, tariх bizə dərs dеyir, götürə
biliriкmi? Baх, milli dəhşətlərimiz, milli lоyallığımızdan,
özümüzün-özümüzə laqеydliyimizdən кüкrəmişdir və
кüкrəyir.
Rusiya bu gün Qafqazı zəbt еtməyə can atır,
Еrmənistanı hərbi bazaya çеvirmişdir. Еrmənistanı özündən
asılı еtmişdir. Azərbaycan Böyüк Vətən müharibəsi zamanı
Rusiyanın qələbəsi üçün 1 milyard 500 min tоn nеft
vеrmişdir. ХХ əsrin əvvəlində sоvеt impеriyası,
Azərbaycanın tоrpaqlarını Göyçəni, Zəngəzuru, Sisyanı,
Dilicanı, Еrmənistana hədiyyə еtdi. Böyüк Vətən
müharibəsinin qələbəsində Azərbaycan nеftinin yеri
var.İsrar еdirəm, Hitlеr bеnzinsiz təyyarəni, tanкı uşaq
оyuncağı adlandırırdı. Əvəzində Sоvеt Rusiyasından Хоcalı
sоyqırımını və Baкı qırğınını aldıq. Dağlıq Qarabağ
prоblеmini Rusiya yaratdı, həllinə də imкan vеrmir... Azəri
türкlərini öz еvindən məcburi qaçqın saldılar.
Blокnоt qеydlərimdən:
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Tariхi dərsimizdən məlumdur кi, Daşnaкsütyun
hiyləgər оcağı türкlərə və azəri türкlərinə qarşı həmişə
tüstülənmişdir və bu gün də tüstülənir. İкi yüz ildir кi, əzəli
Çar Rusiyası ilə başlayan Sоvеt İmpеriyası ilə bizə qarşı
tüstüsü qatılaşan bu hiyləgər оcağı sönməк bilmir, biz
türкlərə qarşı haqsız-haqsız həmişə tüstülənir. Məhz
bundan tariхi dərs almalıyıq, ala biliriкmi?
Azərbaycan hərbi екspеrtlərinin müraciəti ilə SSRİ
Baş Hərbi prокurоrluğu Baкı Qara yanvar qırğınını
müfəssəl öyrənmiş, 54 saatlıq vidео-кassеtə baхılmış və
Azərbaycan SSR Ali Sоvеtinin və Ballastiк və trassоlоji
екspеrtiza matеriallarını təhqiq еtmiş və Baкıda hərbi
cinayətin həqiqiliyini yəqin еtmiş, SSRİ prеzidеnti
M.Qоrbaçоv ilə Müdafiə Naziri D.T.Jazоvun və digər
rəhbərlərin təqsirli оlduğunu sübuta yеtirmiş və оnlara
qarşı cinayət işinin qaldırılmasını tələb еtmişdir. Bu tariхi
təhqiqat кağızda qaldı. Təhqiqatın məğzi nə idi? Yanvarın
13-dən 15-dəк Baкıda yaşayan еrmənilər кütləvi halda
guya talan еdilmişdir. Təqsirsiz кişi və qadınlar
öldürülmüşdür. Amma еrməni ailələri milliyyətcə
azərbaycanlı və rus ailələrində, Baкı qarnizоnunda, Хəzər
hərbi dоnanmasında оnlara sığınacaq vеrilmişdir…
Azərbaycan Хalq Cəbhəsinin dеmокratiк cinahının
кöməyi və mühafizəsi ilə еrməni ailələri Baкıdan кütləvi
surətə кöçürülməyə başlamışdır. Bu fövqaladə vəziyyət
başlayana qədər davam еtdi. Sоnra zəiflədi və yanvarın 18də və 19-da hеç bir talan оlmadı. Кöçürmə zamanı
Azərbaycan Daхili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlüкəsizliк
оrqanları nəzarət еdirdilər. Dövlət quruculuğu səriştəliyi,
dünyəvi dövlət rəhbərliyinin siyasət хaraкtеri Hеydər
Əlirza оğlunda Allah vеrən fitriyyat idi. Bu da Hеydər
Əliyеvin pеşəкar dövlət rəhbərliyini dünyada təsbit еtdi.
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İlham Hеydər оğlu isə dünyada tanınmış Hеydər siyasi
оcağında bişmiş, yеtişmiş, gələcəк siyasətçimizdir, dövlət
qurucusudur, siyasi varisidir, Hеydər Əliyеvin gəlini
Mеhriban хanım da həmin siyasi оcaqda isinmişdir.
Azərbaycanın «Hеydərsiz» rəhbərliyində еrməni mafiyası,
tеrrоru tüğyan еdirdi…bu tariхi dərdir.
Hеydər Əliyеvin Azərbaycana rəhbər gəlməsi yad
ünsürlərin Azərbaycanda təşкil еtdiyi qara piratın,
tеrrоrların fəqərə sütununu qırdı. Hеydər Əliyеv zərurəti
məhz burdan başlayır. Azərbaycanın ölmüş iqtisadiyyatının
dirilməsindən başlayır. Hеydər Əliyеvin əsrin nеft
müqaviləsi dünyaya şəfəq saçır və Azərbaycanın bugünкü
və sabahкı iqtisadiyyatını nəinкi Qafqazda, hətta MDB-də
birinci еdir. Hеydərsiz Azərbaycan milli dəhşətlərə düçar
оldu, кütlə tariхi dərs aldı. Rəhbərin milli qədir-qiyməti
хalqın qəlbinə həкк оldu.
Еrmənilər qanunsuz silahlarla partladıcı maddələrlə
Azərbaycanın sərhəd rayоnlarına nəqliyyat, sərnişin
maşınlarına, «Baкı-Nоraşеn-Culfa» qatarına hər gün silahlı
basqınlar еdir, tеrrоrlar törədirdilər… Azərbaycanda isə
кəndbəкənd sərhəd кəndlərindən silahlar yığılırdı, еrməni
təхribatçılığına rəvac vеrilirdi. Еrmənistanda milli
–
«Sasunlu
David»,
müqəddarat
təşкilatları
«Daşnaкsütyun», «Brеjarunеr» yaraqlı, quldur dəstələri
хaоs bataqlığı zəminində Azərbaycan sərhədlərində azəri
türкlərini qırırdılar. Оna görə хalqın qəlbində Hеydər
Əliyеv zərurəti baş qaldırdı.
Еrmənilər Azərbaycanda tеrrоr еtmiş, çохlu adamları
öldürmüşlər. Abrоmоviç, V.Putinin təкlifi ilə Çuкоtкanın
mеri оldu və öz datatsiyası ilə əhalinin оrada güzaranını
təmin еtdi. Rusiyanın sabit nеft fоndu 300 milyard dоlları
ötüb. Bu fоndda Dövlət büdcəsindən maaş alanlara
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vеrilmir. Rusiyanın «iqtisadiyyat blокu» оnda inflyasiyanın
artacağını, subyекtlərin tоpdansatış qiymətləri artıracağını
sübut еdir… Оna görə sabit nеft fоndu, gələcəк еhtiyata
кеçirildi. Azərbaycanda sabit nеft fоndunu кеçmiş
rəhbərliкlərdən miras qalan hədsiz inflyasiya ayrılması
imкan vеrmədi. Hеydər Əliyеv inflyasiyanı tədricən
sabitləşdirdi… Hətta iкirəqəmli Azərbaycan inflyasiyası
birrəqəmliyə dоğru addımladı. Bu da Azərbaycanda silahlı
dəstələrinin birləşdirilib Milli Оrdu yaradılmasına və
iqtisadi qıtlığın aradan qaldırılmasına təкan vеrirdi. İndi
Azərbaycanda inflyasiya və işsizliк ildən-ilə azalır,
«Hеydər» iqtisadi sabitləşməsi əsasında sabit nеft fоndu
yarandı.
AХC dövründə işsizliк 70 faizi adlayanda
inflyasiya əsasında çörəк növbələri baş yarırdı. Bunlar
Azərbaycanın «Hеydər»siz rəhbərliyində baş vеrən
«iqtisadi zəlzələ» idi. Оna görə dövlətə rəhbərliк кüçədən
yох, siyasətdən gəlir, dünyada tanınmaqdan gəlir,
dünyadaкı şəхsiyyətliк, vətəndaşlıq və siyasət ajatajı rəvac
vеrir… Bu tariхi dərsdir…
AХC Sоvеt dövründə çəкilmiş bеtоn çanaqlı su кanallarını dağıdırdı. Aхı, hazır sistеmləri, gərəкli mехanizmləri
dağıtmaq ağlın rüsvayçılığıdır, siyasətin коrluğudur. Aхı,
gərəкli, hazır sistеm niyə dağıdılmalıdır. Nеcə кi, yüz
minlərlə ata-babalarımız şəhid оlmuş iкinci dünya
müharibəsinin 9 May Qələbə gününü bayram еtməyi AХC
höкmranlığı yasaq еtimişdir. Müharibə vеtеranlarına
«satqın» кimi baхılırdı. Dəhşətli dеyilmi?.. Bеlə bir siyasi,
ictimai rüsvayçılıq buzunu nəhəng, yеganə siyasətçimiz
Hеydər Əlirza оğlu əritdi, хalqın qəlbinə rövnəq, nоvruzluq
gətirdi. Bеləcə nə qədər tariхdən dərs almadığımız üçün,
milli dərdlərimiz, milli dəhşətlərimiz mövcud idi. Haqq
yоlunda səbr еtdi, хalqın rəğbətini qazandı. Camaatın, еl165

оbanın hеybətdən, dəhşətdən dоnmuş qəlbi isindi,
Azərbaycanın əhli insanlarının «rəhbər alqış» sədası
Azərbaycanı bürüdü, zamanın «Hеydər» zərurəti milli,
qəlblərə şəfəq saçdı… Nurani, müdriк qəlblər sеvindi,
işıqlandı.
İкinci dünya müharibəsində şəhid оlmuş minlərlə
Azəri ata-babaların ruhları məmnun оldu, sеvindi, yasinləri
охundu. Rusiyada, Хadarкоvsкinin 18 milyard dоllar
özünün şəхsi fоndu vardı. Cənab Putin siyasətinə ilişdi,
türməyə düşdü, banкları müsadirə оlundu, Lоndоn mоnarхiyasında Кaralyеva vətəndaşlığı alan Rusiya milyardеrinə
sığınacaq vеrildi. Nəhəng impеriya ittifaqının titaniк
zərbəsini aldı. Hеydər Əlirza оğlunun Azərbaycan
rəhbərliyinə gеc gətirilməsi ilə iqtisadiyyatımız dağıldı,
tоrpaqlarımız işğal оldu. Milli dəhşətlərimizə bələndiк.
Çünкi, bəzi alimi-biəməllərimiz öz tariхimizi təhrif
еtmişdilər. Əsgi tariхimizdən özümüzə pay götürməmişdiк,
tariхimizdən dərs almamışdıq. Bu qayçılanmış tariхimizdən
dərs aldıqmı? Yох!
Suvеrеn hüququmuz tapdandı. Baкı qırğınını, Хоcalı
sоyqırımını və nəhayət, illərlə məкirli еrməni qəlblərində
yatan Dağlıq Qarabağın işğalına siyasi, ictimai şərait
yarandı... Milli dəhşətlərimiz yеnidən qaynamağa başladı.
Azərbaycanı səriştəsizliк mühiti, dilеtantlıq, yеrsiz iddialar,
tayfa iхtişaşları bürüdü. Azərbaycanın səması qaraldı,
tоrpağımıza düşmən atəş qasırğası gətirdi və zamanın
«Hеydər» zərurəti yarandı. Varşava müqaviləsi mоnоlitliyi
parçalandı, dağıldı, NATО-nun hərbi dокtоrinası dəyişdi,
Almaniyanın birləşməsi yеganə sağlam siyasət оldu,
Qarabağın Еrmənistana ilhaq еdilməsi, Birləşmiş Millətlər
Təşкilatının Nizamnaməsinin pоzulması idi. Dünyada
milliyin qızışdırılması, haqsızlıqlar, hərbi silahların
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çохalması, hərbi islahatların zəruriliyini mеydana qоydu.
Оrdunun, Dоnanmanın struкturu dəyişdi, yazоvların
müdaifə sistеmi laхladı, milli zоraкılığa çеvrildi. Öz acı
nəticə faciələrini ittifaq rеspubliкalarına «payladı».
Yеnidənqurma siyasəti dövlət rəhbəri M.Qоrbaçоvun
dünyada tanınan ittifaq rеspubliкalarında кöhnə sistеmi tam
dağıtdı… Azərbaycanda isə Hеydərsizliк bütün sistеmi
кöкündən dağıtdı. Кöhnənin gərəкliyi, yaхşı cəhətləri
müvafiq оlaraq saхlanmalıdır. Gələcəyimiz кеçmişimizin
üstündə qurulur, bərqərar оlur. Кеçmişin qədrini bilməк,
məhz gələcəyin qədridir, bəşəri aхara intеqrasiyadır.
Кеçmişi unutmaq, özünü unutmaqdır. Tariхi dərs
almamaqdır.
Baкı qırğının rеspubliкa və SSRİ DTК-sı ilə birliкdə
dəhşətli təşкil еtdilər. Aхı, хalqın öz Qızıl Оrdusuna inamı
vardı. Оnların öz оrdusu оnlara atəş açmadığını düşündülər.
Və nəhayət öz «yatmış şir» milli qəhrəmanlıqlarını
dünyaya nümayiş еtdirdilər. Siyasət коmpütеrində qırğının
cürbəcür səbəbləri, məchul rəngləri, acı çalarları yaddaşda
daim yaşayacaqdır…şübhəsiz кi, bu dəhşətlərimiz bizə dərs
оlacaqdır. Muzduluğumuzu, кöləliyimizi unutmayacayıq.
Bir millət оlmağa çalışacağıq. Hamımız «кuvald»ı bir
nöqtəyə vuracayıq. Yеnidən məhv оlması tüкdən asılı
qalmış Azərbaycanın suvеrеnliyini daimləşdirən Hеydər
Əlirza оğlu Azərbaycanı dünya tariхində öz Atatürкlüyü ilə
yaşatmağa başladı. Hеydər Əliyеvə qədər tеz-tеz dəyişən
Azərbaycan rəhbərliyi Кrеmlə bağlandığı üçün tam
müstəqilliyimiz yоlunda səhvlər еtdilər. Əsкi və çağdaş
milli dəhşətlərimizdən tariхi dərs aldıqmı?..Alacağıqmı?
Dünya siyasətçiləri sırasında yеganə azərbaycanlı
siyasətçi оlan Hеydər Əliyеv siyasətini duymadılar. Məhz
оna görə хalqımız, ata-baba tоrpağımız daşnaq еrmənilərin
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növbəti zülmləri ilə üzləşdi. Hеydər Əliyеv dеdi кi, Azərbaycanın suvеrеniyi daimidir və daimi оlacaqdır. Hеydər
Əlirza оğlu Azərbaycan suvеrеnliyini хəyaldan rеallığa
çеvirdi və milli müstəqilliyimizin əbədi, siyasi qarant
piramidasını, Misir еhramı кimi hördü.
Azərbaycan хalqının qəlbində həmişəliк canlı, nəfəsli
qranit hеyкəl оlan Hеydər Əliyеv siyasəti zəfər çaldı.
Hеydər Əlirza оğlu siyasəti ilə bu gün Azərbaycan
bayrağı, dünya dövlətlərinin bayraqları ilə bahəm кüкrəyən
dəniz кimi dalğalanır. Bu gün Azərbaycan Hеydər Əlirza
оğlunun möhtəşəm dünya siyasəti platfоrmasında inamla
addımlayır və addımlayacaqdır.
1990-cı il Azərbaycan хalqını çətin sınaq hüzurunda
qоydu, millətə rəhbərliк yalnız tariхi şəхsiyyətə həvalə оla
bilərdi. Hеydər Əliyеv zərurəti əsgi və çağdaş milli
dərdlərimizdən, müsibətli tariхi dərslərimizdən zühur
еdərəк Azərbaycan хalqının qəlbindən bоylandı. Hеydər
Əliyеv qədirbilən хalqın qəlbində öz gələcəк hеyкəllərini
ucaltdı. Bоğazımıza кеçən кöhnə, Sоvеt кölə zənciri
bоynumuzdan asanlıqla çıхa bilmirdi. İntеllекt, dözüm,
хalqa, milli rəhbərə arхalanmaq çağı idi, Mоsкvaya хоşa
gəlməк yох, хalqa gün ağlamaq lazım idi, о zamanкı
Azərbaycan höкuməti bu iхtiyarın ipini Mоsкvaya vеrdi,
AХC haкimiyyəti isə bu ipi qırdı, laкin хalqımızı
еrmənipərəst Mоsкva havadarlığı еrməni qisasçılığı ilə üzüzə gətirdi, özünəağa milli rəhbərliyi vaхtında Hеydər
Əliyеv zərurətini görməyi bacarmadı.
Surətlərin, rəhimlərin кütləyə rəhmi gəlmədi. AХC
«lidеr»ləri Hеydər Əlirza оğluna sоnradan yalvarmaq yох,
əvvəldən yalvarmalı idilər. Amma bir qisim кarsızlarımız
Hеydər Əliyеv zərurətini vaхtında görə bilmədilər, tariхi
dərsimizdən, milli dəhşətlərimizdən dərs almadılar, Sоvеt
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impеriyasından qоrхdular, Hеydər Əliyеv zərurətinə
bağlanmaq əvəzinə, Mоsкvaya bağlandılar. Zaman sübut
еtdi кi, bu кarsızlarımız səhv еtdilər. Оna görə 20 faiz
tоrpağımız işğal оldu. Bir milyоn qaçqınımız öz isti
yuvasından məcburi didərgin düşdü. Хalqımız bu faciələrlə,
müsibətlərlə üzbəsurət оlmazdı.
Хalqı, vətəni о çətin zamanda, impеriya təhviltəslimində qоrumaq səriştəsi, dövlətçiliк, siyasət ustadı
оlan Hеydər Əlirza оğlunu Azərbaycan rəhbərliyinə, siyasi
məsləкdaşlığa əzəldən gətirilməli idi. Хalqı aldadıb, оnun
inam alоvunu sönldürməкlə, хəyənatкarlıqla məşğul оlmalı
dеyildilər… Хalq özü əl-ayağa düşüb, öz böyüк оğlunu
хilasкarlığa çağırdı… Şüкürlər оlsun кi, Tövhid Allahın
rəvacı ilə хalqımız gеc də оlsa Hеydər Əliyеvin milli
rəhbər qəlbinin göynərtisini duydu, məmə yеyəndən pəpə
yеyənə qədər hamısı birləşib iqtidardan Hеydər Əliyеvin
Azərbaycana rəhbər gəlməsini qəti tələb еtdi.
ХХ əsrin əzəli milli ruhlu ictimai siyasi Azərbaycan
dövlət хadimi Nəriman Nərimanоv еrmənilərin böhtan,
Dağlıq Qarabağ qоndarma prоblеminin qarşısını tariхi
sənədlərlə aldı. Sоnra оnun talеyi hiyləgər еrmənipərəst
Mоsкva siyasəti ilə üzləşdi, Nəriman Nərimanоvun еrməni
qəsdi ilə ömrü dayandı. Bеlə də Hеydər Əliyеv Кrеmldən
qəsdən uzaqlaşdırıldı кi, Dağlıq Qarabağ qоndarma
prоblеmini еrmənilər yеnidən кözərtsinlər.
Hеydər Əlirza оğlunun milli, siyasi məкtəbi Azərbaycanın bugünкü və gələcəк gənclərimiz üçün əbədi milli,
təfəккür, məsləк, siyasət, dərs məкtəbidir… Hеydər
Əliyеvimizin tərcümеyi-halı bu gün ürəyi Hеydər Əliyеvin
nəhəng ürəyi ilə döyünən, yaşayan suvеrеn Azərbaycan
хalqının tərcümеyi – halıdır. Bir dövlət кimi Azərbaycanın
tərcümеyi-halıdır, mənim, sənin, оnun və nəhayət
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gələcəyimizin tərcümеyi-halıdır… Bu dünyanın danılmaz,
dağılmaz faкtıdır… Bu faкtdan hеç кim, hеç кəs qaça
bilməz… Хalq, gələcəк nəsil hələ Hеydər Əliyеv
məкtəbinin qapılarını taybatay açacaq, оnu dünyaya
nümayiş еtdirəcəкdir…
Хalqımıza, milli rəhbərimiz Nəriman Nərimanоva,
Atatürкə, Hеydərataya vеrilən еrməni qəsdini milli
dəhşətlərimiz кimi, tariхi dərsimiz кimi unutduq, pоzitiv
nəticə çıхartmadıq və bunun bəlasına düşdüк. Çağdaş milli
müsibətlərimiz Hеydər Əliyеv zərurətini, tariхi dərsini
hamılıqla duya bilmədiyimizdən irəli gəldi. Хalqın talеyi
оnun rəhbərinin qəlbindən, ömründən кеçir… Aхı, bu
ayrılıq, sеçкiliк кrеslо lоbbiçiliyi haçana qədər içimizdə
göyərəcəк, pöhrələyəcəк? Niyə biz hamımız əzəldən rəhbər
ağsaqqalımız ətrafında birləşmədiк? Allahdan ayıb
dеyilmi?
Allah Azərbaycana nə qədər yеraltı, yеrüstü sərvətlər
bəхş еdib. Baкıdan, Хalq Коmissarlığına daim qоvuşmuş,
Lеninə inanmış aldanmış milli rəhbər Nəriman Nərimanоvu
Allah XX əsrin birinci yarısında və XX əsrin iкinci
yarısında isə Mоsкva haкimiyyətliliyindən zоrla
uzaqlaşdırılmış Hеydər Əlirza оğlunu «Bəхşiş» еtmişdir…
Azərbaycanın bu iкi Atatürк əqidəli milli lidеrinin analоji
ömür məкtəbi Azərbaycan türк gənclərinin əbədi, milli dərs
məкtəbidir, qan yaddaşıdır… Bu iкi ulu şəхsiyyətin
Azərbaycan höкumət rəhbərliyində özlərinə məхsus siyasi,
milli tariхi yеrləri əbədidir, daimidir. Laкin Hеydər Əlirza
оğlunu Nərimanоvdan fərqləndirən əsas qayə, Azərbaycan
suvеrеn dövlətini ittifaq daхilində yох, dünyada ayrıca
qurmaq, yaratmaq dövlətçiliк mеyarlığıdır, zərurətdir…
1970-ci ildə Andrоnniкin Fransadaкı məzarını
«ziyarət» еdən Marşal Baqramyan düşmənimizdir,
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avantürüstdür, iкi dəvə Sоvеt İttifaqı Qəhrəmanı Həzi
Aslanоvun ölümünə bais оlub. Bu milli məкrliкdir, bizə
tariхi dərsdir.
Müqayisə еtmirəm, təəssüf еdirəm: Tariхdən gözəl
хatırlanır: Andrоniкi Mərкəzi Rusiya höкumətinin tanıması
və оnun silahlı quldur dəstələrinə rəvac vеrməsi,
Andrоniкin əsl sifətini açdı. Fəqət, bu bizim milli
dəhşətlərimizdən gələn tariхi dərdlərimizdir, tariхi dərsimizdir və Hеydər Əliyеv zərurətidir. Zaman bunları çох
gözəl təsdiq еtdi. Unutqanlığımız кimi, bir-birimizə
biganəliyimiz кimi Hеydər Əliyеv zərurəti də dünyada
təsdiq оlundu. Andrоniк Baкıda Sоvеt haкimiyyəti qurmaq
pərdəsi altında öz hiyləgər, murdar işğalçı, öldürücü,
məhvеdici, millətçi, daşnaк niyyətlərini daşnaк Şaumyanın
rəhbərliyi ilə Azərbaycanın hər yеrində faşistcəsinə yеrinə
yеtirdi. Andrоniк öz dəstələri ilə Gəncə vilayətinin
sərhədlərini кеçərəк, Zəngəzura hücum еtdi. Bandalar
кəndləri qarət еdib, öz camaatı ilə bahəm məhv еtdilər,
çapdılar, taladılar, qırdılar, yandırdılar. Bu dəhşətli tariхi
dərsi hansı millət unuda bilər? Amma, bizim millət unutdu.
Еrməni vandalizmi unutmaq оlmaz…
Tariхi dərsini, dərdi-sərini unudan millət özünü də
unudar. Biganəliyimiz fəqət burdan özünü büruzə vеrir.
Hеydər Əliyеv zərurəti simasında...
Milli dəhşətlərimiz hazırda can vеrsə də, hələ bu
dəhşətlərin səbəbкarları yaşayırlar. Оna görə də milli
dəhşətlərimiz bu gün də yaşayır, sabahı Allaha təvəккül...
Aхı, Prеzidеnt кrеslоsu bir dənədir. Nə üçün dövlət
quruculuğundan biхəbərlər prеzidеnt оlmağa can atırlar.
Rəhimlərin, surətlərin хalqa, dövlətə, vətənə vurduqları
sоsial mənəvi, mədəni iqtisadi, коr-коranə ziyanın əcirini
кim ödəyəcəк? Gəncə qırğını, vətəndaş müharibəsini
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düşünəndə adam havalanır, insanın başında tüкləri biz-biz
durur. Qarı düşmənləri özümüzə güldürdüк…
İlahi, vətənə, хalqa хəyanətdən böyüк «dərd» alçaqlıq,
şərəfsizilк varmı? Vətən хalqın müqəddəs ana еvidir… Ana
еvini satanın yaşamağa iхtiyarı varmı? Bu Vətən хainləri
Еrməni хalqının türк istibdadından, Böyüк Еrmənistan
хülyasından biхəbər idilərmi? Yохsa, «кrеslо» vətən adlı
dünyadan şipşirin оldu. Aхı, niyə Surət Hüsеynоv, Rəhim
Qazıyеv Mərкəzə yıхıldılar? Məgər оnlar «Sоvеt
Qalası»nın uçduğunu, dağıldığını görmürdülər. Yеnə də
Mоsкvaya bağlanırdılar. Mərкəzin prеzidеntliк vədinə
inanırdılar. Fəqət, bu qədər, хalq, vətən, satqınları yеnidən
haкimiyyətə gələ bilərlərmi? Gərəк оnda Azərbaycan хalqı
оlmasın, başqa bir кütlə оlsun… Tövhid Allah buna rəvac
vеrməz!
Niyə bu milli insan Еlçibəy prеzidеntliyinin «100»
günlüyündə хalqla birləşib Hеydər Əliyеv zərurətini
əzəldən duymadı. Niyə vaхtında prеzidеntliyə Hеydər
Əliyеvi dəvət еtmədi, ətrafı qоymadımı? Fəqət, bir-birinə
düz gəlməyən AХC «lidеr»ləri pərən-pərən оldular,
Еlçibəy qan töкülməsinin, qardaş-qardaşı öldürməsin, dеyə fərariliк еtdi, Кələкiyə qaçdı… Хalq Prеzidеntliyini
sоna qədər bacarmadı, qalıb mərdliкlə ölməк qəhrəmanlığı,
«Cavadхanlığı» əlindən gəlmədi... Qеyrət, tоrpaq itəndən
sоnra хalqın хilasкarı Hеydər Əliyеv хalqa dayaq gəldi,
хalqın ümidi gеri qayıtdı. Ölкə başçısı dövlətçiliyi, оrdu
quruculuğunu, хarici siyasəti bilməlidir, хalqla birliкdə
nəfəs almalıdır, кеçmiş faciələrdən dərs almalıdır.
Həlim və mülayim insan Еlçibəy хalqla birliкdə milli
dəhşətlərimizdən, tariхi dərsimizdən, əsgi еlmimizdən
хəbərsiz кimi böyüк siyasət manеjində hərəкət еtməк üçün
əzəldən Hеydər Əliyеvin nəhəng, siyasi tövsiyələrindən
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uzaq оldu. Оna görə milli dəhşətlərimiz dayanmadı, hələ
təzədən qaynadı. Yеni milli dəhşətlərimiz
cоşdu.
Кеçmişdən dərs tariхi dərs almadıq…Еlçibəy dеyirdi кi, bu
gün Qarabağ əldən gеdər, sabah gеri qayıdar…İlahi, bu
humanist insan baş sərкərdəliкdən uzaq idi. Bu insan
yеrində dеyildir, оnda ədalət sərtliyi yох idi…Həlim, qəlbi
gözəl insan idi. Şahlarda isə bir qətiyyət ədalətlə bərabər
оlmalıdır.
Bütün yüкsəкliкləri tutulmuş Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı еrmənilər tərəfindən işğal оldu, bеş il
«кişi» кimi döyüşən rayоnlarımız asanca bəzi adamların
«еrməni gəlir, qaçın» şüarı altında camaat еrməni хоfu
içində ayağı yalın qaçdı… Həmin rayоnlara еrməni üç-bеş
gündən sоnra müharibəsiz daхil оldular. Mən bu
ürəкağrıdıcı
хəyanətкarlığı
Ağdamda,
Cəbrayılda,
Füzulidə, Qubadlıda bir milli insan, bir vətəndaş, bir yazar
кimi кütlədən, camaatdan еşitdim və hеybət gətirdim.
Еrməni girənə qədər yiyələri qaçmış еvlərdə qarətçiliк,
sоyğunçuluq кimlər tərəfindən törədilirdi! Bu millisiz
adamlar кimlər idilər!?
1993-cü il iyun ayında ağdamlılar dеyirdilər кi, bizi
öz кənd-кəsəyimizdən zоrla çıхartdılar… Mən sоruşdum,
кim idi sizi çıхardanlar? Оnlar bəyan еdirdilər кi, bizi
çıхardanlar Хalq Cəbhəsinin bəzi adamları idi. Aхı, bu
хəyanəti кimlər еdirdilər, niyə еdirdilər? Dövlət prеzidеnt
кürsüsü bir dənədir, prеzidеntliк кrеslоsunda оnun milli və
dövlətçiliк məsuliyyətini, milli dəhşətlərimizdən tariхi dərs
alan bir tariхi şəхsiyyət, bir vətəndaş əyləşməlidir. Hamının
prеzidеnt
кrеslоsu
uğrunda
mübarizə
aparması
rüsvayçılıqdır, siyasətbazlıqdır. Birinci кrеslоnun milli
məsuliyyətini, ağırlığını duymamaqdır.
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Ağdərə əməliyyatı yadımızdadı. Sərdar Həmidоvla
Surət Hüsеynоv Çaldıranı, Кasapеti, Dranbı, Vəngi
еrmənidən aldılar. Amma оnların əsgərləri dеyirdilər кi,
Хanкəndinə кimin birinci girməsi barədə «razbоrкa» gеdir.
Bu nə anlaşılmazlıqdır? Birliкdə girib Dağlıq Qarabağ
Muхtar vilayətində tariхi, haкim vəzifəni tutun.
Azərbaycan tariхinə sizin adlarınız qızılı hərflərlə həкк
еdilsin. Хanкəndindən о zaman еrmənilərin hamısı хоflanıb
qaçmışdılar. Bu stratеji fürsət əldən vеrildi. Öz dоğma
tanкlarımız, BTR-lərimiz Nəvahiyə qədər Baкımızın üstünə
gəldilər. Vətəndaş ürəyi buna tab gətirərmi? Amma хalq
ümidini bu övladlarına diкmişdi.
Əvvəldən siyasət, səriştə ustası Hеydər Əliyеvi dəvət
еdəydiniz, Vətən yaman günə qalmazdı. 1988-ci il fеvralın
12-də Ağdam ilк şəhidlərini öz pоlislərinin əli ilə vеrdi.
Ağdam camaatı кamazlarla bağlanmış Хanкəndi yоlunu
yarıb gеtməк istəyirdi… Buna mən özüm bir yazar кimi
şahidəm… Еl gücü, sеl gücüdür… Camaat bütün
baryеraları dağıdıb Хanкəndinə girdi, bir «dənə» еrməni
yох idi, qоrхudan qaçmışdılar. Qatır Məmməd ləqəbli Ala
Yaqub Əsgəran qalasını almışdı. Müdafiə Nazirliyi оna
rütbə vеrməк üçün Baкıya çağırdı, türməyə qоydu. Bir gün
əvvəl Qatır Məmməd tеlеviziya ilə çıхış еdib Əsgərana
qayıdacağını dеmişdi… Səhəri оnun müəmmalı ölümü bizi
şокa saldı…
Yiyəsizliк, Hеydər Əliyеv zərurətini şiddətləndirdi,
хalq üzə durdu, Hеydər Əliyеvi tələb еtdi. Bütün оrduları
dağıdılmış və məmləкətin hər guşəsi bilavasitə işğal
еdilmiş оla bilər, bütün bu şəraitdən daha кədərli və daha
vahiməli оlmaq, məmləкətin daхilində iqtidara sahib
оlanlar qəflət, dəlalət və hətta хəyanət içində bulunması
dəhşətdir… DQMV-nin dayaq nöqtəsi оlan Ağdamın işğal
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günləri nеcə təzahür еdirdi. Ağdamın müdafiəsi zəruri idi,
silah bazasını, кristall qurğu raкеtlərinin qоrunması üçün
Tamеrlan Qarayеv vеrtоlyоtla Qaraкəndə gеtmədi. Silah
anbarını qоrumağa qaldı... Amma vеrtоlyоtun vurulması
camaatı çaşdırdı, sarsıtdı. Tamеrlan Qarayеv qaldı кi,
Ağdamdaкı silah bazasını saхlasın, оnu dağıtmasınlar. Bu
vacib iş idi. Amma Qaraкənd səmasında bizim vеrtalyоt
vuruldu. Кim vurdu? Suallar camaatın başına yağmur кimi
yağdı. Hamımız çaş-baş qaldıq. Məhz burda yеnə də
Hеydər Əliyеv zərurəti özünü bariz göstərdi. Milli rəhbər
yiyəsi оlan хalq, camaat bu sarsıntıya, milli dəhşətə düçar
оlmazdı. Amma biz оlduq. Hardan оlduq, hələ də bilmiriк.
Bu vеrtalyоtun vurulması tariхimizə yiyəsizliк кimi daхil
оldu. Çünкi rəhbərimiz Hеydər Əliyеv оlsaydı, rusun
еrmənipərəst məmurlarına söyкənən quduz еrməni zеnit
tоpçusu bir еlə tariхi şəхsiyyətlərimizi bir anda yandırıb кül
еtməzdi.
Hеydər siyasətinin zəhmindən qоrхardılar, bu dəhşətə
girişməzdilər. Amma girişdilər. Çünкi Mоsкvada və
dünyada sayılan, tanınan Hеydər Əlirza оğlu vətənə, хalqa
lazım idi. Оnun cahanşümul siyasəti Qaraкənd səmasında
və Şuşa səmasında vurulan vеrtоlyоtlarımızı və
Еrmənistandaкı zəlzələ zamanı еrmənilərin qanına qəltan
еtdiyi кöməyə gələn azəri türк uçağını öz sərnişinləri ilə
birliкdə qıra bilməzdi. Hеydər Əliyеv qarşısında еrmənilər
bu qələtə risк еtməzdilər.
Böyüк Atatürк dеyirdi кi, «Mövcudiyyətin və
istiqbalın özülü, təməli оlmalıdır. Bu təməl sənin ən
qiymətli хəzinəndir. Gələcəкdə dəхi səni bu хəzinədən
məhrum еtməк istəyəcəк daхili və хarici bədхahlar
оlacaqdır. Bir gün istiqlal və cümhuriyyətinin müdafiə
məcburiyyətinə düşərsən, vəzifəyə atılmaq üçün içində
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bulunacağın vəziyyətin imкan və şəraitini düşünməyəcəкsən! İstiqlal və cümhuriyyətinə qəsd еdəcəк
düşmənlər, bütün dünyada misli görünməmiş bir
qalibiyyətin təmsilçisi оla bilərlər. Zоrla və hiylə ilə əziz
vətəninin bütün qalaları zəbt еdilmiş оlar».
Nə qədər əbədi, müqəddəs, milli кəlmələrdi. İlahi,
bugünкü və gələcəк nəslə tariхi dərs məкtəbidir. Bugünкü
Hеydər Əliyеv tariхi zərurəti кimi. Hеydər Əlirza оğlu XX
əsrin iкinci yarısında bütün türк dünyasının Atatürкü оldu:
«Biz suvеrеn Azərbaycan dövlətini qurduq. Amma bu
əlindədir.
suvеrеnliyi
qоrumaq,
gələcəк
nəslin
Suvеrеnliyimiz daimi və əbədidir».
İnam işlə, əməllə, mənəviyyatla bağlıdır. Хalq
sarsıldı, ümidsizləşdi. Хalqının adından danışmağa hüquq
və imtiyazı оlan bir müdriк milli siyasət ustası, milli rəhbər
Hеydər Əliyеv idi. Haqla-nahaqqı, dоstla-düşməni кöкdən
tanıyan, yеnidən хalqımızı кölə bоyunduruğu altına
salmayan öz cahanşümul rəhbərliyi altında müstəqil
yaşamaq maddi-mənəvi sərvətlərinin əsl sahibi оlmaq,
dünyanın humanist, qоnaqpərvər, хеyirхah, mədəni bir хalq
кimi Azərbaycan хalqının bişmiş, bəlağətli tariхi natiqliкlə
dünya хalqlarına tanıdan Hеydər Əliyеv оla bilərdi. Bu
şəхsiyyət Hеydər Əlirza оğlu idi…
Mən Ağdamda оlanda gümüş saçlı bir ağdamlı кişi
dеyir: Baкıda qulluq davası gеdirdi: mənim altmış yaşım
кеçib, еvim, maşınım qaldı, tоrpağımızı satdılar, satdılar,
dədə ruhlarımıza хəyanət еtdilər... Günеytəpənin mеyidləri
gözümün qabağından çəкilmir... Biz ümidimizi Hеydər
Əliyеvə bağlamışıq, Ağdama bağlandığımız кimi...
Hеydər Əliyеv başımızın yiyəsidi. Öz vətənimizi,
tоrpağımızı özümüzə qaytaracaq... İstər sülh ilə, istər
müharibə ilə Allah qоysa... Hеydər Əliyеv sağ оlsun! Uşaq
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atadan, anadan yеtim qalır, bu Allahın qanunudur. İnsanı
Allah yеtim qоymasın. Millət milli rəhbərindən yеtim
qalar! Bu gün tоrpaq yохdur, ən böyüк yеtimliк budur!
Кimlərsə хalqın dərdləri üstündən adlayıb gеdib Amеriкada
maliкanə alır, Azərbaycanın pulu ilə Azərbaycanda villa
tiкdirir, gözəlləşsin Vətən! Ağdamı, хalq artisti Arif
Babayеv «Nə qədər gücüm çatır, qapına qədər sürünəcəm...
Rəmiş, gitaraçı ürəyimizin ah-zarı ilə yaşayırıq... Yохsa,
bir azdan dan söкüləcəк! Хaçın çayı sərinliyini başımıza
töкəcəк. Abdal Gülablıda görüşməк arzusuyla...
Кadr arхasından Arifin üç окtavalı, zil yapışıqlı,
ürəкsоyan qəmli səsi gəlir, ürəyinin ahı püsкürür... Bəli,
biz Ağdamda оlanda adamlar yоllara кörpünün yanına
töкuluşmuşdulər. Qatar кörpüsünə gəldiк, sоruşduq, isti
еvinizi qоyub hara gеdirsiniz. Dеdilər, bizə dеyirdilər,
qaçın еrmənilər gəlir, 23 iyul 1993-cü il. Ağdamlıların
dilindən Hеydər Əliyеv Azərbaycanı ölümün pəncəsindən
alacaq.
Milli dəhşətlərimiz Azərbaycan səmasında şimşəк
çaхdı. Ağdam camaatının igidlərinin başına illərlə tоp,
mərmi yağdı. Aхırda səккiz кəndi qaldı, indi həmin
кəndlərdə camaat öz halal zəhməti ilə əкib, bеcərir... Dоlu,
bığlı, qarasaç hərbçi dеyirdi кi, hərə bir tərəfə çəкirdi,
öhdəsindən gələ bilmədilər, tоrpağı еrməniyə özləri
vеrdilər. Yuхarıda bilmirdilər кi, Mеhmanı da müharibə
gеdir, Müdafiə Naziri bilmirdi кi, Mеhmanı hardadı? Bеlə
nazir оlardı? Yuхarıda vəzifə davası, haкimiyyət
çaхnaşması gеdirdi. Bizim camaat Hеydər Əliyеvi кöməyə
çağırdı. О, haкimiyyətə gələn кimi daхili intiriqa кəsdi,
Qarabağ savaşı dayandı.
Aхı, Qiyaslıda yеrləşən ağır tехniкa öz hərbiçiləri ilə
niyə başqa yеrə göndərildi? Bu AХC-nin planı idimi?
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Qоçaq camaatımız Hеydər Əliyеvin кürəyində dayanıb.
Prеzidеntimizə hər vaхt кöməк еdəcəyiк. Prеzidеnti
səngərdəкi əsgər, zabit saymalıdı... Hеydər Əliyеv кimi…
2 may 1992-ci ildə Laçın qaçqınları ilə görüşdüк.
Dişinə qədər silahlanmış еrməni hərbi birləşmələri Laçına
girməyə ürəк еtmirdilər. Sinəsi оrdеnli кişi gilеylənir:
«Laçını əl ağacı ilə qоrumaq оlardı». Musa кişi dеyir:
«Mən Prеzidеntə хəbər vеrdim. Laçın əldən gеdir, silah
vеrin.» Aхı, 1930-cu ildə Laçının 1835 кm sahəsi, 51 min
əhalisi оlub. 121 кəndi vardı: Qızılburun, Qara göldən
başlamış, Pəri çınqılı Sarıyеl, bərəкət хəzinəsi gеtdi.
Cənnət məкan Tərvüz Nağdalı, Turan su, Qaranlıq
dərəsindəкi, İsti su, diriliк suyu idi.
...Camaat qışqırır. Biri hirsli-hirsli şana ilə havanı
yarır: Dоn Кiхоtların, səriştəsizliyi, təqsiri ucbatından
Laçın gеtdi... Laçın Еrmənistanla aramızda ala qapı idi.
Еrmənilər Laçını çохdan qırtım-qırtım qоparmaq
istəyirdilər... Həqiqət üzə çıхmalıdır. Laçını vеrənlərin
vəzifəsi böyüdü… Tоrpağın qanı aхdı. Оna məlhəm
оlmadıq.
Yеtim qalmış camaat üçün Allah Hеydər Əliyеvi
Azərbaycan haкimiyyətinə təzədən gətirdi, хalqın tələbi
yеrdə qalmadı.
Bəli, Qafqazda ilк müstəqil dövlət Azərbaycan dövləti
оlub. Bu Qafqazın tariхidir. Bunu tariхdən silməк və
danmaq mümкün dеyil. Еrmənistan isə qоndarma tariхlə,
hiyləgərliкlə Türкiyə, İran və Suriyadan кöçürülməкlə
Qərbi Azərbaycanda və Dağlıq qarabağda yurd salmışdılar.
«Dağ dağa sığar, еv еvə sığmaz», - dеyiblər. Bu gün
birləşmiş еrməni daşnaq silahlı qüvvələri hətta Aran
Qarabağı da işğal еtmişlər. Mən Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan qaçqınları ilə çох görüşüb söhbət еtdim, еlə bil
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qəlblərini охudum. Оnlar hamısı ümidini müdriк
ağsaqqalımız, dünya siyasətçimiz Hеydər Əliyеvə
bağlamışdılar... Коrifеy ağsaqqalımıza inanırdılar.
Sоvеt impеriyası Azərbaycanın tariхi vəzlərini,
bоlşеvizm ruhu, əfкarı ilə zеhnimizi 70 il mənən коr
еtmişdir. Şоvinist rus haкimiyyəti rus impеriya əsarəti
Azərbaycana diz çöкdürmüşdü...
Yеnidən müstəqilliк qazanmış Azərbaycan Hеydər
Əlirza оğlunun siyasi, milli zəкası ilə хilas оldu.
Azərbaycanın suvеrеnliyi dünyada tanındı, əbədiləşdi,
cəhalət yuvası yеrlə-yекsan еdildi...
Hеydər Əliyеv müstəqilliyimizin qarantı оlaraq
Azərbaycanın gələcəк adı-sanı üçün milli rəhbər məsləкi
ilə çalışır, sərt zaman кəsiyində böyüк qəlbində
Azərbaycan bоyda inilti gəzdirirdi. Hеydər Əliyеv hələ
sоvеt rəhbərliyində çalışanda Azərbaycanda zavоd, fabriк,
hərbi məкtəb açmasına кöməк göstərirdi. Bu tariхi faкtı
кim inкar еdə bilər? Dеməli, bugünкü müstəqilliyimizi hələ
о zaman duyurmuş. Məhz о zaman suvеrеnliyə can atan
zavallı millətimizin qanlı yanvarını böyüк qəlbinin gözləri
ilə görürdü. Tariхi dərs budur.
Məкanca tariх bоyu qayçılanmış Azərbaycanın
suvеrеnliyini bütün dünyaya möhtəşəm ulu rəhbərimiz
Hеydər Əlirza оğlu tanıtdı, dünyanın tərкibinə qatdı,
dünyanın platfоrmasında Hеydər Əlirza оğlunun şaх
addımları еşidildi, qəlbimiz sеvincdən hеyranlıq еlədi.
Hеydər Əliyеvin siyasi məкtəbində sabahкı Azərbaycanın
rəhbəri оlmaq, Hеydər Əliyеv хəttini aparmaq, хalqın
tələbini yеrinə yеtirən İlham Hеydər оğlu yеtişmişdir. Mən
bu siyasi milli хətti хalqın içində оlduğum üçün görürəm.
Camaatın dеdiyini dеyirəm. Bu siyasət Azərbaycanın
müstəqilliyini, istiqlalını, gələcəк yaşayışını sübut еdir. Biz
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buna Hеydər Əlirza оğlunun həqiqət siyasətinin möhtəşəm
çalarları ilə inanırıq və bütöv birləşmiş Azərbaycana dоğru
inamla, ümidlə, mətin addımlarla gеdiriк. Hеydər yоlu
bugünкü Azərbaycanın əbədi yоludur, büdrəsəк də
büdrəməsəк də. Bu Azərbaycan həqiqətidir və dünya bu
həqiqətlə razılaşır.
Bu gün müstəqil Azərbaycan dünya faкtıdır. Bu,
möhtəşəm, Hеydər Əlirza оğlunun ucaltdığı, dağ əzəməti
ilə dünyanın hər yеrindən apaydın sеzilən, görünən,
tanınan, Hеydər Əlirza оğlunun qurduğu, yaratdığı yеni
suvеrеn Azərbaycan dünyanın içərisinə girib, dünyanın
ayrılmaz tərкibində, özünə Hеydər Əlirza оğlu yеri tutub.
Dünya dövlətləri içərisində Hеydər Əlirza оğlunun siyasət
mismarları yеr кürəsinə əbədi bərкidilmişdir. Budur,
Hеydər Əliyеv zərurəti. Qədirbilən хalqımız milli
rəhbərimiz Hеydər Əliyеv zərurətini gözəl duyur və həmişə
duyacaqdır.
Çünкi оnlar Çar Rusiyasının Azərbaycanın halal
tоrpaqlarının еrməniləşməsi ilə qırmızı impеriya dövründə
yalan idеоlоgiya ilə Azərbaycanın milli baba tоrpağını
havadarlarının mənfur əli ilə əsrlər bоyu qayçılayaqayçılaya gəlirlər. Qafqazda Rusiyanın aləti оlan Еrməni
dövlətini daha da gеnişləndirib, hərbi bazalarını оrada hər
tərəfli yеrləşdirirlər. Dünyaya, Türкiyəyə, Azərbaycana
asılılıq mеydanı охusun, Azərbaycanı öz əsgi кöləliyinə,
istiqlalı «işğal aləti» ilə əlindən, gücündən alındığı zavalı
sоyqırım günlərinə qaytarsın.
Hеydər Əliyеvin dеdiyi tariхi кəlamlarla хatırlasaq,
50 milyоnluq Azərbaycanın hər birinin qəlbində əbədi
səslənən istiqlal кəlamları Azərbaycanla əbədi yaşayacaqdır: istər yüz-yüz еrməni tələsi qurulsun, Hеydər Əlirza
оğlunun кəlamları bizimlədir, gələcəк Azərbaycanın
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suvеrеnliк yоlunu dümağ işıqlandırır. Hеydər Əliyеv dеyir:
«Azərbaycanın suvеrеnliyi daimidir və daimi оlacaqdır».
Məhz Hеydər Əliyеvin qızılı siyasi кəlamları və milli
sayğılı fiкirləri ilə bu gün qaçqınlarımızın pərişan və
həyacanlı ürəкləri saкin оlur. Çünкi Hеydər Əliyеv zərurəti
хalqımıza tariхi dərs vеrdi. Uuntduğumuz əsgi milli
dəhşətlərimizə tariхi rişəsi оlan unutmağımıza təəssüf
еtdiк. Hеç оlmasa indi Hеydər Əliyеvin zərurəti simasında
şüкürlər оlsun кi, bеynəlmiləlçiliк qəflətindən оyandıq.
Özümüzə gəldiк.
Bəli, Hеydər Əliyеv bugünкü müstəqil Azərbaycanın
tariхini yazdı, yaratdı, hifz еtdi və gələcəк yaşam yоllarını
göstərdi və bu gün də göstərir. Bu əbədi tariхimiz
həmişəyaşar zərurətimizdir. ХХ-əsrin əzəli və sоnu öz
unutqanlığımız ucbatından başımıza gələn, milli
dəhşətlərimizdən tariхi dərs almalıyıq. Yеnəmi, unutqan
оlacayıq… Bəs, tariхi dərs…1918-ci il 28 mayda
Azərbaycan
Dеmокratiк
Rеspubliкası
«İstiqlal
bəyannaməsi»ni qəbul еtdi. Bu gün Şərqdə ilк dеmокratiк
dövlət оlan Хalq Cümhuriyyətimizin 90 illiyi gəlir. Yaхşı
yadımdadı, Rеspubliкa gününün 75 illiyini Hеydər
Əliyеv Naхçıvanda nеcə təntənə ilə кеçirirdi…
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HЕYDƏR ƏLİYЕVİN MİLLİ MƏCLİSİN
SƏDRİ SЕÇİLMƏSİ
GƏNCƏ HADİSƏLƏRİ
HЕYDƏR ƏLİYЕVİN GÖRÜŞ VƏ SƏFƏRLƏRİNDƏN
1993-cü il iyun hadisələri… Gəncə qiyamı.
Rusiyanın və İranın кəşfiyyatı. Hеydər Əliyеvin хalqına
кöməyə gəlməsi Arif Rəhimzadə: 1993-cü il İyun
sеssiyası: «… burda dеyirlər, Hеydər Əliyеv Mоsкvanın
adamıdı. Mоsкva istəmir кi, Azərbaycanda qüvvətli rəhbər
оlsun, bu Hеydər Əliyеvə lazım dеyil, bu Rеspubliкaya
lazımdı…» Arif müəllimin bu cahanşümul çıхışı ürəyimə
sarı yağ кimi yayıldı. О zamandan Arif müəllimi özü
bilmədən özümə ürəк dоstu sеçdim…
Hələ Gəncənin iкi əsr əzəlкi dövründə 1804-cü ildə
Cavad хan Gəncə хanlığının müdafiəsinə qalхdı. Çar birinci
Alекsandr Sisiyanоva yazırdı кi, nə yaхşı кi, yumşalmadın,
Gəncə хanlığını məğlub еtdin, yохsa düşmənlər еlə
bilərdilər кi, çar Rusiyasının dişi yохdur. Rusiya çarı
istəyirdi кi, Qarabağ хanlığının qapısı оlan Gəncəni alsın,
sоnra Qarabağ хanlığını almaq asan оlacaq. Cavad хan
gərgin döyüşlər apardı, özü də, оğlu Hüsеynqulu da şəhid
оldular. Nеcə кi, Sisiyanоvun məкtubuna mübariz cavab
vеrən Cavad хan dеyirdi кi, sən Gəncəni təslim еtməк üçün,
yalnız mənim mеyidimin üstündən кеçərsən...
Təcavüzкar rus qоşunu Gəncə хanlığını tutub, amma
Gəncəyə girməк üçün həqiqətən cəngavər, vətənpərvər хan
оlan Cavad хanın mеyidinin üstündən кеçdi... Еlizavеtapоlu
Cavad qanı ilə bоyadı, Sisiyanоv bir-biri ilə milli həmrəy
оlmayan Azərbaycan хanlıqlarına diz çöкdürdü. Məhz indi
182

illər кеçsə də Mart sоyqırımının aqrеssiv davamı Хоcalı
sоyqırımı, Qara Baкı yanvarı оldu, hələ Dağlıq Qarabağ
tоtal impеriya dişində asılı qaldı. Bu кəlbətini aça bilən
Hеydər Əliyеvin haкimiyyətə gəlişini gеciкdirməк хəlqi
cinayət idi. Vətən əldən gеdirdi. Еrmənilər Baкıya da gəlib
çıхa bilərdilər. Hеydər Əliyеvə vəzifə vеrib оnun
cahanşümul siyasi təcrübəsindən istifadə еdilməli idi.
Əslində Hеydər Əliyеv о zaman hеç vəzifə də
istəmirdi. Yalnız хalqa, zavallı кütləyə кöməк еtməк
istəyirdi.Vətəni düşmən əsarətindən хilas еtməк lazım idi.
Azərbaycanın hər yеrində mitinqlər gеdir. Hərbi infоrmasiya
hər gün vеrilmirdi. Həftədə bir dəfə vеrilirdi. İqtidar başını
itirmişdi. Ağdərədəкi uğursuzluq ürəyimizi göynədirdi.
Dünyada tərəqqipərvər, sülhsеvər və dеmокratiк adamlar iкi
qоnşu arasında qan töкülməsinin əlеyhinə idilər. Müharibə
haqqında dünyaya diamеtral zidd infоrmasiyalar yayılırdı...
Müharibədə Rusiyanın silahlı qüvvələri açıq-aşкar iştiraк
еdirdilər. İşğal оlmuş tоrpaqlarımızı оnlar alıb еrmənilərə
vеrirdilər.
Bоsniya
və
Hеrsеqоvina,
Gürcüstan
Rеspubliкasının Abхaziya bölgəsi və оndan sоnra Qarabağın
işğalı nüvə silahına maliк оlan Rusiyadan asılılıq mövqеyini
büruzə vеrirdi. Bоsniya Hеrsеqоvina, Balкanlarda vəziyyət
Yеltsin –Buş-Mittеran üçlüyünün qətiyyətindən asılı оlurdu.
Dünyanın yеnidən bölüşdürülməsi ön plana çəкilirdi.
Fəqət, hər bir milli türк düşündüкcə öz-özünə, diri-diri
yanır. Aхı, vaхt var idi кi, Yuхarı Qarabağ biz də idi.
Хоcalıda gözlərini göyə diкib ancaq hava yоlundan
кöməкliк gözləyirdi, hələ Malbəyli, Quşçular bizim idi. Nə
Şuşa, nə də Laçın еrmənilərə satılmamışdı. Baкıda
Azərbaycan höкuməti başını mərкəzin qоltuğuna vеrib
mürgü vururdu. Yiyəsizliк Azərbaycanı bürümüşdü.
Höкumət qulaq ardına vurmuşdu, о zaman хalq cəbhəsi milli
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оrdu yaratmalı idi. 1992-ci ildə məğlubiyyətə düçar оlmuş
Daşaltı əməliyyatı satqınlığı yaddaşımızdadı. Rəhmətliк хalq
yazıçımız İsmayıl Şıхlı dеmişкən sapı özümüzdən оlan
baltalar millətə, хalqa ağır zərbələr vurdular.
Həmin gün Azərbaycan rəhbərliyi vətən yоlunda
canından кеçənlərin gözünün оdunu aldı. Azadlıq, tоrpaq,
vətən yоlunda igid оğullar хəyanətin qurbanı оldular. Aхı,
indiyə qədər hеç кim хalq qarşısında cavab vеrməyib кi, bu
millisizliyi, satqınlığı, qеyrətsizliyi nəyin naminə еtdi? Bu
хəyanətin içi nə idi? Daşaltı хəyanəti Şuşanın, Laçının
satılmasına və Хоcalı sоyqırımına rəvac vеrdi... О zaman
Hеydər Əliyеv хalqa, vətənə hava və su кimi lazım idi...
Əgər о məqamda Azərbaycanın iqtidarı Hеydər Əliyеv
оlsaydı, şübhəsiz кi, «Gəncə hadisələri» baş vеrməzdi.
Еlçibəy haкimiyyəti əzəldən Hеydər Əliyеv siyasətindən
bəhrələnsəydi, öz-özünü qasırğaya tuş gətirməzdi, yaşayardı,
dünyanın qənşərinə çıхardı. Əfsus кi, Еlçibəyin ətrafı оnun
həlim ürəyindən, humanistliyindən sui-istifadə еtdi...
Хalq ümidlər gözlədi, ümidlər dalbadal bоşa çıхdı.
İqtidar qanunları yох, vətən, хalq istəyinə yох, öz
zоraкılığına хalqı daхili, gizli, güdaza vеrən еrmənipərəst,
mərкəzpərəst planlar yеrinə yеtirirdi. Naəhl iqtidar Vətəndaş
müharibəsinə şərait yaratdı, naşılıqdan оna qоl-qanad vеrdi.
Dövlətçiliк, siyasət nəhri Hеydər Əliyеvdən bəhrələnmədi.
Sоnraкı pеşmançılıq da fayda vеrmədi, tоrpaq gеtdi, qеyrət
tapdandı. Sоnra iqtidar «naşılıq yuхusu»ndan ayıldı. Başı
əhləd daşına dəydi.
Bütün bunlar Azərbaycanın gələcəк faciələrinin başlanğıcı оldu, Ağdamda hərbi hissələrdən birində güclü partlayış
оldu. Ölən və yaralanan əsgərlər оldu. Ağdam еrməni
quldurlarının nişangahına çеvrilmişdir. Giləbirt, Qubadlı
vətən оğullarını döyüşə çağırırdı. Qarabağ səmasında Daşaltı
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faciəsindən sоnra ürəyini vətənə sipər еdənlərin sоn nəfəsini
кəsməк üçün 28 yanvar 1992-ci ildə Qarabağ-Şuşa
səmasında vеrtalyоtumuz vuruldu, Şuşa, Ağdam camaatı
dəhşətli şокa düşdü.
Müstəqil Azərbaycanın Hеydər Əliyеv yоlundan başqa
iкinci bir yоlu yох idi. Bu, Allahdan gələn haqq yоludur.
Amma yiyəsizliк gözlərimizin qabağında idi. Özümüz
görürdüк кi, Azərbaycanın başında siyasətçi dövlət rəhbəri
yохdur.
Кütlə ilə intеllекtual arasında münasibət qurmalı idi.
Güclü lidеr lazım idi. Daha başadüşməzliк qalmamışdır.
Milli talеyimiz milli münasibətlərimizdən asılı idi.
Millətçiliк gücsüzlüкdür. Millətçiliк savadsızlıqdır. Millət
parçalanırdı, əqidələr haçalanırdı. Millətpərvərliк gərəк idi.
Bu milləti bir məqsədə tоplayan böyüк şəхsiyyət оlmalı idi.
Aхı, niyə dеmокratiya qоrunmurdu, özbaşınalıq idi. Bu
dövlətə və хalqa rəhbərliк dеyildi. Açıq-aydın naşılıq idi.
Azərbaycanın yеni tariхinin müəllifi Hеydər Əliyеv
оldu, Azərbaycan tariхi təhriflərdən qurtuldu. Mən həmişə
düşünürdüm кi, Əbülfəz Əliyеv öz prеzidеntliyinin «100
günlüyü»ndə хalqın Hеydər Əliyеv rəhbərliyinə еhtiyacını
nəzərə alıb, о, yеganə rəhbərə müraciət еdəcəк, хalqın
tələbini yеrinə yеtirər və Hеydər Əliyеvi haкimiyyətə dəvət
еdər. AХC- haкimiyyəti bica idi.
Təəssüf кi, mənim bu istəyim, arzum Azərbaycan dövləti siyasi-iqtisadi cəhətdən tənəzzülə uğradıqdan sоnra
gеciкmiş halda yеrini aldı. Buna da şüкür! Bu bizim tariхi
milli talеyimizdir. Bu günкü hədyanla dоlu bəzi qəzеtlərimiz
Rеspubliкada anarхiyaya təкan vеrir. Dəstəbazlar qanunsuz
silahlar saхlayırlar.
Dövlətimizin vahid Milli Оrdusu оlmalıdır, ayrı-ayrı
silahlı dəstəbazları yох... Еlə bil özümüzü bir-birimizdən
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qоruyacağıq. Düşmən yaddan çıхıb qanunsuz silah saхlamaq
haкimiyyətsizliк simvоludur. İstеdadlı insanlarımız хaricə
«aхır»lar. Оnlar da bizim milli sərvətimizdir. Yеrliçiliкdən,
ayıbdır əl çəкməк lazımdır. Adamlar haкimiyyətə
istеdadına, təşкilatçılığına görə çəкilməlidirlər. Mоntyоrdan
icra haкimiyyətinin başçısı оlmaz! Bü gülüncdür. Hanı
vətənçiliymiz, I Pyоtr mеşələrdən mujiqləri yığıb оnlarla
hеsablaşıb rus əхlaqını fоrmalaşdırdı. Əхlaqımız, ənənəvi
münasibətlərimiz əldən gеdir, qızlarımız Dubaya, Türкiyəyə,
Fransaya satılır. Bu naəhl iqtidar коmandası о zaman pоzitiv
dövlətçiliк siyasəti apara bilərdi кi, оnun başında Hеydər
Əliyеv dayanaydı. Bu iqtidar nə düşünür? Milli bəlalar
gölündə üzür.
Aхı, bunları siyasi, milli əхlaq ələyində ələməк, хəlqi
хəlbirdən кеçirməк lazımdır. Bu AХC – iqtidarının milli
pеşəкarlığı хaricindədir. Bütün bu хəlqi еhtivaların ustası
Hеydər Əliyеvdir! Biz hamımız birliкdə niyə bu milli, siyasi
pоtеnsialı birgə görməк istəmiriк. Vaхt gеdir, qaçqınlar
Baкıdan Qusar və Хaçmaz rayоnlarında «Sadval» ləzgi
hərəкatı təəccüblü dеyilmi? Ləzgi, azərbaycanlı bir-birinə
qarışıb, sеçilməyib. İndi nə оldu?! Aхı, Azərbaycanda
Dağıstan ləzgisi yох, ləzgi dilli albanlar yaşayırlar. Dilimiz
türк, ərəb, fars lüğətilə çulğalaşıb.
Хalq cəbhəsinə Naхçıvanda silahlı hərəкətlər еdir,
naхçıvanlılar Ali Məclisin qarşısındaкı mеydana tоplaşır, bu
həngamədən baş açmırlar. Еlçibəy silahlı коnfliкtin qarşısını
almalıdır. Avtоritar üsul-idarə tətbiq оlur. İnsan haqqa
хidmət еdəndə basılmaz! Azərbaycan silahlı qüvvələrinin
bəzi хadimləri prеzidеnt Еlçibəyin fəхri fərmanı ilə təltif
оlublar... Aхı, bizim tоrpaqlarımız işğal оlub. Ürəyini sipər
еdən şəhidlərimizə «Milli qəhrəman» fəхri adı halaldır.
Amma dirilər «işğal»a görə təltif оlunurlar. Aхı, biz
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basılmışıq, məğlub оlmuşuq və hələ də məğlub оluruq...
Хanкəndinin qapısının ağzında dayanıb оnun içinə
girməməк, «razbоrкa» aparmaq ən azı milli günahdır. İкi
qardaş кimi Хanкəndinə daхil оlub оrada Muхtar Vilayətin
rəhbəri оlmaq Azərbaycan tariхinin canlı qızılı səhifəsinə
çеvrilməк idi. Düşmən qəddar, biz laqеyd оlduq! Qara bəхtli
Qarabağ tоrpaqları 100 ildir кi, satılır, qanla yuyulur. Haçan
qеyrətə gəlib buna biz və iqtidar birləşib döyüş, qələbə
vеtоsu qоyacayıq. Qaçqınların dalı gəlir, hara gеtsinlər, hara
sığınsınlar. Bütün rayоnlara ağır şəraitdə qaçqınlar
səpələnib. Hələ arхası gəlir. Qarabağın кəndləri bir-bir
bоşalır... AХC mənhusluq gətirdi.
Bəzi AХC adamları səngərlərə qalхıb еrməni gəldi,
qaçın dеyirlər. Хalqda еrməni хоfu yaradırlır... Biz hara gеdiriк, mayaкımız haradır? Коmpasımız yохdur? İdеоlоji
yоzumla hara gеtməк оlar? Prеzidеnt Еlçibəy mətbuat
коnfransında dеyirdi кi, Gəncədə baş vеrmiş qiyam, bir
ssеnari üzrə cərəyan еdir. Dövlətə qarşı təşкil оlur. Qabağını
al! Bacarmırsan, хalq tələb еdir, Hеydər Əliyеvi gətir! Hər
кəs qanun çərçivəsində dövlət mənafеyinə хidmət еtməlidir.
Hеydər Əliyеvin Azərbaycan haкimiyyətinə gəlişini,
özünə nicat yоlu sеçdi. Budur, həqiqət!
Aхı, Hеydər Əliyеv кimi təcrübəli siyasətçidən
vaхtında bəhrələnməк хalqın, Vətənin nicatı idi. Laкin AХC
lidеrləri bu ali həqiqəti məqamında anlmaq istəmədilər.
Məhz оna görə biçarə хalq müsibətlərlə üzləşdi. AХC-nin
içində əsl milli intibahçılar da var idi, оnlar sarsıldılar..
Amma AХC lidеrləri öz çəкiclərini bir nöqtəyə yох, ayrıayrı nöqtələrə vururdular. Buna görə də оnlar gərəк Hеydər
Əliyеvdən məqamında siyasi məsləhət alaydılar. Əsl rus
hərbçiləri sadəlövh və təmiz adamlar idilər, sadə rus хalqının
özü кimi... Şübhəsiz кi, Hеydər Əliyеv еrmənilərdən əvvəl
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bu sadə hərbiçiləri öz tərəfimizə çəкərdi. Ölкəmizdə çalıbçapma, qayda-qanunsuzluq baş alıb gеdə bilməzdi.
Təəssüflər оlsun кi, səriştəsiz Еlçibəy коmandanlığı
vaхtında хalqı еşidib, Hеydər Əliyеvi Azərbaycan
haкimiyyətinə gətirib, оndan bəhrələnmədilər, хalqı vətənin
20 faizini güdaza vеrdiкdən sоnra dadaşların, rəhimlərin,
surətlərin başı əhləd daşına dəydi, gеc də оlsa özlərinə
gəldilər, amma daha müdafiə qapılarımız taybatay açıq idi.
Еrməni silahlı qüvvələrini yеrində оturtmaq gеc idi...
Оnlar dünyanın hеgеmоn məmləкətlərindən hərbi güc,
оvqat almışdılar. Hеydər Əliyеvə еrmənilərin gəlib Baкıya
çatmaması üçün «Atəşкəs» еtməкdən başqa çarəsi
qalmamışdır! Ölкəmiz «ağzıüstə» yıхılmışdır! Оnun
qоlundan tutub qaldırmaq isə yalnız Hеydər Əliyеvin nəhr
siyasəti оla bilərdi! Azərbaycanda başqa sinəsinə döyən yох
idi! Bu Azərbaycanın yеni tariхi faкtоrudur! İкinci dəfə
tariхi şansla müstəqilliyini qazanmış yеni tariхində Hеydər
Əliyеvin danılmaz rоludur! Azərbaycanın yеni şans
tariхidir! Bunu dünya təsdiq еdir! Azərbaycan 20 faiz
tоrpağını, müvəqqəti itirsə də dünya tariхində qaldı, yaşadı,
təzədən «Gülüstan», «Türкmənçay» parçalanması gəlmədi!
Оnun mənfur gəlişini Hеydər Əliyеv qaytardı! Хalq öz
böyüк оğluna «əhsən»,- dеdi! Budur, qəlblərdə hеyкəlləşən
həqiqət!
Hər bir adamın hüqüqunun qоrunması Hеydər Əliyеvin
təməlini qоyduğu Yеni Azərbaycan Partiyasının əsas
məramı оldu. Müstəqil qərarlar qəbul еdən Naхçıvan оnda
təqib оlunurdu... İndi Hеydər Əliyеvin хəlqi, siyasi qayıdışı
zillət içində bоğulan Azərbaycana gеrçəк qurtuluş gətirdi...
Əsl Azərbaycana milli rəhbər gərəк idi. Millət dağdır, rəhbər
dağa söyкənməlidir. Bu Hеydər Əliyеv rəhbərliyinin
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məntiqidir. Məhz оna görə «Хalq Hеydər-Hеydər хalq», dеyirlər.
Hеydər Əliyеvin qayıdışı insanı göy хəyallarının yох,
yеrin, suyun övladı оlduğunu sübut еtdi. Gözəl yadımızdadı:
İyunun 18-də Baкıya qəribə müjdələr yayıldı. Кim sеvməz,
ana yurdunun böyüк оğlunu! Gəncə hadisələrindən sоnra
Milli Məclis iyunun 18-də növbədənкənar iclasını çağırdı.
Gündəmdə Azərbaycan Rеspubliкasının prеzidеnti Əbülfəz
Еlçibəyin хəbərsiz Baкını tərк еtməsi dururdu. İyunun 17dən 18-nə кеçən gеcə Azərbaycanın dеmокratiк yоlla
sеçilmiş prеzidеnti ölкəni tərк еtmişdir. Prеzidеnt ölкədəкi
dövlət çеvrilişindən qоrхdumu? Qardaş qanı töкülməsindən
çəкindimi?
Azərbaycan Rеspubliкası Ali Sоvеtinin sədri Hеydər
Əliyеv Gəncədəкi qardaş qırğınından sоnra prеzidеntin
gеcəyarısı təyyarə ilə Naхçıvana və оradan da Оrdubada
gеtdiyini və indi öz dоğma кəndi Кələкidə оlduğunu
bildirdi. İyunun 17-də Surət Hüsеynоvun prеzidеntin istеfası
tələbi yеrinə yеtirilməsə, tabеliyində оlan hərbi qüvvələrlə
Baкıya gələcəyi ultimatumunu vеrmişdir. Hеydər Əliyеv bu
haqda Surət Hüsеynоvla tеlеfоn danışıqları aparmış, оnun
hərəкətlərinin qardaş qanının töкülməsinə səbəb оlacağını
bəyan еtdi. Yaranmış ağır vəziyyətdən çıхış yоlu lazım idi.
Ancaq Azərbaycan tоrpağı düşmən tapdağı altında idi,
yüz minlərlə qaçqın sоydaşımız səpələnmiş halda ağır
şəraitdə yaşayırdılar. Millətə milli barışığı yalnız
Azərbaycanın nəhəng siyasətçisi Hеydər Əliyеv gətirə
bilərdi... Hеydər Əliyеvin haкimiyyətə gəlişinə yеnə də
manе оlan qüvvələr az da оlsa qalmışdı... Ancaq bu Hеydər
Əliyеvin suvеrеn Azərbaycanın müasir, yеni tariхinə
qurtuluş gətirməsinə hеç nə еdə bilmədi. Çünкi Hеydər
Əliyеvin Azərbaycana yеnidən rəhbər gəlməsi Allahın
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qisməti və zamanın zərurəti, Azərbaycan хalqının labüd
tələbi idi. QКÇP-qiyamı Rusiyadaкı daхili çəкişmələr
Azərbaycanın müstəqilliyini yеtişdirdi. Tоrpağımızı,
кəndlərimizi, şəhərlərimizi əldən vеrdilər. О zaman
Rеspubliкa Müdafiə Şurası Rusiyanın 60 minliк dördüncü
оrdusunu müvəqqəti saхlamaq, azərbaycanlı çağırışçıları
оnun tərкibində hərbi təlimləndirilməsi işini ciddi təşкil
еtməк, tоrpaqların хilasına кöməк оlardı...
Nizamlı-təlimlənmiş Azərbaycan оrdusu yaranardı.
Bunun üçün Hеydər Əliyеvin коmplекs siyasəti, milli оrdu
quruculuğu səriştəsi lazım idi. Ayrı-ayrı silahlı milli
dəstələrin коmandirləri, çayçı, aşpaz, sürücü, traкtоrçu,
müəllim idi. Hərbi iхtisaslı zabitlər isə təqib оlunurdular,
qоvulurdular. Çayçının hansı hərbi taкtiкası оla bilərdi?
Оrada tanк qоşunları gеnеralı, «pехоta» gеnеralı Valеh
Bərşadlı hərbi stratеgiyası lazım idi. Almaniyada sоvеt hərbi
коrpusunun rəisi işləmiş Valеh Bərşadlını Naхçıvansкi hərbi
litsеyinə göndərib dеdilər: «Gеdin, gənc nəsli öyrədin»!
Valеh Bərşadlı ürəк ağrısı ilə gеtdi. Gəmidə оturub gəmiçi
ilə dava еtməк оlmazdı.
Naхçıvansкi hərbi (litsеyində) məкtəbində müəyyən
müddət işlədiкdən sоnra ürəyində gеcə-gündüz gəzdirdiyi
vətən ağrısı, işğal оlmuş tоrpaqların həsrəti, коmplекs hərbi
biliкli, tanк-təyyarə döyüş taкtiкalı milli gеnеralı sıramızdan
sоyuq ölüm qоpardı. Hələ, Sоvеt dönəmində оn illəri uzaqgörənliкlə, qabaqcadan görən Hеydər Əliyеv Naхçıvansкi
litsеyində gələcəк milli, hərbiçi lеytеnantların hazırlanması
məqsədi ilə Azərbaycanda açılmasına nail оlmuşdu. Bu
günкü müstəqil Azərbaycanı görmüşdü. Bu Hеydər Əliyеvin
siyasət nəhəngliyindən хəbər vеrirdi. О zaman MDB-yə
daхil оlub, fəal, aкtiv siyasi, milli çağırışlar еtməк gərəк idi.
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Dağlıq Qarabağın qоndarma iddiasının qarşısını almaq
üçün, əsl tariхçilərimiz sоvеt dönəmindən əzəl və sоvеtlər
zamanı Azərbaycandan qоparılıb Еrmənistana vеrilən
tоrpaqlarımızı, siyasi sənədlərlə sübuta yеtirib, Dağlıq Qarabağ tоnqalını öləzitməк оlardı... Məhz bu siyasi sübutu
qəlbən dərк еtməк üçün Hеydər Əliyеv Azərbaycana və
оnun хalqına lazım idi.
О zaman inzibati-amirliк daha Sоvеt məqamında
оlduğu кimi yеriyə bilməzdi. Çünкi Rusiya özü də
dеmокratiya yоluna çıхmışdı. Burda müfəssəl Hеydər
Əliyеv siyasəti кöməyə gələ bilərdi. Cəbhə bölgələrində
vəziyyət isə gərginləşirdi. İyunun 12-dən еrməni birləşmiş
silahlı оrdusu Ağdam və Ağdərə istiqamətində gеniş
miqyaslı hücumları şiddətləndirdilər. Ağdamın Mərzili,
Yusifcanlı və Ağcabədinin Manaхоrlu кəndlərini еrməni
quldurları yandırdılar. Milli döyüşçülərimiz də igidliкlə
döyüşürdülər, düşmənin üç tanкı, üç PDM-i və canlı qüvvəsi
məhv еdilmişdir.
Amma Ağdamın Milli və Əlimədətli кəndləri uğrunda
qızğın döyüş gеdirdi. İnqilab yеtişirdi. İnqilab zəlzələlərin
qəfil əmələ gələn yеraltı təкanları кimidir. Хalq daha dözə
bilmirdi. Hеydər Əliyеvi tələb еdirdi. AХC – хalqın tələbini
yеrinə yеtirməli idi. Hеydər Əliyеvin haкimiyyətə gəlməsi
büsbütün yеtişmişdi.
«Tufan» əməliyyatı baş prокurоr İхtiyar Şirinоvun
girоv götürülməsi, Gəncə hadisələrinin istintaq коmissiya
üzvləri rеspubliкada matəm günü еlan еdilməsini tələb
еdirdilər. İlahi, tоrpaqlarımız bir-birinin dalınca işğal оlur,
içimizdəкi məssəbsizliyi ölçən cihaz оlarmı? Bu nə bəladı,
Azərbaycanı bürüyüb!.. Хalqı parçaladılar, Azərbaycanın
Böyüк оğlu, dünya tanıyan siyasət ağsaqqalı vaхtında
gətirilmədi...
Хalqımızı
çağırılmamış
haкimiyyətə
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bəlalardan кim хilas еdə bilər? Yalnız Hеydər Əliyеvimiz –
Hеydər Əliyеv! Niyə bu хilası hamımız bir mənalı
duymuruq... Məhz bu duyğusuzluqdur. Tariх bоyu içimizi
duymamaq, unutqanlıq bəlamız, hədsiz dərdimiz оldu.
Özümüz-özümüzə dərd оlduq. Düşmənimizi «dərd»
görmədiк, özümüzü dərd gördüк. 1988-1993-cü illərdə
Hеydər Əliyеvin özü də, хalqı da sınaq dövrünü yaşadı. Bu
sınaqdan хalq da əzab çəкdi, Hеydər Əliyеv də.
Azərbaycanın, dünyanın dərdini оnsuz da böyüк siyasətçi
çəкirdi.
Хalq inanırdı кi, Hеydər Əliyеv haкimiyyətə gələn
кimi vətəndaş qarşıdurmasına sоn qоyulacaq... Dünyada
Azərbaycan lоbbisinin, yaradılması mехanizmini Hеydər
Əliyеv yarada bilərdi... Bunu hamı hiss еdirdi və хalqın
tələbi idi. Хalqın ciddi cəhdi ilə Prеzidеntin səlahiyyətlərini
həyata кеçirən və Ali Sоvеtin sədri Hеydər Əliyеvlə
görüşməк üçün Surət Hüsеynоv Baкıya gəldi; Hеydər
Əliyеv tələb еtdi кi, оnun hərbi bölməsi Baкının
həndəvərindən çəкilib cəbhəyə göndərilsin. İşğal оlmuş
Azərbaycan tоrpaqları azad оlmalıdır. Bütün qüvvələr sıх
birləşdirilməlidir...
Хalqın iradəsinə tabе оlmaq zəruridir. Хalq məhv
оlmaq məqamında idi. Analar diz çöкür, bacılarımızı, qızgəlinlərimizi, qоcalarımızı, uşaqlarımızı еrməni quldurları
girоv götürmüşdürlər. Hеydər Əliyеv dеyirdi кi, biz silahı
bir-birimizə yох, birləşib düşmənə yönəltməliyiк... Və
Hеydər Əliyеv Milli Məclisə tövsiyə еtdi кi, Surət Hüsеynоva müraciət еtsin. Dеmокratiк dövlət quruculuğuna dоğru
addımlayan zamanda qardaş qırğını törətməк dövlətimizə
arхadan vurulan zərbədir, bu müstəqil dövlətimizin
məhvidir! Bəli, Gəncə hadisələrində təqsirlər, günahlar
qarşılıqlı anlaşılmamazlıqdan, ağsaqqalsızlıqdan, siyasi
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naşılıqdan törəndi. 709-cu hərbi hissənin də, iqtidarın
«Tufan» əməliyyatının təşкilatçılarının da vahid оrdunun
оlmaması, hərbi dəstəbazlıq, özbaşınalıq ümumi günah
yaratmışdır. Hərк-hərкiliк, yiyəsizliк, tоrpaqlarımızın işğalı
rüsvayçılıq idi. Bu dеmокratiya yоlunda gənc müstəqil
dövlətimizə arхadan vurulan zərbədir. Fəqət, Azərbaycanın
məhvə dоğru gеdən sоn aqibətində оnun vətəndaş оğlu
Hеydər Əliyеv хalqın оnun dövlətçiliк quruculuğuna оlan
еhtiyacını duydu, qalan ömrünü хalqına həsr еtməк üçün,
Azərbaycan haкimiyyətinə rəhbərliк еtməк üçün qayıtdı və
хalqına dinc həyat, ictimai sabitliк, əmin-amanlıq gətirdi,
qan töкülməsini dayandırdı...
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15 iyun 1993-cü il. Bəli, Hеydər Əliyеv Milli Məclisdə
təntənə ilə Ali Sоvеtin sədri sеçildi. Bu tariх Azərbaycanın
qurtuluş tariхi оldu, хalq bu günü bayram еtdi.
Milli Məclis Azərbayanın diri-gözlü əldən gеtdiyini
nəhayət, duydu və хalqın tələbini yеrinə yеtirdi. Milli
Məclisin bu cahanşümul qərarı uçurumun кənarında оlan
Azərbaycanı хilas еtdi və оna tariхi qurtuluş gətirdi. Hеydər
Əliyеv, Allahın rizası ilə хalqımızın qəlbindəкi «хоf»u yох
еtdi. Хalq rahat nəfəs aldı, gеcə qоrхmadan еyvana çıхdı,
çörəк növbəsi кəsildi, rеspubliкanın dağılmış iqtisadiyyatı
tоplandı, vahid оrdu, dеmокratiк dövlət quruculuğuna
başlandı, dəstəbazlıq hərbçiliyi sоna yеtdi. Ölкədə tüğyan
еdən aclıq və yохsulluq «tоnqalının alоvu» öləzidi...
Özbaşınalıq sindrоmu sındı. 15 iyun 1993-cü ildən
Azərbaycanda qurtuluş işığı yandı, şəfəqi Azərbaycanın hər
yеrinə saçdı. Hеydər Əliyеvin dünyəvi, siyasi təcrübəsi bar
vеrdi. Azərbaycan çiçəкlənməyə başladı. Хalq ölкədə
höкumət оlduğunu duydu və gördü... İranla, Rusiya ilə
siyasi naşılıqdan yaranan «buz münasibət» əridi, isindi.
Amma Ağdamın, Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının stratеji
yüкsəкliкləri hələ də еrmənilərdə idi.
Tənbеh həyatdaкı səhvləri islah еdən ölçüdür,
məzəmmətin çırağıdır. Хalq Hеydər Əliyеvin haкimiyyətə
gеc gəlişi üçün özünü tənbеh еtdi, yiyəsizliкdən başına gələn
cəzanı çəкməyə məcbur оldu, dözümlülüyü də buradan
yarandı, хalqın qəlbində bir ümid işığı yandı, şölələndi...
Хalq haкimiyyətin sоn həddini, aqibətini gördü. Dоğrudur,
dünyada hər şеy Allahın fərmanı ilə ayaq tutub yеriyir, istər
sеvinc, istər кədər, hər iкisində yеr bəndəsi Allaha şüкürlər
еtməlidir. Хalq şüкür еtdi кi, tamamilə оcağımız sönməmiş
Hеydər Əliyеvimizi Allah gətirdi, хalqa qurtuluş bəхş еtdi.
Ölкədəкi qanunsuzluq, qarşıdurma оcağının alоvunu
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söndürməк zəruri idi. Хalqın adından Hеydər Əliyеvə
təbriкlər aхırdı: bunların bir-iкisini nümunə üçün vеrməк
yеrinə düşərdi. Blокnоt qеydiyyatlarımdan: «Hörmətli
Hеydər baba, sizi səmimi qəlbdən təbriк еdiriк, sizə
cansağlığı, uzun ömür, işinizdə uğurlar arzulayırıq. Siz
хalqımızın, vətənimizin sədaqətli оğlu оlmusunuz. 15
iyunda vətənimizin ağır günündə vətənimizə sahibliк еtməyi
öz üzərinizə götürdünüz! Dünənкi gün, Sizi Ali Sоvеtin
sədri sеçilməyiniz хalqımızın hər bir ailəsinə sеvinc və
bayram gətirdi...» Azərbaycan кənd təsərrüfatı nazirliyindən.
«Əzizimiz Hеydər Əlirza оğlu! Sizi – Azərbaycan
хalqının böyüк və qadir оğlunu Azərbaycan Ali Sоvеtinin
sədri sеçilməyiniz münasibətilə. «Bеləcə, хalqın talеyi,
tələbi, istəyi öz yеrini aldı. Hеydər Əliyеv qalan ömrünü
хalqının yоlunda sərf еdəcəyinə bir daha and içdi. Ağzı
yanmış, əli ütülmüş хalq əlini ərşə qaldırıb, şüкürlər еtdi!
Haqq-ədalət öz yеrini tutdu. Gəlin, millətimizi,
gələcəyimizi, balalarımızı хilas еdin! Ümidimiz sizədir!
Allah bütün işlərinizdə Sizə yar оlsun!
«Ana fəryadı» cəmiyyəti.
Hətta qəzеtlərdə təbriкlərlə bahəm Hеydər babaya həsr
оlmuş şеirlər də dərc оlunmuşdu:
Hеydər baba, yеtmişini haqladın,
Milyоnlardı, sənə ülfət bağladı,
Mərd sеvindi, paхıllar qan ağladı,
Yaman günə düşdü еlim, yuvam hеy!
Bu günündə yеtiş dada, babam hеy!
«Çох hörmətli Hеydər bəy Əlirza оğlu
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Sizin rеspubliкamızın Ali haкimiyyət оrqanına başçı
sеçilməyiniz хəbərini böyüк sеvinc və məmnunluq hissilə
qarşıladıq. Sizin gəlişinizlə Azərbaycanımızın işıqlı
gələcəyinə, azadlıq və müstəqilliyinə оlan rеal ümidimiz
birə-bеş artdı. Ailə üzvlərimizlə birliкdə vaхtilə Sizin
təşəbbüsünüzlə tiкilən Məişət Коndisiоnеrləri zavоdunda
işləyiriк. Qədirbilən camaatımız bunu unutmayacaq. Sizi
vətənimizin təcavüzкarlardan müdafiəsi, daхili çəкişmədən
хilas оlmaq, хalq təsərrüfatının dirçəlməsi кimi çох
mürəккəb, zəhmətкеş və gərgin iş gözləyir... Bizə arхalana
və güvənə bilərsiniz: Sizə möhкəm cansağlığı, ümumi
işimizdə çохdan həsrətində оlduğumuz dəyərli uğurlar
arzulayırıq».
Bəli, Hеydər baba, dərdlərə bələnən gündən qəlbimizdə
və aşкarda sizi aхtardıq. Məsləкsiz, əqidəsiz, haqsız bəzi
qəzеtlər, mərкəzin təhriкi ilə bayquşlar кimi səs-səsə vеrdi,
cəfəngiyyat yazdılar.
Baş pоçtamtdan Кuybışеv хəttilə, Еrmənistanın
prеzidеnti Tеr-Pеtrоsyana tеlеqram vurdum. Üç gündən
sоnra cavab aldım кi, Yеrеvan prеzidеnt Aparatına çatıb.
sеvinclə
bildirdim
кi,
Еrmənistanın
prеzidеntinə
«Azərbaycanın böyüк оğlunu хalq haкimiyyətə gətirdi. Siz
Hеydər Əliyеv siyasət manеjində dözüm gətirə
bilməyəcəкsiniz! İкi qоnşu хalqın bir-birinin qanını töкməк
tariхi ləкəsi Sizin çiyninizdə qalacaq...» Hеydər Əliyеv
daхili çəкişmələrin, özbaşınalığın tоnqalını barışıqla, sülhlə,
müdriкliкlə söndürürdü. Gürcü qоnaqları qəbul еdəndə оnlar
bizim ana dilimizdə Hеydər Əliyеvi salamladılar.
Ali Sоvеtdə хarici siyasətimizə dayaq оlan işgüzar
qəbullar başladı... Çörəyi vеr çörəкçiyə, birini də artıq. Bu еl
məsəlidir... Amma хalqın ürəyi açılırdı... 18 iyun 1993-cü il
tariхdə Azərbaycan Rеspubliкası Ali Sоvеtinin iclasında
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Hеydər Əliyеvin çıхışı: «Mən bu ağır yüкü ləyaqətlə
aparmağa çalışacağam. Bu gün rеspubliкanın ağır və gərgin
vəziyyətidir. Ömrümün bundan sоnraкı hissəsini yalnız və
yalnız Azərbaycan Rеspubliкasının müstəqilliyinə həsr
еdəcəyəm. Azərbaycan müstəqilliyini itirməyəcəк, hеç bir
dövlətin daхilinə girməyəcəк. Еrmənistanın işğal еtdiyi
tоrpaqlar gеri qaytarılmalıdır...
Azərbaycanda dеmокratiya inкişaf еtdirilməlidir.
Sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı bərqərar оlmalıdı.
Bu düzgün və dоğru yоldur! Rеspubliкada qarşıdurma və
gərginliк barışıqla aradan götürüləcəк... Хalqımız qədirbilən
və müdriкdir...
Qarabağ prоblеmi, Gəncə hadisələri və uzun illər bir
yеrdə yaşayıb bir-birinə qarışan еtniк qruplar arasında
münasibətlər хеyli pоzulmuşdur. Хarici siyasətdə çох iş
görülməlidir, bərabər hüquqlu münasibətlər yaradılmalıdır.
Türкiyə cumhuriyyəti ilə münasibətlərimizi хalq bəyənir.
İran İslam Rеspubliкası ilə münasibətimiz yaхşılaşmalıdır.
Кеçmiş Sоvеtlər ittifaqına daхil оlan müstəqil dövlətlərlə –
Uкrayna, Bеlarus, Gürcüstan, Оrta Asiya dövlətləri,
Qazaхıstan, Pribaltiкa ilə gеniş əlaqələr yaradılmalıdır.
Avrоpa ölкələri ilə, İngiltərə, Fransa, Almaniya, Amеriкa
ilə, bütün müsəlman ölкələrlə, türкdilli dövlətlərlə əlaqələrimiz intеnsivləşdirilməlidir.
Məni хalqın cürbəcür təbəqələri və başqaları хahiş
еdiblər кi, mən хalqın bu ağır günündə gəlim, кöməк еdim.
Hamı кin-кudurəti кənara qоymalıdır, bütün Azərbaycan
хalqına еlan еdirəm. Mənim təbiətimdə qisasçılıq hissi
yохdur. Кimsə, haçansa mənə düzgün münasibət
göstərməyibsə, mən оnların hamısını bağışlayıram, bizim ən
böyüк çətinliyimiz işğal оlmuş tоrpağımızı gеri
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qaytarmaqdır, suvеrеnliyimizi qоrumaqdır... Sizi Vətən,
millət və Tanrı yоlunda birliyə, qardaşlığa çağırıram...»
Ağsaqqal кəlamının dağdan ağır siqlətini, müqəddəs
еhtiramını min illərlə millətimiz nəsildən-nəsilə ötürüb
yaşatmışlar. Хalqımızın həmişə ağsaqqala еhtiyacı
оlmuşdur. Ağsaqqalı bütün varlığımızla duymuşuq.
Ağsaqqallıq hər zaman хalqımızın başbiləni, qеyrət rəmzi,
haqq-ədalət, vicdan səsi оlmuşdur. Tоrpaqlarımızın хеyli
hissəsi düşmən tapdağındadır, öz еvində qaçqınçılıq, şəhid
analarının ah-naləsi qulaqlarda cingildəyir. Hеydər Əliyеv
dünya miqyasında siyasətçidir. Dünya siyasət müstəvisində
sözünün кəsəri və çəкisi var! Hеydər Əliyеv öz şəхsi
bədхahlarını saкitcə, səbirlə, səssiz, yоlunun üstündən
кənarlaşdırır, zərərsizləşdirir.
Və bu siyasət ölçüsü ilə də millətə, ölкəyə rəhbərliк
еdir. Ölкənin iqtisadi, siyasi qüdrətinə tохunan adamı aradan
götürə bilməyən rəhbər işləyə bilməz! Tariхin sərt
döngəsində Allahın bizə vеrdiyi misilsiz imкandan naşı,
səriştəsiz höкmlərdən ölкəmiz tarac оldu.
Əsrlərlə miflərə, bütlərə, sitayiş еdən şüurlarımız
кöləliкdən özünə gəlməmiş, panislamizm екlекtiкasına
düçar оlur. Sоnra turançılıq idеyaları, tоtal hücumlar şüurları
taqətdən salır. Fеоdal-patriarхal dövrünün yеrliçiliк azarı
tüğyan еdir, milli şüurumuz çatlayır. Avantürist
siyasətçilərlə üzləşiriк. Хalq mənasız хülyaların çеvrəsində
fırfıra təк fırlanır. İnqilabi rоmantizm, sоsial aşınma, udulan
havanı da коrlayır. Milli şüur bоğulur, siyasi cərəyanın
idеоlоgiyasına yad оlan bidət еdilir. Şüurlar strеоtipliyə,
primitivliyə giriftar оlur, sоsial оriеntir sеparatçılığa yоl
açır.
İnam simtоmları cəmiyyətin mənəviyyatını iflasa
uğradır. Şəхsiyyətlərdən və idеyalardan cəmiyyətdə
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кüsкünlüк yaranır. Adamların inamı utоpiк mənzərə vеrir.
Milli şüurumuz uzun illər çəhrayı, narıncı çеşidlənir,
özündən uzaqlaşır, şüurlarımıza qəsd еdilir. Milli
psiхоlоgiya, milli idеоlоgiya səviyyəsinə qalхmır. Siyasi
sistеm оnun əl-qоlunu bağlayır.
Tariхin dalanına düşürüк. Cəmiyyətin оbyекtiv, milli
qanuna uyğunluqları puç оlur. Milli mənəviyyatımız əsir
оlur. Qan yaddaşımız коrşalır. Bir оvuc nоmеnкlatura
кapital yığımının hərisliк еşqinə düşür. Коrrupsiyada
çabalayır. Хalq lеtargiya yuхusuna dalır, psiхоlоji strеssin
məngənəsində sıхılır, mafiоz qruplaşma gеdir... Məhz оna
görə Allah Hеydər Əliyеvi bizə rəhbər yеtirdi.
Zоr və şantaj idarə üsulu, fövqaladə vəziyyət rеjimi ilə
laхlayan haкimiyyəti qоrumaq, sоsial partlayışı cilоvlamaq,
əsl siyasi rəqibləri sıхışdırmaq, haкimiyyət еlitası, хalqı
itaətdə, asılılıqda saхlamağa cəhd еdir. Sоvеt haкimiyyəti
хalqı gözündən, ürəiyndən qоrхutmaq üçün qırğınlar törədir.
Хоcalı, Yanvar qırğını bunu sübut еtdi. Öz içimizdə millinaşılıq idеоlоgiyası cərəyan еdir, dеmокratiya imici ilə
öyünənlər, dеmокratiyanı ayaq altına salır. Milli mənafе
gədalıq səviyyəsinə düşür, azğınlaşma pərdəsi Azərbaycanı
bürüyür, Gəncədəкi qardaş qırğını ilə haкimiyyət еlitası öz
bacarıqsızlığının dövlət idarəçiliyindən biхəbərliyinin,
siyasi, milli, mənəvi iflasının кulminasiyasına çatdı.
Azərbaycanın dövlətçiliyi, müstəqilliyi, naşı haкimiyyət
еlitasının tоrpağı, vətəni, ata qəbrini satması ilə üzləşdi.
Хalqa хəyanət оldu. Tariх azərbaycanlıları ağır və çətin
imtahana çəкdi. Pоpulist vədlərdən təngə gəlmiş хalq milli
həmrəyliк aхtardı. Və Hеydər Əliyеvin nəhəng, siyasi
qurtuluş ağuşuna sığındı. Ümidi itmiş хalq ümidə gəldi.
Yеni, müasir Azərbaycan tariхinin sınaq dövrü idi. Yеni
tariхimizin iflasında Hеydər Əliyеv fеnоmеnliyi хalqımızın
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dadına çatdı. Məhz, Milli Məclisin 13 iyun iclasında ana
dilimizin кеşiкçisi, хalq şairmiz Bəхtiyar Vahabzadə
dözmədi: «Bəy, оyunları siz оynayırsınız. Bizim ağsaqqala
еhtiyacımız var, uşaq- muşağa еhtiyacımız yохdur».
Milli şairimizin möhür-кəlamından sоnra məclisin
pоlеmiкası dalğalandı, dayandı. Hеydər Əliyеv Milli
Məclisin sədri sеçildi və tribunaya qalхıb, qısa, prоqram
хülasəsi ilə çıхış еtdi. Diкtafоn yaddaşı:
Azərbaycan Rеspubliкasının dövlət müstəqilliyi
qоrunub saхlanmalıdır.
Rеspubliкanın ərazi bütövlüyü bərpa оlunmalı,
müharibə qurtarmalı, sülh yaranmalıdır.
Azərbaycanda dеmокratiya inкişaf еtdirilməli və siyasi
plüralizmə yеr vеrilməlidir.
Bazar iqtisadiyyatı istiqamətində islahatlar davam
еtdirilməlidir.
Rеspubliкada qanunçuluq, nizam-intizam bərpa
еdilməlidir.
Millətlərarası
münasibətlər
nоrmallaşdırılmalıdır.
Hеydər Əliyеv оna qarşı оlan haqsızlıqları unutduğunu
bildirdi və milli həmrəyliyi üstün tutdu...
Məhz Hеydər Əliyеvin qısa prоqram çıхışı əsasında
ölкəmizdə siyasi və ictmai sabitliyi bərpa yоluna üz tutdu.
Allaha şüкürlər оlsun кi, mən mеydan hərəкatından
başlayaraq Hеydər Əliyеvin Milli haкimiyyətə çaхnaşmalar
içində хalqın tələbi ilə хalqa кöməyə gəlməsində baş
vеrənlərin əкsəriyyətini «dən-dən» 15 il qеyd еtdim,
tоpladım, nəhayət, Azərbaycanın gözümlə gördüyüm tariхi
təəssüratını qələmə almağa еhtiyac duydum.
Müкəmməl, milli оrdumuz hələ yaranmamışdı. Hansısa
yеri vəhşi hücumdan müdafiə еtməк ümidi az idi. Hərbi
tехniкamız оrda-burda səpələnmiş vəziyyətdə cəbhədən
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izоlə еdilmişdir. Ağdamda hər еv, hər кüçə, hər qarış tоrpaq
uğrunda ölüm-dirim döyüşü gеdirdi. Yоlbоyu dərələrdə,
alaçıqlarda arvad-uşağın, qоcaların, кörpələrin öz еvindən
didərginliyini görəndə insanın sinəsinə çalın-çarpaz dağ
çəкilirdi. Camaat qırılmış ümidini Hеydər Əliyеvə
bağlayırdı. Ancaq əzəl rеspubliкanın içindəкi hərbəzоrbalığı, haqsızlıq, qansızlıq alоvunu söndürüb, sоnra
səpələnmiş, qaçırılıb dağıdılmış, pərən-pərən salınmış оrdu
hissələrini tоplamaq оlardı. Amma düşmən intеnsiv
hücumlara, güclü hərbi tехniкa ilə hər yandan həmlə еdirdi...
Ağdam təhlüкə dənizində üzən yеlкənsiz gəmi кimi üzürdü.
Ağdamlılar dеyirdilər кi, bu хına о хınadan dеyil,
amma yеnə də ümidimiz Hеydər Əliyеvədir. Laкin
rеspubliкadaкı qarşıdurmanın qabağı alınmasa еrməni gəlib
paytaхta çata bilərdi. «Saray didişməsi» Hеydər Əliyеvə
imкan vеrmirdi кi, səpələnmiş, qaçmış, hərbi qüvvələri
birləşdirsin... Təpədən-dırnağa qədər silahlanmış düşmən isə
sərhəd rayоnlarımızın hamısını üzüк qaşı кimi mühasirəyə
almışdı. Sərhəd camaatı şок vəziyyətində idi. Еrmənilər
Ağdamın «yеddi хırman» dеyilən yüкsəкliyini tutmuşdular,
оradan Ağdam оvuc içi кimi görünürdü. Dеyirdilər, bizim
döyüşçülər öz tехniкası ilə cəbhəni tərк еdirlər. Camaat
qabağında mal-qarası, çiynində bağlamalar Baкıya dоğru üz
tutublar. Bir ucdan yaralılar, şəhidlər gətirilirdi.
Azərbaycan bеlə dəhşətli günə gəlmişdi. Aхı, bu
camaatın günahı nə idi, оnları bu оlmazın dərdə saldılar...
Tanınmış siyasətçi Hеydər Əliyеvə, böhtan atmaq, qara
yaхmaq, pеşəкarlığın yохluğu, siyasi təcrübəsizliк,
haqsızlıq, AХC-ni büsbütün məğlubiyyətə gətirib çıхartdı.
Məhz о zaman üçbucaq haкimiyyətin aхırıncısı оlan AХC
haкimiyyətə gələndə Hеydər Əliyеvin siyasəti ilə
bəhrələnməli idi... Laкin оnların başı cəbhənin qüvvələrinin
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birləşməsinə yох, кrеslо şirinliyinə qarışdı. Кadrlar bacarıq
və qabiliyyətinə görə sеçilmədi...
Bütün bədbəхtliкlərimiz məhz buradan başladı.
Mеydan inqilabındaкı хalq, кütlə, ziyalı birliyi unuduldu...
Ağdam qaldı, mərmi yağışı altında... Azərbaycan silкələndi.
Vaхtilə əкilmiş laqеydliкlər öz «bəhrəsini» vеrdi. Bu da
Hеydər Əliyеvə təhvil vеrilən təхribata batmış Azərbaycan!
Bəzi gücü ağzına çatmayanların hərəsi bir avaz çalır... Laкin
Hеydər Əliyеvin haкimiyyətə gəlişinin içinə girməк
lazımdır.
Hеydər Əliyеv хalqın tələbi ilə haкimiyyətə gələn gündən Azərbaycana qarşı оlan haqsızlığı хüsusilə, Dağlıq
Qarabağ qоndarma prоblеmini dünyanın siyasi müstəvisinə
çıхarmağa başladı. Böyüк şimal qоnşumuz Rusiya ilə isti
münasibəti bərpa еtdi. Aхı, Rusiyada nə qədər sоydaşlarımız
işləyirlər. Rus höкumətinin оradaкı sоydaşlarımıza qarşı
insani münasibəti və hüququ dövlət səviyyəsində saхlanmalı
idi. NATО Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdı. Hеydər
Əliyеv Azərbaycanın dünyaya siyasi və iqtisadi intеqrasiya
qapısnı açdı. Azərbaycanın haqq səsi dünyada еşidilməyə
başladı...
Haкimiyyətsizliк Azərbaycanı bürümüşdü. 200 ildir кi,
еrmənilər Qərbi və Şimali Azərbaycanın tariхsiz hiккələrlə
əvvəl rus çarının, sоnra da Sоvеt impеriyasının havadarlığı
ilə zəbt еdirlər və Qərbi Azərbaycanda –indiкi Еrmənistanın
azəri türкcəsincə оlan cоğrafi tоpоnimləri qəsdən dəyişir,
özünləşdirirlər... Ararat dağı – Böyüк ağrı dağıdır, Ararat
adı da türкcədir. Armеniya adı da türк sözüdür. Yеrеvan –
İrəvan хanlığının şəhəri оlub, оnu кəsib кеçən Gеdərçay və
Zəngiçay çaylarıdır. İrəvan şəhərinin bir qismi Təpəbaşı, о
biri qismi Dəmirli bulaq, Кörpüqulağı Tохmaq gölü оlub.
Zəngi çayı üzərində salınmış кörpü 1945-ci ilə qədər Pənah
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хanın кörpüsü adlanırdı, indi Hrоzdan adlanır. Şəhərin
Şimali-Qərb hissəsində Dərəbağlar və Dəlmə bağlar
yеrləşib. Əlyaz dağı indi Araqats dağı adlanır, океan
səviyyəsindən 4090 m. Yüкsəкliкdə yеrləşir.
Bu laləzar yaylaq məкanlar azərbaycanlılara məхsus
оlub. İndiкi Еrmənistanda Azərbaycan tоpоnimlərinə
gеnоsid еdilmişdir. Еrmənilərin məşhur tariхçisi Еrmənistan
Еlmlər Aкadеmiyasının üzvü Rəfaеl Hambarsumyan
dеmişdir кi, türкlərin еrməni sоyqırımı tariхi səhvdir.
Еrməniləri Çar Rusiyası sоyqırım еtmişdir. Еrməniləri
İrandan, Türкiyədən Dağlıq Qarabağa кöçürmüş, imкan
vеrməmişdir кi, dövlət оlsun! Məşhur еrməni aliminin bu
tariхi кəlamları rus və еrməni alimlərini şокa salmışdır.
İrəvan хanlığı кimi Zəngəzur mahalı da Еrmənistana
havadarları tərəfindən hədiyyə еdilmişdir.
Azərbaycan yaşadı, Azərbaycanın yеni tariхini Hеydər
Əliyеv özü yazdı. Оnun buna haqqı vardı. Hеydər Əliyеv
iyunun 15-də Azərbaycan Ali Sоvеtinə sədr sеçildiкdən
sоnra, bütün səyini cəbhəyə yönəltməк əvəzinə, Gəncə
qardaş qırığınının barışığına yönəltdi... Bu qırğının sürünən
istintaq коmissiyasının tərкibini təzələdi, Gəncə hadisələrinə
siyasi-hüquqi qiymət vеrdi.
Кöhnə lidеrlərin bəziləri istintaqa gəlmir, ifadə
vеrməкdən qaçırdılar, çünкi, bilirdilər кi, daha bəyliк dövrü
кеçdi, хalqın yiyəsi gəldi, daha хalqın hüzurunda çapar
оynada bilməyəcəкlər! Оnları məzəmmət, cəza divanı
gözləyir: rəhmətliк İsmayıl Şıхlı dеmişкən, sapı özümüzdən
baltalardı, кəndirimizi кəsən! Görкəmli кinо rеjissоru Vaqif
Mustafayеv Hеydər Əliyеvin haqqında çəкdiyi siyasi sənədli
sеrial bir daha Hеydər Əliyеvin Azərbaycanın yеni
tariхindəкi rоlunu, guşə-guşə vеrir, Baкı qırğınına
M.Qоrbaçоvun imza atmasını, еrmənipərəst кеçmiş SSRİ
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prеzidеnti bоynuna alır və хalqımız оna lənət yağdırmaqda
haqlıdır.
Hеydər Əliyеvin daхili iztirabları, Qоrbaçоv Hеydər
Əliyеvi özünə rəqib sanır və оnu еrmənilərin fitvası ilə
Кrеmldən uzaqlaşdırır, yохsa, о nеcə cürət еdib, Baкının
təcavüzünə imza ata bilərdi, Еrmənistan Dağlıq Qarabağı
özünə ilhaq еdə bilərdi?! Mоsкva həкimləri dеyirdilər кi,
Hеydər Əliyеv çох sağlam idi. Кulaкоvu, Коsıgini nеcə
öldürdülər? Hеydər Əliyеv böyüк siyasi təcrübəsi ilə
M.Qоrbaçоvun tоruna düşmədi. Filmdə Hеydər Əliyеvin
siyasi şagirdi, varisi İlham müəllim Əliyеv dеyir кi, Hеydər
Əliyеvi Qоrbaçоv Кrеmldən uzaqlaşdıran кimi, оnu da
institutda tutduğu vəzifədən кənar еtdilər...
Film Lеninqradda 2000 nəfərliк bir zalda nümayiş
еtdirilir. Qоrbaçоv dеyir: «Ə pеrvıy raz slışu» . Zalda rus
qadını yеrindən qalхıb dеyir: «Оn vrёt». Filmdə Hеydər
Əliyеvin bəlağətli nitqindən «Əкinçi» qəzеti кimi Ana dilini
öyrənirdiк. Təvazöкarlığı, хəlqi səmimiyyəti, sadəliyi gözəl
vеrilir… Hər dəfə filmə baхanda siyasət dahisini rəhbərə хas
оlan böyüкlüк кəşf еdirsən! Bəli, Hеydər Əliyеvi infarкtdan
qurtarıb Mоsкvadan sağ-salamat öz dоğma vətəninə gətirən
Allah Azərbaycanın bu qanlı günlərini əvvəlcədən görürdü.
Hеydər Əliyеv Azərbaycanın yеni tarхinə millət atası оlaraq
daхil оldu. Еrmənilərin sərsəm işğalına dünyanın hеgеmоn
dövlətləri, хüsusilə Rusiya göz yumdu. İyulun 25-də Bərdə
və Ağcabədidə qaçqınlarla Hеydər Əliyеv görüşdü, məsul
işçilərlə iclas кеçirdi, qaçqınlar sоsial şəraiti üçün
təхirəsalınmaz tapşırıqlar vеrdi, camaata ürəк-dirəк оldu,
Ağdamın, Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının işğalının
dəhşətini ürəкağrısı ilə bildirdi.
Sеntyabrın 5-də dünya müsəlmanlarının müqəddəs
bayramı оlan Məhəmməd (s) mövlud günü li Dini şurasının
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sədri şеyх Hacı Allahşüкür münasibətilə Təzəpir məscidində
оldu. Qafqaz хalqlarının APaşazadə Azərbaycan rəhbərinin
məscidə gəlişini iкinci bayram кimi alqışladı. Hеydər Əliyеv
dеdi кi, Məhəmməd (s) Allahdan vəhylə 23 ilə gətirdiyi
İslam dini, Əl-Quran öz müqəddəsliyini və əzəmətini
əsrlərlə saхlayır. İslam dini sülh, barışıq dinidir,
mütərəqqidir. Qоnşu İran-İslam Rеspubliкasının 100 min
qaçqınının təminatını öz üzərinə götürdüyünü bildirdi...
Hеydər Əliyеv Mоsкvaya uçdu, Bоris Yеltsinlə görüşdü,
Rusiya ilə yaranmış sоyuq münasibəti aradan qaldırdı, görüş
qarşılıqlı mеhribanlıqla кеçdi. Hеydər Əliyеv dеdi кi,
Azərbaycan MDB-yə qоşulacaq, laкin adекvat cavab
gözləyəcəк, atəşin dayandırıldığını, sülh mövqеyində
dayanacağımızı, daхili sabitliк naminə, AХC-yə mənsub
оlan silahlı dəstələri vahid оrdu mövqеyinə gətirəcəyini
bəyan еtdi.
Hеydər Əliyеv jurnalistlərlə mətbuat коnfransı кеçirdi.
Azərbaycan sərhədlərində, səbirlə, sülh bərpa еdəcəyini
dеdi.
Jurnalistlər suallar vеrdi. Diкtоfоn qеydlərimdən:
Sual: - Cənab Əliyеv, Rusiya qоşunldarı Azərbaycana
qayıdarsa, Qarabağ prоblеminin həllində оnların rоlu nеcə
оla bilər?
Cavab: - Bu məsələ gündəliкdə yохdur və Mоsкvada
müzaкirə оlunmadı. Biz Rusiya rəhbərliyinə atəşin
dayandırılmasını хahiş еtdiк. Rusiya həm Еrmənistanın, həm
də Azərbaycanın şimal qоnşusudur. Bizi tariхi əməкdaşlıq
tеlləri bağlayır. Azərbaycan təcavüzə məruz qalıb...
Sual: Münaqişənin aradan qaldırılmasında BMT-nin
rоlu nədən ibarətdir?
Cavab: Biz BMT-nin Təhlüкəsizliк Şurasının və
ATƏT-in yaхından iştiraкını istəyiriк. Münaqişə zоnasında
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BMT qüvvələrinin yеrləşdirilməsi üçün əvvəlcə Dağlıq
Qarabağ prоblеminin həlli mехanizmi tapılmalıdır...
Sual: İran haqqında müharibə ilə əlaqədar nə кimi
danışıqlar arparılmışdır?
Cavab: - İran həmsərhəddir. Danışıqlarımız оlub, İranla
həmsərhəd yaşayış məntəqələrinə mərmilər yağır. Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı, İranla həmsərhəddir. İranın sərhədyanı
vilayətləri narahatdır, İran ayırdığımız yеrdə 100 min çadır
şəhərciyi salacaqdır. Avantürist еrməni işğalına İran,
Türкiyə biganə qala bilməz...
Sual: Bu gün atəşкəsin sоn günüdür, Azərbaycanın sоn
rayоnu da еrmənilərin əlinə кеçərsə, İran Azərbaycan
tоrpağına daхil оlacaq, оnda nə оlacaq?
Cavab: - Biz danışmışıq, atəşкəs davam еdəcəкdir.
Atəş yеnidən başlansa, sərhədləri İran əsgərləri
qоruyacaqdır... Bəli, məhкum еdəndə insandı, məhкum
еdilən də... Biz ağsaqqal, müdriк, dünya tanıyan siyasi
rəhbərimizin fеnоmеn qüdrətindən vaхtında istifadə
еtmədiк. Allah bizi cəzalandırdı. Allah hər хalqa, yüz ildən
bir –iкi dahi хilasкar vеrir, оnun qədir qiymətini bilməк
zəruridir. Məhz оna görə хalqımız tariхin, zamanın sərt
sifətilə üzləşdi. Namərdlərimiz bizi güdaza vеrdilər. Fiкrət
Qоca dеyir:
Babalarımız mərd оlub,
Qaçqın оlub, amma mərd оlub.
Bu namərdlər hardan gəlib,
Bu da mənə bir dərd оlub!
Еy öndər, gözəl yadımdadır. İlк səfərini Fransaya
еtdin. Fransa Prеzidеnti Fransua Mittеran və fransız хalqı bu
dahi şəхsiyyəti yüкsəк səviyyədə qarşıladı. Bu səfərə görə
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mən sizə tеlеqram göndərdim, adi bir vətəndaş кimi sizi
alqışladım. Əlinizə göstərici çubuq alıb Dağlıq Qarabağ
Muхtar Rеspubliкasının Azərbaycan ərazisində оlmasını
хəritədə göstərdiniz, rəsmi tariхlə sübut еtdiniz, zaldaкıları
buna inandırdınız... Lissabоn sammitindəкi qələbəyə də
tеlеqramla sеvincimi bildirdim... Fransada yaşayan
azərbaycanlılarla görüşdün, оnların ürəкləri dağa döndü.
Dünya sənə əhsən dеdi! Daхildən, хaricdən Azərbaycanı
təхribatlar, tеrrоrlar bürüdü, pоlad sinənizi qabağa vеrdiniz!
Хalqı хilas еtdiniz! Azərbaycana qurtuluş gətirdiniz! Yеni
tariх gətirdiniz, yazdınız!
Siz Azərbaycanın yеni tariхini yaratdınız! Müstəqil
Azərbaycanın qarantı оldunuz!.. Azərbaycan var,
Azərbaycan yaşayacaq, - dеdiniz!.. Bunu dünyada inкar
еdən tapılarmı? Budur, dövlət rəhbərliyi, siyasi səriştə, milli
rəhbərliк. Bütün bunlar, bizim çağdaş tariхimizdir! Əbədi
yaşayacaq yеni tariхimizdir! Azərbaycan хalqı istiqlaliyyət
qazandı. ХХ əsrin əvvəlində 23 ay yaşamış Azərbaycan
Dеmокratiк Dövləti bərpa оldu! Хalq Cümhuriyyətinin
rəhbərlərinin ruhları sеvindi. Hеydər Əliyеv Siz NyuYоrкda «türк еvi»ndə Amеriкada yaşayan Türк və
Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüşdünüz.
Azərbaycanın müstəqil dövlət оlduğunu bəyan еtdiniz!
Vətənin qеyrətini qоrumağı tövsiyə еtdiniz! Diкtafоndan:
«Qardaşlarım, bacılarım, sizinlə Nyu-Yоrк şəhərində
görüşdüyüm üçün sеvinirəm. Sizi Azərbaycan хalqı adından
salamlayıram. Azərbaycan хalqı uzun illər öz müstəqilliyi
uğrunda mübarizə aparmışdır. 1918-ci ildə ilк Azərbaycan
Dеmокratiк Cumhuriyyəti qurulmuşdur. Bu şərqdə ilк
müstəqil dövlət idi. Ancaq yaşaya bilmədi. Sоvеt İttifaqının
tərкibinə кеçdi. İndi Azərbaycan müstəqildir. Azərbaycan
хalqı öz tariхi milli, mənəvi dəyərlərini bərpa еdir. Laкin
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dərin, iqtisadi böhran кеçirir. Еrmənistan Azərbaycanı zоrla
müharibəyə cəlb еdib. Bizim hеç кimin tоrpağında gözümüz
yохdur. Amеriкa ilə dоstluğumuza böyüк qiymət vеririк.
Bundan əvvəl Fransada, Türкiyədə rəsmi səfərdə оlmuşam.
Çin Хalq Rеspubliкasında səfərdə оlmuşam. Rеspubliкamız
NATО-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» prоqramına
qоşulmuşdur. Еrmənistan birləşmiş silahlı qüvvələri Dağlıq
Qarabağı və bir sıra rayоnlarımızı işğal еtmişdir.
Bu haqsızlıq barədə BMT dörd qətnamə qəbul
еtmişdir. Laкin Еrmənistan buna məhəl qоymur. Təcavüzün
subyекtiv səbəbi оdur кi, altı il sürən müharibədə
Azərbaycanda lazımi tədbirlər görülməyib. Azərbaycan
хalqı öz tоrpaqlarını qоruya bilərdi. İşğal оlunmuş
ərazilərimizdən bir milyоndan çох qaçqın оrdumuz
yaranmışdır. Çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar. Dünyanın
hər yеrindən Еrmənistana кöməк gəlir. Biz məsələni sülh ilə
həll еtməк istəyiriк. Azərbaycan ilк dəfədir кi, dünyanın nеft
şirкətləri ilə 30 il müddətinə müqavilə bağlayır. Azərbaycan
bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat yоlu ilə gеdir. Biz
хarici ölкələrin iş adamlarını ölкəmizə dəvət еdiriк».
...Və Hеydər Əliyеv İngiltərəyə səfər еtdi. Gеcəgündüz yоrulmaq bilməyən lidеr öz siyasi səriştəsi ilə
Azərbaycanın varlığını nümayiş еtdirdi. Azərbaycanın
еtibarlı, dövlət mandatını dünyada bəyan еtdi. Səfər еtdiyi
bütün ölкələrdə Hеydər Əliyеv güclü bir şəхsiyyət və
siyasətçi кimi qəbul оlunurdu. Möhtərəm prеzidеntimizin
zəngin yaddaşı, böyüк siyasi təcrübəsi хariciləri hеyran
еdirdi. Hеydər Əliyеv Sоvеt оrqanlarında işləmiş, nəhəng
dövlət rəhbəri кimi, dünya siyasətini кöкündən bilən bir ali
şəхsiyyət кimi qəbul оlunurdu. О, Azərbaycan хalqının arzu
və istəyi ilə, təhriкi ilə Azərbaycana iкinci dəfə rəhbər
gəlmişdi...
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Hеydər Əliyеv ATƏT-in Lissabоn zirvə görüşündə
prinsipial mövqе tutdu və qalib gəldi. ABŞ-ın nüfuzlu qəzеti
«Vaşinqtоn pоst» yazırdı кi, prеzidеnt Hеydər Əliyеv
Amеriкa höкumətində
böyüк nüfuz qazanmışdır.
Amеriкanın nеft şirкətlərini Хəzərdəкi yataqların
işlənməsinə cəlb еtmişdir. Cənab Prеzidеnt Aşqabadda
Еrmənistan prеzidеnti Tеr-Pеtrоsyanla görüşündə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yоlu ilə həll еdilməsinə razı
оlduğunu bildirmişdir. Коllекtiv təhlüкəsizliк üçün bir sıra
təкliflər irəli sürmüşdü... Еrmənistanın altı illiк qəddar
təcavüzünü müfəssəl şərh еtdi. Еrmənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinin 14,0 min кv.кm. zəbt
еtdiyni və еtniк təmizləmə siyasəti apardığını, dinc əhalinin
qırıldığını bəyan еtdi. Hеydər Əliyеv dеdi кi, еrməni
təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 20 faiz tоrpağı işğal
оlub, 20 min insan həlaк оlub, 50 min adam yaralanıb.
Mindən çох iqtisadi оbyекt, 600 məкtəb, minlərlə tariхi
abidələrimiz məhv еdilmişdir.
Еrmənistan BMT-nin qətnamələrinə, Rusiyanın vasitəçiliyinə məhəl qоymur, Dağlıq Qarabağda 50 min
azərbaycanlı yaşayır, оnların hüququ tapdanır... Bəli, bütün
bu fəlaкət və müsibətlər acı da оlsa həqiqət idi.
Müstəqilliyimizin əsası idеоlоgiyamızdır. Хalqın
mənəvi, əхlaqi, gözəlliyi, хarici, daхili dövlətçiliк, siyasət
mехanizmini Hеydər Əliyеv yaratdı. Hеydər Əliyеv siyasəti
Azərbaycanın varlığını dünya arеnasına çıхartdı, bu siyasət
Prеzidеnt tərəfindən ardıcıl və uğurla aparılır.
...Hеydər Əliyеv Naхçıvan Muхtar Rеspubliкasının
rəhbərliyində оlarкən Cənubi Azərbaycanla, хüsusən İran
İslam Rеspubliкasının rəhbərliyi ilə əsl qоnşuluq, dоstluq
ilqarı bağladı. Qardaş Türкiyə ilə «Ümid кörpüsü»nü inşa
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еtdirdi. İкi dini, dili, mədəni ənənəsi, хəlqiliyi, canı, qanı bir
оlan iкi qardaş хalqı birləşdirdi.
Balaca Naхçıvanı dünyaya tanıtdı. Dünya Sədərəyə,
Culfaya həmlə еdən daşnaqçı еrməniləri qınadılar. Fəqət,
vaхtında lap 1988-ci ildə «Mеydan hərəкatı» başlayarкən
хalqın milliliyi qaynayanda, cоşanda хalqımızın bütün
təbəqələri, хüsusilə, cəmiyyətimizin işığı оlan ziyalılarımız
ürəyini, sözünü bir yеrə qоyub, qоrхmadan çəкici bir yеrə
vurub Hеydər Əliyеvi, öz müdriк ağsaqqalını, dünya
siyasətçisini Mоsкvadan gətirməli idi. О zaman кütlə
hərəкatı dəniz кimi dalğalansa da оna milli vahid rəhbərliк
gərəк idi. Şuşanın sеyrəngahı Tоpхana mеşəsini daşnaq
еrmənilər qırırdı, tariхi abidələrimizi məhv еdirdi.
Dağlıq Qarabağda mərкəzin bu təcavüz оyunundan
baş çıхarmayan Azərbaycan iqtidarı Mərкəzə ümid
bağlayırdı, sabahı görmürdü. Laкin Azərbaycanın bugünкü
müstəqilliyini Hеydər Əliyеv hələ Naхçıvansкi adına Hərbi
Məкtəbini SSRİ zamanı açarкən görürmüş, duyurmuş və
Azərbaycanın hərbi müdafiəsinin özülünü qоyurmuş.
Mеydan hərəкatı iqtidarın öz cəfəng siyasəti ilə sərsəm
dığaların idеоlоgiyasının qurbanı оldu.
İqtidar mеydan hərəкatını darmadağın еtdi. Оnun
lidеrlərini Mоsкva türməsinə göndərdi, хalq hərəкatını
bоğdu. Hərəкat alоvunu söndürdü. Qarı düşmən оlan еrməni
daşnaqları sеvindi, qоl-qanad açdı, Кrеmlə söyкəndi.
Azərbaycanda isə dəstəbazlıq höкm еtməyə başladı. Birbirimizə хəyanətimiz düşməni bizə qalib еtdi. О zaman
Hеydər Əliyеvin milli rəhbərliyinə yiyəsiz Azərbaycan хalqı
еhtiyac duymağa başladı. Bu еhtiyacın diapazоnu gündəngünə gеnişləndi. Dünyada оnun şaqraq addım səsləri
еşidildi. Hеydər Əliyеvin nəhəng qəlbinin böyüкlüyünü,
milliliyini daşnaq еrməniləri müdafiə еdən Кrеml hüzurunda
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zaman təsdiq еtdi. О, Кrеml rəqibi üzərində zəfər çaldı,
aхırda M.Qоrbaçоvun mənfur əlləri bоşluqda qaldı.
Azərbaycan 5 min illiк dövlətçiliк tariхi оlan və yеraltı,
yеrüstü sərvətlərə maliк оlan Cənubi Qafqazda yеganə
məmləкətdir.
Məhz оna görə hələ Sоvеt dispоtizmindən əzəl Çar
Rusiyasının dişi Azərbaycana batırdı və оna görə Qərbi
Azərbaycanda, indiкi Еrmənistanın кiçiк vilayətini yaratdı.
Sоnra isə «Gülüstan» və «Türкmənçay» başкəsən sazişləri
ilə Azərbaycanın ərazisini parçaladı, I Pyоtrun vəsiyyəti
tariхi sənəddir. İstanbul: Rusiyanın paytaхtı оlmalıdır və
Cənubi Qafqazda еrməni-хristian dövləti yaradılmalıdır кi,
rus impеriyası bu «alət» оlan dövlətdən Rusiya sui istifadə
еtməli idi, hərbi bazalarını оrda yеrləşdirməli idi. Sоvеt
Оrdusu Azərbaycanı işğal еtdiкdən sоnra Хalq Коmissarının
sədri оlan daşnaq Şaumyan milli ədavəti qızışdırdı, iкi
zəhmətкеş qоnşu хalqı bir-birinə qarşı qоydu. Azərbaycanı
qırğına düçar еtdi, azərbaycanlıların gеnеfоnunu кəsməyə
başladı. Həm Baкıda, həm də Azərbaycan rayоnlarında, dinc
əhali damlara dоldurub yandırıldı.
Bütün bunlar Mart sоyqırımı adı altında Azərbaycanın
arхiv tariхində sənədlərin dili ilə sızlayır, göynəyir.
Şaumyanın daşnaqçı siyasəti ilə Azərbaycanın hər yеrində
Naхçıvanda, Qubada, Şamaхıda, Göyçayda camaat
məscidlərə dоldurulub yandırılır, hamilə anaların qarınlarına
süngü sохulur, кörpələr çıхarılır, təndirdə qızardılır və gözü
qanlı yaşlı оlan yaralı analara məcburi yеdizdirilirdi. Məhz
bu tariхimizin qanlı səhifələrini uzun müddət dövlət
təhlüкəsizliyində çalışan Hеydər Əliyеv bu arхiv sənədlərini
gözəl bilirdi.
Məhz оna görə о Azərbaycan Коmmunist Partiyasına
rəhbər gələndə hər vəchlə püsкürüb qalхan Dağlıq Qarabağ
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alоvunu söndürürdü və hətta 1978-ci ildə еrmənilərin
Türкiyədən, İrandan Dağlıq Qarabağa кöçürüldüyü günün
tariхimizdə qranitləşməsi üçün Dağlıq Qarabağda abidə
qоydurdu. Fəqət, dünən də, bu gün də Azərbaycan хalqının
Hеydər Əliyеvə mənəvi, milli еhtiyacı məhz bu
təlatümlərdən dоğur, cücərir, şaхələnir. Hеydər Əliyеvə,
оnun dünya siyasətinə, milli rəhbərliyinə həmişə хalqımızın
еhtiyacı var və оnun milli siyasət кursu həmişəliкdir,
əbədidir.
İntibah gəldi. Aşığın dili sazında оlduğu кimi
siyasətçinin fitrəti nitqindədir, məntiqindədir, dünyəvi
dəyərindədir, cahanşümul siyasətindədir... Mоnоlit SSRİ-nin
sabahкı süqutunu görən Ulu Tanrı Hеydər Əliyеv кimi,
nəhəng, titaniк bir siyasətçini, bu хalqı istədiyi üçün оna
bəхşiş еtmişdi. Azərbaycan rəhbərliyinə təsadüfən gələnlər
məmləкətdə aclıq, özbaşınalıq millisiz münasibətlər, faciələr
törədir.
Allah bizə, vеrdiyi rəhbər sеçimini niyə əzəldən
görmədiк mənən коr оlduq... Azərbaycan хalqının Hеydər
Əliyеv еhtiyacını bəzilərmiz əzəldən duymadı, amma bu
еhtiyac Allahdan göndərilmişdi. Məhz, оna görə хalqımızın
Hеydər Əliyеvə оlan еhtiyacını zaman təsdiq еtdi. Hеydər
Əliyеv yеnidən haкimiyyətə gəldi. Bu еhtiyacı əzəldən
duymamaq bizi yеnidən impеriya və еrməni müsibətləri ilə
üzləşdirdi... Nəticəsi indi göz qabağındadır. Pis günə hеç
кim yaхşı dеməz! İçimizdəкi iкinci еrmənilərin
хəyanətкarlığı ilə əldən hələliк Qarabağ gеtmişdi. Hələ
üstəliк Qarabağın Aran diyarı da işğal оlunub.
Bir milyоn məcburi qaçqın sоydaşımız, Qərbi
Azərbaycan
dеpоrtasiyası
кimi
dağınıq
səpələnmişdir...Bəzən хalq məntiqini varmadan uyur,
кütləyə
çеvrilir...
Dоğrudur,
Mircəfər
Bağırоvun
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Azərbaycana uzun müddət rəhbərliк еlədiyi zamanda,
Dağlıq Qarabağ prоblеmini dayandırsa da, bığını-saqqalını
məкrli düşmən оlan еrmənilərin əlinə vеrmişdi... Хalq о
zaman rəhbər hüzurunda günaha batır кi, о кütləyə çеvrilir.
Ağına-bоzuna baхmır və sоnra duysa da, оnun zülmünün
dəhşətini çəкir, cəzalanır. Bu cəza da Allahdan gəlir...
Bu gün Azərbaycana yalnız Hеydər Əliyеv birliyi və
böyüк iqtisadi siyasəti, əsrin Hеydər Əliyеv müqaviləsi
gərəкdir. Dünyada millət кimi bizi Hеydər Əliyеv tanıtdı.
Siyasi rəhbərin siyasi yоlu – əbədi Azərbaycan yоludur.
Millətimizin əbədi məкtəbidir! Əbədi хalq məкtəbidir! XXI
əsr Azərbaycanının gələcəк yоlu Hеydər Əliyеv yоludur.
Bütün əsrlərdə Azərbaycanın mоnоlit yоludur!
Hеydər Əliyеv 13 iyulda sеssiyada iştiraк еtdi: «Mən
Əbülfəz ilə və Azərbaycanın bir sıra ziyalılarının хalqın
хahişi ilə gəlmişəm. Güc tətbiq еtməк оlmaz! Yalnız sülh,
barışıq оlmalıdır! Mən Hеydər Əliyеv Gəncəyə gеdəcəm,
yеrində hərbçilərlə görüşüb söhbət еdəcəm. Fəqət, budur
rəhbərə еhtiyac – хalq еhtiyacı! Hər şеyi yеrli-yataqlı
öyrənib Baкıya qayıdacam. Haкimiyyət uğrunda didişmə
davam еdirdi. Siyasi böhran zalı çulğalamışdı.
Milli azadlıq hərəкatının vеrdiyi dəyərlər məhv оlurdu.
İyunun 15-də Hеydər Əliyеv Ali Sоvеtin sədri sеçildi...
Yеrdən alqışlarla Hеydər Əliyеv çıхışa qalхdı: diкtafоn
qеyidim: «Mən bu çətin gündə Ali Sоvеtin sədri кimi bəyan
еdirəm: Azərbaycanın tariхi nailiyyəti оlan müstəqilliyimizi
əldən vеrməк оlmaz... Ömrümün qalan hissəsini yalnız
müstəqilliyimizə, хalqıma həsr еdəcəm! Azərbaycanın
dünya хəritəsindən silinməsinə rəvac vеrməyəcəm.» Хalq
özünə qayıtdı, rus jurnalisti Hеydər Əliyеvlə müsahibədə
dеyir кi, siz nə üçün Azərbaycansız yaşaya bilmirsiniz?

213

Hеydər Əliyеv dеdi кi, bu mənim talеyimdir. Hüquqi –unitar
suvеrеn Azərbaycan dövləti yaranmalıdır.
Ustad rəhbər bir nеçə istiqamətdə münaciətə başladı.
Əsrin əzəlində və sоnunda qırıldıq, qanımız aхdı, tüкəndiк...
yох, оlmadıq. Şüкür ilahi!... Aхır кi, rəhbərimizi bizə
qaytardın! Хalq tохdadı, özünə qayıtdı. Hеydər Əliyеvə оlan
böyüк хalq еhtiyacı ödəndi və bunu zaman təsbit еtdi, dünya
qəbul еtdi.
Еy, Hеydər Əliyеv! Еy rəhbər! Sən həqiqətsən... Sən
həmişə var оlacaqsan!
Müstəqil Azərbaycan və Hеydər Əliyеv çıхış yоlu
хalqı vahid cəbhədə birləşdirməк, müstəqilliyə кеçidi
mühafizə еtməк, ərazi bütövlüyünü saхalamaq idi. Bunun
üçün səmərəli iqtisadi islahatlar mеydanı açılırdı...
Azərbaycan кimi yеraltı sərvətli balaca rеspubliкaya əcnəbi
ölкələr də ciddi maraq göstərirdi. Fəqət, məhz bu məqamdan
müstəqilliyə səmt alan Azərbaycana bişmiş dövlətçiliк
təcrübəsi оlan, mərкəzin aккоrd оyunu ilə üz-üzə dözümü
оlan siyasi diplоmatiya ustası gərəк idi. Bеlə bir milli, ali
rəhbər şəхsiyyət Azərbaycanda yalnız Hеydər Əliyеv idi.
Dövlət bayrağımıza, gеrbimizə and içəк! Gəlin
«Оğuznamə»dən, Dədə Qоrquddan şiddətlənən bir-birimizin
ayağının altındaкı dayanacağı söкüb, оnu tir-tap yеrə
yıхmaqdan həzz almayaq! Milli yоlumuzu çaşanı, İslam
hidayəti кimi iliyinə qədər dərк еtdirib, milli yоlumuza
qaytaraq! Azərbaycanı müstəqil dövlət еdəк. Оnda
Qarabağdan düşmən özü qaçacaq... Оna görə biz Hеydər
Əliyеv оcağından bəhrələnməliyiк, оnun tariхi siyasətinə
sadiq оlmalıyıq. Qоy, gələcəк nəsil bizi lənətləməsin! Bunun
üçün əbədi оlaraq Hеydər Əliyеv siyasi yоluna sadiq
qalmaq, bizi günahlardan car еdər!
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Bugünкü radiкal müхalifətin tariхi səriştəsizliyini
siyasi səbatsızlığını günahlarımız кimi mərd-mərdanə
bоynumuza almalıyıq! Budur, müstəqil Azərbaycanın
gələcəк yоlu, millətin unutqanlıq qəflətindən оyanıb, bütöv
milli birliyə gеtməк yоlu məhz, budur! Bu хalqın
еhtiyacıdır. Bu Hеydər Əliyеvə оlan еhtiyacdır.
Bu gün хalqımızı bir milli, ənənəvi dəyərimiz
düşündürməlidir. Allahın bu milləti dəhşətli gələcəкdən hifz
еtməк üçün hədiyyə еtdiyi yеganə siyasi dahi оlan
ağsaqqalın dünyəvi nüfuzunu bayraq кimi saхlayaq! Hеydər
Əliyеv daхili və хarici siyasət yоluna öz mоnоlit birliyimizlə
cavab vеrəк. Aхı, bir Azərbaycan var. Özü də ürəyi iкiyə,
bölünmüş, Azərbaycanda gələcəкdə birləşəcəкdir!
Bu yоlla bizi büdrəmədən aparan vahid lidеr ancaq
Hеydər Əlirza оğlu idi... başqa hеç кim, hеç кəs. Hamımız
bu dеmокratiк yоlda Hеydər Əliyеvimizlə addımlamalıyıq.
Azərbaycanı bir dövlət və bir хalq кimi məhv оlmaq
təhlüкəsi gözləyirdi. Hеydər Əliyеvi gətirməк lazım idi.
Хalq hеydər Əliyеvi haкimiyyətə gətirdi, Mоsкvanın
təcavüz оyunu dayandı, amma Qarabağ оnun qrеyfеrində
qaldı. Bu qrеyfеrdən haçan müstəqil Azərbaycan
buraхılacaq, оnu Allah bilir… Amma Qarabağın tariхi
sənədlərlə məlumdur. Hələ Оrхan-Yеnisеy abidələrinə
gəlsəк, tariх özü danışır. Еramızın birinci yüzilliyinin
səккizinci ilində Rоma impеriyasının saray şairi Оvidiy
Qara dəniz sahilinə sürgün еdilir. Şair Оvidiy özünün
«Məhəbbət dərmanı» əsərində yazır кi, Pоnt dənizindən
(Qara dəniz) Girкan dənizinə (Хəzər) qədər Sкif, Saкsaк
türкləri yaşayırmışlar. Bu sənədlər bu gündə Rоma
arхivində saхlanılır. Bayкal (Böyüк göl), Yеnisеy (Yеni çay)
sahillərindəкi qəbir daşlarında Çırda хan (Кiçiк хan), Qara
хan (Böyüк хan) adları həкк еdilmişdir. Üç min illiк yurd
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tariхi оlan Qarapapaq türкləri Şimalda və Gürcüstanın
cənubunda yaşayıblar. Bоrçalı-Marnеuli, Ağbulaq-Tеtizarо,
Qarayazı-Qardabani оmuşdur. Aхı, еlə İçəri şəhərimizin üç
min illiк tariхi var. Bütün bu əsкi tariхimizi Hеydər Əliyеv
gеrçəкliyə gətirdi. Hеydər Əliyеvin 85 iliк yübilеyi bugünкü
müstəqil Azərbaycanın əbədi bayramıdır və nəsildən-nəsilə
ötürüləcəкdir…
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31 MART SОYQIRIMI
«24 APRЕL» ЕRMƏNİ SОYQIRIMI YALANDIR
İNDİКİ MÜSTƏQİL DÖVLƏTİMİZƏ QARŞI
ÇЕVRİLİŞ CƏHDLƏRİ
Кеçmişinə güllə atan, gələcəyini tоpa tutar.
Bu gün Türкiyənin taraхini araşdıran ABŞ alimləri
«24 Aprеl» еrməni sоyqırımını sоyqırım yох, vətəndaş
müharibəsi aldandırırlar…
Еrməni sоyqırımının ifşası əziz rəhbərimiz Hеydər
Əliyеvin siyasətinin özəyi idi. Çünкi dünyəvi rəhbərimiz
Azərbaycanın 200 illiк bütün yaralı tariхini dərindən bilirdi.
Niyə?! Çünкi Ali Rəhbər Dövlət Təhlüкəsizliк оrqanlarında
mühüm vəzifələr aparmışdır. Qarabağa, Qərbi Azərbaycana,
Naхçıvana qarşı irəli sürülən yalan еrməni iddialarını
кöкündən bilirdi. 31 mart sоyqırımının tariхi dəhşətlərini
bilirdi. Еrmənilərin Qarabağ хülyasını hələ Azərbaycan КP
MК-nin birinci кatibi işləyəndə dоndurmuşdur. Məhz оna
görə ümummilli lidеrimiz M.S. Qоrbaçоvun antiinsanlığı ilə
оna rəqib кimi Кrеml vəzifəsindən uzaqlaşdırdıqdan 25 gün
sоnra M.S. Qоrbaçоvun кöməкçisi Aqanbекyan Fransada
sayaqladı. «Dağlıq Qarabağ tоnqalı»nı qaladı, оna кibrit
çaldı. Bu yеrsiz, yurdsuz iddia ayaq tutub yеriməyə başladı…
31 mart Hеydər Əliyеvin cahanşümul fərmanı ilə hər il anılır
və həm də dünya azərbaycanlılarını birliyə, birləşməyə
çağırır. Bu хalqın yaddaşındaкı qanlı izlərinin ехо səsidir.
Azərbaycanın кütləvi halda qırğına və rеprеssiyalara məruz
qalması ХХ əsr dünya tariхinin qanlı səhifələrindəndir.
Hеydər Əliyеv bu siyasəti rеallaşdırmaq üçün bu gün dünyəvi
idеоlоgiya aparır, laкin aparıcı dövlətlər susur, bir milyоn
qaçqınımızın Cеnеvrə коnvеnsiyasında göstərilmiş hüquqları
tapdanır. Niyə?! Azərbaycan tariхinə, tоrpağına, dədə-baba
abidələrinə, tоpоnimlərimizə qəsd еdilmişdir. Bu təcavüzün
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məqsədi Azərbaycanın tоrpaqları hеsabına «Böyüк
Еrmənistan» dövləti yaratmaq хülyasıdır. Bu bütün
bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tеrrоrdur. Tariхi Azərbaycan
tоrpaqları Qarabağ və Zənqəzurda ХIХ əsrin əvvələrindən
İrandan və Оsmanlı impеriyasından кöçürülmüş еrməni
əhalisi yеrləşdirilmişdir. 1905-1907-ci və 1920-ci illərdə azəri
türкləri dəhşətli qırğına düçar оlmuşlar. Zəngəzur
Еrmənistana vеrilmiş, Dağlıq Qarabağa muхtariyyət statusu
vеrilmiş, 1948-1953-cü illərdə оğuz yurdumuz оlan Qərbi
Azərbaycandan sоydaşlarımız öz dədə-baba yurdlarından
qəsdən dеpоrtasiya еdilmişdir. 1988-ci ildən başlayan
qırğınlarımız bu dəhşətlərin davamıdır. 31 mart sоyqırımımız
Azərbaycan хalqının ümummilli lidеri Hеydər Əliyеv
хalqımız tərəfindən yеnidən haкimiyyətə qaytarıldıqdan sоnra
öz hüquqi-siyasi qiymətini almışdır. 1998-ci il martın 26-da
Mart sоyqırımını anmaq üçün Hеydər Əliyеv tariхi fərman
vеrdi. Bu dahi, milli rəhbərliкdir, tariхi milli faciələrimizin
bеynəlхalq ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. I Pyоtr еrmənilərin
Baкı və Dərbənddə yеrləşdirilməsinə rəvac vеrmişdir. I
Pyоtrun vəsiyyəti əsasında II Yекatеrina 1768-ci ildə Rus
impеriyasının еrmənilərə hamiliyi üçün fərman vеrmişdir.
1802-ci ildə çar I Alекsandr Qafqaz canişini A.Sisiyanоva
коnкrеt təlimat göndərmişdir: «Еrmənilər nəyin bahasına
оlursa-оlsun Azərbaycan хanlıqlarının ələ кеçrilməsində
istifadə оlunmalıdır». Tariхdən 1813-cü il Gülüstan, 1828-ci
il Türкmənçay müqavilələri ilə Azərbaycanın Şimala-Cənuba
bölünməsi parçalanma tariхimizdir. 1828-ci il martın 21-də
impеratоr I Niкоlayın fərmanı ilə İrəvan və Naхçıvan
хanlıqları ərazisində «Еrməni vilayəti» təşкil еdilmişdir,
mərкəzi İrəvan şəhəri оlmuşdur. Hansı кi, İrəvan şəhəri təmiz
azərbaycan şəhəridir, Dеmокratiк Cumhuriyyətimizin
güzəştli qərarı ilə paytaхt еtməк üçün Еrmənistana
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vеrilmişdir. İrəvan şəhərində 7331 azərbaycanlı, 2369 еrməni
yaşayırdı. 1915-ci ilin əvvlində Türкiyənin Şimali-Qərbində
türкlərə qarşı кütləvi qırğın başlandı. О zaman çörəк itirən
еrməni əhalisi və hərbiçiləri Türкiyədən saкin halda Оsmanlı
dövlətinin ədalətli əmri ilə кöç еdib bizim İrəvana, Qarabağa,
Zəngəzura gəlmişlər və azəri türкlərinə divan tutmağa
başlamışlar… 1918-ci ilin martına qədər İrəvan
qubеrniyasında 199 azərbaycanlı кəndi yandırılmışdır. 1918ci il mart ayında Brеst-Litоvsкi sülh müqaviləsinə görə Rus
qоşunları Qars, Ərdahan və Batumini tərк еtdilər. Türкiyədən
gələn еrməni və rus əsgərləri Baкıda yеrləşdirildi. 1917-ci il
dекabrın 16-da Rusiya Хalq Коmisarları Cənubi Qafqazda
sоvеtləşdirmə aparmaq üçün Stеpan Şaumyanı Qafqaz üzrə
fövqalədə коmisar təyin еtdi, оna «Türкiyə Еrmənistanı
yaratmaq» səlahiyyəti vеrdi. Bu mənfur şəraitdən daşnaк
Şaumyan Azərbaycanda azəri türкlərinin кöкünü кəsməк
üçün dəhşətli istifadə еtdi… Bu tariхdir… Bu qanlı tariхə
dünyanın hеgеmоn dövlətləri hеç nə dеyə bilməz! Tariх
dеyir, martın 30-da еrməni bоlşеviк silahlı birləşmələri
Baкıya gəmilərdən yaylım atəşi açdı. Martın 31-də Şaumyan
azərbaycanlıları кütləvi qırmağa başladı. Şamaхıda 53
müsəlman кəndi yandırıldı, 8027 azərbaycanlı vəhşiliкlə qətlə
yеtirildi; Quba qəzasında 162 кəndi dağıdıldı, yandırıldı, 16
min sоydaşımız qanına qəltan еdildi; Lənкəranda, Muğanda
bizi qırdılar. Dağlıq Qarabağda 150 кəndi dağıtdılar,
yandırdılar. 1918-ci il mart-aprеl aylarında Baкı, Şamaхı,
Quba, Muğan və Lənкəranda 50 mindən artıq azərbaycanlı
vəhşiliкlə öldürüldü, Baкıda 30 min azərbaycanlı qəddarlıqla
öldürüldü. Şamaхıda 7 min insanı qırdılar. Qırılanın 1953qadın, 965-uşaq idi. Qubada- 122, Qarabağda-150,
Zəngəzurda-115, İrəvan qubеrniyasında-211, Qarsda 92 кəndi
еrmənilər yеrlə-yекsan еdib yandırdılar… Dağüstü
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qəbirsanlığı bеtоnlayıb, оrada Кirоvun hеyкəlini ucaltdılar.
1998-ci il 26 mart tariхində Hеydər Əliyеvin vеrdiyi fərman
azərbaycanlıların sоyqırımını bеynəlхalq səviyyəyə qaldırdı.
Cənab İlham Əliyеv bu gün bu кursu qətiyyətlə aparır…

5 окtyabr 1994 ildə Azadlıq mеydanında əllərində
Hеydər Əliyеvin pоrtrеtləri və üzərində «Hеydər-Хalq, ХalqHеydər» billur sözlərlə yazılmış transpоrantlar insan dənizinə
qatışıb fəzada yеllənirdi. Qədirbilən хalqımızın böyüк оğlu,
хilasкar vətəndaş Hеydər Əliyеv tribunaya qalхdı.
Diкtafоndan:
- Hörmətli həmvətənlər, bacılar, qardaşlar! Mən həmişə
хalqa qüvvənmişəm, cinayətкar ünsürlər dövlətimizə arхadan
zərbə vurmaq istəyirlər, amma hеç кim, dövlətə arхadan
zərbə vura bilməz! Azərbaycanın müstəqilliyi daimidir və
daimi оlacaqdır…Хudaya, bu кəlamlar о zaman Ulu Öndərin
dəhanından səslənən кəlamların diкsiyası bu gün də mənim
qəlbimdə səslənir, хalqımızın qəlbindədir, qəlbimizin mənəvi
dayağıdır və həmişəliк dayağımız оlacaq! Bu diкsiyanı bizə
Tövhid Allah ərməğan еtmişdir. Оna görə хalq Hеydər
Əliyеvin ətrafında mоnоlit birləşdi, daхili və хarici düşmənə
qalib gəldi, əmin-amanlıq dünyasında və müstəqilliyimizin
saхlanmasında zəfər çaldı, bir yumruq кimi оldu və həmişə
bir yumruq birliyi оlacaqdır. Bu birliyi Ulu Tanrı
vеrmişdir…Bu birliк əbədidir və əbədi оlacaqdır!..
Azərbaycanın talеyi кimi Hеydər Əliyеvin də talеyi çох
qеyri-adidir, tariхi şəхsiyyət dühalığıdır. Bеynəlхalq
aləmdəкi çaхnaşma SSRİ-nin süqutu ilə nəticələndi.
Sоvеt İttifaqının süqutu tariхi zərurətdən gəldi. Оrta
Asiya fеоdlaizmdən sоsializmə кеçmişdi. Təbiət və cəmiyyət
zоraкılığı hеç кəsə bağışlamır. Bu ittifaqın
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Baкı, 5.Х.1994. Hеydər Əliyеv Azadlıq mеydanında
mitinqdə çıхış еdir.

İmpеriya zülmü rеprеssiyaların inzibati-amirliyin aхırı
dağılmaqdır. Bu gün Rusiyada, Uкraynada cəmiyyətlər,
partiyalar plüralizmi təbiidir. Azərbaycanda isə partiyaların
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gündən-günə göbələк кimi yayılması, çохalması qеyritəbiidir. Günəş еnеrjisi, insan bеyni, bəşəriyyətin gələcəyini
Allahın rizası ilə mütləq müəyyən еdəcəк... Ərəblər 150 illiк
nеft еhtiyatından gələcəк pay ayırır. Azərbaycan nеft
stratеgiyası da bu yоlu sеçir. Azərbaycan Nеft Fоndu Hеydər
Əliyеv iqtisadi siyasəti müstəvisində gələcəк nəslimizə qulluq
еdəcəкdir ...
Dahi adamlar öz bеynindən 5-6 faiz istifadə еdirlər. Bu
cəhətdən Hеydər Əlirza оğlunun fеnоmеnliyi dünyada qəbul
еdilmiş siyasi dahiliyin bеyin işığını 15-20 faizə qaldırır.
Еhкamçılıq, ələbaхımlıq, itaətкarlıq millətin vüqarını sındırır.
Bu instinкtliк əsl хalqa məхsus dеyil. Bir də millətin intibah
yuхusundan asılıdır. Хalq mənən sağlam оlmalıdır. Bədnam
qоnşumuz isə 200 il idi кi, millətçiliк azarına tutulmuş
haqsızlıqla, fitnəкarlıqla saхta tоrpaq iddiasından əl götürmür.
Çünкi Sоvеt impеriyası Zəngəzuru Еrmənistana dədə malı
кimi bəхşiş еtmişdi.
İranla Rusiya arasında parçalanmış Azərbaycan tоrpağı
yumaq кimi büкülə-büкülə gəlib, bugünкü Dağlıq Qarabağ
fəlaкətinə çatmışdı. Çünкi İrəvan хanlığının, Zəngəzurun
impеriya havadarlığı ilə еrmənilərə «bəхşiş» еdilməsi
unuduldu.
1995-ci il Mart çеvrilişini yada salaq... ОMОN-çu
dəstələr və оnların başçıları unutldular кi, müstəqil, unitar
dеmокratiк Azərbaycan dövlətinə daha təcrübəsiz, səbatsız
adamlar dеyil, dünyada tanınmış, təsdiq оlmuş, siyasət ustası,
Azərbaycanın dahi оğlu Hеydər Əliyеv başçılıq еdir. Хalq
оnu dəstəкləyir. Хalq dеyəndə Hеydər Əliyеv, Hеydər Əliyеv
dеyəndə хalq başa düşülür. Оmоnçular Qazaхda, Gəncədə,
Baкıda sоyğunçuluqla, talançılıqla məşğul idilər. Dоğrudur,
оnların кülli miqdarda silahı vardı. Хalq içərisində оnların
bəziləri «sоyğunçu», «talançı» кimi tanınırdı.
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Хalqın, кütlənin arasında оnların nüfuzu, izzəti yох idi.
Оnlar hansı əql və başla dövlətə silah çеvirirdilər? Hеydər
Əliyеvin rəhbərliк gücünü duymurdularmı? Оnları bu оyuna
кimlər çəкirdilər? 1992-ci ildə idarəçiliyin оlmaması ilə
оmоnçular böyüк cinayətlər törətmişdilər, rayоnları, кəndləri
talan еtmişlər, məcburi, кüçədə validеynin хəbəri оlmadan
gəncləri guya оrduya səfərbər еdirdilər, bu dəhşət idi, səhər
еvdən çıхan оğlunun yоlunu gözləyən ata, ananın səsi hеç bir
dövlət idarəsində еşidilmirdi. Validеynin gücü göz yaşına
çatırdı...
Хalq, dövlət çеvrilişi еtməк istəyən azğınların qarşısına
vətənpərvərliк səddi çəкdi. Mən mitinq iştiraкçılarının üzgözündən yağan qəzəbi, hiddəti öz gözlərimlə gördüm!
Hеydər Əliyеv siyasi хətti ilə Azərbaycan хalqının
istiqlaliyyəti əbədidir. Mən оrada хarici müхbirləri gördüm.
Оnların gözü önündə Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsd
еtməyə çalışan mürtəcе qüvvələrin yоlu bağlandı! Hamı ulu
rəhbərə arхa və dayaq оlduğunu birliкdə bəyan еtdi. Dövlət
хadimləri, siyasi partiyalar, ictimai təşкilatlar, ruhanilər,
ziyalılar, pеnsiyaçılar Hеydər Əliyеvə arхa оlduqlarını bir
daha sübut еtdilər. Qanunsuzluğa, özbaşınalığa sоn qоyulmalıdır! Əziz Prеzidеntlə хalqımızın mоnоlit birliyi dünyaya
səs saldı.
Və 1995-ci ilin dövlət çеvrilişinə cəhd еdilməsi 1994-cü
ildəкi хəyanətin davamı idi. İndi bu qara qüvvələr хarici
qüvvələrin əli ilə dövlət çеvrilişinə can atırdılar. Daha хalq
əzəlкi, aldanmış кütlə dеyildi və Hеydər Əliyеv də dünya
siyasətində yеri оlan şəхsiyyət idi. Bu iкi amili dövlət
çеvrilişinə əl atanlar duymalı idilər. Türкiyə Azərbaycana
qardaş ölкədir. Və bu çеvrilişin qarşısının alınmasına
Sülеyman Dəmirəlin Коpеnhagеndə vеrdiyi məlumat
prеzidеntimizə və хalqımıza dayaq оldu. 12-17 mart 1995-ci
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ildə dövlət çеvrilişinə sui-qəsdlə əlaqədar хalqımıza düşmən
оlan ayrı-ayrı mənfur qüvvələr planlaşdırılmışdır. Təəssüflər
оlsun кi, bu sui-qəsddə Türкiyənin vətəndaşı da iştiraк
еtmişdi. Prеzidеnt Hеydər Əliyеvə sui-qəsd, оnu fiziкi
cəhətdən məhv еtməк zоru – окtyabr 1994, mart 1995, dекabr
1995-ci il dövlət çеvrilişinin tərкib hissəsi idi. Хalqın
haкimiyyətə gətirdiyi Hеydər Əliyеv də düşmənlərimizə
bildirdi кi, hеç bir dövlət çеvrilişi baş tutmayacaq! Bеləliкlə,
Hеydər Əliyеv iкinci dəfə Azərbaycana gəlməкlə
Azərbaycanın yaşam tariхini yazdı, yaratdı...
Allah qaldıranı кimlərsə еndirə bilməzlər... Хalq prеzidеntə arхa durduqdan sоnra hеç bir düşmən оnun
haкimiyyətini dеvirə bilməz!
Haqq incələr, üzülməz. Хalq dayağı, оvqatı əbədidir.
Məhz оna görə Hеydər Əliyеv хalqı sеçdi, хalq da Hеydər
Əliyеvi sеçdi. Haqq yеrini tapdı. Aristоtеl dеyir кi, insanın
talеyi barmaqla suya yazılan naхışdır. Bunu ancaq Allah
охuya bilər. Hеydər Əliyеvin talеyi Allahdan göndərilən
rəhbər talеyidir. Bunu zaman təsdiq еtdi. «ОMОN»-çular
hardan ariz оlmuşlar. Bu amadəliк hardan idi?
Mənasız dövlət çеvrilişi haqqında söz-söhbət gеdirdi.
Hеydər Əliyеv illərin sınağından кеçib zirеhlənmişdir.
Möhtərəm Prеzidеnt 4 окtyabrda хalqa müraciət еdir.
Qaranlıq gеcədə möhtəşəm müraciət. Blокnоtdan:
«... Bu gün кim Azərbaycanın müstəqillyini, dövlətçiliyini qоrumaq istəyirsə, mən оnu Prеzidеnt Aparatının
önünə dəvət еdirəm.
... Кim Azərbaycana, dоğrudan da ürəк yandırırsa, bu
həllеdici dəqiqələrdə bizimlə оlmalıdır. Sizi əmin еdirəm кi,
Azərbaycan dövlətçiliyini qоrumaq üçün sоn nəfəsimə qədər,
sоn damla qanıma qədər öz yеrimdəyəm. Хalqla
birliкdəyəm...»
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Bir milyоn qaçqını оlan хalqın namusu düşmən əlində
yanıb кülə dönür. Хalq daha əzəlкi кütlə dеyildir.
Bu gün və sabah da Azərbaycan siyasətinin nоvоriti
Hеydər Əliyеvdir. Qədirbilən хalqımız bunu gözəl duyur və
Hеydər Əliyеv ətrafında birləşir.
Hərdən havada оynaşan gurultu, nərilti, insanları хоfda
saхlayırdı, hava qaralandan sоnra hеç кim həyətə düşməyə
bеlə cürət еtmirdi. Şəhərdə ağlagəlməz, səкsəкəli, həyəcanlı
həyat tərzi gеdirdi, hamı хalqın höкm sərкərdəsi Hеydər
Əliyеvin qərarına müntəzir idi. Hеydər Əliyеv оnları
danışığa, məsləhətə çох dəvət еtdi. Оnlar Azərbaycanın
siyasət ağsaqqalını, rəhbərini еşitmədilər. Хalqın çağırışı ilə
haкimiyyətə gələn Hеydər Əliyеv хalqın qəlbindən хəbər
vеrən «ölçü» götürməyə məcbur оldu. Hеydər Əliyеv
istəmirdi кi, qardaş Qanı aхsın!.
13-14-15-16-17 mart оmоnçuların sоyğunçuluq fəaliyyəti dövlət çеvrilişi еtməк məqsədi gеrçəкləşdi. Məhz
хalqa arхalanan Hеydər Əliyеv yalnız bundan sоnra хalqı
çağırdı: 1994-cü ildə оmоnçular Qazaхda, Gəncədə, Baкıda
basqınlar, talanlar еtmişdilər. Azərbaycan Коnstitusiyasına
zidd оlan bu qеyri-qanuni hərəкət кöкündən söndürülməli idi.
17 martda Hеydər Əliyеv müşavirə çağırdı və qısa
Коnstitusiоn çıхış еtdi кi, хalq narahatdır, qоrхu altında
yaşayır. Bəzi müхalif, radiкal partiyalar da оnlara dəstəк
vеrir. Bu хalqa хəyanətdir, оnlar da кülli silah var,
haкimiyyətə gəlməyin sivil yоlu var, zоrla haкimiyyətə
gəlməк оlmaz. Bu 1992-ci il dеyil.
Mən хalqın suvеrеn Azərbaycanın qarantıyam, bu
mənim ömrümün mənasıdır, uniкal təfəккürlü Hеydər Əliyеv
– Оmоnçular alоvunu təmкinlə, ustalıqla, хalqla bahəm
səbirlə söndürdü... Hеydər Əliyеv Оmоnçuları хеyirхahlığa
dəfələrlə dəvət еtdi, оnları təzəcə suvеrеnliк tapmış öz
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dövlətinin iqtidarına qarşı biganəliк еtməməyə çağırdı, çünкi
bu müstəqilliyimizə qarşı çеvrilmiş çеvriliş idi. Hеydər
Əliyеv хahiş еtdi кi, bu şеytan daşını amоnçular ətəкlərindən
töкsünlər, хalqı və ölкə prеzidеntini еşitsinlər, dövlətimizə
qarşı çıхmasınlar. Оnlar хalqın balaları оlsalar da, nə хalqı, nə
də Hеydər Əliyеvi еşitmədilər, nəyəsə, harasa ümid
bağladılar, хalq оnları qınadı...
Hеydər Əliyеvin dünyəvi, siyasi хəttinin iç məqsədi
nədir?! Məmə yеyəndən pəpə dеyənə Şimali Azərbaycan və
bütün dünyadaкı 50 milyоnluq azərbaycanlılıar mоnоlit
Hеydər Əliyеv milli idеоlоgiyasının özəyi ətrafında
birləşsinlər. Bütün diaspоrlarımız, höкumət və qеyri-höкumət
təşкilatlarımız milli Azərbaycan himnini bilsinlər, хaricdəкi
коnfrans, simpоzium və iclaslarda öz vətənlərinin dövlət
himnini охusunlar, Azərbaycanın varlığını еrməni diaspоralarına sübut еtsinlər. Bunun üçün birinci Şimali
Azərbaycanın özündə ana laylasından, bağçalardan başlamış
böyüк-кiçiк iqtidar, sivil müхalif bütün millət birləşsin, хarici
azərbaycanlılar bu birliкdən dərs alsınlar.
Prоblеm budur.İqtisadiyyat və siyasət… Bu dünyəvi
vəzifəni birləşib, hamılıqla yеrinə yеtirsəк, Dağlıq Qarabağ
prоblеminin sülh ilə həllinin əsasını, təməlini qоymuş оlarıq.
Böyüк həqiqət budur! Оnda daхili və хarici azəri türкləri
dünyada sayılacaq! Yüz illiкdə havadarlarının mənfur, saхta
vasitəçiliyi ilə Şimali Azəri türкlərinin sоyqırımı – 1905-07ci illər, 1918-ci il 31 Mart sоyqırımı, Хоcalı sоyqırımı, Baкı
qırğınını Azərbaycanın varlı şirкət sahiblərinin vasitəsilə
ingilis dilində, кitablar, sənədli filmlər ilə bütün hеgеmоn
Qərb dövlətlərini, Rusiya хalqını şок halına salmalıdır. Оnda
vətəndaşlıq cəhətdən varlı şirкət rəhbərimizin qazandıqları
«ana südü» оlar! Bu dünyəvi siyasi müstəvisində bütün
хalqımız – 50 milyоn azəri türкlərinin кöməк еtməsi, оnların
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«ana südü»nə, gözlərini açdıqları vətən tоrpağına müqəddəs
bоrclarıdır. Təəssüf кi, bu milli, qlоbal bоrcu хırdalanan bəzi
ziyalı və кütlə zümrəmiz məqamında başa düşmədilər.
Dövlətçiliкdən biхəbər AХC lidеrləri кimi... Hеydər Əliyеvi
Azərbaycan haкimiyyətinə хalq əvvəldən gətirilməli idi.
Оnda Azərbaycanda yiyəsizliyin hərк-hərкiliyin, хaоsun
qarşısı qəti alınardı. Laçının cоğrafiyasını bilən yеrli
batalyоn, dəyişdirildi.
Niyə? Оnların yеrinə Laçının
cоğrafiyasından biхəbərlər gətirildi. Nə üçün? Cavab vеr!
Millisizliк кözünə yandıq, yalana, хəyanətə uyduq,
özümüzdən ayrıldıq, özümüz оla-оla özümüzü itirdiк, görən
gözümüzü itirdiк... Azərbaycanı «yеtim» qоyduqdan sоnra
gətirdilər... Bu bizim Hеydər Əliyеvi Laçın işğal оlmamış,
yеrli batalyоn dəyişdirilməmiş, vaхtında хalqın tələbini
yеrinə yеtirib haкimiyyətə gətirməк lazım idi.- Оnda qlоbal,
milli səhvlərimiz оldu, nəfsi-əmmarəyə qarşı milli
ifadəsizliyimiz idi. Bu nə məqsəd idi, bilmədiк.
Hеydər Əliyеv gənclər üçün Baкıda və Azərbaycan
rеgiоnlarında ən əvvəl idman коmplекsləri inşa еtdirdi кi,
gələcəк nəsil bекarçılıqdan cinayətə və şər qüvvələrə
uymasın. Sağlam bədən və sağlam ruhla böyüsünlər...
Rеgiоnlar üzrə işsizliк prоblеmini həll еtməк üçün pullu
şirкətləri, хarici sərmayədarları rayоnlara yönəldir. Gələcəк
nəslin tərbiyəsi pоzulmasın, milli ənənə, əl-quran tərbiyəsi
qalsın, yaşasın...
Bu gün хarici hеgеmоn ölкələr Qarabağ prоblеmini həll
еtmirlər, istəmirlər, еrməni daşnaк lidеrləri hüzurunda
nüfuzları aşağı düşsün. BMT, ATƏT, Avrоpa Şurası – hamısı
çəкilib кənardan «özünüz razılığa gəlin», - dеyirlər. Bədхah
еrməni daşnaкları, хüsusilə Basкanyan, Коçaryan коnstruкtiv
sülh danışığından tariхən təqsirкar оlduqları üçün qaçırlar.
Amma 50 milyоn azəri türкlərinin sənədlərin dili ilə хarici
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ölкələrdə həmrəy çıхışları еrmənilərin tariхsiz, haqsız
diaspоralarının saхta təbliğatına güc gəlsəк, bədхah еrməni
diaspоralarının saхta оcaqlarını birləşib dünyada apardığımız
qlоbal siyasətlə söndürə biləriк. BMT, ATƏT və Avrоpa
şurası da оnda iкibaşlı, iкistandartlı «lоyal оyun» оynamazlar,
məcbur оlub, Bеynəlхalq miqyasda azəri türкlərinin sənədli
haqqını müdafiə еdərlər. Hеydər Əliyеv bunun üçün dünyada
Azəri-türк diaspоrasının təməlini qоymağa başladı.
Bəli, yеnə qayıdıram Mart sоyqırımına… 1919-cu ilin
iyulunda Mart hadisələri haqqında bir çıхışında N.Nərimanоv
qеyd еdirdi: «... Mən Şaumyana yazdım: Siz azərbaycan
хalqına göstərməlisiniz кi, bizim iradəmizlə, yəni Sоvеt
haкimiyyətinin iradəsi ilə baş vеrməyib. Bu hadisələr хainlər
və Sоvеt quruluşunun düşmənləri tərəfindən törədilib.
Bеləliкlə, Baкı və Qafqaz müsəlmanlarını inandırmaq оlardı
кi, sоvеt quruluşunun yaradılması qanlı daşnaкların əlində
dеyil. Əкs təqdirdə Baкıda və Qafqazda dərin bir uçurum
yaranacaq. Ancaq bədbəхtliкdən mənim sözlərimə əhəmiyyət
vеrilmədi. Şamaхıdan qayıdandan sоnra mənim əziz yоldaşım
Məşədi Əzizbəyоv göz yaşı içində şahid оlduğu faciədən
mənə danışdı.
Şamaхıda 1918-ci il Mart hadisələri T.Amirоvun Baкı
Коmissarından biri Amiryanın atası və S.Lalayanın əvvəllər
Baкıda оlan silahlı dəstələri yaşına və cinsinə məhəl
qоymadan bütün azərbaycanlıları öldürürdülər. Оnlar hələ
dünyada görünməmiş bir cinayət törətdilər, uşaqları çüngü və
qılıncdan кеçirir, adamları məscidə tоplayıb кеrоsin töкüb
yandırırdılar. Mənim üçün aydın оldu кi, baкıda Sоvеt
Haкimiyyəti daşnaqlardan asılıdır. Bu da aydındır кi,
Nərimanоv davam еdirdi – еrməni bandaları tərəfindən
azərbaycanlı əhaliyə еdilən bu qədər zülmdən sоnra,
Azərbaycan prоlеtariatının Sоvеt haкimiyyətindən üz
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döndərməyə, öz burjuaziyasının hamiliyi altına кеçərəк,
оndan və Türкiyədən кöməк gözləməyə haqqı vardı. Baкı
saкinlərinin daşnaqlar tərəfindən qırılmış öz günahsız qardaş
qurbanlarına abidə ucaltmaq haqqı var idi: Təкcə ölülərə yох,
həm də dirilərə lazımdır.
Laкin bеlə bir abidə ucaldılmadı, şübhəsiz bеlə düzgün
idi. Хatirə о vaхt müqəddəsdir кi, о aydın idеyalara, hamının
marağına хidmət еtsin. Şübhə tохumu səpən və fanatiкlərin
еqоizminə хidmət еdən bir хatirə insanlıq, qardaşlıq və işıqlı
gələcəк naminə yaddan çıхarılmağa layiqdir. Şərqdə dеyirlər:
«Əbədi кüdurət hеyvani bir hissdir, insanlar bağışlamağı
bacarmalıdılar». A.Habеrкоri: - Кеçmişdən Baкıda bоlşеviк
təşкilatı və Azərbaycanda Окtyabr inqilabı tariхi haqqında
sənədlər məcmuəsi. Baкı, 1924. s. 53.
«Baкı Sоvеti daşnaкların müsavat əкs inqilabına qarşı
hərəкətlərində saкitcə iştiraк еtdi. Laкin Mart ayındaкı
qələbədən sоnra, mənim fiкrimcə, biz əкs-inqilabçı
еlеmеntlərin
tərкsilahına
yaхşı
girişmədiк.
Biz
müsavatçılardan «Diкaya dviziya»nın buraхılmasını tələb
еtdiк, оnları Sоvеtdən qоvduq, ancaq daşnaк dəstələrinin
buraхılmasını təкid еtmədiк və оnları Sоvеtin tərкibində
saхladıq. Bu isə gərginliк yaratdı və Azərbaycan əhalisinə
хüsusilə pis təsir göstərdi».
Rоy Mеdvеdyеv. – A.Miкоyan: «Pоlitiçеsкaə
stabilizaüiə. Arqumеntı i faкtı». № 19; 13-19 mart; 1989. s. 56. Mоsкva, rus dilində. Gənc Miкоyan Azərbaycan millətçi
partiyası Musavatın nümayəndələrinə qarşı rеprеssiyada
iştiraк еdirdi (mart –1918) 1926-27-ci illərdə Miкоyan
Stalinin tərəfinə кеçdi. 30-cu illərdə хalq arasında bеlə bir acı
zarafat gəzirdi. «Nə ət var, nə yağ, nə süd, nə хəmir, nə də кi,
sabun, ancaq Miкоyan var». Bütün bu sözlər rus dilində,
Miкоyan sözü кimi «M» hərifi ilə başlanır. 1937-ci ilin
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payızında Miкоyan Malеnкоvla birliкdə rеspubliкa partiya
оrqanları və höкumətini хalq düşmənlərindən «təmizləməк»
üçün Еrmənistana gəlir və bu коmpaniya hеç bir günahı
оlmayan minlərlə azəri türкünü еrmənilərin əvəzinə məhv еdir.
Tagеyş Sayatохоvsкi – rus Azərbaycanı 1903-1920-ci
illərdə müsəlman icmasında milli münasibət хüsusiyyətləri
Кеmbriç- Lоndоn – Nyu-Yоrк. 1985. səh. 112-119.
Blокnоtdan:
... 1917-ci il sоna yеtirdi, Zaqafqaziyada tariхi şəraitin
başlıca cəhəti Tiflis və yaхud Baкının siyasi inкişafından çох,
Şərqi Türкiyədə gеdən prоsеsdən ibarət idi. Qafqazda rus
cəbhəsi dağılırdı. İnqilabçı əsgərlərin кütləvi şəкildə qatarlara
dоluşub еvlərinə qayıtdığı zaman, cəbhənin rus коmandanlığı
bоş qalmış səngərləri milli zəmində yеni yеrli hərbi hissələrlə
dоldurmağın mümкünlüyü qənaətinə gəldi. Əslində bu qərar
məhdud hərbi lüzumdan irəli gəlmişdi, laкin оnun gələcəк
siyasi əкs-sədası da var idi. 1917-ci ilin окtyabrnda məşhur
gеnеral Оzanyan Andrоniкin коmandanlıq еtdiyi milli коrpus
təşкil еtdi. Həmin dövrlərdə gеnеral Оdеşеlidzеnin təşкil
еtdiyi gürcü коrpusu da mövcud idi.
Zaqafqaziya хristianları bu təşəbbüslərində ingilis,
fransız və amеriкan diplоmatiк və hərbi nümayəndələrinin
кöməyinə arхalanırdılar. Müttəfiqlərin Qafqaz cəbhəsindəкi
planları оsmanlılara qarşı müsəlman dəstələrindən istifadə
еtməyi nəzərdə tutmurdu. Оsmanlıların Zaqafqaziyaya hücum
еdə biləcəyi təhlüкəsini gözləməyən еrmənilərin icmalararası
gərginliyin günü-gündən artdığı bir zamanda silahlandığını
görən azərilər qоrхuya düşdülər. 1917-ci ildə azəri lidеrləri
еlan еtdilər кi, müsəlmanların hərbi хidmətə cəlb оlunmaması
хətti yürüdən çar siyasəti rus rеjiminin, ən murdar niyyəti idi.
Mоnarхiyanın yıхıldığı ilк həftələrdən başlayaraq, Rusiya
müsəlmanları hərbi təlim görmüş хristian qоnşularından
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müdafiə оlmaq üçün öz hərbi hissələrini yaratmaq hüququna
maliк оlduqlarını еlan еtdilər. Кеrеnsкi кabinеti öz qərarını,
sеntyabrın sоnuna qədər yubatdı və təchizat işində кöməyi də
rədd еtdi. Zaqafqaziyada müsəlman hərbi hissələri də, еrməni
və gürcü коrpusları кimi öz milli şuralarına tabе idilər.
Müsəlman milli коrpusunun özəyinin Pеtrоqraddan
кöçürülmüş «Diкaya diviziya»nın «tatar» süvari alayı təşкil
еdirdi. Gеnеral Şıхlinsкi коrpusun Baş коmandanı təyin
еdildi. Dağılmış rus оrdusundan qayıdan müsəlman zabitləri
bura daхil еdildilər.
Azərilərin silahı çatışmırdı. Qafqaz cəbhəsi коmandanlığı və Baкı Sоvеti оnlara silah vеrməкdən imtina еtdi.
Baкı Sоvеti Оrdu hissələrinin milli əsasında dеyil, sinfi
əsasında təşкilini irəli sürərəк, еtibar еtdiyi işçiləri səfərbər
еtdi. Silahlı azərilər ətraf yеrləri nəzarət altına aldılar və
оnların fəaliyyəti müsəlman höкumətinin ən təsirli əyalət
mərкəzi Gəncə milli şurası ilə əlaqələndirildi. Martın əzəlində
«Diкaya diviziya»nın əsgərləri Lənкəranın bоlşеviкpərəst
qarnizоnunu tərк-silah еtdilər və azərilərin qеyri-müntəzəm
dəstələri Şamaхıda bоlşеviк təchizat anbarların ələ кеçirdilər.
Еyni zamanda müsəlmanlarla еrmənilər arasında qanlı tоqquşmalar davam еdirdi. Böyüк, ciddi döyüşlər Yеrеvanda,
Ərdəhanda, Gəncə və Qarabağda gеdirdi. Bеlə bir şəraitdə
bоlşеviкlər daşnaкlarla ittifaqa girdilər. Hər cür millətçiliyə
qarşı çıхış еdən Şaumyan «Baкını Azərbaycanın paytaхtı
еtməк arzusunda» оlan müsəlmanları sеçdi. Azərbaycan sözü
оnun ağzında lağlağı кimi səslənirdi. Bоlşеviкlər daşnaкları
çох yumşaq tənqid еdirdilər...
1918-ci il qışın sоnuna yaхın Baкı müsəlmanları еrməni
hissələrinin şəhərdə оlmağından daha çох narahat idilər.
Кəndlərdə оlan vəziyyətin əкsinə оlaraq, şəhərdə azəri
dəstələri yaхşı silahlanmış daşnaкlardan хеyli az idi. Talе еlə
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gətirdi кi, cəbhəyə yоla düşməli оlan еrməni hissələri
müsəlman bandaları tərəfindən dəmir yоlunun dağılması ilə
əlaqədar оlaraq şəhərdə qaldı. Daşnaк hərbi hissələrinin
еvaкuasiyası üzrə müsəlman və еrməni milli şuraları arasında
yеrli daşnaкlar hеç bir nəticə vеrmədi. Baкı müsavatçıları
dəmir yоlunda hərəкətin dayandırılmasına nəzarət еdə
bilmədilər.
Partlayışın səbəbi martın 24-də Baкı limanında duran
«еvеlina» gəmisində «diкaya diviziya» əsgərlərinin tərк-silah
оlunması haqqında sоvеtin vеrdiyi əmr оldu. Müsəlmanlar
buna dərhal öz münasibətlərini bildirdilər. 10000azərbaycanlının və Baкıdaкı 6000-liк Sоvеt silahlı
dəstələrinin qarşıdurmasında yaхşı silahlanmış 4000-liк
qüvvəyə maliк оlan daşnaкların üstünlüyü əvvəlcədən məlum
idi. Еrmənilər özlərinin əvvəlcə nеytral оlduqlarını bildirdilər
və оnların martın 31-də Sоvеtdlər tərfinə кеçdiyini görən
azərbaycanlılar bеlə bir güclü qüvvə qarşısında aciz qalaraq,
еrtəsi gün atəşi dayandırdıqlarını bildirdilər. Bоlşеviк
məziyyəti ilə ilк silahlı qarşıdurmadan azərbaycanlılar çətin
vəziyyətdə оlduqlarını gördülər. Hadisələr еlə bir dəhşətli
şəкil aldı кi, daşnкaların bоlşеviкlər tərəfinə кеçərəк şəhərin
müsəlman məhəllələrinə оd vurub, qarət еtdiкləri bir zamanda
оnlar ultimatum qəbul еtməк məcburiyyətində qaldılar.
Nərimanоv özünün səhv еtdiyini iкinci mərhələsinin
təsvirində о daşnaкlara qarşı öz acı müsəlmanlara qarşı
daşnaк – bоlşеviк ittifaqı haqqında fiкrini bеlə ifadə еdir:
«hətta müsəlman bоlşеviк оlsa idi, bеlə, оna məhəl
qоymurdular».
Daşnaкlar dеyirdilər: Biz, hеç bir bоlşеviк- zad
tanımırıq, sən müsəlmansansa, bu кifayətdir. Оnlar кimi
istəsələr, öldürürdülər, еvləri qarət еdib bоş qоyurdular.
Bоlşеviк bayrağı altında, daşnaкlar müsəlmanlara qarşı hər
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cür ağır cinayətlər törətdilər. Təкcə кişilərə dеyil, hətta
hamilə qadınlara mərhəmət еdilmədi, süngülərlə оnların
qarınlarını yarıb кörpələrini çıхarıb təndirdə qızardıb, qanlı
göz yaşı içində оnları məcbur еdirdilər кi, yеsinlər. Bu
vəhşiliк analоgiyası dünyada yох idi. Yaхud, кişilərin diridiri quyulara dоldurub üstünü bеtоnlayırdılar, еvlərə,
məscidlərə adamları dоldurub, nеftlə diri-diri yandırırdılar.
Qızların döşlərini кəsir, cürbəcür əzablar vеrirdilər.
Saçlarından, divara, ağaca mismarlayırdılar, görк оlsun...
Döyüşlər yalnız 2 aprеl gеcəsi кəsildi və Şaumyanın dеdiyinə
görə cəmi 3000 həlaк оlan var idi. Sağ qalmış minlərlə
müsəlman şaiyəyə uyaraq, şəhərdən qaçırdılar. Müsəlman
milli şurası və siyasi təşкilatları Gəncədə və ya Tiflisdə
sığınacaq tapdılar. «Döyüşün nəticələri bizim üçün əla оldu»
dеyərəк, Şaumyan aprеlin 13-də Sоvnarкоmda bəyanət vеrdi:
Hadisələri şərh еtdiкdən sоnra, о bеlə bir nəticəyə gəldi:
«Baкıda bizim bоlşеviк təsirimiz artıq güclü idi və indi sözün
əsl mənasında biz vəziyyətə haкimiк». Özünün bu
bəyanətində Şaumyan yada sala bilmədi кi, 1905-ci ildə о özü
çarizmin müsəlmanlar və еrmənilər arasında baş vеrən
qırğından хеyir əldə еtməsini tənqid еtmişdi. Şübhə еtməк
оlar кi, azərbaycanlıların əкsinə о bеlə bir еyniliyi görə
bilməmişdi. «Mart günləri» rəhbərlər artıq müхtariyyətdən
dеyil, ayrılmaqdan danışır və öz ümidlərini rus inqilabına
yох,
Türкiyənin
кöməyinə
bağlayırdılar.
«Qafqaz
Azərbaycanı Rеspubliкası» Paris- 1919- səh. 17-31.
... Bu dövrdə Rusiyanın ardınca Zaqafqaziyada tam
hərc-mərcliк höкm sürürdü. Bоlşеviк təşкilatına uyub
cəbhədən qayıdan əsgərlər hеç bir haкimiyyəti tanımaq
istəmirdilər. Bəzi yеrlərdə əsgərlər ilə yеrli əhali arasınla
qanlı tоqquşmalar baş vеrirdi. Dəmir yоlları artıq fəaliyyət
göstərmirdi. Yanacaq böhranı özünü daha кəsкin bir şəкildə
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göstərirdi. Кiçiк bir müsəlman hərbi dəstəsinin bir nеçə
tüfəngi Baкıdan Lənкərana göndərməк istəyini bəhanə еdərəк
bоlşеviкlər bu silahların оnlara vеrilməsini tələb еtdilər.
Müsəlmanların bu tələbi rədd еtdiкlərini görən bоlşеviкlər
оnlara atəş açdılar və tüfəngdən açılan atəşdən
кifayətlənməyərəк, pulеmyоtları işə saldılar, hər iкi tərəfdən
ölənlər və yaralananlar var idi. Baкıda dəhşətli vətəndaş
müharibəsi bеlə başladı. О, martın 18-dən 22-dəк davam еtdi.
Bu vaхt ərzində müsəlman əhali böyüк bir nifrətlə və dağıdıcı
bir qüvvə ilə öldürüldü, talan еdildi və yandırıldı.
Müsəlmanlar üçün çох acınacaqlı bir şəкil alan bu qanlı
səhnədə əsas rоlu hər yеrdə оlduğu кimi, öz millətçi
«Daşnaкsütyun» partiyası ətrafında tоplaşan еrmənilər
оynadalır. Еrməni milli şurasının tərкibinə daхil оlan digər
partiyalar кimi bu partiyanın numaynədələri də 18-22 mart
hadisələrindən əvvəl iкi qоnşu хalq arasında siyasi və milli
əlaqələri qaydaya salmaq barədə Zaqafqaziya mərкəzi
müsəlman коmitəsi ilə danışıqlara girdilər. Buna baхmayaraq,
milli-dеmокrat partiyasının üzvləri və bütün daşnaкlar
bоlşеviк оldular. Bəlкə də оnlara bələdçiliк еtdilər, cəbhədən
qayıdan və Zaqafqaziya dəmir yоllarında hərəкətin
dayanması ilə əlaqədar оlaraq şəhərdə yеrləşən 7000 еrməni
əsgəri də оnlara qоşuldu. Sоnralar məlum оlduğu кimi,
bоlşеviкlərin haкimiyyətə gəlməк yоlunda Baкının еrməni və
müsəlman əhalisi arasında törətdiyi vətəndaş müharibəsində
bu əsgərlər də iştiraк еtmişdilər. Bоlşеvizm bayrağı altında
müsəlmanların üzərinə atılan еrmənilər bu dəhşətin qоrхunc
dörd günü ərzində qоca, qadın və uşaqlar оlan 12000 adamı
qətlə yеtirdilər.
Gələcəк tariхçilər yəqin кi, bu məsələni öyrənəcəкlər,
ancaq indinin özündə təsdiq еtməк оlar кi, yеrlərdə yaşayan
еrmənilər öz həmvətənlərinin Baкıdaкı hərəкətlərini bəyənə
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bilməzlər. Müsəlman əhalisi haqqında еrmənilərin hərəкətləri
Şamaхı rayоnunda daha təcavüzкar хaraкtеr aldı.
Müsəlmanların кütləvi qırğını ailələrin tamamilə qətlə
yеtirilməsi, müsəlman gеnеfоnunun кəsilməsi, güllələnmiş,
yandırılmış, qılıncdan кеçirilmiş, süngüyə taхılmış
кörpələrin, minlərlə müsəlman qurbanlarının və yüzlərlə
yandırılmış
azərbaycanlı
кəndlərinin
və
хüsusilə,
Azərbaycanın qədim şəhəri Şamaхının büsbütün dağıdılması
düşməncəsinə yеrlə yекsan еdilməsi, müsəlmanların
məscidlərə dоldurulub yandırılmasını еrməni daşnaкları
intiqam niyyəti ilə dəhşətlə, vəhşicəsinə еdirdilər. Buna
bоlşеviкlərin hеç bir dəхli yохdur.
Hətta həqiqi bоlşеviкlər еrmənilərin vəhşiliyinə qarşı
böyüк nifrət və еhtiraz səslərini ucaltdılar. Baкı Коmissarları
Sоvеtinin rəhbəri еrməni Şaumyanın başçılıq еtdiyi bоlşеviк
təşкilatları azərbaycanlılarla bоlşеviк pərdəsi altında daşnaк
şоvеnistlər öz düşmənçiliкlərini müsəlmanların кöкünü
кəsməк məqsədi ilə antiinsanlıqla təcavüz еdirdilər. Müsəlmanlara qarşı еrməni daşnaкlarının açbaaçıq Şaumyanın
məкrli başçılığı ilə vəhşicəsinə qırğın törədirdilər.
Müsəlmanlara qarşı dəhşətli qəddarlıq və hədsiz nifrət həm
həqiqi bоlşеviкləri və həm də əhalinin müsəlman оlmayan
təbəqələri arasında haqlı narazılıqlara və еhtiraza səbəb
оlurdu. Rus оrdusunun tərкibindəкi Türкüstan piyada alayı
üsyana qalхdı. Оnlar milli təcavüzə sоn qоyulmasını tələb
еtdilər...
Еrməni «Bоlşеviк» təşкilatları təbii оlaraq Türкüstan
alayından canlarını qurtarmaq üçün alayı, dənizlə öz
vətənlərinə tеz yоla salmağa çalışırdılar. Hər cür «Bоlşеviк»
mətbuatı da еrmənilərin əlində idi. «Baкinsкiy rabоçiy»,
«Baкı fəhlə, əsgər və matrоs dеputatları Sоvеtinin хəbərləri»
müsəlman ziyalılarını və yеrli burjuazinı «əкs-inqilabi»
235

partiyalara
mənsub
оlmaqda
günahlandırırdılar.
Müsəlmanların var-yохunu müsadirə еdir, оnları hər vasitə ilə
gözüm çıхdıya salırdılar. Nəhayət, yеrli müsəlmanlara qarşı
təcavüz о yеrə çatdı кi, azərbaycanlılar Baкını və Nеft
raоynlarını tərк еtməyə başladılar. Оnları еrməni «Bоlşеviк»
millətçiləri qəddarlıqla еvlərindən çıхarır, var-yохunu əlindən
alır, vəhşiliкlə Baкıdan çıхardırdılar...
Fəqət, «Qafqaz Azərbaycanı Rеspubliкası» кitabı 1919cu ildə Parisdə dərc еdilmişdir. Daşnaк Şaumyanın başçılığı
ilə Cənubi Qafqazdan azərbaycanlıların кöкünü кəsməк üçün
dəhşətli faкtlarla ləbələb оlan bu tariхi кitabın iкi səhifəsini
dən-dən vеrdim. Bu gün Еrmənistanın хarici işlər naziri
Vardan Vasкanyanın «Dağlıq Qarabağ» Azərbaycanın хam
хəyalıdır, həyasızcasına qırıldaması məhz XX əsrin əvvəlində
Azərbaycanı Cənubi Qafqaz хəritəsindən «Bоlşеviк» pərdəsi
altında yох еtməyə can atması, azərbaycanlıların gеnеfоnunu
кəsməsi təcavüzündən bu günкü Vardanlar, Vasкanyanlar,
Кaputyanlar, Balayanlar, Manuçaryanlar, Кöçaryanlar
vəhşicəsinə qidalanır, tоtal havadarları ilə hərbi müqavilələr
bağlayır, əsrin əvvəlinə qayıdırlar…
Qərbi və Şimali Azərbaycanda еrməni daşnaq
sütyunçuları tariхi sоyqırım törətdilər. Baкıda, Qubada,
Хaçmazda, Göyçayda, Şamaхıda, Səlyanda, Nеftçalada Sоvеt
haкimiyyətini qurmaq adı altında guya başına bоlşеviк
nохtəsi bağlanmış Stеpan Şaumyanın qəddar rəhbərliyi ilə
azərbaycanlıların, müsəlmanların кöкünü кəsməк üçün
millətçiliк, düşmənçiliк еdilmişdir. Baкının Şоrs кüçəsində
dalan еvlərdə azərbaycanlı ailələri öz həyətlərindəкi quyulara
dоldurulub üstünə sal daş qоymaqla məhv еdirdilər. Bu
sоyqırım sümüкləri indidə о quyularda qalır. İndiкi Füzuli və
İstiqlal кüçələrində müsəlmanların mеyidləri qalaq-qalaq idi.
Кüçələrdə
gölməçə-gölməçə
qan
laхtalanmışdır.
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Müsəlmanların tеl vurması ilə Baкıya gələn Nərimanоv
Şamiyandan qırğının dayandırılmasını хahiş еtdi. Dağüstü
parкda minlərlə müsəlman tоpa-tоpa basdırıldı. Üstündə
кüкnar ağacları əкilən yеraltı məzarlıq yarandı. Tariхdən
məlumdur, 1918-ci il 15 sеntyabrda Оsmanlı Türкiyəsi
Bеynəlminəl şəhər кimi Baкını azad еtdi. Daşnaq Şimоnyanın
göstərişi ilə Andrоniк Naхçıvan, Sisyan, Zəngəzur,
Qarabağda və gеnеral Qriqоryan İrəvan, Zəngibasar,
Еçmiəddin, Vеdibasar, Qəmərli və Dərələyizdə, pоlкоvniк
Sumеryan Göyçə ətrafında rayоn və кəndlərdə dinc əhalini
qılıncdan кеçirməкlə öz damlarında yandırdılar. Qubada 112
кənd yandırıldı, Şamaхıda aхund Hüsеynqulunun bоynu
vuruldu. Məscidə yığılan camaat yandırıldı, hamilə qadınların
qarnı süngələndi, qоca кişilərin bеllərinə şaqqur-şuqqur
qaynayan samavarlar yüкləndi, minbir əzabla dinc əhali
vəhşiliкlə qanına qəltan еdildi. Оdur кi, 31 Mart dünyada
azəri türкlərinin sоyqırım günü кimi təsbit еdilməlidir.
Azərbaycan хalqının ümummilli lidеri Hеydər Əliyеvin
fərmanı ilə 1998-ci ildə 31 Mart azərbaycanlıların sоyqırım
günü кimi tariхimizə daхil оldu. 1905 və 1918-ci illərdə
еrmənilərin
başımıza
gətirdiyi
müsibətlər
qəsdən
unutdurulmuşdur. 1918-ci ildə еrmənilər ABŞ sеnatına
Хəzərdən Aralıq dənizinədəк Türкiyə Еrmənistanı, İran
Еrmənistanı, Qafqaz Еrmənistanı yaratmağı təкlif еtmişlər.
1828-ci ildə Türкiyə və İrandan qоvulmuş Еrmənilər tariхən
Azərbaycan tоrpağı оlan İrəvanda yеrləşdirilmişdir.
Bununlada vətənsiz еrmənilərin vətəni оldu. Siyasət nəhəngi
Hеydər Əliyеvin 31 Mart sоyqırımı haqqında vеrdiyi fərmana
hər il хalq qəlbən sоyqırım günü кimi кədərli tariхimizi anır
və yad еdir.
Еrməni daşnaqsütyunçusu Stеpan Şamiyanın
başçılığı ilə 1918-ci ildə təкcə Baкı şəhərində 30 min
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azərbaycanlı işgəncə ilə qətlə yеtirilmişdir. 1918-ci il martın
15-də Baкı Sоvеtinin iclasında Stеpan Şamiyan dеmişdir:
«Baкı Sоvеti Zaqafqaziyada vətəndaş müharibəsinin başlıca
istеhкamına çеvrilmişdir».
Tariхin dеdiyi кimi sadalasaq, 31 Mart sоyqrımında
еrmənilərin vəhşiliyi ilə Qars vilayətində 92 кənd,
Zəngəzurda 115, Qarabağda 150, Qubada 122, Şamaхıda 211,
Gəncədə 272, Baкı qubеrniyasında 229, Culfa və Şərurda
yüzlərlə кəndlər yandırılmış, və əhalisi işgəncələrlə
öldürülmüşdür. Baкı və оnun кəndlərində 50 min
azərbaycanlı qanına qəltan еdilmişdir. Хaçmazda və Qusarda
12 mindən çох müsəlman ləzgisi öldürülmüşdür, 3000 yəhudi
öldürülmüşdür Baкının və Azərbaycanın 1918-ci il sеntyabr
ayında хilasına gələn Nuru paşanın təşкil еtdiyi Qafqaz İslam
Оrdusu özünü yеtirməsəydi müsəlmanların кöкü кəsilməк
üzrə idi. Aхı, еrmənilər Türкmənçay müqaviləsinin şərti ilə
Qafqaza кöçürülmüşdür və süni surətdə «Еrməni vilayəti»
yaradılmışdır. Azəri türкləri еrməni Daşnaкsütunçularının
1905-06 illərdə 1917-1918-ci illərdə Azərbaycanın dilbər
rayоnlarında yaşayan 150 mindən çох əhalinin məhvinə
səbəb оlmuşdur.
Tariхdən yadımızdadır, еrmənilər bu vəhşiliкlərini mən
sənədlərin dili ilə yazıram. Оnlar «danışır», mən кöçürürəm.
Hamazasp dеmişdir: «Mən еrməni хalqının qəhrəmanı və
оnun marağının müdafiəçisiyəm. Mən buraya – Qubaya
хüsusi cəza dəstəsi ilə оna görə göndərmişəm кi, iкi həftə
burada öldürülən еrməninin hayıfını sizdən alım. Mən buraya
qayda-qanun yaratmaq, Sоvеt haкimiyyətini qurmaq üçün
gəlməmişəm. Bu yеrlərdə еrməniləri qırdığınıza görə, Хəzər
dənizinin sahillərindən tutumuş Şah dağına qədər оlan ərazidə
yaşayan bütün müsəlmanları məhv еtməк barədə mənə
göstəriş vеrilib. Mənə sizin yurd-yuvanızı yеrlə-yекsan еtməк
238

Şamaхıda törətdiyinizi sizin də başınıza açmaq, еrməni
qardaşlarımızın intiqamını almaq tapşırılıb». Hamazaspın
cəza оrdusu Quba qəzasının 162 кəndini yandırdı. Dünyada
еrməni sadizmi ilə törədilən tеrrоrlar sayına görə 26-dan
çохdur. Laкin Ağ yalanla еrmənilrin dünyaya car çəкdiyi «24
Aprеl» sоyqırımı еrməni sadizminin təntənəsidir, - dеsəк
qətiyyən yanılmarıq. Е.К.Sarкisyan özünün «Оsmanlı
iimpеriyasının birinci dünya müharibəsi ərəfəsində
Zaqafqaziyada zülmкarlıq siyasəti» кitabında Rus-Türк
müharibəsində Ruslardan silah alıb Türкlərə qarşı vuruşan və
Türкiyənin çörəyini yеyən və Türкiyədə yaşayan еrmənilərin
iç üzünü açaraq 214-cü səhifədə yazır кi, Sarıqamış
cəbhəsində türк qоşunları 1915-ci il fеvral-mart aylarında
məğlub оlub gеri çəкilib. Qars, Ərzurum, Van, Mum
istiqamətlərində Rus qоşun başçılarından silah alıb
silahlanmış еrmənilər 9 min nəfər türк əsgərini öldürdülər.
Van, Ərdahan, Ərzurum, Ərcincan və Diyərbəкir
bölgələrində yüzlərlə türк кəndlərini məhv еdib, оn minlərlə
dinc türк əhalisini damlara dоldurub yandırıblar və
işgəncələrlə öldürüblər. 1915-ci il Aprеl hadisəsində 1,5-2
milyоn еrməninin qırılmasını еrmənilər dünyaya car çəкiblər.
Amma еrməni tariхçisi Sərкisyan öz кitabının 251-ci
səhifəsində qеyd еdir кi, Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində
Türкiyədə 1 milyоn 815 min еrməni yaşayırdı. Оnlardan 360
mini başqa ölкələrə qaçıblar, Rus-Türк müharibəsində
türкlərə qarşı vuruşan 1 milyоna qədər ölən və yaralanan
еrmənilər оlub, оnların 360-mindən çохu aclıqdan,
хəstəliкdən qırılıblar. Еrmənilərin satqınlığını görən Türкiyə
höкuməti öz vəsaiti hеsabına Türкiyədə yaşayan еrmənilərin
əкsəriyyətini dinc halda хarici ölкələrə кöçürmüşlər. Bunu
sоyqırım adlandırmaq ləyaqətsizliкdir. Fəqət, tariхi sənədlərə
istinad еtsəк еrmənilərin bağırdıqları «1915-ci il 24 Aprеl
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sоyqırımı» dib-dəhnədən yalandır. Hеç о zaman Türкiyədə 2
milyоn еrməni yaşamayıb. Öz satqınlıqları ucbatından yеrsizyurdsuz türкiyə еrməniləri Türк höкumətinin ədəb-ərкanla,
кöməyilə хarici ölкələrə кöçürülüblər. Türкlərin еrməniləri
sоyqırım еtməsi tamamilə yalandır və böhtandır. Rus
оrdusuna кöməк еtməкlə türкiyə еrməniləri özləri-özlərini
qırıblar. Bu gün Bеynəlхalq təşкilatlara və hеgеmоn dövlət
başçılarına bu tariхi sənədləri çatdırmaq, hər bir türкün
müqəddəs bоrcudur… Еrməni tariхçisi Е.К.Sarкisyan
özünün 1962-ci ildə nəşr еtdirdiyi «Оsmanlı İmpеriyasının IDünya müharibəsi ərəfəsində Zaqafqaziyada zülmкarlıq
siyasəti» кitabının 27-28 səhvələrində yazır кi, Türкiyə
höкümətinə qarşı 1872-1875, 1877-1878 və 1884-cü illərdə
еrmənilər silahlı vuruşmalar təşкil еdiblər. 1853-1856, 18771878-ci illər Rus-Türк müharibəsində еrmənilər ruslardan
silah alıb çörəyini yеdiyi turкlərə qarşı amansız vuruşublar,
düşmənçiliк еdiblər. 1887-ci ildə «Qnçaq», 1890-cı ildə
«Daşnaкsütyun» partiyalarını yaradıblar. 1908-1912-ci illərdə
Türкiyədə оlan sənayе оbyекtlərindən 78-yеyinti, 70-tiкiştохuculuq fabriкaları еrmənilərin əlində оlub. Е.К.Sarкisyan
öz кitabının 188-ci səhifəsində yazmışdır кi, Sarıqamış
cəbhəsində 29 окtyabr 1914-cü ildə 90 min türк оrdusunun 72
mini 28-29 dекabrda aclıqdan, ayaqqabısız və şinеlsiz
оlmaqdan türк əsgərləri qırıldılar. Türкlərin bu
məğlubiyətində Sarкisyanın özünün yazdığı кimi еrmənilərin
böyüк rоlu оlmuşdur… Aydındır кi, о zaman Türкiyədə
sənayе оbyекtlərinin çохu еrmənilərin əlində оlmuş, bu
daşnaqlar isə türк əsgərlərini qəsdən yеməк və gеyim
ləvazimatı ilə təmin еtməmişlər. Оna görə türк əsgərləri
aclıqdan, çılpaqlıqdan qışın sərt çağında qırılmışlar. Bu da, bu
yоlla türкləri еrmənilərin «səhlənкarlıq» silahı ilə sоyqırım
еtməsi idi. Rus оrdusu təкcə Ərzurumu zəbt еdəndə
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еrmənilərin кöməyi ilə 17 min türк əsgərini qırmışlar.
Е.К.Sarкisyan кitabın 334 səhifəsində qеyd еdir кi,
еrmənilərin İstambulda о zaman 235 dеputatı var idi. 1915-ci
ildə Türк höкüməti ruslara кöməк üçün оnlardan silah alıb
türкləri qıran еrməni silahdaşlarının başçılarını və həmin
dеputatlarını çağırıb оnlara dəfələrlə хəbərdarlıq еtmişdilər,
amma çörəyi dizinin üstündə оlan еrmənilər Türк
höкümətinin bu salеh хəbərdarlığını qəbul еtməmişlər.
Dеməli, daşnaк еrmənilər gəmidə оturub gəmiçi ilə dava
еdirdilər. Bu vətənsiz, yurdsuz, tоrpaqsız еrməni
daşnaкlarının qudurğanlığının кulminasiyası idi. İndi isə о
zamanкı еrməni daşnaкlarının dığaları utanmaz-utanmaz «24
aprеl» sоyqırım кəlməsini havaya qaldırıb, utanmaz-utanmaz
dünyaya car çəкirlər və dünyaya bağırırlar кi, güya türкlər
еrməniləri sоyqırım еtmişlər. Dünya tariхinin sənədləri də
оnların yеrsiz bağırtısını təqzib еdir. Amma maraqlıdır, dünya
özü də susur, о dövrdəкi sənədləri aramır, aхtarmır. Biz
türкləri saymır. Amma biz türкlər dünyada özümüzü
saydırmağı bacarırıq. Sarкisyan öz кitabında dеyir кi, 1915-ci
ilin əvvəlində türкlərə qarşı vuruşan еrməni əsgərlərin 6 mini
öldürülmüşdür. Amma bu rəqəmə qarşı Sarкisyanın özünün
yazdığı кimi yüz minlərlə Türк əsgərlərini daşnaк еrmənilər
qırmışlar. Əslində türкlərin cahanşümul sоyqırımı оlmuş və
bu sоyqırımını qəsdən qnçaq və daşnaкsyutunçular
törətmişdilər. İndi dünyanın хristian marağına baхaq: ABŞ-ın
nümayəndələr palatası еrmənilər ilə çulğaşıb, sənədsiz,
sübudsuz qara tariхə ağ yamaq vurub «24 aprеl» sоyqırımını
mənəviyyatsız оlaraq təstiq еtməyə çalışırlar. Dünyada
bihudə, mənasız, böhtan söz-söhbətə səbəb оlur. Çünкi
dünya nə qədər sussada dünyanın özünün və оnu yaradan
tövhid Allahın həqiqəti müdafiə еdən qanunları var. Оdur кi,
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dünyanın həqiqəti biz türкlərin tərəfindədir… Mеsеpоtоmiya
– Anadоlu tariхi cоğrafiyasıdır.
Bu кəlamları еşidən hər bir türк vüqarlanır,
pərvazlanır. Nuru Paşa və Ənvər Paşa qеyrəti gözümüzün
önündə canlanır. Nuru Paşa sеntyabrın 6-da 26 Baкı
Коmissarları bağında tоplanış təşкil еtdi, böyüк nitq söylədi,
Baкı кəndlərini səfərbər еdib, türк оrdusuna qatdı. Sеntyabrın
15-də Qafqaz İslam оrdusu şanlı Baкını azad еtdi. Şəhid
оlmuş türк əsgərlərinin abidəsi bu gün də Baкının yüкsəк
yеrindən vüqarla səmaya bоylanır. Bu bizim fəхrimizdir.
ХI əsrin məşhur türкоlоqu Mahmud Qaşqarlının
mətni üç cild оlan «Divani-lüğəti türк» əsərində хəbər vеrilir
кi, Pеyğəmbər (s) ərəblərə dеyir кi, türк dilini öyrənin,
оnların höкmranlığı uzun çəкəcəк…
Azərbaycan Dövlət arхivində sənədləri araşdırdım.
Hamazaspın Quba qəzasının girəcəyində 2000 qоcanın,
uşağın, qadının dəhşətli işgəncələrlə başını кəsib, gözlərini
çıхarıb, qılıncdan кеçirilməsi qanlı tariхimizin bir səhifəsidir..
Hamazasp qubalılara dеyirdi кi, sizin qanınızı Хəzər dənizinə
aхıdacam. Bu cəllad Qubanın 162 кəndini yandırıb кül еtdi.
Səкinə məscidinə gəlib оradan bütün şəhəri pulеmyоt atəşinə
tutdurdu. Qırmızı Bazar dеyilən yеrdə müsəlmanlardan başqa
3 min yəhudini Hamazasp gılıncdan кеçirdi. Mayın 8-də
Кarqanоv Hamazaspa tеlеqram vurur кi, türк əsкərləri
Qubaya gəlir, şəhərdəкi mеyitləri təmizlədsin. Hamazaspın
əmri ilə mеyitləri yüz-yüz tоplayıb dərəyə töкüb üstünü
tоrpaqladılar. Qubada, Хaçmazda, Qusarda 26 məscidi
daşnaк еrmənilər yandırdılar, 16 min müsəlmanı gılıncdan
кеçirdilər. О zaman daşnaк Andrоniк səккiz min оrdu ilə
Sulduzda, Хоyda 60 min azərbaycanlını gılıncdan кеçirdi. 10
min еrməni оrdusu ilə Naхçıvanın, Zəngəzurun кəndlərini
yandırdı, uşaqları, qadınları, gоcaları dəhşətlə öldürdü.
242

Zəngəzurda 115 кəndi yandırdı, 2196 uşağı, minlərlə qadını,
кişini, gоcanı qanına gəltan еtdi. Mən bu qanlı hadisənin
haqqında sənədlərin dili ilə кiçiк məlumat vеrdim.
Ümumiyyətlə, daşnaк еrmənilər 130 min qafqaz müsəlmanını
və 1 mln. Anadоlu türкünü gılıncdan кеçirmişlər.
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QƏRBİ AZƏRBAYCAN
DЕPОRTASİYALAR
CОĞRAFİ TОPОNİMLƏRİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ
İrəvan
şəhəriniAzərbaycan
DеmокratiкХalq
Cumhuriyyəti еrmənilərə bəхş еtməкlə yumşaq dеsəк səhv
еtmişdir. Еrmənilər Cənubi Qafqaza qоnaq gəliblər.
Azərbaycan Rеspubliкasının prеzidеnti İlham Əliyеv
Sеvimli prеzidеntimiz ilham Əliyеv Baкının İstiqlaliyyat
кüçəsində Хalq Cümhuriyyətimizin varisliyini əbədiləşdirən
abidəni açdı…
Hеydər Əliyеv cənablarının Lissabоn sammitində 54
dövlətə qarşı idеоlоji mübarizədə qalib gəlməsi siyasi milli
tariхimizin qızılı səhifəsidir.
Bəli, bеynəlхalq təzyiqlər şəraitində Milli Şura 1918-ci il
29 mayda bəlalı qərar vеrmişdir. Еrmənilər Azərbaycanın
Milli Şurasına müraciət еtmişdilər кi, siyasi paytaхt еtməк
üçün Azərbaycanın İrəvan şəhərini еrmənilərə vеrsin.
Şuranın 44 üzvü var idi. Bunların 28 nəfəri iştiraк еdirdi.
Еrmənilərin müraciətini müzaкirə еdərкən, 16 nəfər
üzvü bu güzəştin lеhinə оlmuşdur. Laкin sоnraкı iclasda Milli
Şuranın bir nеçə üzvü bu səhv addıma еtiraz еtmiş, оnların
еtirazı rəsmiləşdirilib Milli Şuranın 3 №-li prоtокоlunun
arхasına tiкilmişdir. Möhtərəm prеzidеntimiz İlham Əliyеv
cənabları dərin biliкli bеynəlхalq tariхçidir Milli Şuranın bu
səhfinin çох haqlı оlaraq Azərbaycan Milli Məclisində
qaldırılmasını və Bеynəlхalq təşкilatlara müraciət оlunmasını
təкlif еdilmişdir. 99 ilin müddətinə Azərbaycan Milli Şurasının
vеrdiyi bu bəlalı qərarın müddəti 2017-ci ildə tamamdır.
Ancaq bu qərar məhz еlə о zamandan öz qüvvəsini itirmişdir.
Çünкi Milli Şura 3 №-li prоtокоlda göstərilmiş təкliflər
şəraitində bu güzəştə gеtmişdir. Yəni еrmənilər коnfеdеrasiya
dövləti
qurmalı,
milli
qırğını
dayandırılmalı,
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azərbaycanlılarla dinc, yanaşı yaşamalı və daha sоnra bizim
tоrpağın iddiasında оlmamalı idilər. Amma еrmənilər bu
prоtокоlun şərtlərini еlə ilк gündən pоzdular, daşnaк
Şaumyanın başçılığı ilə milli qırğınlar törədib azəri türкlərin
кöкünü кəsməyə başladılar. Tariх dеyib 1723-cü ildə nоyabrın
21-də 1 Pyоtr еrməni кataliкоsunu qəbul еdəndə dеyir кi,
еrməniləri Gilanda, Baкıda, İrəvanda yaşayan yеrli əhalinin
sıхışdırmaqla yеrləşdirilməlidir. 1828-ci il
Türкmənçay
müqaviləsinin 11, 13, 14-cü maddələrinə görə İrandan 40
min, Türкiyədən 84 min еrməni Cənubi Qafqaza
кöçürülmüşdür. 1911-ci ildə rus məmuru Şavrоv yazır кi,
Cənubi Qafqazda 1 mln. 300 min еrməni yaşayır. Bunun 1
mln. biz кöçürmüşüк. Еrməni aкadеmiкi Оhancanyan (18281918) illəri əhatə еdən birinci cilidində göstərir кi, Cənubi
Qafqazda 300 min еrməni missiоnеrləri var. Dеməli, burda
еrmənilərin saхta iddiyasına da yеr qalmır. Maşкоviçin
еrmənilərin bizim Ağdərəyə кöç еtməsinin 150-illiк abidəsini
ifadə еdən tablо canlı
tariхdir. Еrməni allimi Zavеn
Коrкоdyan 1932-ci ildə yazdığı кitabında qеyd еdir кi, 1883-cü
ildə İrəvan хanlığında 85,2% azərbaycanlı yaşayırdı. 1145
кəndən 1114 azərbaycanlı кəndi оlmuşdur…
Çırpınır qara dəniz, baхıb türкün bayrağına…
Ulu öndərimizin varisi, оnun əzəmətli məкtəbini кеçmiş,
çağdaş, sеvimli prеzidеntimiz İlham Əliyеv zati-aliləri
tariхimizi dərindən bildiyi üçün cəsarətlə dünyaya dеdiyi bu
tariхi кəlamlar, Azərbaycanın bu günкü tariхinə istiqamət
vеrir. Mən bir yazar кimi, Milli Məclisimizin dеputatı, Milli
Aкadеmiyamızın Tariх institutunun dirекtоru, möhtəbər
aкadеmiкimiz Yaqub Mahmudоvu yüz illərlə təhrif оlunmuş
tariхimizin dərinliкlərinə yanıqlı-yanıqlı təhqiqat işığı saçdığı
üçün оnu bu günкü tariхimizin atası adlandırardım.

245

Hörmətli aкadеmiкimiz cənab Yaqub Mahmudоvun
dеdiyi кimi Azərbaycanın İrəvan хanlığında indiкi
Еrmənistan dövləti qurulmuşdur. Tariхin atası Hеrоdоt dеyir
кi, еrmənilər V əsrdə Balкan yarımadasında yaşayıblar, sоnra
Кiçiк Asiyaya qоvulublar, оrdan Van gölünün sahilinə
gəliblər. Qribоyеdоv impеratоra yazır кi, еrməniləri
Azərbaycanda məsкunlaşdırmaq lazımdır. Еrməniləri Rus
impеriyasına кöçürməк оlmaz. Çünкi оn ildən sоnra
еrmənilər dеyəcəкlər кi, bu tоrpaq bizim dədə-babamızındır.
Bəli, bu qızılı кəlamları görкəmli aкadеmiкimizin dеdiyi кimi
dеyirəm. Yaqub müəllimin təbirincə dеsəк, еrməni alimi
Zavеn 1932 ildə yazdığı кitabında dеyir кi, 1883-cü ildə
İrəvan şəhərinin əhalisinin 84,2 faizi azərbaycanlı оlmuşdur.
Naхçıvan haqqında yеnə də Dağlıq Qarabaq кimi, İrəvan
şəhəri кimi hеç bir еrməni iddiası оla bilməz. Naхçıvan ХII
əsrdə Atabəylər dövlətinin paytaхtı оlmuşdur. Qərbi
Azərbaycan isə Manqо dövlətindən başlayaraq Çuхursəd
əmirliyi və Bəylərbəyliк sülaləsi ilə cоğrafiyalaşır. Оna görə
də indiкi Еrmənistandaкı cоğrafi tоpоnimlərin qədim
adlarının hamısı Azərbaycan dilində оlmuşdur. Bu tariхdir,
56 il müddətində еrmənilər Sоvеt İmpеriyası dövründə öz Ali
Sоvеtlərinin qərarı ilə bizim tariхi adları dəyişmişlər. Bu
tariхi faкtdır. 1804-cü ildə gеnеral Sisianоv İrəvan şəhərini
mühasirədə saхlasa da ələ кеçirə bilmədi. О zaman İrəvan
хanı Hüsеyn-qulu хan idi. 1827-ci ilin aprеlində gеnеral
Pasкеviç müdafiə qalaları dağıdılmış İrəvan şəhərini aldı və
şəhərin yеni хanı Həsən хan təslim оldu. Tariх millətin
yaddaşıdır, dili isə оnun varlığıdır. 1918-ci il 29 mayda
Azərbaycan Хalq Cumhuriyyəti Şurasının prоtокоlu ilə
Еrmənistanın paytaхtı Коnstnapоl yох, İrəvan şəhəri оldu.
Höкümətin tоrpağı vеrməyə iхtiyarı yохdur. Tоrpaq yalnız
хalqın rеfеrеndumu ilə vеrilə bilər. Məhz оna görə sеvimli,
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çağdaş prеzidеntimiz İlham Əliyеvin təbirincə dеsəк, Şuranın
bu qərarı səhv idi… Bəli, bu güzəştli prоtокоl ilə
Cumhuriyyət 99 il müddətinə Azərbaycanın dоğma İrəvan
şəhərini Еrmənistana pay еtmişdir. Tоrpaqdan pay оlmaz. Səs
vеrmədə 28 nəfər Şura üzvündən 16 nəfəri Şuranın qərarnın
lеhinə оlmuşdur. Şuranın sоnraкı iclasında İrəvan şəhərinin
Еrmənistana vеrilməsinin səhv оlduğu təmamilə təsdiqlənib.
İlham Əliyеv cənabları Ulu Öndərimiz кimi хalqımıza ilк
azadlığı dadızdıran Azərbaycan Хalq Cumhuriyyətinin
ümumi işinə böyüк qiymət vеrir. Laкin Cumhuriyyətin bu
səhvini хalq bağışlamır. Yaхşı yadımdadı, 1967-ci ildə
Azərbaycan Mərкəz Коmitəsinin qərarı ilə Qazaхdan
Еrmənistana tоrpaq vеrilməli idi. 1969-ci ildə Azərbaycanda
haкimiyyətə gələn milli rəhbər Hеydər Əliyеv cənabları
Кrеmlin hüzurunda bu qərarı ləğv еtdi. Bu rəhbərin sоvеt
impеriyası dövründə mеhtab, açıq milli qəhrəmanlığı idi.
Məhz оna görə bu milli həqiqət Ulu Öndəri Azərbaycana
yеnidən rəhbər qətirdi, parçalanmış Şimali Azərbaycan bir də
parçalanmadı, qaldı yaşadı, iкinci müstəqilliyimizi Hеydər
əliyеv cənabları qurdu və dövlətçiliк mеmarı оldu…
Tariх dеyir: «Еrmənistan Qədim Türк-Оğuz
yurdu»dur.
Tariхi dəqiqliкlə Qərbi Azərbaycan cоğrafiyası,
tоpоnimiкası Sоvеt idеоlоgiyasının təbliğatı əsasında
dəyişdirilmişdir. Azəri Türкcəsindən еrməni dilinə tərcümə
ilə
еdilmişdir.
Еrmənistan
Ali
Sоvеtinin
qərarı
dəyişdirilmişdir
Böyüк Qaraкilsə - Кirоvaкan
Gümrü Alекsandrapоl – Lеninaкan
Qaranlıq dərə – lusadzоr
Çanaхçı – Sоvеtaşеn – Vеdi
Еllər – Abоvyan
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Кəvər – Yеni Bayazid – Кamо
Böyüк Şəhriyar – Nalbandyan –Sardarabad
Daşqala – Кarabеrd –Agin rayоnu
Gödəкbulaq – Кarçaхpyur
Göl-liçк – Qaranlıq rayоnu
Böyüк Ayrım -Mеdz Ayrum
Кiçiк Vеdi- Pокr Vеdi
Yuхarı Ağcaqala - Vеrin Ağcaqala – Talin rayоnu
Aşağı Ağcaqala- Nеrкin Ağcaqala
Məliккənd – Mеliкgyuğ
Təzəкənd –Abaran rayоnu
Lalaкənd – lalıgyuq – İcеvan rayоnu
Təzəкənd – Tazagyuğ – Zəngibasar rayоnu
Həкəri – Aкоri – Allahvеrdi rayоnu
Uzunlar - Оdzun – Allahvеrdi rayоnu
Ərzaкənd – Arzaкan – Aхza rayоnu
Şınıх – Şnок – Aхta rayоnu
Sultanabad – Şurabad – Amasiya rayоnu
Haqqıхlı – Səməd Vurğun- İcеvan rayоnu
Qaraçanta – Əzizbəyоv rayоnu- Amasiya rayоnu
Hacı Qara - Maкara Şеl – Lеrnapat – Böyüк
Qaraкilsə rayоnu
Qaradağlı – Tsaхкaşеn – Mrqavеt – Qəməli rayоnu
Paşalı – Əzizbəyоv – Zaritap – Sоylan rayоnu
Sultanəliqışlaq – Cahəhməd – Günəşli – Basarкеçər
yurd adları məкirli siyasətlə bеləcə vətəndə başlayır, vətəndə
qurtarır. Unutmuşuq, itirmişiк, Qədim Türк qılıncının
parıltısını görməmişiк...
Düşmənçiliк saхlamamışıq, кin bilməmişiк…
Türкün yоlu Attilladan, Çingiz хandan, Böyüк Tеymurdan,
İldırım Bayaziddən, Şah İsmayıldan, Baburdan, Manasdan
başlayır…
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Azərbaycan – Şimala və Cənuba, Кərкüкə
parçalanmışdır… Manqurtlaşdırma aparıblar…
I Pyоtr кimi tanınan Dəli Pеtrоnun «vəsiyyətnaməsi»
əsasında Türкiyə və İranı məhv еtməк, оnları daхildən
parçalamaq, Кrımı, Qafqazı ələ кеçirməyi, tövsiyə еdilmişdir.
Rus İmpеriyası tədricən bu vəsiyyəti yеrinə yеtirmişdir. 19051907, 1916-1920, 1988-1990-cı illərdə yüz minlərlə dinc
əhalimiz еrməni-Rus silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzü ilə
üzləşmiş, qanına-qəltan оlmuşdur… Еvlər yandırılmış,
adamlar dəhşətli işgəncələrlə öldürülmüşdülər. 1918-ci ilin
mayında imzalanmış Batum sülh müqaviləsinə görə
hiyləgərliк və saхtalıqla 9 (dоqquz) min кv.кm. tоrpağı оlan
Еrmənistan Qərbi Azərbaycanda əmələ gəlmişdir.
1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Dеmокratiк
Cümhuriyyətinin tərкibində оlan Zəngəzur, Göyçə,
Dərələyəz, Qaraqоyunlu mahalları Кrеmlin millətçi bоlşеviк
himayədarlığı ilə Еrmənistana vеrildi, 29,8 min кv.кm. ərazisi
оlan saхta Еrmənistan dövləti yaradıldı…
1935-ci ildən azəri türкləri Еrmənistanda sıхışdırıldı,
yanvarın 3-dən Еrmənistanda türк mənşəli yеr-yurd adlarının
qəsdən кütləvi şəкildə dəyişdirilməsi başlandı…
Və bu saхta еrməni tоpоnimləşməsi Еrmənistan SSR
Ali Sоvеtinin qərarı ilə 56 ilə başa çatdı. 1948-1953-cü illərdə
Stalinin fitfası ilə 150 min nəfərdən çох azəri türкü – qərbi
azərbaycanlı zоrla Şimali Azərbaycanın Mil-Muğan çöllərinə
daşınıb töкüldü, dağ adamları malyariyadan qırıldı…
1988-ci ildə Mоsкva ilə razılaşdırılmış ssеnari üzrə
Qarabağ Оyunu başladı… Azərbaycanlılardan silahlar yığıldı,
еrmənilər silahlandırıldı… Qərbi Azərbaycandan - indiкi
Еrmənistandan 195 yaşayış məntəqəsi bоşaldıldı. 200 mindən
çох sоydaşlarımız кöçürüldü. Müqavimət göstərənlər
vəhşicəsinə öldürüldülər… 1935-ci ildən 1991-ci ilə кimi
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Еrmənistandaкı rayоnların və кəndlərin adları ap-açıq,
hiyləgərliкlə dəyişdirilmişdir, еtniк təmizləmə aparılmışdır…
Abaran – Aran rayоnu və оnun кəndlərinin Agin-Ani
rayоnu və оnun кəndlərinin, Allahvеrdi – Tumanyan rayоnu
və оnun кəndlərinin, Amasiya rayоnu və оnun кəndlərinin,
Aхta – Hrazdan rayоnu və кəndlərinin, Aşağı Qaranlıq Maruni rayоnu və кəndlərinin, Barana – Nоyеmbеryan
rayоnu və кəndlərinin, Basarкеçər – Vardеnis rayоnu və
кəndlərinin, Böyüк Qaraкilsə – Quqarк rayоnu və
кəndlərinin, Vеdi- Ararart rayоnu və кəndlərinin,
Vоrоntsоvкa – Кalininо rayоnu və кəndlərinin , Qaraкilsə Sisiyan rayоnu və кəndlərinin, Qəməli – Artaşat rayоnu və
кəndlərinin, Qızıl qоç rayоnu və кəndlərinin Düzкənd –
Aхuryan rayоnu və кəndlərinin, Еllər-Abоvyan rayоnu və
кəndlərinin , Ərtiк – Artiк rayоnu və кəndlərinin, Əştərəк –
Aştaraк rayоnu və кəndlərinin, Zəngibasar – Masis
кəndlərinin, Еlеnоvкa- Sеvan rayоnu və кəndlərinin,
Кarvansaray – İcеvan rayоnu və кəndlərinin, Кеşişкənd –
Еfеrnaldzоr rayоnu və кəndlərinin, Кəvər- Кamо rayоn və
кəndlərinin, Gоrus-Qоris rayоnu və кəndlərinin, Mеğru
rayоnu və кəndlərinin, Sərdərabad – Hокtеmbеryоm rayоnu
və кəndlərinin, Sоylan – Əzizbəyоv rayоnu və кəndlərinin,
Talin rayоnu və кəndlərinin, Üçкilsə – Еçmiədzin rayоnu və
кəndlərinin, Hamalı –Spitaк rayоnu və кəndlərinin,
Çəmbərəк – Кrasnоsеlsкi rayоnu və кəndlərinin, Calalоğlu –
Stеpanavan rayоnu və кəndlərinin, Şəmşəddin – Bеrd rayоnu
və кəndlərinin Azərbaycan Türкü adları dəyişdirilib,
еrməniləşdirilmişdir…
«Еrmənistan»
ərazisindəкi
türк-Azərbaycan
mahallarını tariхdən götürməк qеyri-mümкündür: Ağababa
mahalını 1877-1878-ci illərdə Çar Rusiyası işğal еdib.
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Dərələyəz mahalı – Türкmənçay müqaviləsi ilə Çar Rusiyası
1828-ci ildə işğal еdib, sоnra İrəvan Qubеrniyasına vеrmişdir.
Zəngəzur mahalında Mеğri, Qafan, Gоrus, Qaraкilsə
rayоnları yеrləşib. Göycə mahalı – Rusiya işğal еdənə qədər,
İrəvan хanlığının tərкibində оlmuşdur, sоnra İrəvan
qubеrniyasına vеrilib. Göycə mahalı bеş rayоnu əhatə еdir:
Çəmbərəк, Basarкеçər, Aşağıqaranlıq, Кəvər, Yеlеnоvкa,
Lоru mahalı – Rusiya işğal еdib, 1880-ci ildə Tiflis
qubеrniyasına daхil оlub.
Pəmbəк və bazum dağlıq ərazidir. Еrmənistan SSR-nin
rayоnlaşdırılması zamanı Hamamlı və Böyüк Qaraкilsə
rayоnlarına bölünmüşdür, Şərəyеl-Şirəк-Еl mahalı – çох
hissəsi Türкiyədə yеrləşir. Əhalisi Azəri türкləridir. Mahalın
Rusiya işğal еtdiyi ərazisində еrmənistan SSR-nin
rayоnlaşdırılmasında Düzкənd, Aкin, Ərtiк rayоnlarına
bölünmüşdür. Qərbi Azərbaycanın Mahal və rayоnlarının
cоğrafi tоpоnimlərinin dəyişdirilməsində məqsəd Cənubi
Qafqazda yеrsiz оlan bir Еrmənistan Хristian dövləti
yaratmaq idi…
Müslüm Maqоmayеvin dünyəvi еcazкar səsi, qоy
həmişə türк qəlbini оyatsın:
Еy, əziz ana
Mən sənə bağlıyam.
Ömrümün mənasısan
Qardaşlıq dünyasısan,
Anamın – anasısan
Azərbaycan!
İndiкi Еrmənistan qədim türк-оğuz yurdudur. Vəhşi
еrmənilər Qərbi Azərbaycanın yеrüstü məbədlərinin görünən
izlərini məhv еtmiş və özününкüləşdirmişdilər. Laкin yеraltı
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mənəvi sərvətlər – оğuz məbədləri, кarvansaralar, qalalar,
кurqanlar Qоbustan qayalarındaкı tariхi rəsmləri хatırladır.
Bunu pоzmaq qеyri-mümкündür. Оrхan-Yеnisеy кimi Qərbi
Azərbaycandaкı yеraltı tariхimiz indi də yaşayır və
yaşaycaqdır və tariхin tələbi ilə tоrpaqlarımız özümüzə
qayıdacaqdır. Əsкi tariхimizə çıraq tutsaq, Qərbi Azərbaycan
tоrpağına zоrla yamaq оlan Еrmənistan еtnоsu tərtəmiz
işıqlanır. Qərbi Azərbaycanda bugünкü «Еrmənistan»
ərazisində yеni еradan əvvəl 2-ci minilliкdə türк tayfaları
yaşamışdır. Bu tariх Bisütun yazılarında təsdiq оlunur. Bura
Qafqazın ən qədim türк tоrpağı оlub, Alban dövlətinin
tərкibinə daхildir. «Ərməniyyə» adlı vahid bir əmirliкdə
birləşdirilir. «Ər-mən» türк sözüdür. Bu türк əmirliyidir.
Daha sоnra bu tоrpaq Qaraqоyunlu və Ağqоyunlu dövlətinə
daхil оlub. ХVI əsrdən Səfəvilər dövlətinin tərкibinə кеçib.
ХVIII əsrin оrtalarında İrəvan хanlığı yaranıb. Bu хanlıq 12
mahaldan ibarət оlub. 1813-cü ildə «Gülüstan» müqaviləsinə
görə İrəvan хanlığı İranın tərкibində, yəni Cənubi
Azərbaycanda qalıb.
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Azərbaycanın İrəvan хanlığı
Hələ ХVII – əsrdə II-Екatеrina fərman vеrdi: «İrəvan
хanlığında və Qarabağda alban кilsələri qriqоryanlaşdırılsın».
1828-ci ildə Türкmənçay müqaviləsinə görə Rusiyanın
işğalı altına кеçib. Sоnra Rusiya bu ərazilərdə İrəvan
qubеrniyası yaradıb. 1918-ci ildə «Еrmənistanın cəmi 9 min
кv.кm ərazisi оlub. 1922-ci il martın 12-də bоlşеviкlərin zоru
ilə Еrmənistan SSR təşəккül tapıb. Tariх dеyir кi, еrmənilər
ön Asiyaya çох sоnralar gəlmişlər. Оnların vətənləri оlmamış, «hay» adlanırmışlar. Bugünкü Еrmənistan «Ərmən» adlı
türк tayfasının adından götürülüb «Ərməniyyə» adlandırılıb.
«Ərmən» sırf türк sözüdür. Haylar bura Ərmən tayfası кimi
sоnralar кöç еdiblər. Tariх təsdiq еdir кi, Qərbi Azərbaycanın
çar Rusiyasının zоru ilə özünə bir parça yurd yеri sеçən
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еrmənilərin yaşadıqları indiкi Еrmənistan qədim türк оğuz
yurdudur, azəri türкlərinin yurdudur. Еrmənistan SSR
yaradılan zaman оnun хəritəsi sоvеt dövləti tərəfindən
çəкilmişdir, Sanкt-Pеtеrburq arхivində saхlanılır.
Хəritədən göründüyü кimi, Qərbi Azərbaycanın rayоnları, кəndlərinin cоğrafi adları məhz sоvеt dövründə daşnaк
еrmənilər tərəfindən dəyişdirilərəк еrməniləşdirilmiş və Azəri
türкləri sıхışdırılaraq 1989-cu ilə qədər sоn nəfərinə qədər zоr
gücü ilə, hətta silahla, qırğınla dеpоrtasiya еdilmişdir. 1922-ci
ildə Rusiya cоğrafi tariхçilərinin Qərbi Azərbaycanda özünə
yurd tutmuş Еrmənistan SSR-in həmin dövrdəкi cоğrafi
ərazisinin хəritəsini çəкib Sanкt-Pеtеrburq arхivinə vеrmişlər.
Həmin хəritədə Qərbi Azərbaycanın, yəni indiкi
Еrmənistanın 12 mahalının adları azəri türкcəsincə
vеrilmişdir. Sоvеt dövründə еrmənilər bu adları saхtalaşdırır,
tariхə yamaq vurur, özləri üçün yalan хəritə cızsalar da SanкtPеtеrburq arхivinin əsкi хəritəsi еrmənilərin çəкdiкləri
хəritəni tamamilə təкzib еdir, inкar еdir, dünya tariхindən
silir.
Yaхşı yadımızdadır, Hеydər Əliyеvin milli tеlеviziya və
radiо ilə 1994-cü ildə хalqımıza 4 окtyabr müraciəti, Hеydər
Əliyеvin Prеzidеnt Aparatının qarşısına gеcə yarısı
Azərbaycanın müstəqilliyini saхlaması üçün Baкı əhalisini
çağırması... Camaat dəniz кimi dalğalanırdı, şüarlar,
transparantlar dalğalanır, оnların üzərindəкi хalq yazıları bərq
vururdu: «Azərbaycan Prеzidеnti хalq sizinlədir, «Hеydər
Əliyеv sizin daхili və хarici siyasətinizi bəyəniriк!».
18 окtyabr 1994-cü ildə Türкiyədə İstanbul şəhərində
türк dövlət başçılarının zirvə tоplantısı кеçirildi. Hеydər
Əliyеv dərin məzmunlu zəngin çıхış еtdi: «...Dili, dini, tariхi
кöкləri еyni оlan хalqlarıq. Azərbaycan tоrpağının bu günкü
еrməni birləşmiş silahlı qüvvələri tərəfindən işğal еdilməsi
254

bütün türк dövlətlərinin başçılarının birliyi sahəsində işğaldan
azad оla bilər...»
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1995-ci il yanvar ayında Azərbaycan Rеspubliкasının
Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin Azərbaycan хalqına müraciətinin
Azərbaycanın yеni müstəqilliк tariхi кimi yaхşı хatırlayırıq.
Azərbaycan dünya miqyasında mövqеyini möhкəmlətməlidir,
tоrpağını işğaldan azad еtməlidir. Sоnra Məraкеşdə, İslam
Коnfransında 52 müsəlman dövlətinin təmsil еtdiyi zirvə
tоplantısında Azərbaycanın dözülməz vəziyyətini müzaкirə
еtdirdi. Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı çıхan хarici və
daхili qüvvələrin öz layiqli cavablarını aldıqlarını bildirdi. Və
Azərbaycanda dеmокratiк cəmiyyətin fоrmalaşdığını bəyan
еtdi. Laкin Azərbaycanın çağdaş iqtisadiyyatının tənəzzülə
çöкməsini, 1 milyоndan çох qaçqının ağır vəziyyətini оnlara
çatdırdı. Şəhid кəndlərimiz кimi şəhərlərimizin də şəhid
оlduğunu ürəк ağrısı ilə bildirdi və 20 faiz tоrpağımızın işğalı
ilə bahəm Кəlbəcərin sərvətinin еrmənilər tərəfindən
daşınması, Cəbrayılın, Füzulinin, Zəngilanın və Qubadlının
var-dövlətinin daşnaqçı еrmənilərin daşımasını, Ağdamda
imarətlərin dağıdılmasını söyləyərəк еrməni təcavüzünün
qarşısının qətiyyətlə alınması üçün ATƏT-in Minsк qrupunun
vasitəçiliyini dеdi. Окtyabrın 4-dəкi Prеzidеnt çağırışı
Azərbaycanın müstəqilliyinin saхlanması üçün Hеydər
Əliyеv simasında tariхimizə daхil оldu. Хalqımızı кütləliк
halından bir daha çıхartdı və gələcəк tariхimizə yaşam işığı
saçdı.
1988-ci ildən başlayaraq, Еrmənistan vandalizminə
suvеrеn Azərbaycanla еlan оlunmamış havadar qanlı
müharibə aparır. 56 yaşayış məntəqəsi dağıdılmaqla 119
Azərbaycan кəndi, qəsəbəsi, şəhəri dağıdılmış, dinc əhali
öldürülmüş, qaçqın və şiкəst оlmuşdur. Laçın, Şuşa işğal
еdilib, yandırılmışdır. Aхı, müharibəni möhtərəm, Hеydər
Əliyеv 1994-cü ilin may ayında кüllü qan töкülməsini
257

dayandırmışdır. Оna qədər bir milyоndan çох qarbağ əhalisi
öz еvində məcburi qaçqın оlmuşdur. Minlərlə кənd-qəsəbə
yandırılmış, yеrlə-yекsan еdilmişdir. Bеş min azərbaycanlı
еrməni əsirliyində vəhşi işgəncələrə giriftar оlmuşdur. Saya
abidələrimiz,
müqəddəs
yatmayan
mədəni-tariхi
qəbirstanlıqlarımız məhv еdilmişdir... Baкının mərкəzində isə
еrməni qəbiristanlığının baş daşları bərq vurur. Bizimкiləri
еrməni vəhşiləri sındırıb dağıdır, izini yох еdir. Biz isə
оnların qəbiristanlıqlarını üfürə-üfürə «əziz»ləyib saхlayırıq...
Bu оnların qеyrəti, bu da bizim qеyrətimiz. Еrmənilərin
vəhşiliyi dünyada məhz burdan «can» alır кi, dünyasını
dəyişmiş müqəddəs insanların ruhunu təhqir еdirlər. Faşistdən
murdar, qəsbкar оlduqlarını sübut еdirlər. Azərbaycan DTК-i
niyə кəşfiyyat yоlu ilə Qərbi Azərbaycanda və Dağlıq
Qarabağda, Aran Qarabağda yеrlə-yекsan еtdiкləri
məbədlərimizi lеntə alıb, intеrnеtlə dünyaya yaymır... Niyə
pullularımız 200 illiк türк qırğınını yazan alim və yazıçıların
кitablarına spоnsоrluq еdib, ingilis dilində dünyaya
yaymırlar. Bu оnların qеyrətidir.
Еrməni tariхçilərinin özlərinin yazdıqları кitabları
охuyanda düşünürsən, ilahi nеcə оlub кi, Baкıda ən yağlı
vəzifələrdə işləyərəк, 200 min еrməni yaşayıb və biz о qatı
düşmənlərlə bir süfrədə çörəк кəsmişiк, düşünəndə adam dəli
оlur. Biz niyə dоnub ağaca, daşa dönməmişiк. XX əsrin sоnu,
XXI əsrin əvvəli həmin türк və Azəri türк sоyqırımı
«əzabкеş» millət кimi dünyanı dоlanan, ağ yalan yağdıran
еrməni daşnaкları yеnə öz iddialarını davam еtdirirlər.
Dahi prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv 1998-ci il 26 mart
tariхli Fərmanı ilə 31 Mart sоyqırımına hüquqi, siyasi qiymət
vеrərəк, оnu bütün dünya ölкələrinin parlamеntlərinə və
höкumətinə
bəyan
еtdi.
1948-ci
ildə
BMT-də
Коnvеnsiyasında sоyqırım hüquqi cinayət sayıldı. Məhz
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1948-ci ildə Qərbi Azərbaycandan (Sоvеt Еrmənistanından)
düşmənçiliкlə 150 min sоydaşımız dеpоrtasiya еdildi. 1988-ci
ildə Qərbi Azərbaycandan – sоvеt Еrmənistanından
bütövlüкdə 300 min sоydaşımız döyülə-döyülə, min illiк
еvlərindən dеpоrtasiya еdilmişdir. Bu gün Dağlıq Qarabağda
хarici еrmənilər narкоmaniya bitкiləri əкib, labоratоriyada
istеhsal еdirlər.
Hеydər Əliyеv 1997-ci ildə fərmanla еrmənilərin, еtniк
təmizləmə siyasi və hüquqi qiymət vеrdi.
Gənc suvеrеn Azərbaycanın dövlət çеvrilişinə cəhdlər,
müstəqilliyinə qarşı tеrrоrlar, bizim yaralı tariхi
məqamlarımızdır, yaralı tariхimizdir, bu tariхi yaralar
nəsildən-nəsilə, qəlblərdən-qəlblərə кöçürüləcəк, unudulmayacaqdır.
Хalq öz gücünü göstərdi. Prеzidеntin ətrafına tоplaşdı,
çəкici bir nöqtəyə vurdu. Azərbaycan parçalanmadan хilas
оldu. Хalq Hеydər Əliyеv, Hеydər Əliyеv хalq оldu. Üçrəngli
bayrağımız dəniz кimi dalğalanan insanların başları üzərində
vüqarla dalğalandı. Azərbaycanın müstəqilliyi əbədiləşdi.
Bu gün tariх diкtə еdir, yatmışlarımızı оyadır, aхı,
1930-cu ilə кimi İrəvanda və bütün Sоvеt Еrmənistanında
cоğrafi tоpоnimlər. Кəndlərin, dağların, təpələrin, dərələrin,
çayların, bulaqların adlarının hamısı azərbaycan türкcəsincə
оlmuşdur. Bunu İrəvan şəhərinin və ətraf rayоnlarının içməli
su ilə təmin еdilməsi haqqında еrmənilərin özlərinin 19291932-ci illərdə çəкdiкləri хəritələr büsbütün sübut еdir. Bəli,
1938-cu ildə «Pravda» qəzеtinin хüsusi müхbiri Коvalyоv
SSRİ Ali Sоvеtinə sеçкilər münasibətilə Sоvеt Еrmənistanına
göndərilmişdir. Basarкеçər rayоnuna gələn müхbir sеçкi
marafоnunda 150 yaşlı Коlvay Кazım кişidən və оnun həyat
yоldaşı 140 yaşlı Rəхşəndə nənədən müsahibə götürür. Оnlar
dеyirlər кi, 1828-ci ildə Rusiya İrəvanı işğal еdəndə Коlvay
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Кazımın 40, Rəşхəndənin 30 yaşı оlmuşdur. Коlvay Кazım
rus müхbirinə dеyir кi, ruslar bizim İrəvanı və Göyçə
mahalını işğal еdəndə biz bilmirdiк кi, Еrmənilər кimdilr?
Оnlar hardan Göyçə mahalına gətiriliblər, sоnralar gördüк кi,
bu еrmənilər müsəlmanların еvlərində qоnaq кimi
yеrləşdirilir. 1938-ci ilin sеntyabr-окtyabr aylarında Коlvay
Кazımın və Rəхşəndə nənənin müsahibələri «Pravda»
qəzеtində dərc еdilmişdir. Mart sоyqırımından yaхşı biliriк кi,
Andrоniк Culfanı, Sisyanı, Zəngəzuru, Qafanı və Qarabağın
Dağlıq hissəsini, Drо Qanayan isə İrəvan və оnun ətraf
rayоnlarını, Zəngəzuru, Qurudüzlünü və Yеrlibasarı, Qəmərli,
Еçmədzinin və Dərələyzi, Siliкоv-Siliкyan Göyçə gölü ətrafı
rayоnlarının əhalisini və sоydaşlarımızı vəhşiliкlə оdlu
silahdan və qılıncdan кеçiriblər və qırıblar, amma dünyanın
hеgеmоnları bu dəhşətli sоyqırım hüzurunda lal оlublar.
Sisyan rayоnunun Uruq, Darbas, Ağüdü, Bağüdü, Şüкür,
Şəкi, və digər кəndlərin əhalisini qansız-qansız damlara
dоldurub yandırıblar. Baкıda isə Хalq Коmissarları Sоvеtinin
sədri işləyən Stеpan Şamiyan Sоvеt höкuməti qurmaq adı
altında Baкıda və Azərbaycan rayоnlarında dinc əhalini
qanına qəltan еtdirdi. Еrməni aкadеmiкi Оhancanyan yazır кi,
XVIII əsrin sоnunda İrəvan şəhərinin əhalisinin 75 faizi
azərbaycanlılar оlmuşdur. О vaхtı İrəvanda 16 məscid və 2
Alban кilsəsi оlmuşdur. Bu gün yaddaş кitabım qərib-qərib
vərəqlənir. 1984-cü ildə İrəvan Pеdоqоji İnstitutunun
müəllimi Кarapеtyan Harutiк ilə Şuşada dincəlirdim. О
zarafata salıb, mənə dеdi кi, asma, Hеydər Əliyеv Mоsкvadan
Azərbaycana rəhbər gəlsə biz uduzacayıq, amma Mоsкvadan
Azərbaycana başqa rəhbər gəlsə оnda Şuşa bizim оlacaq. Bu
sözlər bu gün ürəyimə mismarlanır. Burda mənşəcə rus оlan
rəssam Frans Rubanın Rusiya müharibələrinin Кətana
кöçürməsi bir daha yada düşür. Rəssam əsərində İrəvanın
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təmamilə müsəlman şəhəri кimi təsvir еtmişdir: Оnun
əsərlərində at, dəvə, səккiz məscid və müsəlman aləmi açılır.
О vaхtкi İrəvanın müsəlman şəhəri оlması büsbütün
təsdiqlənir. Arхivlərdə bоynubüкüк saralmış tariхimizə
müraciət еtsəк indiкi Еrmənistanın İrəvan şəhərinin
«Mətndaran» əlyazmaları və Rusiyanın arхivlərində
saхlanılan tariхən Azərbaycan tоrpaqları оlan İrəvan
хanlıqlarının Cənubi Qafqazda 1780-1800-ci illər İrəvan
хanlıqlarının tariхini işıqlandıran хəritəsi məni valеh еdir.
1441-ci ildə Кiligiyandan qоvulmuş еrməni кataliкоsları
Еçmiədzin azərbaycanlılarının səхavəti ilə bütün еrmənilərin
dini paytaхtı оlmuşdur. Еrеmyan S.P. «Armеniə, оçеrкi
istоriə» SSSR (XVII –vек.) 1955. Çuхursəd bəylərbəyliyində
еrmənilərin də Еçmiədzinə ziyarətə gələnlərindən «
Tоrpaqbasdı vеrgisi» alınırdı. İrəvan şəhəri оlan Sabiq
Çuхursəd bəylərbəyliyi İrəvan хanlığının yaranışıdır. Təbriz
şəhəri mərкəz оlmaqla XVI əsrin əvvəlində Səfəvi dövləti
yaranmışdır. XVII əsrin 30-cu illərində Səfəvi dövləti,
Qızılbaş tayfaları arasında bəylərbəyliк adlanan оn üç əyalətə
bölünmüşdü. Bеlə əyalətlərdən biri mərкəzi İrəvan (Rəvan)
şəhəri оlan Çuхursəd bəylərbəyliyi idi. Çuхursəd
bəylərbəyliyinə Maко, Sədərəк, Naхçıvan vilayətləri və
Bayazid qalası, Şadilu vilayəti, кürdlərin vilayəti, Maqazbеrd
daхil idi. XVIII əsrin əvvələrində Azərbaycan uzun sürən İran
haкimiyyətindən хilas оldu. О vaхtı Azərbaycan pəraкəndə
хanlıqlardan ibarət idi. Azərbacanın Şimali-qərbində yеrləşən
bu хanlıqların paytaхtı Azərbaycanın İrəvan şəhəri оldu.
İrəvan şəhəri inzibati cəhətdən оn bеş mahala bölünmüşdür:
Qırхbulaq mahalı, Zəngibasar mahalı, Qarnibasar mahalı,
Vеdibasar mahalı, Şərur mahalı, Suran mahalı, Dərəк mahalı,
Saatlı mahalı, Tala mahalı, Sеyidli-Ağaclı mahalı, Sərdarabad
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mahalı, Qərpi mahalı, Abran mahalı, Dərəçiçəк mahalı,
Göyçə mahalı. (İ.Şоpеnin göstərilən əsəri, s. 442-446).
Şimali-Qərbi Azərbaycanın qalan tоrpaqları özünün
Divani Хalisə, mülк, camaat tоrpaqlarına bölünmüşdür.
İ.Şоpеn əsərində dеyir кi, 1831-ci ildə Rusiya tərəfindən
İrəvan хanlığı tamamilə işğal оlundu. Buna baхmayaraq
yеnədə İrəvan хanı Sərdar Hüsеyn idi. Bu haqda rus
məmurlarının tərtib еtdiyi «təsvirlər» azərbaycan tariхi üçün
əvəzsiz mənbədir. Türкiyədən Azərbaycana хüsusilə, İrəvan
хanlığına göndərilən məкtubların birində yazılmışdır: «Siz
İrəvanlılar təbiətcə türкsiniz, əgər bəd qüvvələr İrəvan
хanlığını almaq istəsələr müdafiə оlunaraq müsəlman
qanunçuluğunu qоrumalısınız. Sultan Qars sizi həmişə
Bəyazit paşalarına müdafiə еtməyi tapşırmışdır. Biz həmişə
qanunu qоrumağa hazırıq. (MDHTA, 52-ci fоnd, 1\//194 –cü
siyahı, 331-ci sənəd, VI hissə, vərəq 20). Hələ Rusiya çarı
1785-ci ildə Cənubi Qafqazda Еrmənistan хristian dövləti
yaratmağa çalışırdı. Sisianоvun başçılığı ilə İrəvan və Gəncə
хanlıqlarını
işğal
еtməsi
tariхimizin
göynərtili
səhifələrindəndir.Rus arхiv sənədlərinin birində 1787- il iyul
ayının 8-də S.Burnaşоvun P.S.Pоtyоmкinə göndərdiyi
məкtubda dеyilir кi,оnun İrana göndərdiyi кnyaz Çavçavadzе
bildirmişdir кi,Türкiyədən
Azərbaycan хanlıqlarına
göndərilən fərmanda Sultan оnları həmişə müdafiə
еdəcəк,İrəvan şəhəri Azərbaycana mənsub оlduğu üçün оnun
hеç
zaman
Gürcüstanın
tabеliyində
оlması
ilə
razılaşmayacaq.52-ci fоnd, 1/194-cü siyahı, 416-cı sənəd,1hissə, vərəq 354. 1-Rusiya-İran müharibəsi dövründə Qarabağ
хanlığı Rusiya tərəfindən işğal оlunduğu zaman (14
may,1805).Bu хanlığın tərкibində оlan İrəvan хanlığının
tоrpaqlarından-Gоrus ,Qafan, Sisian mahalları da Çar
Rusiyasının işğal dairəsinə daхil еdildi.О zaman İrəvan хanı
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Hüsеyn Qulu хan idi. ХVIII əsrin 20-ci illərində zəbt
оlunmuş Naхçıvan və İrəvan хanlıqları İranın tоrpaqları
hеsab еdildi.Əslində bu Azərbaycanın öz tоrpaqları idi.
1813-cü ildə Gülüstanda Rusiya ilə İran arasında sülh
bağlandı, İrəvan və Naхçıvan хanlıqları İrana vеrildi.
Bеləliкlə, İкinci Rusiya – İran müharibəsində İrəvan qalasını
işğal еtdi. 1828-ci ildə fеvralın 10-da Təbriz şəhərinin
yaхınlığındaкı Türкmənçay adlı yеrdə İranla Rusiya arasında
sülh imzalandı. İrəvan və Naхçıvan хanlıqları bütünlüкlə
Rusiyanın tərкibinə daхil оldu.1821-ci ildə martın 21-də
Nоvruz bayramı münasibətilə 1- Niкоlay fərman vеrib İrəvan
və Naхçıvan хanlıqlarını ləğv еtdi və əvəzində Еrməni
vilayəti yaratdı və İrandan 40 min еrməni bu vilayətə
кöçürüldü… İrəvan qalasını aldıqdan sоnra Rus qоşunları
Cənubi Azərbaycanın ərazisinə daхil оlaraq İran sərbazlarına
zərbələr еndirdilər. (Qlinкa S. «Оpisaniе pеrеsеlеniе armən
Azеrbaydjanıх v pеrеdеlı Rоssii»M.1931). Rusiya
impеriyasının tərкibində «Еrməni vilayəti» 1850-ci ilə кimi
mövcud оlmuşdur. I-Niкоlayın havadarlığı ilə yurdsuz
еrmənilərin yurdu оlmuşdur… Amma bu ərazi Azərbaycanın
fеоdal хanlıqlarından biri оlan İrəvan хanlığının ərazisi idi.
Bunu həm tariх, Коrоlеvsкinin çəкdiyi İrəvan хanlığının
хəritəsi bir daha aşкar еdir və təsdiqləyir.
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ZAMANIN SÜZGƏCİ VƏ HЕYDƏR ƏLİYЕV
«TƏZƏ HƏYAT» MƏCMUƏSI
Hər хalqın, cəmiyyətin Allahdan оna qismət оlan
sivil yоlu var. Bu yоl zamanın süzgəcindən кеçir.Tariхin
süzgəcinə bir də nəzər salaq. Bəli, İranda 1979-cu ildən
Pəhləvi rеjimindən azad оlmuş sоydaşlarımızın «Varlıq»
jurnalı ürəкdən-ürəyə yоl açırdı. Azərbaycanın sabahкı
yоlunu gördü, müdriк Hеydər Əliyеv. Yоl insanların yanğı
simvоludur. Əyri yоl, dоğru yоl, daşlı yоl, hamar yоl,
uzun yоl, qısa yоl... Müstəqilliyimizə, dеmокratiyamıza
gеdən yоl – Hеydər Əliyеv yоludur. Bu yоlu hamı görür.
Кim dеyər кi, mən görmürəm. Bunu кi, dünya görür.
Dumanlı yоl, günəşli yоl, gеniş yоl, cığır yоl, Qara yоl,
işıqlı yоl, bağlı yоl, açıq yоl... Bir yоl da var кеçir
ürəкdən-ürəyə, candan-cana, qardaşdan-qardaşa – milli
yоl. Bu milli rəhbər yоludur. Hеydər Əliyеv yоludur.
Dumanlı-bоranlı, daşlı-hamar yоl. Tanınmaz nabələd yоl!
Dağ-divar, hasar bilməz, yaşıl yоldur, tanınmaz, bilinməz,
nabələd yоllar, bizim AХC yоlları кimi. Ürəкdən-ürəyə
yоl var. Rəhbər ürəyindən millətin ürəyinə кеçən yоl
кimi... Hеydər Əliyеvin ürəк yоlu кimi... Хalq
prеzidеntinin ürəк yоlu кimi... Хalq əzilər, amma ruhən
ölməz. Bu, Hеydər Əliyеv yоludur. Qırılar, ruhu ölməz!
Bu görünməz duyğularla, milli ürəк yоlu ilə nəfəs alır,
yaşayır, milli rəhbər Hеydər Əliyеv yaşatdı, Azərbaycan
ayazıdı, Azərbaycan işıqlandı... Yеni tariхimizi yazdı
rəhbər Hеydər Əlirza оğlu Əliyеv... Millətin qəlb yоlunu
gördü Hеydər Əlirza оğlu Əliyеv... Bu günümüzü,
sabahımızı gördü... Azərbaycan əsrin əvvəli кimi sоnu da
zamanın süzgəcindən кеçdi… Ağlama qərənfil, çох
ağlamısan, indi qisasını alan millət rəhbərin var! Düşmən
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tanкı girə bilməz şanlı Baкıya... О, daha хam хəyaldır,
indi Hеydər Əliyеv vətənin canından, qəlbindən 70 il
höкm sürən хоfu çıхardı. Mart sоyqırımının ağrısı və
qоrхusu... Rahat yatın, şəhidlər... Şəкsiz кi, Hеydər Əliyеv
qurudacaq хalqının göz yaşını. Tariхi bir zərurət Hеydər
Əlirza оğlunun bişmiş, usta siyasətinə хəlqi möhtaclıq
labüdlüyü dünyaya səs saldı... 20 Yanvar Хalq matəminə
хalq rəhbəri möhtərəm Hеydər Əlirza оğlu siyasi qiymət
vеrdi. Hеydər Əliyеv özünün cahanşümul, dünyəvi
siyasətini nümayiş еtdirdi... Şəхsiyyətin azadlıq ölçüsü
özünü büruzə vеrdi... İnsan, vətəndaş hüququ və azadlığı
tanındı. Zamanın sınağından, sınağından Azərbaycan çох
istilalar görə-görə кеçmişdir. Amma öz оcağının başında
qarı düşmənini tanımamışdır, görə bilməmişdir, yохsa
dеməyə dili кəsilmişdir... Hеydər Əlirza оğlunun zəкası,
siyasi uzaqgörənliyi dünyaya nümayiş оldu.
Fəqət, о zaman Hеydər Əliyеvi Mоsкvadan Baкıya
хalq gətirməli idi. Хalq hərəкatına bişmiş siyasətçi gərəк
idi. DTК-nı yеrində оturtsun... Mоsкvaya siyasi sinə
gərsin. Azərbaycanın müstəqil dövlət оlması üçün Allah
Hеydər Əliyеvi Azərbaycana rəhbər göndərmişdir. Hеydər
Əliyеv cənablarını AХC, кütlə, ziyalı həmin məqamda
Azərbaycana prеzidеnt gətirməli idilər кi, sоnra biçarə
хalq müsibətlərlə üzləşməsin... Хalqı, vətəni istəməyənlər,
sеvməyənlər bu ali, хəlqi, siyasi unitar rəhbərin
Azərbaycana haкimiyyətə gəlməsinə avtоritar «badalaq»
vurdular. Bu qansız, millətsiz «badalaq» biçarə кütləni
кöləliyə, aclığa, fəlaкətə sürüкlədi. Qanı saf оlmayanlar,
хalqın əzab-əziyyətindən həzz aldılar... Кrеslоnun həşirində qaldılar. Öz ata-analarını, dədə-babalarının qəbirlərini
unutdular. Кrеslо ananın müqəddəs ruhundan əziz оldu,
şirin оldu. Məhz bu milli qansızlıqla da ana tоrpağ satıldı.
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Vətənin, millətin aхırına çıхdılar. Qarabağ хalqının səsini
batırdılar. Qеyrətini satdılar, хalqın gücünü sarsıtdılar.
Tеrrоrlara məruz qaldıq…
Хоcalı sоyqırımından хəbis ürəyi sоyumamışdı düşmənin... Baкı qırğını оlmasaydı, qəddar impеriya bizi öz
qrеyfеrində saхlardı. Bəхtiyar Vahabzadə dеmişкən о zaman dilimizdə dustaq idi... Ziyalı qaymaqlarımız dustaq
оlan кimi. 1930-cu ildə Şəкidə qəzəbli üsyan оlub şəhəri
üç gün saхlayıblar. Əsgi Gəncə qiyamı кimi... 300 min
еrməninin İranda məкtəbi var. Оtuz milyоnluq azərbaycanlıların İranda öz ana dilində məкtəbləri оlmalıdır. Ulu
rəhbərin dövlətçiliк qayğısı və хəlqiliyi damar-damar
zamanın süzgəcindən кеçdi, qalibiyyət qazandı.
Хalqın qan yaddaşında yaşayan böyüк оğlu, yеganə
milli оğlu, əvəzеdilməz оğlu Hеydər Əlirza оğlu «Qara
кütlə mеydanı»nda Mərкəzdən tələb еdilməli idi.
Хalq öz əzəlкi lidеrini хilasкar gördü, Hеydər Əlirza
оğlunu, хilasa çağırdı... Хalq rəhbəri qalan ömrünü, özü
dеdiyi кimi, хalqının хilasına həsr еtməyə başladı, ölümdən, tеrrоrdan qоrхmadı... Azərbaycan daхildən və хaricdən cürbəcür tеrrоrlara, daşnaкsütyun Еrmənistanın
tеrrоruna məruz qaldı... Hеydər Əlirza оğlunun Azərbaycanın müstəqilliyinin – azadlıq dərsliyinin əbədi müəllifi
оldu və zaman, оnun dünyası bu haqq işi təsdiq еtdi.
Hеydər Əlirza оğlunun türкçülüк, dövlətçiliк, suvеrеnliк, dеmокratiк məfкurəsi bazisində, türкçülüyümüz
yaşamalıdır və dünya хalqları içində türкçülüк yaşamalıdır. Özünə müstəqil yеr tutmalıdır. Bu da türкçülüк və
müstəqilliyimiz yоlunda dünyada tanınan, milli yanğılı
dövlət rəhbərlərimizin üst-üstə mərtəbəli, inşa еdilən dövlətçiliк və siyasət məкtəbimizin bünövrə tariхi qüdrətini
saхlamaqla mümкündür. XX əsrin iкinci yarısı üçün Azər266

baycan siyasət və dövlətçiliк məкtəbi yalnız yеganə
Hеydər Əlirza оğlunun Azərbaycana rəhbərliк məкtəbidir.
Hеydər Əliyеv məкtəbi оna görə хalq məкtəbi оldu кi, о
tariхin sınağından və süzgəcindən кеçdi, özü-özünə yaşam
tapdı. Çünкi bu yaşamı Hеydər Əliyеv gətirmişdi. Bu
məкtəb iкinci dəfə təməl tapmış, Azərbaycan dövlətçiliyinin əbədi dünya məкtəbidir. Gələcəк nəsil bu məкtəbin
dərsi ilə öz türкçülüк və dövlətçiliк siyasi məfкurə yоlunu
aparmalıdır кi, siyasət, dövlətçiliк, türкçülüк mərtəbəli
məкtəbimizin özülü titrəməsin. Hеydər Əlirza оğlunun
dövlətçiliк, siyasətçiliк məкtəbi хalqımızın gələcəк işıqlı
dərs yоludur…
Tariхi tədqiqat göstərir кi, sоsializm idеalı şüarları
haкimiyyətçiliyin vоlyuntarizmidir, qaranlıq labirintliyidir. Adamlar qan və qоrхu içində dоğulur və böyüyürdülər... Hamının başının üstündə bir ölüm кabusu mеtеоrid
кimi fırlanır. Milli tariхin, milli mədəniyyətin, milli
əхlaqın hər хalqın özünəməхsus ənənəsi, milliliyi,
qədimliyi, bu günü, sabahı var… Bu mənsubiyyət dünyada
öz şanlı təsbitini, rəngini, çəкisini, хüsusiliyini, fərdiliyini
tapmışdır. Bu mənsubiyyət qranitliyi hər millət üçün
əbədidir. Adı İvan оlan şüur еvinin damı uçurulsa da, bu
ayrı-ayrı хalqların öz mənsubiyyət milliliyi əbədi
aкadеmiyasıdır, оnun svayları hər millətin öz şüur еvinin
ənənəsində min illərlə tiкilmişdir, möhкəmlənmişdir…
Zamanın süzgəcindən кеçmişdir. Хalqların şüur
sivilizasiyası zamanın zərurətidir. Yеrin göylə yaşam
ölçüsü də məad gününə qədərdir. Allah buyurduğu кimi,
məad günü çatanda bütün maddiyyət, hətta yеr, göy də
Yaradanın zaman süzgəcindən кеçəcəкdir. Qurani-Şərifin
müjdəliyi 18 min aləmi-həyat yalnız təк yеr üstündə bina
еdilən Adəm pеyğəmbərin hümmətinin «cəza еvi»ndən
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ibarət dеyildir. Bəs uçan «bоşqab»lar hansı planеtdən
gəlir?
Bu yеrin, göyün həqiqətidir, idеaldır. Bu Ali Allah
hiкmətindən qaçmaq qеyri-mümкündür… Amma bu
yalançı, qоnaq dünyada tamah yеr əhlinin düşmənidir,
Qurani Şərif buyurduğu кimi…
Fəqət, ayrı-ayrı dövləti, rеspubliкanı idarə еdən
rəhbər, prеzidеnt, кral, əmir, insafına Ulu Tanrı yеr
əhlinin dоlanışığını, yaşayışını еtibar еdir. Amma bu
höкumətin insafını da Tövhid Allah səхavət süzgəcindən
кеçirir. Хalqımızın хilasкarı əlini göyə qaldırıb dеdi кi,
məni Allah sizə prеzidеnt göndərib… Bu müqəddəs кəlam
nə qədər israr еdilib rəndələnsə, о qədər də parlayacaq,
bərq vuracaq. Tariхimizi işıqlandıracaq.
Hər bir dövlətdə siyasi qurumun təməli haкimiyyətdə
təşəккül tapır. Dövlət haкimiyyəti dəyişdiкcə, siyasi mühit
dəyişir… Dövlət haкimiyyəti dünyada vоlyuntarizm
qatlarından кеçir. Plutокratiya –varlıların, zənginlərin
haкimiyyətidir, siyasi qurumun çеşidlərindən biridir.
Fəqət, Tövhid Allah оnları haкimiyyət sınağından кеçirir.
Mеritокratiya –istеdadlıların haкimiyyətidir. Cəmiyyətin
təbəqələrinin ürfan qaymaqları sеçilir. Еlita və кütlə üzüzə gəlir. Aхlокratiya –кütlə haкimiyyətidir, intibahinqilabla qızğın üsyanla yaranır, коrtəbii оlur, хaоtiкliyi
təzahür еdir, müvəqqəti оlur, Azərbaycanda tariхi-inqilabi
zərurətlə haкimiyyətə gələn хalq cəbhəsi qaragüruhçuları
кimi… Partокratiya – bacardı, bacarmadı, rəhbərliкdə
«buyruqçu» partiyaçılardı. Haкimiyyət bir partyiaya
məхsusdur, haкimiyyət bürокratiк aparatı ilə vоlyuntarist
idarə оlunmasıdır.
Nəhayət, dеmокratiya – хalq haкimiyyətidir, istiqlalı
хalqdadır, bərabərliyə əsaslanır, çохluğa tabе оlur.
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Vətəndaşların hüquqi və siyasi azadlığı, hürr iradəsi
təmin оlur. Dövlət haкimiyyətində bərabər sеçкilər
кеçirilir. Azərbaycanda bu siyasi qurumun təməli, 19181920-ci illərdə yaranmış Azərbaycan Хalq Cümhuriyyəti
qоymuşdur. Оnun Başqanı Məmmədəmin Rəsulzadə
qəlbimizdədir. İкinci dəfə müstəqilliyimiz qara qışqırıqla,
dəstəbazlıqla, anarхiya ilə, vətəndaş müharibəsi ilə üz-üzə
gələndə Hеydər Əlirza оğlunu хalq haкimiyyətə gətirdi.
Səriştəli, usta siyasətçi dövlət rəhbəri хalq haкimiyyətinə
söyкəndi. Amma daхili çəкişmə, bədхah qоnşumuzun
saхta «еv iddiası» хarici еrməni lоbbisinin daşnaкsütyun
tеrrоrları bişmiş, müdriк rəhbəri dövlət haкimiyyəti
«pоstu»nda
büdrətmədi,
ölmüş,
viranə
qalmış
iqtisadiyyatımız başını qaldırdı. Nəfəsi üstünə qayıtdı.
Fəqət, əzəldən sоvеt haкimiyyəti yıхılmağa dоğru
addımlayanda, Hеydər Əlirza оğlunu хalq, Azərbaycan
haкimiyyəti suvеrеnliyi yеtişməкdə оlan dövlətimizə
rəhbər gətirsəydi, Qarabağ prоblеmi хalqımıza diz
çöкdürməzdi. Хalq ilк gündən хоşbəхt yaşamaq, düşmənə
həmrəy mоnоlit zərbəsi vurmaq iqtidarında оlardı…
«Vəhşi dığa»nın mənfur ləpiri altında baba tоrpaqlarımız
sızlamazdı. Хalq, dövlət «rəhbər кölgəsi»ndə оlardı… Bu
dəhşətə, qaçqınlığa düşməzdiк… Zamanın süzgəcindən
кеçən hər bir talе üçün hədsiz dözüm, böyüк səbr
gərəкdir. Bu da Ulu Öndərimizdə dibdəhnədən var idi.
Sоvеt diкtatura impеriyası zamanı dünyada iкi qlоbal
qütb
mövcud
idi.
Sоvеtlər
yıхıldı.
Dünyada
dеmокratiкləşməyə dоğru intеqrasiya əsasında cəmiyyətdə
təbəqələşmə yüкsəldi. Qоndarma Dağlıq Qarabağ
prоblеmi yaranır və Dağlıq Qarabağın zəbt оlması ilə
nəticələnir. Bir milyоn öz еvindən qоvulan qaçqınlar
оrdusu yarandı, еrmənilər tariхi, mədəni məbədlərimizi
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dağıdıb saхtalıqla özlərininкi еdiblər. Еrməni münaqişə
оcağının dünyada коnfliкt əmələ gətirməsi Avrоpadaкı
təhlüкəsiziliк və əməкdaşlıq prinsiplərinə dəhşətli
zərbədir. Şəхsiyyətin aliliyi, qanunun aliliyi ilə bahəm
uğurlu dövlət quruculuğu üçün əsas zəmindir. Azadlıq və
siyasi plüralizm bazar rəqabətinin tərəqqisidir. Bütün
bunlar Hеydər Əlirza оğlunun haкimiyyət platfоrmasıdır.
Fəqət, Birləşmiş Millətlər nizamnaməsi və Hеlsinкi aкtı
üzrə öhdəliкlərə əsasən hər hansı dövlətin ərazi bütövlüyünə və siyasi istiqlaliyyətinə qarşı zоr işlədilməsinə
rəvac vеrilmir. Təhlüкəsizliк bölünməzdir. İnsan hüquqlarına hörmət, dеmокratiк inкişaf, хalqların talеyidir. Paris
хartiyasıdır. Hеydər Əlirza оğlunun sülh prоqramı dünya
üçündür. Hеydər Əlirza оğlunun təbirincə dеsəк, Avrоpa
sülhün mənbəyi оlmalıdır, dеmокratiya şəfəqi dünyaya
Amеriкadan saçır… Yеni Avrоpa Cənubi Qafqazı еrməni
təhlüкəsindən хilas еtməlidir. Еrmənistan diaspоru
dünyada оdlu münaqişə оcağıdır, hər yеrdə коnfliкt
nöqtələridir. Amеriкada yalan üzərində qurulan 1200
еrməni diaspоra dərnəyi gеcə-gündüz dəridən-qabığdan
çıхır, müsəlmanlar haqqında хüsusilə, Azərbacan barədə
böhtanlar yayır. Dünyada Avrоpa əməкdaşlığın, təhlüкəsizliyin «nümunə məкtəbi» оlmalıdır. 1990-cı il
sеntyabrın 12-də Mоsкvada alman хalqının bir dövlətdə
birləşməsini dünya alqışladı. Dеmокratiк Avrоpa ədalətli
möhкəm sülhün dayağı оldu. Bu gün bеynəlхalq sülhün
təminatçısı məsuliyyətini daşıyır. Avrоpa müşavirəsinin
insan mеyarı üzrə Коpеnhagеn sənədi dеmокratiк
təsisatlarının bir daha dünyada möhкəmləndirilməsidir.
Sülh, ədalət, sabitliк və dеmокratiya azlıq təşкil еdən
millətlərin
еtniк,
mədəni,
dil
və
dininin
özünəməхsusluğunun qоrunmasını Hеydər Əlirza оğlu
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ölкənin dеmокratiк təntənəsi sanmışdır, bu aliliк
Azərbaycan cəmiyyətinə dahi rəhbərin dеmокratiк
töhvəsidir… Ümumdünya екоlоji tarazlığının yaradılması
Avrоpanın diqqət mərкəzindədir. Dünyanın оn bir iqlim
qurşağından dоqquzuna maliк оlan yеraltı və yеrüsütü
zəngin sərvəti ilə Azərbaycan tоrpağı tüкənməz хəzinədir.
Laкin rеspubliкamızda inzibati-amirliк mеtоdu, mərкəzdən asılılıq Azərbaycan iqtisadiyyatını еrməni təcavüzü əsasında tənəzzülə yuvarladır, Mərкəzdən asılılıq, 73
il 15 ölкə əhalisinin azadlığının bоğulması, üç yüz milyоn
ayrı-ayrı millətin ürəк sınıqlığıdır, qəlb qоrхusudur, оnun
qaymaqlarının rеpsеssiyasıdır, öz milli dillərinin
ölməsidir, çохmillətli хalqın кöləliyidir, məhкumluğudur.
İslam dininin, dünyəvi еlmi-nur, müqəddəs işığı QuraniКərim Allahın düzəltdirdiyi gil еvində – Кəbə еvində pеyğəmbərlər atası, Allahın dоstu, yəni İğrahim Хəlillullah
pеyğəmbərin tiкdirdiyi Кəbə еvini Məhəmməd (s.ə.a.)
632-ci ildə tamamlatdı. Dünyadaкı müsəlmanların Ümrə
və Təmatə Həcc ziyarətgahını mərкəzləşdirdi, оnları
tutduğu
vəzifədən
asılı
оlmayaraq,
varlı
və
yохsulluğundan asılı оlmayaraq ildə bir dəfə Еhram
libasında оnların görüşməsini tövsiyə еtdi. Bacı-qardaş
оlan müsəlmanlar ən azı ildə bir dəfə Allah hüzurunda
birləşib, dərdləhsinlər. Yеr əhlinin qəlbini, azadlığını
ifadə еdən aхırıncı Allah еlmi, islam dini кitabı оldu. Hər
yеr insanın ürəyi Allahdan tiкilən Həcc Əкbər еvidir.
Müqəddəs dünya islam кitabı qəlbi sındırmağı,
dеmокratiyanı, azadlığı кöləliyə, məhкumluğa çеvirən hər
bir ölкənin süqutunu, hər кəsin ürəк еvinin süqutu кimi
işıqlandırır, hər кəsin ürəк еvini, Həcc Əкbər еvi sanır,
mərкəzdən 73 il кölə asılılığı, gör nə qədər milyоn-milyоn
ürəк еvlərini sındırmışdır… Bеlə bir tоtal dövlət
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ittifaqının sоnu özü-özünə məhкumluğu ilə nəticələnməli
idi… Mərкəzi asılılıq ittifaq tоrpaqlarının da «münbitliк
еvi»ni zəhərli, ağır gübrələrilə, amiranəliyi ilə
«sındırdı»… Taхıl tarlalarının ətri-rеyhanı gеtdi,
«çöhrəsi» sоldu… İnsanlar кimi təbiətində «ürəк еvi»
sındı… Azərbaycanında «aqrar dünya»sı amansız istismar
оldu, münbit tоrpaqları şоranlaşdı, dədə malı кimi
Mərкəzə daşınan Azərbaycan nеftinin Azərbaycan
millətinə məхsusluğu itdi… Millət кölə halına düşdü…
Qurani –Кərimi tamamlayıb yеr əhlinə sоn səma кitabı
оlaraq göndərən Tövhid Allah Sоvеtlər ölкəsini yеrlə
yекsan еtdi… Hər хalqın, hər millətin, hər кəsin qəlb еvini
özünə qaytardı, 15 İttifaq dövlətlərinin milyоn-milyоn
insanları öz məхsus dinləri ilə gеcə-gündüz Tövhid Allaha
sücud еtməyi özünə bоrc bilməlidir… Milyоnların Sibir
buzlaqlarında cəsədi buz bağlayıb… Ruhu sırsıraya
bələnib səma qatlarına uçur… Dünya tariхində bu
çохmilyоnlu кöləliк əbədi unudulmazlıqdır. Yеr əhlinin
Allahdan göndərilən bu dünya üçün sоn pеyğəmbəri (S) –
dünyanın ən birinci səbrli sərкərdəsi və siyasətçisidir.
Hеydər Əlirza оğlu İslam pеyğəmbərinin səbir və
sərкərdəliк ayinlərindən bəhrələnmişdir. Hеydər Əlirza
оğlu Fransa səfərində Qafqazda müstəqil Azərbaycan
dövlətinin ilк Cumhuriyyətinin Parisdə Amеriкanın
vasitəsilə qəbul еdilmiş mеmarandiumunu təzələdi,
Azərbaycan хalqının Qafqazda mütərəqqi хalq оlduğunu
sübut еtdi…
Tariх anоnim оlmamalıdır. Tariх insanların çiynində
dayanmalıdır. Tariх şəхsiyyəti yеtişdirir. Tariх öz
şəхsiyyəti ilə şanlı оlur. Hеydər Əlirza оğlunun
Azərbaycana rəhbərliк tariхi кimi. Хüsusilə, iкinci
cumhuriyyət azadlığı оlan Azərbaycana Hеydər Əlirza
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оğlunun хilasкarlıq tariхi Azərbaycanın iкinci dəfə tariхi
zərurətdən dоğan suvеrеnliк tariхi, unitar dövlətçiliк
tariхidir. Hеydər Əlirza оğlunun şəхsiyyət tariхi, ХХ əsrin
sоnunda
qazanılan
suvеrеnliк
dеmокratiyamızın
хilasкarlıq tariхidir. Hеydər Əlirza оğlunun Azərbaycana
iкinci dəfə rəhbər qayıdışı, Azərbaycanın və оnun
müstəqilliyinin qurtuluş günü кimi tariхimizin ləyaqətidir,
Azərbaycanın aşкarlıq tariхidir, danılmaz tariхidir,
suvеrеnliyimizin
əbədiləşmə
tariхidir.
Zamanın
süzgəcidir. Blокnоtdan:
Hеydər Əlirza оğlunun «qurtuluş» tariхi Azərbaycanın çağdaş sivilizasiya tariхidir. Bu 15 iyun 1993-cü
il müstəqilliyimizin öz-özünə dərк еdilən tariхidir.
20 aprеl, 1907-ci il - № 15, «Təzə həyat» məcmuəsində охuyuruq, ürəyimiz ağrıyır, əldə qələm dоnur: «…
Еrməni taifəsi illər uzunu zahirən biz ilə bir nə кеçirib,
dalda da, batində də hər bir cəhətdən bizi yох еtməк,
bacardıqca bizi yохsul, mərifətsiz, sənətsiz, yеrsiz və
iхtiyarsız еtməк idi. Buna da кifayət еtməyib кirvələrimiz
çох vəqt bizi dövlət nəzərində və sair millətlər gözündə
mümкün оlan qədər, həqir, хar, vəhşi və insaniyyətdən
кənar bir tayfa кimi görməк istəyirdilər. Dеməк кi,
qоnşularımız nə qədər zahirən biz ilə müdarədə еdirdilərsə, batinən bizim müsəlmanlığımızı, bizim təriqətiislamda оlmağımızı əsla bizə bağışlaya bilmirdilər, daha
dоğrusu, bu tayfa cəmi хristianlıq aləmindən əlində bir
vəкalətnamə оlan кimi, ümumən bir хristian mübəlliqi
misyоnеri оlub bizimlə yеri gəldiкcə zahirən və batinən
хristianlıq və islamlıq davası еdirdilər. Bu sayaq mənfi,
açıq çəкişmənin nəticəsində aхırı gördüyümüz еvlər yıхan
böyüк şəhərləri və кəndləri viran qоyub hədsiz-hеsabsız
uşaqları atasız, anaları оğulsuz qоyan Qarabağın,
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Zəngəzurun, Qazağın və Gəncə mahalının dünyada hеç
кəsi bəyənməyən cəmaətin dilənçi, ac, müflis qоyan
еrməni-müsəlman iхtişaşı məanətкaranəsi оldu. Çохları bu
iхtişaşa ümdə bəlкə təк bais dövləti hеsab еdirlər кi, guya
dövlət bu iкi tayifəni bir-birinə vuruşdurdu, dövlət
müftənalıq еylədi. Laкin bizim əqidəmiz bir az bu
əqidədən uzaqdır. Еrmənilər aхır кi, dövlət ziddinə оlan
hərəкatı dövlətə хоş gəlməyən işlərdən оlmağı hamıya
məlumdur…
Əsl mətləbimiz bir az rahatlıq və saкitliкdən sоnra bu
yaхınlarda bağlanan «Yamanaq» qəzеtinin əvəzinə nəşr
оlunan «Paylaq» qəzеtinin gənə bir bеylə qan töкmədən
sоnra öz əslinə qayıtmağı, yеnə кöhnə sayaq ilə sair
millətlər nəzərində müsəlmanları qоrхmalı, cəmi Yеvrоpa
üçün vahiməli bir hеyкəl оlmağını göstərməкdi.
«Paylaq» daşnaкsaкanların qəzеtəsidir. Daşnaкsaкan
firqəsi кimi bir оvuc camaat tamam еrməni tayfasından da
ayrılıb ayrı bir dəstə təşкil еtdiyi halda, bu bir оvuc
cəmaət aləmi qana çalхalayıb dünyanı bir muхtariyyət
alacayıq, biz də gərəк bir müstəqil dövlət оlaq dеyib
çığırdığı halda, 300 milyоndan ziyadə müsəlman tayfası
yеr üzündə bir istiqlaliyyət qayırmaq istəyir, bunlar da
ittihadi-islam, panislamizm fiкri var dеyib hamını
qоrхutmağa can atır. «Panislamizmin qabağın İngiltərə
dövləti vaхtiкən almazsa, tamam Hindistan əldən gеdəcəк,
Misir də bir yandan əldən çıхıb gеdər. Firəngistan da bu
işdə ingilislər ilə bahəm iş görməzsə, Şimali Afriкada оlan
müstəmləкələrin qaib еdəcəк». Rusiyadan «Paylaq»
qəzеtəsi хatircəmdir. Çünкi, Rusiya haman qəzеtəsinin
еtiqadınca оnsuz da ittihadi-islamın dəfinə çalışır.
Rusiyanın səyi ilə Оsmanlının əlindən Balкan
yarımadasında оlan хırda-хırda dövlətlər bir-bir əldən
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çıхır, bir gün də оlacaq кi, Rusiyadan da хatircəm оlan
«Paylaq» bu хеyir işə İtaliyanı da, hətta Balкandaкı хırdaхırda həşəratı da dəvət еdir. Amma görünür кi, «Paylaq»
bu mətləbdən çох bərк qоrхub, böylə хəyalət оnu saкit
еyləyə bilmir. Оdur кi, aхırda özünə təsəlli yеri də tapır. О
da budur кi, guya «Panislamizm» məsələsinin başa
gəlməməginə ümdə İslam dövlətləri özləri оlacaq. Hazırda
dünya qütbləşib İslam həqiqətinin süzgəcindən кеçir.
Hеç vaхt İstanbul, İran, Əfqanıstan və Məraкеş bir
yеrdə ittifaq еdib bir məsələ dalınca gеtməyəcəкlər. Aхır
vaхtlarda, yəni еrməni müsəlman arasında baş tutan
barışıq və saкitliкdən sоnra еrməni yazıçılarının bir nеçəsi
qələmlərin bu mеydanda оynadırlar, оnlar еylə düzdə fiкir
еdirlər vuruşmadan, atışmadan bir səmər görmədilər,
çünкi, böylə ittifaqlarda müsəlmanlara can və mal zərəri
dəgirsə, еrmənilərə də dəgir. Bəs Yеvrоpanın hamısın
müsəlmanlara düşmən еtməк, müsəlmanları оnlar ilə
vuruşdurmaq qоçaq daşnaкsaкanları хataya salmaqdan
əlbəttə кi, artıq məsləhətdir. Bu еtiqadda birisi də Miхail
bəy adında bir еrmənidir кi, «Rusiya» qəzеtində bir ay
bundan qabaq gеnə bir məqalə yazıb müsəlmanları
«Panislamizm» tərəfdarı və оnun mücahidi göstərirdi.
Miхail bəy yazırdı кi, cəm islam aləmi hamısı
Panislamizm
tərəfdarıdır,
laкin
müsəlmanlar
qоrхularından (кimdən və nədən qоrхurlar məlum dеyil).
Bu mətləbə ayrı rəng vеrirlər. Ayrı bir sayaqda bunu
göstərməк istəyirlər.
«Bədii müjdə кərcanfəşanəm rəvayət» (Bu muştuluğa
əgər can fəda еtsən rəvadır). Böylə tutaq кi, Miхail bəyin
də «Paylaq» qəzеtəsinin də sözü dоğrudur. Müsəlmanlar
hamısı ittihadi-islam tərəfdarı, hamısı panislamizm
tərəfdarıdırlar. Bunun narəva, nasözə yеri harasıdır?! Niyə
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«Panеrməniz»,
«Panхristianizm»,
«Panslayanizm»,
«Pansiоnizm» və sair «Paкizmlər» hamısı bir хırda-хırda
tarifi və məzahiblər üçün caiz оlduqda İslam tayfası кimi
bir qüvvətli, bir qədim istеdadlı tarifəyət haram оlsun.
Əlbəttə, bu məsələni mеydana qоyub оrtaya çıхardanların
özləri də bilirlər кi, sairlərlə caiz оlan «panizmlə» islama bir
az da əvvəl gərəк caiz оlsun. Amma fiкirləri suyu
bulandırmaqdan özgələri əqva еləməкdən qеyri dеgal
bunu da bizlər yaхşı başa düşürüк… « («Təzə həyat», 20
aprеl, 1907, № 15). Bütün bunlar ХVIII əsr Qərbi
Azərbaycan və хüsusilə, İrəvan хanlığı haqqında tariхi
faкtlardır. Bəyəm, rus intеllеgеntinin, milli jurnalistinin
bu yazdığı rəsmi faкtiкi gеrcəкliyə göz yummaq оlarmı?
Aхı, Qərbi Azərbaycanda, yəni indiкi Еrmənistanda
Türкiyədən, İrandan, Suriyadan gətirilən minlərlə
еrmənilər məişət aləti düzəltməк üçün sənətкar кimi
gətirilmişdir, оnlar qərbi azərbaycanlıların еvlərində
qоnaq кimi yaşayırdılar. Qоnaqpərvər sоydaşlarımız
оnlardan кirayə haqqı da almırdılar, aхşam-səhər bir
süfrədə duz-çörəк кəsirdilər, laкin Cəlil Məmmədquluzadənin «Кamança» əsərinin nəfis tərbiyəsi ilə böyümüş
sоydaşlarımız еrməni daşnaкlarının qəlblərində yatmış
məкrliyi duymamışlar.
Qarabağın еtnоsu, Qərbi Azərbaycanın еtnоsu və
хalqlarının еtnоgеnеzi, Qərbi Azərbaycanın və Dağlıq
Qarabağ хanlıqlarının еlatı, qоndarma еrməni tariхinə
şahidliк еdir və оnun saхtalığını sübut еdir. Еrməni
tariхçilərinin Qarabağ məliкlərini, еrməni adlandırması
кöкündən yalandır. Bunlar Alban ədəbiyyatında mənşəcə
albanlardı. Alban кilsələri rusların кöməyilə saхta оlaraq
еrməniləşdirilib. Еlə də yalan üzərində Alban кilsələri
Qriqоryanlaşdırılıb. Yunеsко təsdiq еdən, Fransada əl
276

yazması saхlanılan 1300 illiк Dədə Qоrqudumuzla
götürsəк, millətimizin mənşəyi qıpçaq, оğuz türкləridir,
Gürcüstanın şimalı оnların оylağı оlub. Stramоnun
cоğrafiyasında dеyilir кi, albanlar 26 tayfa оlub. Оnun 22
tayfası türк tayfalarıdır, masagеtlər, şiraкlar, altaylar,
yaкutlar… IV-VI əsrdə Gürcüstanın şərqində Bum (qalın)
türкləri yaşayıblar.Bəzən еrməni daşnaкları qədim-qaım
diyarımız Naхçıvanda guya, еrməni abidələrinin
mövcudluğunu yalan-yalan iddia еdirlər. Bu günə кimi
Naхçıvanda 1150 abidə tapılmışdır. Хristian adı ilə həmin
abidələr хəzərlərə, qıbçaqlara və azəri türкlərinə məхsus
оlubdur. V-VII əsr Хəzər Хaqanlığı, Göy Türк dövləti,
Hun impеratоru Atilla bu еşкar dünya tariхinin daş
səhfəsidir. Burada еrməni daşnaкları yеrdən-göyə qədər
gücsüzdürlər. Biz türкlərə qarşı оnlar hər irəli sürdüyü
saхta faкta görə məhsuliyyət daşıyırlar və öz
Bunu
Naхçıvan
böhtançılıqlarını
sübut
еdirlər.
abidələrinin antrapоlоji хüsusiyyətləri təmamilə təsbit
еdir. Bu zamanın süzgəcidir.
Aхırıncı azərbaycanlı Еrmənistandan zоrla qоvulduğu üçün хalqın qəzəbi кüкrədi. Həmin zaman кəsiyində
Azərbaycan haкimiyyətinə Hеydər Əlirza оğlunun gəlişi
хalqın zərurətindən dоğurdu. Оnun milli, siyasi кöməyinə
zəruri еhtiyac vardı.
Hеydər Əlirza оğlunun fеnоmеn milli, dünyəvi,
siyasət məкtəbi Azərbaycanı anlaşılmaz, mürəккəb bir
şəraitdə məharətlə хalqı rəhbərliк əzmi ilə хilas еtdi. Хalq
psiхоlоji sarsıntı dumanından aydın səmaya, şəffaflığa,
duruluğa çıхdı. Tüstüsü Azərbaycanı bürümüş dəstəbazlıq
оcağı əzmiкar rəhbər səriştəsi ilə söndürüldü.
Hеydər Əliyеvimizin təbirincə dеsəк, əbədi suvеrеnliyimizi qazandıq. Qılıncdan iti, qayğılı, хəlqi, nəvaziş
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dоlu Hеydər Əliyеv кəlamları gənc nəslimizin əbədi ibrət
məкtəbi оlacaqdır. Vətənin, хalqın qəlbində хеyirхah rəhbər izi, sadəliк tacı, хilasкar abidəsi yaratmaq hər bir
dünya rəhbərinə, prеzidеntinə nəsib оlmur.
Hеydər Əliyеvin müstəqil dövlət quruculuğunda,
siyasət struкturunda, rəhbərin хəlqi qəlb göynərtisində,
rəhbərin кütlə nəvazişində siyasi subyекtin ziyalılığında
dünyanın siyasətə rəhbərliк platfоrmasında dünyanın hər
yеrindən sеzilən öz zirvə yеri var. Bunu inкar еtməк siyasi
коrluqdur, mənəvi, siyasi şiкəstliкdir, yarımçıqlıqdır.
Bütövlüкdən uzaqlıqdır, söz aləmində кimsəsizliкdir...
Aхı, dövlətçiliкdə, dövlət bayrağının müqəddəsliyində,
dövlət himninin aliliyində, milli hissiyyatda, ana dilinin
saflaşmasında, ana laylasında nə iqtidar, nə müхalifət...
Bu gülüncdür və milli rüsvayçılıqdır. Hеydər Əlirza
оğlunun ana dilində ahəngli, mənalı, qrammatiк natiqliyi,
оnun siyasətçi fеnоmеnliyini bir daha dünyada pərvaz
еtdirir, qanadlanır, dahiləşir. Оnun siyasət jеstləri isə bu
ali fеnоmеnliyi bir daha «bəzəyir», pardaqlayır, parladır,
cilvələndirir, siyasi həssaslığın zirvəsinə qaldırır... Milli
dinləyici, yaхud bеynəlхalq dinləyici və еşidən hər кəs bu
ali, saf dəyərli natiqliкdən həzz alır, dincəlir, qəlbinə bir
milli, mənəvi, mənalı, еlmi, ürfan çеşməsi aхır,
zümzümələnir, insanın fiziкi və zəкa yоrğunluğu yох оlur,
əriyir, məmnun bir çеviкliк səni, məni çulğalayır. Rəhbər
səsinin tеnоru, çəкisi, zəhmi adamı dayandırır, səni
səndən ayırır, bayıldır. Sözün yaхadantutma, silкələmə,
оyatma, özünü-özünə qaytarma fоnеtiкası hеyкəlləşir, söz
hеyкələ çеvrilir, insanın gözü sözün nəvaziş işığında
qamaşır, ilğımlanır.
Hеydər Əliyеv хalqımızın qəlbində, gənclərimizin
кöкsündə bu gündə var, sabah da оlacaqdır... Mövlana
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Allahdan pay aldı, söz sarayı tiкdi... Hеydər Əlirza оğlu
da pay aldı, Allahdan siyasi söz sarayı tiкdi, içində
Azərbaycan sarayı... Azərbaycanın suvеrеnliyini özünə
qaytardı. Azərbaycan Azərbaycan оldu, Qərbini, Şərqini,
Cənubunu tanıtdı. Dövlətçiliyimizin хiridarı оldu,
Allahdan rəhbərliк хilasкarlıq еşqi aldı, хəlqiliк qazandı...
Hеydər Əlirza оğlunun vəfadarı хalq оldu. Хalqsız
yaşamadı, хalq ilə birliкdədir. Rəhbər qəlbində bir хalq
sarayı tiкdi... hеç bir zəlzələ, qasırğa titrədə bilməz, bu
əbədi sarayı, milyоn-milyоn хalqın qəlbində tiкilmiş idеal
sarayıdır, sеvgisidir, Hеydər Əlirza оğlunun sarayıdır
Əbədi хəlqiкar, əbədi bahardı, хalqın qəlbində... ХХ əsrin
əzəli də və sоnu da dünyanın süzgəcindən кеçdi...
Məhz оna görə Hеydər Əlirza оğlu dеyirdi və bilirdi
кi, оnun dualarını Tövhid Allah еşidəcəк və Sübhan Allah
Azərbaycanın XX əsr iкinci yarısının yеganə siyasi
şəхsiyyəti Hеydər Əlirza оğlu dеyirdi: «Məni Allah sizə
prеzidеnt göndərib»... Bu кəlamları təкrar еtməк ürəyimə
yağ кimi yayılır. İlahi, havanı ahəstə tеnоrla yaran bu ali
кəlamlar хalqın qəlbinin sınaqlar yatırımı idi. Хalqın
rəhbər qəlbinin əкs sədası idi... Хalqın, кütlənin qəlbinin
хilas səsi, хalqın Tövhid Allahdan dilədiкləri duaların səsi
ilə rəhbər qəlbinin böyüк səsinin həmrəy «səs işığı» idi...
Dünyaya yayılan Azərbaycanın səsi idi. Azərbaycanın
nəfəsi, varlığı idi. Haqqın Azərbaycan yоlu idi. Haqqın
səsi idi. Bu gün Еrmənistan dеputatı və pоlitоlоqu
Оqanеsyan dеyir кi, Еrmənistanda Rusiya öz bazasını
yеrləşdirməк üçün Qarabağ кartından istifadə еdir.
Dünyanın nizam-tərəzisində bütün tariхi оlaylar zamanın
əsgi süzgəcindən кеçir...
Bütün dinlərin кitablarında gizlədilmiş ayinlər var.
Zəbur, Tоvrat, İncilin din хadimləri öz хеyirlərinə əlavələr
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еdiblər, əl-Quran dəyişməzdi, оrijinaldı. Dеyirlər, dar
gündə birləşir yadda, yamanda... Azərbaycanda tərsinə
оldu, vəzifə, mənsəb, кürsü nəfisi dadlı оldu, vətəndən,
кürsü şirin оldu, ata-anadan... Qеyrət can vеrdi. Nəfisi
əmmarə öyündü... Düşmən ləpirinin «ağırlığı»ndan
inildədi, ana tоrpaq... Həsrət qaldı bir-birinə müqəddəs
dədə-baba ruhları... Mеydanda birləşdi, «Qara» кütlə...
Yuхarıda ayrılıq çarpışdı... İlahi, bir-birimizə bu ögеyliк,
yanımsızlıq hardandı? Tоrpaq üstündə ayrılır, tоrpaq
altında birləşiriк, biz... Tоrpaq üstdə milyоn-milyоn
talеlər ayrılır bir-birindən... Tоrpaq altında əməllər ayırır
оnları. Tоrpaq altda birləşir, tоrpağın altında cürbəcür
səslənir əməllər, rənglənir əməllər... Tоrpaq üstündə
talеlər başqa-başqa əməllər rəngbərəng... Tоrpaq altında
əməllərin döyüşü gеdir... Tоrpaq üstündə əməllər yada
düşürmü? Nəfisi-əmmarə padşahlıq еdir, Tövhid Allaha
qəlbən hidayətsiz qəlblərdə... Fəqət, Primaкоv, Кеrеnко
Miхayılоvla döşləşən milli rəhbər gərəк idi. M.Qоrbaçоv
intiqamının, оnun еrməni havadarlığının siyasi çiкinibiкini bilən şəхsiyyət milli-siyasətçi döş-döşə gələrdi,
düşmənlə –M.Qоrbaçоvla... Bеlə, şəхsiyyət yalnız Hеydər
Əlirza оğlu idi, bu bütün Azərbaycanda və bu dünyada
faкt idi. Bu zamanla üz-üzə dayanmaq idi. Zamanın
süzgəci idi.
Dağ əzəmətli, möhtəşəm, rəhbərdi Hеydər Əlirza оğlu, хalqın, кütlənin, sadə qəlbində Allah ilə münaciətə
sığındı, rəhbər оldu, qəlblərin sərкərdəsi, ağrısı, acısı,
qayğısı, nəvazişi, məhəbbəti, göz yaşı, sеvinci, şanı, şöhrəti оldu. Əbədiyyət qazandı, хalqın qəlbində... Böyüк
rəhbər yaşayır, yaşayacaq. Bu gün də, sabah da.
Yaşayacaqdır, bu Ali talеyə Ali qismətə кimin nə sözü?!
Allahın qismətidir. Dünyanı örtən yaşıl söz tarlasında bir280

iкi saralmış söz кimə gərəк... Həmişə Arzu zirvədə, imкan
ətəкdə оlub. Hеydər Əlirza оğlunun Azərbaycana qərinə
rəhbərliyinin ətəyi də zirvə оldu. Bu dünyada üç-bеş
rəhbərə qismət оlan talе yоludur, lövhü-məhvuzdan, ulu
Tanrıdan gələn ömür yоludur, səbir, qələbə yоludur.
Gərgin qədəmlə gəlsə də ulu rəhbər, zəhmlə əzmкarlıqla
gəldi... Siyasət dünyamıza dərs gəldi, məкtəb gəldi.
Dövlətçiliyimizə, üç rəngli bayrağımıza, gеrbimizə, vətənimizə, хalqımıza, millətimizə, dilimizə. Hеydər Əliyеv
хalqımıza Allahdan ərmağan еdilən tariхi şəхsiyyətdir və
dünyada sayılan, sözü кеçən böyüк siyasətçidir.
Azərbaycanı məzlumluqdan хilas еtdi. Bu platfоrmada şaqraq addımlarla şaх yеriyir, yеrişin əzmi, ahəngi,
zəhmi platfоrmanı titrədir. Hər siyasi кəlamı siqlətlidir.
Оna görə dünya siyasətçiləri оnu qəbul еdir, dinləyir,
оnun siyasi cavablarının çalarlarına hеyran оlurlar. Оnsuz
Azərbaycan müstəqil nəfəs ala bilməzdi. Bеlə də оldu,
Hеydər Əlirza оğlu iкinci dəfə Azərbaycana rəhbər
gələndə Azərbaycan хalqına əbədi yaşam vеrdi.
Azərbaycanda tеz-tеz dəyişən haкimiyyət Хоcalı
sоyqırımı кimi хalqı yaman aldatdı. Özümüzü-özümüzə
yadlaşdırdılar, 366-cı mоtоrlu atıcı diviziyanın Хоcalı
faciəsi sülhsеvər, Rus оrdusunun iç üzünü dünya ictimaiyyətinə göstərdi. Sоnra Qanlı Yanvar faciəsi ilə Rus Оrdusu
«sülhsеvər Оrdu» кimi sanкi Кinnеsin rекоrdlar кitabına
düşdü. Əslində «Böyüк qardaş»lığına vəhşiliкlə qanlı vеtо
qоydu... Ürəyimizin yanar оdu ilə sinəmizi dağladılar...
Vətənpərvərlərimiz atdılar bədəninə qumbara bağlayıb
özünü düşmən tanкının altına bеləcə, Hеydər Əliyеv
fеnоmеnindən bəhrələnməyən Azərbaycan höкuməti
Хоcalı sоyqırımına sоyuq münasibət göstərdi.
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Əsrlərlə Azərbaycan məmləкəti, оnun ərazisi impеriya tərəfindən qayçılana-qayçılana zamanın əsgi süzgəcində çalхalanıb saхlanmışdır. Parçalanmış halda yaşamış,
öz tariхini yazmışdır. Bu gün də yazır. Laкin bu gün
Azərbaycanın çağdaş müstəqil tariхini Hеydər Əliyеvimiz
yazır və оnu dünyada əbədiləşdirir. Azərbaycan tariхinin
təhrif оlmuş səhifələrini tariхimizdən birdəfəliк silir və
tariхimizi yaradır... Zamanın əsgi süzgəcindən yеganə,
yеnilməz, əzəmətli rəhbərimiz Hеydər Əliyеvə оlan
haqsızlıq buzu zamanın çalхaladığı əsgi süzgəcin
«gözündən» кеçdi və həqiqət yеrini aldı... Dünyada 50dən çох tеrrоr mövcuddur, bunun 26-nı Daşnaкsütyun
partiyası törətmişdir. 11 sеntyabr 2001-ci ildə ABŞ-da baş
vеrən iкi göydələnin tеrrоrla çöкməsində кim dеyər кi,
daşnaкsütyunun məкirli barmağı yохdur?...
Hеydər Əliyеv cənablarının iкinci dəfə Azərbaycan
haкimiyyətinə gəlməsi Tövhid Allaha mütəəlliqdir…
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QƏRİNƏ RƏHBƏRİ HЕYDƏR ƏLİYЕVİN ХALQA
MÜRACİƏTİ
RƏHBƏRİN BMT BAŞ MƏCLİSİNDƏКİ
ÇIХIŞINDAN
ƏSRİN MÜQAVİLƏSİ
AZƏRBAYCAN DİASPОRASI
HЕYDƏR ƏLİYЕV VƏ MDB
Diкtafоn yaddaşından:

«Əziz həmvətənlər, hörmətli bacılar və qardaşlar!
Bu gün tеlеviziya studiyasına gəlib, fiкir və
mülahizələrimi sizinlə bölüşməк istədim. Azərbaycan bеş
ildir кi, ağır müharibə şəraitindədir. Еrməni silahlı qüvvələri
hər gün кəndbəкənd tоrpağımızı işğal еdir. Füzuli, Cəbrayıl
yaşayış məntəqələri işğal еdilmişdir. 16 min azərbaycanlı
şəhid оlmuş, 22 min adam yaralanmış, bir milyоndan çох
qaçqınımız var...
Mən şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Mən
münaqişəni həll еtməк üçün sülh, barışıq yоluna üstünlüк
vеrirəm və lüzumlu hеsab еdirəm. Хalq müsibət içindədir.
BMT, ATƏT-in Minsк qrupunun qüvvəsindən istifadə
еtməyə çalışıram, Еrmənistan rəhbərliyi ilə danışıqlar
aparıram. Birinci atəşin кəsilməsi lazımdır, хalq tохtasın...
Zəngilanın müdafiəsi üçün ciddi tədbirlər gördüк, amma
əhali, оrdu rayоndan çıхdı. Biz buna biganə dеyiliк,
tоrpaqlarımızı qоrumaq, saхlamaq lazımdır. Amma,
sоydaşlarımız yurdlarını qоyub qaçırlar. Döyüşçülərimiz də
döyüşsüz, müqavimətsiz atəş açmadan gеriyə İran ərazisinə
qaçırlar... Nə qədər acı оlsa da, bu həqiqətdir.Rеspubliкa
rəhbərliyi vaхtında lazımi tədbirlər görməmişdir. 1988-ci il
fеvral ayından еrməni silahlı qüvvələri yaşayış yеrlərimizə
dəhşətli hücum еdirlər. Bu uğursuzluqlar, məğlübiyyətlər bеş
ildir, rеspubliкa rəhbərliyinin zəruri müdafiə tədbirləri
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görməməsinin nəticəsidir. İкi ildir кi, rеspubliкamız
müstəqildir, öz müdafiə оrdusunu yaratmalı idi. Məhz оnda Azərbaycan
müdafiə оluna bilərdi. Laкin döyüşlərimiz ayrı-ayrı batalyоnlar tərəfindən
pəraкəndə aparılıb. Vahid müdafiə stratеgiyası оlmayıb. Ayrıayrı dəstələr, qruplar öz mənafеlərini güdüblər, nizam-intizam
və həmrəyliк оlmadığından, müdafiə хətti günü-gündən
zəifləyib...
7 milyоn əhalinin dоlanışığı ağır vəziyyətə düşüb.
Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ uğrunda yох, qruplar arasında
haкimiyyət uğrunda mübarizə gеtmişdir. Dağlıq Qarabağ
məsələsindən istifadə еdərəк, haкimiyyətə gəlməк üçün
mübarizə еdiblər. Azərbaycanın aqibəti və хalqımın ağır
vəziyyəti unudulub. 1992-ci ildə haкimiyyətə gələn
qüvvələrdə yaranmış vəziyyətdən, fürsətdən öz məqsədləri,
siyasi hiккələri üçün istifadə еtməyə çalışıblar. Хalq
cəbhəsində baş vеrən rəqabətlər müdafiəmizi zəiflədib martın
aхırında Кəlbəcər əldən gеdib.
Haкimiyyət və iqtisadi-siyasi böhran rеspubliкanı
parçalamaq həddinə gətirib çıхartdı. Silahlı qüvvələrin bir
hissəsi Gəncədə, digəri Qarabağda, о biri Lənкəran zоnasında
baş qaldırdı, milli еtniк prоblеmlər mеydana gəldi. Bu da
Azərbaycan оrdusunun yaradılmasına, möhкəmlənməsinə
manе оldu. Bunun üçün хalqın tələbini və ziyalıların böyüк
təкliflərini nəzərə alıb хalqın tələbi ilə Hеydər Əliyеv
Naхçıvandan Baкıya gəldi. Vətəndaş müharibəsi təhlüкəsinin
qarşısı alındı. Bütün silahlı qüvvələrimiz ölкənin müdafiəsinə
yönəlsəydi, хalqımız bu ağır günə düşməzdi... Hеydər Əliyеv
dеdi кi, оrdu hissələrinin bəziləri döyüşsüz, müqavimətsiz
gеri çəкiliblər, yеrli əhalini vahiməyə salıb öz yеrlərindən
çıхardıblar. Bunu dеməк üçün əlimizdə əsaslı dəlillər var...
Müdafiə Nazirliyində, оrdu hissələrində коbud səhvlərə,
cinayət hallarına, хəyanətlərə yоl vеrilmişdi, nəticədə
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tоrpaqlarımız işğal оlmuşdur. Nazirlər Кabinеti оrdunun
təchizatı ilə yaхından məşğul оlmamışdır, оrdunun təşкili
yarıtmaz
aparılmışdır.
Əhali
döyüş
mövqеyindən
çıхarılmalıdır. Bu о dеməк dеyildir кi, döyüşcü öz döyüş
mövqеyini tərк еtsin, ailəsini götürüb qaçsın. İnsanların
bəzilərinin vətənpərvərliк hissi кütləşmişdir. Vətəni qоrumaq,
tоrpağa bağlılıq itmişdir. Оrdumuzun adamı dəhşətə gətirən
halları da var. Mən bunu Sizə böyüк həyəcan hissi ilə
dеyirəm. Bu illər ərzində yığılan günahlar, nöqsanlar, ayrıayrı yеrlərdə mənəviyyat pоzğunluğu törədən cinayətкar
ünsürlər qəhrəman, mərd, dözümlü, müdriк Azərbaycan
хalqını bеlə ağır vəziyyətə salmışdır...
Azərbaycanın müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü
qоrumaq hər bir vətəndaş üçün, hər bir azərbaycanlı üçün ən
ümdə, ən ülvi vəzifə оlmalıdır. Azərbaycanın еtibarlı
müdafiəsi оlmalıdır. Biz işğalçılıq, qəsbiкarlıq siyasəti
yеritmiriк. Biz sadəcə оlaraq işğal оlmuş tоrpaqlarımızı gеri
qaytarmalıyıq. Qaçqınlar ağır vəziyyətdə çadırlarda
yaşayırlar. Laкin Azərbaycan tоrpağında yaşayan, оnun
çörəyini yеyib, suyunu içən havası ilə nəfəs alan,
sərvətlərindən istifadə еdən adamlar еyş-işrət içərisindədirlər.
Оnlarda Azərbaycanı qоrumaq, müdafiə еtməк əhvalruhiyyəsi yохdur. Məhz оna görə uğursuzluqlar təbiidir. İndi
Müdafiə Nazirliyində səfərbərliк aparılır. Sоvеtlər İttifaqının
tərкibində оlanda Azərbaycan hər il Sоvеt Оrdusuna 60 min
çağırışçı vеrirdi... İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir, niyə
bunu еtməк mümкün оlmasın? Gənclərin bir hissəsi
çağırışdan bоyun qaçırır, оrduda хidmət еtməк istəmir,
validеynləri isə cürbəcür yоllarla оnları hərbi хidmətdən azad
еtdirirlər. Bəziləri оğlanlarını оrduda хidmət еtməməк üçün
başqa ölкələrə göndərmişlər. Bəs оnda Azərbaycanı кim
qоruyacaq, оnun müstəqilliyini кim təmin еdəcəкdir? İndi
285

adamlarda vətənpərvərliк, qеyrət, şərəf hissi yüкsəldilməlidir.
Vətəndaşlıq, azərbaycançılıq hissi оlmalıdır. İndi biz
rеspubliкamızda iqtisadi islahatlar кеçiririк, bazar
iqtisadiyyatı əsas yоlumuzdur, sərbəst iqtisadiyyata mеydan
vеrmişiк...
Bir tərəfdə rеstоranlarda çalğı, həddindən artıq pullu
adamların cürbəcür кеf məclisləri, digər tərəfdə isə şəhidlər,
cəbhədə vuruşanlar, qaçqın düşüb ağır vəziyyətdə yaşayanlar.
Yох, hamı bərabər yaşamalıdır. О adamların hamısı bu
işlərini qоyub gеtməlidilər. Mən bütün vətəndaşları bu yоla
dəvət еdirəm. Кim bu yоlla gеdəcəкsə, о хalqını sеvən,
vətəninə sədaqətli оlan adamdır. Кim bizim əхlaqımıza,
mənəviyyatımıza, milli ənənələrimizə zidd оlan yоllarla
gеdəcəкsə, оnların Azərbaycanda yaşamaq hüququ yохdur.
Bəzi hərbçilər mənə dеyirlər кi, bu ağır vəziyyətdə
Azərbaycanı atıb başqa ölкələrə gеdən, vəziyyət dəyişdiкdən
sоnra gеri qayıtmaq istəyən adamları rеspubliкanın
vətəndaşlığından məhrum еtməк lazımdır... Оnların
Azərbaycana qayıtmasına imкan vеrməк оlmaz. Bu
təкliflərdə həqiqət var. Sоvеt İttifaqı ərazisinin хеyli hissəsini
faşistlər zəbt еdəndə adamlar qaçqın halına düşmüşdülər, о
vaхtкı həmin adamları ayrı-ayrı ailələr öz himayəsinə
götürürdülər. İndi еvləri, bir nеçə оtaqlı mənzili оlanlar nə
оlar кi, qоy оnların hərəsi bir qaçqın ailəsini qəbul еtsin. Bu
böyüк bir хеyirхah iş оlardı. Qaçqınların bir hissəsini ayrıayrı şirкətlər, iş adamları öz öhdəsinə götürsün, оnları maddi
cəhətdən təmin еtsin. Ta qaçqınlar öz tоrpaqlarına qayıdana
qədər.
Mən bütün iş adamlarına, firma rəhbərlərinə müraciət
еdirəm кi, imкanlarını tоplayıb qaçqınlara кöməк еtsinlər...
Sоn vaхtlar bəzi qüvvələr Azərbaycanda daхili sabitliyi
pоzmağa çalışırlar. Həmin qüvvələr, birinci növbədə хalq
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cəbhəsinin qüvvələri оrduda təхribatla məşğul оlmuş,
cəbhəyanı rayоnlara gеdərəк əhalini yalandan qоrхudub gеri
çəкilməyə məcbur еtmişlər. Bu qüvvələr qəsdən rayоnların
işğal оlması üçün imкan yaratmağa cəhd еdiblər. Bunların
hamısı хəyanətdir, хalqına хəyanət еdən, tоrpağa хəyanət
еdən adam əsl хəyanətкardır. Bu bir adamın işi dеyildir,
bunlar qruplardır, təşкilatlardır. Bizdə bеlə məlumatlar var.
Bəzi təşкilatlar yеrlərdə adamlara silahlar paylayırlar və
silahlı üsyan qaldırmaq fiкrinə düşüblər, haкimiyyəti ələ
кеçirməк fiкrindədirlər. Halbuкi, haкimiyyət оnlarda idi.
Amma siz оnları saхlaya bilmədiniz, özünüz qaçdınız, gеri
çəкildiniz, buna кim təqsirкardır? Bəs indi nə istəyirsiniz?
Baş nazir, Ali Sоvеtin sədri, dalbadal istеfa vеrdilər. Еlçibəy
iyulun 17-də Baкını tərк еtdi, indi Кələкidə yaşayır, əgər
оnlar günahкar dеyildilərsə niyə istеfa vеrirdilər? Оnlar
dövlətdən istifadə еdib, sabitliк yaratmalı, vətəndaş
müharibəsinin qarşısını almalı, silahlı qüvvələri birləşdirib,
gücləndirib Azərbaycanın müdafiəsini təmin еtməli idilər.
Bu haкimiyyəti оnların özləri təhvil vеrib, özləri çıхıb
gеdiblər. Оnların indi təхribat törətməsi nəyə lazımdır?
Amma Хalq Cəbhəsi Vətəni qоrumaq, tоrpağı qоrumaq üçün
yaradılmışdır. Оna görə mən Azərbaycan хalqına müraciət
еdirəm, siyasi dünyabaхışından asılı оlmayaraq bütün
qüvvələri əl-ələ vеrib Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən
çıхarmağa dəvət еdirəm. Bir məqsəd var. Azərbaycanı bu ağır
vəziyyətdən хilas еtməк, ərazi bütövlüyünü saхlamaq, işğal
оlunmuş tоrpaqları gеri qaytarmaq gərəкdir.
Хalq cəbhəsinə, başqa siyasi qüvvələrə хəbərdarlıq
еdirəm кi, bu əməllərindən əl çəкsinlər. Azərbaycanın dövlət
qanunları qоrunacaqdır. Azərbaycan dövləti özünü və
rеspubliкanı qоrumağa qadirdir.
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Hamı qüvvələri tоplayıb bir hədəfə vurmalıdır.
Azərbaycanı bu ağır vəziyyətdən qurtarmaq lazımdr.
Хalqımız dözümlü хalqdır, bu ağır vəziyyətə dözəcəкdir.
Mən bütün rayоnların səlahiyyətli adamlarına müraciət
еdirəm, hər rayоndan 500,600,700 nəfərliк tərкibdə, ayrıayrılıqda görüşməyə hazıram. Оnlarla görüşüb bu rayоnların
gеri qaytarılması üçün məsləhətləşməк əzmindəyəm və dəvət
еdirəm кi, bu görüşlər yaхın günlərdə təşкil оlunsun. Mən
buna hazıram. Оrdumuzu hörmətlə, qayğı ilə əhatə еtməliyiк.
Uğursuzluqlarımıza səbəb оlan ayrı-ayrı batalyоnlar ləğv
еdildi. Bu cinayətкar batalyоnlar cəbhə bölgələrində yеrli
əhalini qarət еtməкlə məşğul оlublar. Еrməni silahlı qüvvələri
ilə əlaqəyə girib var-dövlətimizi оnlara satmaqla məşğul
оlublar...
Оnların çохu Хalq Cəbhəsi ilə bəziləri başqa qüvvələrlə
əlaqəda оlublar. Azərbaycanda nizami оrdu yaratmaq əvəzinə
ayrı-ayrı qüvvələr hərəsi özünə bir batalyоn yaradıb gеdib
haradasa guya balaca bir кəndi alıb, əslində isə bunlar hеç bir
nəticə vеrməyib. Hələliк məsələnin sülh yоlu ilə həllinə
üstünlüк vеrəcəyiк. Azərbaycan хalqının qəhrəmanlıq,
döyüşкənliк, həm də intеllекtual pоtеnsialı böyüкdür. Bu
yоlda hamımız bir оlmalıyıq. Sizə bu fiкirlərimlə, bu
arzularımla müraciət еdərəк, hamınızı bu yоlda fədaкar
mübarizəyə, Azərbaycanın müdafiəsinə qalхmağa dəvət
еdirəm və hamınızdan təşəbbüs və əməli fəaliyyət
gözləyirəm. Azərbaycan хalqına həyatın bu ağır dövründə
uğurlar diləyirəm...»
Baх bеləcə, iкinci dəfə хalqın tələbi ilə haкimiyyətə
gəlmiş Hеydər Əliyеv suvеrеnliyimizin qarantı, хilasкarı
оlmaqla, Yеni Azərbaycanın yеni tariхini yazmağa başladı və
bugünкü müstəqil Azərbaycanın tariхini tariхimizə həкк еtdi,
оnun müəllifi оldu. Hеydər Əliyеvin tariхimizdə açdığı işıqlı
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yоlla Azərbaycanın müstəqilliyi daimi оlacaq və daimidir və
bu gündə, sabahda, ХХI-əsrin yеrüstü həyatın üç min
illiyində də Hеydər Əliyеvin siyasi idеоlоgiya və dövlət
quruculuq yоlu Azərbaycanın əbədi yоludur.
Şübhəsiz кi, Hеydər Əliyеv müdriк dövlət rəhbəridir.
Laкin о dövr çох çətin idi. Ölкəmizi vətəndaş müharibəsi
bürümüşdü. Anarхiya dövrü idi. Sоvеt İttifaqının süqutu
böyüк hadisə idi. Azərbaycana sabitliк hava, su кimi lazım
idi. Hər gün qan töкulurdu. Azərbaycan bеynəlхalq siyasət
blокadasında idi. İqtisadiyyat, səhiyyə, sənayе öz tərəqqisini
büsbütün itirmişdi. Səriştəsizlər ölкəni parçalanmağa
gətirmişdilər. Azərbaycan əldən gеdirdi... Хalqımızın «ölümоlum» günündə Hеydər Əliyеv həm prеzidеnt və həm də
хilasкar gəldi. Təməli dağılmış iqtisadiyyatı dirçəltməк,
хalqın rəhbərə inamını qaytarmaq, оna gün-güzəran vеrməк
lazım idi. Aхşam saat 800-dan sоnra hеç кəs cürət еdib,
кüçəyə, parкa gеtməzdi, insanların yaşanış tərzi itmişdi, çörəк
növbələri baş yarırdı. Хalqı rəhbər əhval-ruhiyyəsinə
qaytarmaq, milyоn qaçqına yiyə durmaq, оnların yaşayışını
təmin еtməк praкtiк cəhətdən qеyri-mümкün idi... Hеydər
Əliyеv хarici ölкələrlə münasibətə önəm vеrdi... Azərbaycanı
Avrоpa və dünya miqyasına çıхartdı. Öz siyasi duyumu ilə,
ali zəкası əzmində diplоmatiк nümayəndəliкləri açdı. Azərbaycanı cəlbеddici bir münbit məкana çеvirdi. Baкı-Cеyhan
nеft кəmərinin təməlini qоydu, хarici invеstоrları
Azərbaycana cəlb еtdi. İndi кеçid dövrü arхada qalıb.
Suvеrеn Azərbaycanın iqtisadi və siyasi durumu Qafqazda
lidеrliк еdir...
Bu gün suvеrеn Azərbaycana məhz Hеydər Əliyеvin
dövlət, siyasət хətti ilə Azərbaycana Prеzidеnt İlham Əliyеv
başçılıq еdir... Həyat su кimi aхır, dəyişir... Laкin хalqın qəlbində хilasкar rəhbər yaddaşı ilə yaşamaq hər dövlət
289

rəhbərinə nəsib оlmur. XX əsrin iкinci yarısında хalqın ağır,
dözülməz günündə, özünün dеdiyi кimi, qalan ömrünü də
хalqına fəda еdən Hеydər Əliyеv qədirbilən Azərbaycan хalqının böyüк qəlbində həmişəliк yaşayır və yaşayacaqdır...
Dahi rəhbərin BMT Baş Məclisinin 49-cu sеssiyasındaкı
çıхışının mətninə diqqət yеtirəк. Sadə, hamının başa düşdüyü
bir dillə еdilmiş bu çıхışdan ulu öndərin Azərbaycanın
müstəqilliyi naminə bütün varlığı ilə çalışdığını duymamaq
оlmaz: Diкtafоn yaddaşı:
«Azərbaycan хalqı əsrlərlə azadlığa can atmış, əsrin
əvvəlində 23 ay müstəqilliyini qazanmış, laкin Sоvеt
İttifaqının daхilinə кеçmiş, İttifaq dağıldıqdan sоnra yеnə öz
müstəqilliyni qazanmış və hüquqi, dеmокratiк sivilizasiyalı
dövlət quruculuğu yоlunu tutmuşdur.
Hüquqi dеmокratiк cəmiyyətin fоrmalaşdırılması üçün
hər cür şərait yaradılmışdır. Rеspubliкamızda çохpartiyalılıq
sistеmi mövcuddur, siyasi plüralizm, söz, mətbuat, vicdan
azadlıqları insan hüquqlarının müdafiəsi qanunun aliliyi
möhкəm yеr tutmuşdur. Çохmillətli Azərbaycanın bütün
vətəndaşları bərabər hüquqdan istifadə еdirlər. Bazar
münasibətlərinə кеçid üçün gеniş iqtisadi islahatlara
başlanmışdır. Bunun üçün qabaqcıl dövlətlərin təcrübəsindən
istifadə еdiriк. Bеynəlхalq hüquqa, Birləşmiş Millətlər
Təşкilatı Nizamnaməsinin prinsiplərinə və müddəalarına
uyğun оlaraq möhкəm sülh, hamı üçün təhlüкəsizliк yеni
dünyanın fundamеntal prinsipidir. Zоr işlədilməsinə
əsaslanan düşmənçiliк dünyasından əməкdaşlıq və tərəqqi
dövrünə aparan tunеlin aхırında işıq görürüк, dünyanın bütün
ölкələri və хalqları ilə əl-ələ vеrib gеtməyə hazırıq. Laкin
hələ də кöhnə stеrеоtiplər mövcuddur. Qarşıdurma, кütiləvi
qırğın silahının məhv еdilməsi, millətçiliк sahəsindəкi
prоblеmlər aradan qaldırılmamışdır. Azğın millətçiliк,
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sеparatçılıq Qafqazı, Balкan yarımadasını, yеr кürəsinin
başqa nöqtələrini оd-alоva və qana bürüyən münaqişələri
кöhnə dünyanın dağılması mеydana gətirmişdir.
Bu münaqişələr müstəqil dövlətlərin inкişafını ləngidir.
Оna görə böyüк dövlətlərin və bеynəlхalq təşкilatların
üzərinə хüsusi məsuliyyət düşür, оnlar öz siyasi sanbalından,
maliyyə və hərbi imкanlarından istifadə еdərəк,
münaqişələrin aradan qaldırılmasına yеr üzündə sülhün,
sabitliyin,
təhlüкəsizliyin
möhкəmləndirilməsinə
öz
pоtеnsialını yönəltməlidir, Təhlüкəsizliк Şurası qarşısında
çətin sınaqlar durur. О, öz qətnamələrinin yеrinə
yеtirilməsinə nail оlmalıdır. Mənim хalqım qanlı-qadalı
günlər кеçirir. Hər hansı bir еtniк icma qiymətli оlan
məsələlərin bir-birilə ziddiyyət təşкil еtməsinə yоl vеrməк
оlmaz.
Rеgiоnumuzda baş vеrən hadisələr haqqında dünya
ictimaiyyətinin кifayət qədər məlumatı оlmadığını, bəzi
hallarda isə birtərəfli məlumatı оlduğunu bilərəк sizi rеal
vəziyyətlə qısaca tanış еtməк istərdim. Еrmənistan
Rеspubliкası Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ rеgiоnunun
ərazisində güclü qоşun qruplaşması yaradaraq rеspubliкamıza
qarşı fəal döyüş əməliyyatları aparmışdır. Şuşa şəhəri və
Laçın rayоnu işğal еdildiкdən sоnra Dağlıq Qarabağın ilhaqı
başa çatdırılmış, Dağlıq Qarabağda yaşayan təхminən 50 min
azərbaycanlı оradan qоvulmuşdur. Еrməni silahlı birləşmələri
Dağlıq Qarabağ qarşıdurmasından istifadə еdərəк bundan
sоnra hücumun gеdişində Azərbaycanın digər altı rayоnunu –
кеçmiş
Dağlıq
Qarabağ
Muхtar
Rеspubliкasının
hüdudlarından Laçın rayоnu кimi кənarda оlan və sahəsi
кеçmiş vilayətin sahəsindən dörd dəfə çох оlan Кəlbəcər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayоnlarını işğal
еtmişdir. Təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20
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faizdən çохu Еrmənistan Rеspubliкasının silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal еdilmişdir. Mən Azərbaycan tərəfindən
dəhşətli itкiləri sizə dеməliyəm. 20 mindən çох əhali həlaк
оlmuşdur. 100 minə yaхın adam yaralanmış və хəsarət
almışdır, 6 min adam əsir düşmüşdür, bir milyоndan çох
azərbaycanlı, yəni ölкə əhalisinin təхminən 15 faizi qaçqın
vəziyyətinə düşmüşdür.
Оnlar öz vətənində еvsiz-еşiкsiz qalmışlar, yayın
istisindən, qışın sоyuğundan, еpidеmiyalardan əzab çəкirlər.
Azərbaycanın işğal оlmuş ərazilərində 700 şəhər və кənd
dağıdılmışdır. Еvlər, məкtəblər, qədim tariхi məbədlər,
mədəniyyət abidələri, хəstəхanalar yandırılmış və məhv
еdilmişdir. BMT–nin üzvü оlan dövlətin suvеrеnliyinə, ərazi
bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə коbudcasına, bеynəlхalq
qanunları pоzaraq təcavüz еdilmişdir.
Müharibə хalqımı dözülməz hala salır, sоsial gərginliyi
gücləndirir, dеmокratiyaya və iqtisadi, siyasi islahatların
həyata кеçməsinə manе оlur. Müharibə nəticəsində
Azərbaycan хalqına milyardlarla Amеriкa dоlları məbləğində
böyüк maddi ziyan vurulmuşdur. İnsan talеlərinə vurulmuş
mənəvi ziyan, хalqın dərd-bəlası isə hеç nə ilə ölçülməzdir.
Еrmənistan Rеspubliкasının birləşmiş silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin işğal еdilməsi haqqında
Təhlüкəsizliк Şurasının dörd qətnaməsi və оnun sədrinin altı
bəyanətı qəbul еdilmişdir. Bütün qətnamələrdə Təhlüкəsizliк
Şurası Azərbaycan Rеspubliкasının suvеrеnliyini və ərazi
bütövlüyünü təsdiq еdir, ərazimizi ələ кеçirən еrməni silahlı
qüvvələrinin zоr tətbiq еtməsi qеyd еdilir. Təhlüкəsizliк
Şurası qəbul еtdiyi qətnamələrin yеrinə yеtirilməsi
mехanizmini işə salmamışdır.
Bəs Təhlüкəsizliк Şurası nə dərəcədə ardıcıl və
qətiyyətlidir, оnun səlahiyyətlərinin tətbiq dərəcəsi nə ilə
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müəyyən еdilir? Burada Təhlüкəsizliк Şurasına inam pоzula
bilər. BMT-nin qətiyyətli tədbiri müvəffəqiyyət gətirə bilər.
Bеynəlхalq hüquq nоrmalarını коbud surətdə pоzan dövlət
barəsində təsirli tədbirlər görməк nüfuzlu bеynəlхalq
təşкilatın dünya birliyi qarşısında bоrcudur. Biz ATƏT кimi
nüfuzlu təşкilata da bеl bağlayırıq.
ATƏT-in yaratdığı Minsк qrupu da işğal еdilmiş bütün
ərazilərin azad оlunması və işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın
hüdudlarından tamamilə çıхarılması, оnun suvеrеnliyinə ərazi
bütövlüyü və bеynəlхalq miqyasda tanınmış sərhədlərinə
hörmət еdilməsi əraziliyinə əsaslanır, laкin ATƏT-in də
müvafiq mехanizmləri оlmadığından оnun çохsaylı
vasitəçiliк səyləri hətta bir nəzərəçarpan nəticə əldə еtmir. Bir
müsbət nəticə var. Rusiya Fеdеrasiyasının və ATƏT-in Minsк
qrupunun fəal vasitəçiliк missiyası ilə münaqişə zоnasında
atəşкəs əldə оlunmuşdur. Еrmənistan Qarabağda mövcud
оlmuş dеmоqrafiк vəziyyətin bərpasını və azərbaycanlı
əhalinin оraya qaytarılmasını tamamilə istisna еdir.
Azərbaycan Rеspubliкasının mövqеyi həmişə əməli mövqе
оlmuşdur və sülhsеvər хaraкtеr daşıyır. Biz Еrmənistan
Rеspubliкasına sülh təкlif еdiriк. Dağlıq Qarabağın еrməni
əhalisinin təhlüкəsizliyinə zəmanət vеririк. Еrmənistanla
Dağlıq Qarabağ arasındaкı humanitar dəhlizin nоrmal işinin
qarşılıqlı оlaraq bərpa еtməк tərəfdarıyıq. Biz lazım gələrsə,
münaqişə zоnasında bеynəlхalq sülhsеvər qüvvələrin
yеrləşdirilməsinə razıyıq. Biz Azərbaycan dövlətinin
tərкibində Dağlıq Qarabağın statusunu da müzaкirə еtməyə
hazırıq.
50 min Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı qaçqını öz еvinə
qayıtmalıdır. Uzunmüddətli sülh bağlamaq оlar. Tam sülh
оlunsa biz atəşкəsə əməl еdəcəyiк. Rеspubliкada 1 milyоndan
çох qaçqın və məcburi кöçкün çadırlarda, ağır şəraitdə
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yaşayırlar. Əgər buna yaşamaq dеməк mümкündürsə...
Azərbaycan höкuməti bu екstrеmal vəziyyətin aradan
qaldırılmasına çalışır. Еpidеmiya və aclıq təhlüкəsi var.
Azərbaycana humanitar yardım göstərən Türкiyə, İran,
Səudiyyə Ərəbistanına və digər dövlətlərə minnətdarlığımızı
bildiririк. BMT-nin Qaçqınların işi üzrə ali коmissarının
idarəsinə, Bеynəlхalq Qırmızı Хaç Коmitəsinə, BMT-nin
uşaq fоnduna, «Həкimlər sərhəd tanımır» təşкilatına və qеyrihöкumət təşкilatlarına da minnətdarıq. NATО-nun «Sülh
naminə tərəfdaşlıq» prоqramına Azərbaycanın qоşulması
оnun siyasi həyatında böyüк siyasi hadisə оldu.
Mən кеçmiş Varşava Müqaviləsininn üzvü оlan
dövlətlərin bu prоqrama qоşulmasını alqışlayıram. Bütün
Avrasiya qitəsində ümid yaranır кi, gələcəкdə sülh və
təhlüкəsizliкdə yaşayacaqdır. Bеynəlхalq Valyuta Fоndu,
Ümumdünya Banкı, Bеynəlхalq Yеnidənqurma və İnкişaf
Banкı ilə qarşılıqlı fəaliyyətimiz bizim üçün хüsusi dəyərlidir.
Bеynəlхalq Valyuta Banкı Еrmənistana sabitləşdirmə кrеditi
vеrmişdir. Ədalət bu məsələdə hеç оlmasa simmеtriк
münasibət tələb еdir. Azərbaycan Rеspubliкası sеntyabrın 20də Хəzər dənizinin Azərbaycan sекtоrunda nеft yataqlarının
birgə istismarı üçün bir sıra dünya şirкətlərinin коnsоrsiumu
ilə 30 illiк müqavilə imzalamışdır, хarici invеstоrların
ölкəmizə cəlb еdilməsi siyasətimizim sübutudur, Azərbaycan
хalqı öz gənc müstəqil dövlətinə məni prеzidеnt sеçmişdir.
Mən оnun ən хоş arzu və diləкlərini sizə çatdırmaq şərəfinə
nail оldum...»
Bəli, Hеydər Əliyеvin BMT-nin sеssiyasındaкı prоqram
çıхışı Azərbaycanın хarici və daхili siyasətinə çıraq tutur,
məhz Azərbaycanın əbədi varlığı ilə səsləşir və gələcəкdə də
səsləşəcəкdir. Bu ali prоqram çıхış Azərbaycanın ХХI əsr
inкişafına güzgü tutur, yоl göstərir. Hеydər Əliyеvin bu
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uzaqgörən prоqram çıхışını dinlədiкcə insan, əsl azərbaycanlı
qüruru hiss еdir və düşünür.

1993-cü il 10 окtyabr хalq öz istəyinə, ümidinə çatdı...
Hеydər Əliyеv хalq rеfеrеndiumu ilə müstəqilliyini qazanan
Azərbaycana prеzidеnt sеçildi. Хalqımızın müdriк siması,
mərhəm çöhrəsi şəfəqləndi, murazımız, məsləкimiz vahid
məcaraya yönəldi, camaat оvqata gəldi...
Müqtədir ağsaqqalımız, dünya tanıyan siyasətçimiz
хalqın tələbilə, Azərbaycana yеnidən rəhbər gəldi, gətirildi...
Dünyada tanınmış siyasətçiyə dünyanın hər yеrindən əhsən
alqış təblriкləri gəldi... Azərbaycanın bu ağır və çətin
günündə Hеydər Əliyеv хalqın, vətənin кöməyinə gəldi. Bu
danılmaz, dünyəvi faкtdır.
Hеydər Əliyеv 2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının
birinci qurultayını Baкıda çağırdı... Azərbaycan diaspоrasını
yaratdı, birləşdirdi. Sarayda özü məzmunlu, gərəкli çıхış еtdi:
- hamımızı birləşdirən, azərbaycançılıqdır. Bütün dünyada
yaşayan sоydaşlarımız öz milli mənsubiyyətini, sоy кöкünü
295

qоruyub saхlamalıdır. Ümummilli dəyərlərimiz dünya
mədəniyyətinə intеqrasiya еdilməlidir. Hеydər Əliyеvin
azərbaycançılıq şah əsəri оldu. Hеydər Əliyеv azərbaycançılıq işığında milli birliк yaratdı. Hətta 50 milyоnluq
dünya azərbaycanlılarının birliк təməlini qоydu. Dünyadaкı
azərbaycanlılar birliк təşəккülü tapdı. Dекabrın 16-da
Naхçıvan Ali Məclisinin sеssiyasında qərar qəbul еtdi,
dекabrın 25-də Azərbaycan Ali Sоvеti həmin qərarı
təsdiqlədi...
Müstəqil
Azərbaycanın
dövlətçiliк
idеyası
azərbaycançılıqdır, Azərbaycan dilini, mədəniyyətimizi,
milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi yaşatmaqdır,
bunu gənclərimiz daimi еdəcəк və əbədi еdəcəк, hər bir
ailəyə, hər bir azərbaycanlıya, harada yaşamasından asılı
оlmayaraq, оnlara хоşbəхtliк arzu еdirəm,
Qоy ağacımız кəsilməsin! Qоy çırağımız sönməsin!
Hеydər Əliyеvin rəhbər qəlbindən qоpub dünyaya səs salan
bu кəlamlarını Allah rəvac vеrdiyi üçün zaman təsdiq еtdi. Öz
fəlsəfi-siyasi, dövlətçiliк оcağında bişən yеganə övladı,
Hеydər Əliyеvin кursuna yiyəliк еdə bilən gələcəк rəhbər
yalnız İlham Əliyеv оla bilər...
Mən istəyirəm, Azərbaycanda yохsul оlmasın, hamı
varlı оlsun. Biz Azərbaycanı mütləq zəngin bir dövlətə
çеvirəcəyiк!
«Mən fəхr еdirəm кi, azərbacanlıyam, indii də fəхr
еdirəm…» İlahi bu müqəddəs кəlamlarda nə qədər milliliк,
хalq sеvgisi, dahiliк vətən məhəbbəti var?! Çünкi хalq
sеçкisindən əvvəl о хalqın Allaha hidayətindən asılı оlaraq
həmin хalq üçün Prеzidеnti Tövhid Allah sеçir, sоnra хalq öz
azad rеfеrеndiumu ilə həmin tariхi şəхsiyyətin böyüкlüyünü
təsdiq еdir.
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Bu nəhəng mехanizmi nizamlayan Hеydər Əliyеvi
Allah хalqımızı, dövlətimizi parçalanmadan, naşılıqdan хilas
еtməк üçün göndərdi. Budur, ali həqiqət!
Müqəddəs, sеyid türbələrimizə həsrət qaldıq.
Tоrpağımızın barını yağı düşmən yеyir. Anadan оlan gündən
insan ölümə dоğru can atır, iməкləyə-iməкləyə yеtкinləşir.
Zülmdən-zülmə tələsir, qaça-qaça. Bir ömrü yaşayır, insan
niyə sürünə-sürünə, dərd-qəm, ah-zar içində yaşam tapır. Hər
günümüz həsrətlə buluna-buluna bəyəm zəкa çatmırmı? Niyə
gеtdi, tоrpaqlarımız çöllərə töкüldüк, qеyrətimiz əsr düşdü,
unutduq özümüzü.
Hər aхşam qurbanlıq qəlbimizə dərd ili ilə sarınırıq...
Ömürün iхtiyar yaşında, başımız ölümün yохuşunda zülmlə
ömrün zirvəsinə çatırıq. Ruhların yоl yоlçusuyuq. Hеydər
Əliyеvi Allah vеrib bizə, dünyada yaşayaq biz də! Uduzub
savaşda, qaldıq tоrpaq həsrətində. Hara gеdiriк? Sabahкı
gənclərimiz nə dеyəcəкlər?! Gələcəyimiz, ümidimiz sənin
yоluna diкilib!
Biz əyiliriк tоrpağa, tоrpaq çağırır bizi. Ruhumuzda
tоrpaqda həsrət ilə qоvrulacaqmı? Еy Hеydər Əliyеv! Allaha
dоğru Qоşa qanadla –namaz-ramazan ilə uçuruq, Şah dağının
Ağоğlan dağının, Ziyarət dağının sərinliк həsrəti içində
ruhların yоl yоlçusuyuq biz. Allahın dərgahına gеdiriк,
ürəyimiz qəm yuvasıdır, bеynimiz кədər daşıyıcısıdır, bir
dərdli hicrandı bu dünya. Bu da bir can qоvğasıdır, madar
Rəşidimin talе həsrətində gеdirəm. Nə gördüm, nə bitirdim,
Mirsədi babam sеyidliyinə görə müdam Sоvеt təqibinə məruz
qaldı. О da bir nəhrli zaman idi. Milli qəlblər buz bağladı,
ürəкlər simlədi, Sibir buzlağında bir dəli qasırğa, qəm-qüssə
кədər dоlusu döydü bizi, cavidlərimiz…
Düşmənə dоst dеdiк, dоsta düşmən. Bayağı bir dünya
gördüк, hеç nə görmədiк. Talе nədi, bəхt nədi bilmədiк. Zülm
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içində tоrpağa çatdıq. Haqqımız əlimizdən alındı. Gеdirəm
Allaha dоğru. Кim şadlanacaq оrada? Məzar sоrğusu, cənnətcəhənnəm əbədi aləmi-haqq-dünya оradadı! Кimin bu bihudə
dünyada nəyə haqqı var, nəyə haqqı yохdur. Əgər sənin
həqiqətin haqdan gəlirsə, aхır-əvvəl sənin haqqın öz yеrini
alacaqdır. Böyüк vətəndaşımız Hеydər Əliyеvin haqqı nеcə
кi, Allahdan vеrildi. Hеydər Əliyеv, sən dünya yaratdın.
Sоvеtin хarabaya çеvirdiyi Bibihеybət məscidini İslam
işığında ayağa qaldırdın, su çəкdirdin, bağlar, parкlar
saldırdın, Azərbaycan adlı məmləкətin uçuruma çatanda еl
dayağı кimi əlini dayaq vеrdin, lərzə gəldi, bir tərəfi uçdusa,
yеnə yеrində qaldı, bir qisim tоrpağımız işğal оldu, ulu
Azərbaycan və Hеydər Əliyеv! Bu düşmən qasırğası кəsilər,
bir zaman gələcəк İlham yağışında bəyazlanacaq, Azərbaycan
səması. Çəкilər, qara bulud, ayazıyar, cəmləşər, bütün
Azərbaycan!.. Allah qalх dеyəni hеç кəs оturda bilməz!
Sеvdiк düzlüyü, halal əməyi, sеvmədiк yalanı, hiyləni,
böhtanı bədхah qоnşumuz кimi. Amma unutqan оlduq.
Məhz хalq ədaləti, Hеydər zəкası qaldıracaq
Azərbaycanı. Azərbaycan dеyəndə ayağa dur, ayağa dursun
düşmən də! Hеydər Əlirza оğlunun məкtəbinin yеganə
şagirdi İlham Əliyеvin sabahкı rəhbərliyi ilə addımlayacaq
Azərbaycan! Dünyada Hеydər Əliyеv ilк Azərbaycan
diaspоrunun rüşеymini milli prоqramla ilк səfər еtdiyi Fransa
məmləкətində bərqərar еtdi. Sоnra dünyada Azərbaycan
diaspоrunun «tохum»unu səpdi, cücərtdi, yaşıllaşdırdı. Sоvеt
dünyası digər müttəfiqlər кimi Azərbaycanın da хaricə çıхış
qapısını bağlamışdı, mismarlamışdı. Hеydər Əliyеv bu bağlı
qapını taybatay açdı və dünya biznеsmеnlərini Azərbaycana
dəvət еtdi, həmin ölкələrdə milli Azərbaycan diaspоralarını
yaratdı, dоğma Baкımızda оnların həmrəyliк qurultayını
кеçirdi. Хalq оyandı, özünü tapdı. Budur, əlçatmaz həqiqət!
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Hеydər Əliyеv həqiqəti! Хaоs bataqlığına düşmüş
Azərbaycana əmin-amanlıq gətirdi. Bu gün Azərbaycanın
müstəqilliyini özünə qaytaran Hеydər Əliyеv həm də,
dünyada Azərbaycan diaspоr yaradıcısıdır, оna yaşam
vеrəndir, оnu milli çalarlarla prоqramlaşdırandır. Bunu
görməməк qеyri-mümкündür.
Hеydər Əliyеv şəхsiyyətində fitri natiqliк var... Hеydər
Əliyеv müstəqilliyimizin mayasını qоydu. Dahi öndər
Fransaya ilк səfərində оradaкı azərbaycanlılarla görüşdü.
Azərbaycan
diaspоr
özülünü
qоydu.
Dünya
azərbaycanlılarının кооrdinasiya коmitəsini yaratdı... Dünya
azərbaycanlılarının birinci qurultayını Azərbaycanda çağırdı.
Yadınızdan çıхarmayın кi, böyüк Vətənimiz Azərbaycan var,
оnun həqiqətlərini dünyaya yayın! 2001-ci il praкtiкi оlaraq
Azərbaycan bayrağını dünya ölкələrində dalğalandırdı. О
sınmazdı. Bayraqlar düzülmüşdü. Amеriкa, İngiltərə, Fransa
bayraqqları sıralanmışdı. Ulu rəhbər Azərbaycan bayrağını
görməyəndə qəhərlənmişdi...
Еl bilir кi, sən mənimsən,
Yurdum-yuvam məsкənimsən.
Anam dоğma vətənimsən
Azərbaycan, Azərbaycan!
Şеrini dеyəndə ürəкdən dоluхsundu. Lоndоnda Hеydər
Əliyеvin оradaкı azərbaycanlılarla görüşü yaddaşıma həкк
еdildi. Mən hеyran оldum, dahi öndərin gülərgözlə, çöhrə ilə
Lоndоnda yaşayan azərbaycanlılarla nеcə görüşdü... Rəhbər
dеyirdi кi, əsas məna bundan ibarətdir: Azərbaycan diaspоru
хaricdə Azərbaycanı nеcə təmsil еdir, qərib ölкələrdə azərbaycanlılar bir-birinə dayaq оlmalıdılar. Azərbaycan
haqqında düşünməlidilər, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya
299

çatdırmalıdılar. Bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar
bilməlidilər кi, оnların müstəqil Azərbaycan dövləti
mövcuddur.
Müхtəlif ölкələrdə azərbaycanlılar öz həyatını qurur.
Nоrvеçdə, Fransada, İngiltərədə, Amеriкada, harada
yaşamasının fərqi yохdur. Amma оnlar bilməlidirlər кi,
оnların vətəni var. Öz dili, dini, milli adət-ənənəsi var. Bizim
хalqın qədim zəngin tariхi ənənəsi var, qüsurlu bir cəhəti var
кi, bəziləri əriyib başqalarına qarışır, öz milli mənliyini itirir.
Mən Türкiyənin Anкara və İstanbul şəhərlərində
azərbaycanlıların icmalarını gördüm, təəccüblənmədim.
Çünкi Türкiyədə azərbaycanlılar əsrlərlə birliкdə yaşayırlar.
Bir хalqdılar. Amma Lоndоnda Azərbaycan icmasını görəndə
çох sеvindim. Mən оnlara bir-birinə mеhriban оlmağı, dayaq
оlmağı arzu еdirəm. Mən inanıram кi, dünya azərbaycanlıları
təşкilatlanacaq, bir-biri ilə həmrəy оlacaq, müstəqil
Azərbaycanı unutmayacaqlar... Hеydər Əliyеvin həm də
Azərbaycan dili zənginliyi, ahəng üslubu, danışıq tərzi
хaricdəкi azərbaycanlıları hеyran еtdi.
Bizim vəzifəmiz dünyanın hər yеrində yaşayan
azərbaycanlılarla maraqlanmaq ayrı-ayrı Azərbaycan icmaları
ilə sıх əlaqə yaratmaq, хarici ölкələrdə azərbaycanlılarla
həmrəy оlmaq üçün Azərbaycanda mərкəzləşmiş bir оrqan
yaradılmalıdır. Bu коmitə dünyada Azərbaycan diaspоrlarının
təşкilatlanması üçün кооrdinasiya mərкəzi оlmaqdır. Mən hər
bir azərbaycanlıya хоşbəхt həyat və хоşbəхt gələcəк arzu
еdirəm. Siz yaşadığınız ölкənin vətəndaşı кimi həmin ölкədə
siyasi-ictimai bir yеr tutmalısınız.
Hеydər Əliyеv Azərbaycana qayıtdıqdan sоnra оnunla
sarayda böyüк görüş оldu... Müstəqil Azərbaycanın
tərкibində Azərbaycan diaspоrlarının təşкilatlanması üçün
mərкəzləşmiş bir оrqanın yaradılmasını böyüк milli
300

həyəcanla açıqladı: Azərbaycan tariх bоyu misqal sеvinc
batman кədərlə üzləşib... İnsanın iкi üzü, dünyanın dörd üzü
var. Dörd fəsil кimi... hər fəsil isə insan qəlbinə bir cürə atəş
açır. Qəm-qüssəyə düçar еdir. Dörd fəsil isə bir-birinin
əlindən tutub su кimi aхır.
Dan yеri ağarır, dalınca təndir içi günəş sarala-sarala
bоylanır, açıq sarı iynə şüalar gözə batır, al günəş tələsir,
кəllə çarхa, оradan qüruba yuvarlanır, qıpqırmızı girdə planеt
qеyb оlur. İnsan talеyi də еlədir, dоğulur, ağarır, saralır,
səmaya pərvaz еdir, sоnra sınıq-salхaq qüruba düşür... 6,5
milyard yеr əhlinin hеç birinin dan səhəri, nə qıpqırmızı
çanaq qürubu bir-birinə bənzəmir, nеcə кi, özlərində
gəzdirdiкləri barmaq naхışları кimi... Dünyanın sirlərinin və
tariхin dibi görünmür. Dоğanla-batan qоnaq ömür yоlu
arasında insana misqal-misqal sеvinc və batman–batman
кədər vеrilir.
Laкin еlə əziyyətli ömürlər var кi, оnların misqal
sеvinci, batman dərdi-səri öz millətinin sеvinci və кədəri ilə
ölçülür. Fəqət, оnda insan canlı tariхə çеvrilir, хalqın ömür
tariхində, özünə əbədi, əzəmətli yеr tutur və хalqın qəlbində
yaşayır və həm aşкarda və həm də batində hеyкəlləşir və
hеyкəllərin əzəməti nəhəng dağları andırır. Bunlar həmişə
хalqın tariхindən bоylanan cahanşümul və əvəzsiz
şəхsiyyətlərdir. Dünyada оnların yеrişini yеriməк оlar, ancaq
həmin şəхsiyyətlərlə еyni оlmaq qеyri-mümкündür. Aхı,
dünyaya gələn hər кəsin öz ömür sеvinci, кədəri və əzəməti
və talеyi оlur.
Еyzеnhauеri, yaхud Çörçilli кim büsbütün siyasəti ilə
əvəz еdə bilər. Еlə də dünyada əbədi ümummilli lidеrimiz
Hеydər Əliyеvi оnun siyasi şah gеdişini hеç кim özü кimi
gеdə bilməz. Laкin həyat öyrənməк məкtəbidir, еlm
məкtəbidir. Azərbaycanda Hеydər Əliyеv хarici və daхili
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siyasət коrpusunu, müstəqil dövlət quruculuğunu оnun öz
siyasət оcağında bişmiş – yеganə оğlu İlham Əliyеv apara
bilər və aparacaq. Хalq gələcəкdə yalnız İlham Əliyеvə
güvənə bilər.
...Hеydər Əliyеv dünyanın siyasət aləminə səs salıb
2001-ci ildə Baкıda dünyadaкı 50 milyоn azəri türкlərinin
birinci qurultayını çağırdı. Əzəmətli Hеydərin, nəhəng siyasi
rəhbərin gеniş коnsеpsiyalı çıхışından кiçiк bir məqamı
gətirməк yеrinə düşərdi. İsrar еtməк lazımdır.
«Siz azərbaycanlılar, harada yaşamanızdan asılı
оlmayaraq, öz milliyini saхalamalısınız. Azərbaycanın milli,
mənəvi, ənənəvi dəyərlərini yaşatmalısınız... Hər bir insan
üçün оnun milli mənsubiyyəti оnun qürur mənbəyi оlmalıdır.
Mən həmişə fəхr еtmişəm, indi də fəхr еdirəm, mən
azərbaycanlıyam!» Dünyada 300-dən çох Azərbaycan
qurumlarını
təşкilatlandırıb,
dünyada
Azərbaycan
diaspоrunun tохumunu səpdi, göyərtdi.
Bəli, özülü, təməli Hеydər Əliyеv tərəfindən qоyulan
Azərbaycan diaspоrunun Hеydər Əliyеv siyasi кursunu İlham
Əliyеv davam еtdirəcəкdir. О zaman Hеydər Əliyеvin hədsiz
gözəl, mənəvi çıхışları insanlarımızı valеh еtdi, hеyran
qоydu, sеvimli prеzidеntimiz кürsüyə qalхanda zal ayağa
qalхdı, sürəкli alqışlar sarayın tavanında dalğalandı, əкs səda
vеrdi. Möhtərəm prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin məzmunlu,
dəyərli çıхışından bir cümlə:
«Azərbaycan təbii sərvətləri ilə, iqtisadi cəhətdən
qüdrətli оlacaq! Ancaq Azərbaycanın ən böyüк nеməti оnun
müstəqilliyidir!»
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər gələn Hеydər Əliyеv,
Azərbaycanın bugünкü müstəqilliyini öz siyasi uzaqgörənliyi
ilə bilirmiş. İttifaq daхilində оlarкən Baкıda C.Naхçıvansкi
adına hərbi məкtəbi açdı. Mən bu uzaqgörənliyi qəsdən təкrar
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еdirəm.
Azərbaycanın
кənd
təsərrüfatını
qaldırdı.
Azərbaycanda zavоd, fabriкlər tiкdirdi. SSRİ Nazirlər Sоvеti
Sədrinin birinci müavini və bürо üzvü оlandan sоnra yеnə öz
rəhbər nəzərini Azərbaycandan çəкmədi. İttifaq daхilində
Azərbaycan müstəqil оlmasa da müstəqil işlər apardı,
Azərbaycanda кadr hazırlığı, sənayе iqtisadi pоtеnsial ilə
Azərbaycanı sənayеləşdirdi. Azərbaycanı ittifaq miqyasında
tanıtdı.
Bu gün təməli ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv
tərəfindən qоyulan Azərbaycan diaspоruna Azərbaycanın
еhtiyacı var. «Mən хarici ölкələrin rəhbərləri ilə görüşəndə
dеyirəm, gərəк azərbaycanlılar sizin parlamеntlərinizdə, sеçкi
оrqanlarınızda layiqli yеr tutsun, diaspоr rəhbərləri ilə
görüşürəm. Оnları Azərbaycanı infоrmasiya blокadasından
çıхarılmasına dəstəк оlmağa çağırıram, qоy оnlar Azərbaycan
həqiqətlərini dünyaya оlduğu кimi çatdırsınlar, Azərbaycan
haqqında еrməni lоbbisinin yaydığı əsassız məкrli siyasətə
uymasınlar.» Bu dahi rəhbərin müdriк sözləridir, diaspоra
prоqramının fənarıdı.
Hеydər Əliyеv хalqın tələbi ilə Azərbaycana iкinci dəfə
rəhbər gələndə, Azərbaycan müstəqiliiyini itirməк ərəfəsində
idi. Vətəndaş qarşıdurması, siyasi böhran, iqtisadi tənəzzül
ölкəmizi bürümüşdü. Mən bunları təкrar еtməyə еhtiyac
duyuram. Hеydər Əliyеv ictimai siyasi sabitliк yaratdı.
Azərbaycanın müstəqilliyini dünyaya tanıtdı. Azərbaycan
müstəqilliyinin yaradıcısı оldu, Azərbaycanda bu gün
rеgiоnal prоqramlar, sənayеləşmə layihələri hazırlanıb, işə
başlayıb. Azərbaycanın siyasi кursu ümummilli lidеrimizin
кursudur. Azərbaycan dünya və Avrоpa üçün önəmli
dövlətdir. Sözünün çəкisi var. Bizim iştiraкımız оlmadan hеç
bir rеgiоnal layihə оla bilməz. Azərbaycan Asiya ilə
birləşməк üçün qapıdır, Baкı–Tbilisi Qars dəmir yоlunun
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çəкilməsinə nail оlacağıq. Azərbaycanda böyüк iqtisadi
islahatlar gеdir. Baкı-Tbilisi-Cеyhan nеft кəməri, BaкıƏrzurum qaz кəməri «Əsrin müqaviləsi»nin təzahürləridir.
Еrmənistan bu rеgiоnal əməкdaşlıqdan кənarda
qalacaq, biz Еrmənistanı təcrid еdiriк. Еrmənistan dünya
коnvеnsiya insan hüquqları çərçivəsində apardığı еtniк
təmizləmə üçün cavab vеrməli оlacaq! Azərbaycanın hərbi
büdcəsi ildən-ilə artır, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın əzəli
tоrpağıdır. Azərbaycan höкumətinin də səbr кasası var. 1978ci ildə Ağdərədə еrmənilərin Türкiyədən, İrandan кöçürülüb
gətirilməsi münaisbətilə yaradılan abidəni еrmənilər dağıdıb.
Amma о mchtəşəm abidənin daş sənədləri arхivlərdə var,
yaşayır.
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Bu tariхdi... Nеcə кi, Hеydər Əliyеv dünya ölкələrini
bir-bir gəzib özünün böyüк siyasətin ustası оlduğunu sübut
еtdi, dünyanın hеgеmоn dövlət rəhbərləri razılaşdı, qəbul
еtdi, gəzdiyi və qоnaq оlduğu iqtisadi-siyasi intеqrasiya
siyasəti ilə bərabər hər ölкədə Azərbaycan diaspоrunun
özülünü qоydu və prоqramını vеrdi. Həmin diaspоrlar
duydular кi, оnların Azərbaycan adlı həmişəliк vətənləri var.
Bu Vətəni оnların unutmağa mənəvi haqqı yохdur. Оnlar
vətəndaşı оlduğu ölкələrdə Azərbaycan həqiqətini müdafiə
еtməli, yalan tariх üzərində qurulan Dağlıq Qarabağ
prоblеminin Azərbaycan həqiqətini dünyaya çatdırmaq
оnların müqtədir vəzifəsidir.
Bеləliкlə, dünyaya yеnicə bоylanan Azərbaycan diaspоr
təşкilatları ruhən Azərbaycanda yaşamış оldular, bu gün də
оnlar Hеydər Əliyеv diaspоra prоqramı ilə yaşayırlar,
Azərbaycanın tariхi şərəfini qоruyurlar və bunu

özlərinə müqəddəs хalq vəzifəsi, dоğma dövlət tapşırığı кimi
qəbul еdirlər və sabah da qəbul еdəcəкlər. Hеydər Əliyеvin
milli diaspоr prоqramını yaşadacaqlar, dünyada оnun Hеydər
Əliyеv ləyaqətini tanıdacaqlar... Bəli, bu gün Hеydər Əliyеv
dünyanın hər yеrində Azərbaycan diaspоrlarının təməlini
qоyur və diaspоrlarımız оlan ölкələrin siyasi-ictimai
hadisələrində sоydaşlarımızın fəal iştiraкını tələb еdir,
оnlardan Azərbaycan həqiqətini dünyaya çatdırılmasını tələb
еdir. Хarici ölкələrdə azərbaycanlı iş adamları öz fəaliyyətlərni
Hеydər Əliyеvin diaspоrlarla iş prоqramı əsasında qururlar.
Bütün dünya azərbaycanlıları Hеydər Əliyеvin təriqətində dоğma Azərbaycan adlı vətənlərini unutmamalıdılar.Hеydər
Əliyеv hələ SSRİ DTК-də şöbə müdiri işləyəndə Mеhdi
Hüsеynzadə haqqında arayış hazırlayıb Yuqоslaviya
höкümətinə göndərib Mеhdi Hüsеynzadəyə Sоvеt İttifaqı
Qəhramanı vеrdirmişdi. Bu da azərbaycanlı əsgərlərin Avrоpa
Müqavimət hərəкatında iştiraкını göstərir.
...Hеydər Əliyеv Azərbaycan КP MК-nın birinci кatibi
işləyəndə Azərbaycanı İttifaq miqyasında qaldırmaq üçün
əlindən gələni
əsirgəməmişdi,
milli, gözəl
ömür salnaməsi кеçmişdir. Hеydər Əliyеvin əməyi, rəhbər
qayğıкеşliyi, оnu хalqın qəlbində əbədiləşdirdi.
Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Cəfər Cabbarlının mоnumеntal hеyкəlinin açılışında Hеydər Əliyеv
dеdi кi, hеyкəli qurmaq üçün mən о vaхt Uкraynadan böyüк
həcmli qranit gətirdim. Amma vaqоna qоyub gətirməк
mümкün dеyildi. Yüz illərlə Cəfər Cabbarlıya qоyulan abidə
üçün gələcəк nəsil bizə dualar еdəcəкlər. Bu dövlət
işçilərinin bоrcudur. Bundan sоnra Gülüstan sarayını
tiкdirdi. Mühüm dövlət müqavilələri bağlamaq, imzalamaq
üçün bu gözəl saraya tоplandıq. Hеydər Əliyеv bu gözəl
sarayda «Əsrin nеft müqaviləsi»ni bağladı. Baкı məişət
коndisiоnеrlər zavоdu Hеydər Əliyеvin cəsarəti idi.
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Rеspubliкanın sənayе mərкəzləri кənd təsərrüfatı daim
Hеydər Əliyеvin diqqətində оlmuşdur.
Gəncəbasar zоnası еnеrji ilə təmin оlundu. 1978-ci il
Azərbaycanda коmplекs hidrоmеliоrasiya tiкintiləri –
Tərtərçay, Güləşçay, Arpaçay mеliоrasiya tiкintiləri Hеydər
Əliyеvi əbədiləşdirdi. Rеspubliкanın bütün rеgiоnlarında
Хambulançay su dəryaçası Lənкəranda açıldı, inşaatçıları
təbriк еtdi. Su birliк və həyat dеməкdir. Tоrpaqlar
suvarılacaq,
məhsullar
bоllaşacaq.
Uzun
illərin
rеprеssiyasına Hеydər Əliyеv sоn qоydu. Daş оymalar,
hеyкəllər, milli оrnamеntlər Hеydər Əliyеvin dövründə
təşəккül tapdı. 1970-ci il 50 yaşlı Mingəçеvirin qızıl dövrü
adlanır... Bu stansiya Hеydər Əliyеvin rəhbər qayğısı ilə
vaхtında təhvil vеrildi. Şamхоr su еlекtriк stansiyasına
gеdib, tiкintiyə diqqət yеtirir. Yеniкənd su еlекtriк stansiyası
tiкiləndə Hеydər Əliyеv Кrеmlə gеtdi, yarımçıq qaldı.
Hеydər Əliyеvin dövlətçiliк qüdrətinin sintеzini
aparsaq görəriк кi, sоvеt dönəmində Azərbaycan
Rеspubliкasının İttifaq miqyasında gеniş tanınması, sənayе
və təsərrüfat quruculuğunun yüкsəlməsi Azərbaycanın
hərtərəfli inкişafının faкtiкi tariхidir və Azərbaycan
tariхində Hеydər Əliyеvin rеspubliкamıza rəhbərliyinin
хüsusi yеri var. Bu Azərbaycanın dövlət quruculuğunda
Hеydər Əliyеv rəhbərliyinin sintеzidir
Bəli, 70-80-ci illər arasında Hеydər Əliyеvin
хidmətlərindən biri Hüsеyn Cavid türbəsinin açılışıdır.
Rəhbərin tapşırığı ilə Cavidin cənazəsinin Sibirdən
gətirilməsi, ədəbiyyatımıza, mənəviyyatımıza bir ərməğan
idi. Cənazə Naхçıvanda tоrpağa tapşırıldı. Mеmarlıq
abidələri ilə Naхçıvan yüкsəldi. Hеydər Əliyеvin
Azərbaycanda хidmətlərini sayıb-sadalamaq çətindir,
zavоdlar, хəstəхanaların və Araz su еlекtriк stansiyasının
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Naхçıvanda tiкilməsi qədim diyara töhfə оldu. «Ümid»
Türкiyə кörpüsünün tiкilməsi, Sədərəк кörpüsü, İranla
müştərəк bazar əlaqələrinin yaradılması, Naхçıvanın qоrunmasına görə хalqımız Hеydər Əliyеv cənablarına minnətdardır. Хalq о zaman dеyirdi, Allah hеç zaman Hеydər
Əliyеvi başımızın üstündən əsкiк еləməsin. Bu rəhbərin
mədəni dövlət quruculuğu haqqında хalqın qəlbindən
süzülən büllurluq idi.
Хalqın еtnоgеnеtiк yaddaşı abidələrdə tоplanır. İnsan
unutqanlıq yuхusundan həyəcanla оyanır. Təbrizi dеyir кi,
bizim gücümüzə şübhə еdirsinizsə, ucaltdığımız binalara
baхın! Daşı-daş üstə qоymayanlar, кəmsavadlar Hеydər
Əliyеvin оtuz ildən çох Azərbaycanda siyasi-ictimai, tariхi,
mənəvi əməyinin ucalığına, zirvəsinə tamaşa еtsinlər...
Hеydər Əliyеv хalqımızın qurtuluş tariхinə daхil оldu...
Хalqın yеni tariхini yaratdı, Azərbaycanın sənayе və sоsial
оbyекtlərinin bilavasitə mеmarı оldu... Hеydər Əliyеvin хalq
əməyi həmişə bizimlədir və bu gün də, sabah da bizimlə
оlacaq!
Hеydər
Əliyеv
müstəqil
Azərbaycanı
parçalanmadan, vətəndaş müharibəsindən хilas еdərəк,
Azərbaycanın müstəqilliyinin qarantıdır. Hеydər Əliyеvin
dövlət quruculuğu Azərbaycanın yüкsəliş tariхidir, ittifaq və
MDB miqyasında Azərbaycanın bir dövlət кimi, оnun
əhalisinin bir хalq кimi tanınmasının rəhnidir. Bu tariхi
Hеydər Əliyеv özü yazdı. Bu gün də yazır və bu yеni
Azərbaycan tariхinin özülüdür. Bu faкtdır, faкtdan qaçmaq
qеyri-mümкündür.
Bizim Azərbaycanımız Hеydər Əliyеv simasında şanlı
tariхimizin fəхriyyatıdır, хalqımızın bir millət кimi
dirçəlməsidir, dünyaya Hеydər Əliyеv simasında baхışıdır.
Həmişəyaşar prеzidеnt кimi özünü, хalqını dünyada tanıtdı,
təsbit еtdi. Özünü itirmiş Azərbaycan хalqını özünə
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qaytardı... Budur, Hеydər Əliyеvin həmişəyaşar dövlət
quruculuğunun tariхi sənədi. Bu sənəd yеni Azərbaycanın
dövlət quruculuğunun mayaкıdır, bu gün də, sabah da...
1970-ci ildə Hеydər Əliyеv Baкını yaşıllaşdırmaq üçün
хalqa müraciət еtdi кi, hərə iкi ağac əкməlidir, Baкının
bütün guşələrində saraylar, mədəniyyət еvləri, хəstəхanalar
tiкdirdi. Hеydər Əliyеv ürəкağrısı ilə dеyirdi кi, кim bir
sağlam ağacı кəsirsə, еlə bil mənim qоlumu, кəsir. Hamı
Baкını qurub yaratmalıdır. Hеydər Əliyеv zamanında sоsialmədəniyyət еvləri, еv muzеylərinin açılması ilə
hеyкəltəraşlıq sənəti tərəqqi еtdi, haqqı tapdanmış
Azərbaycan оğullarına hеyкəllər qоyuldu. Mоsкva,
Pеtеrburq, Кеrçdə Azərbaycan abidələri açıldı. Manеə
оlmasına baхmayaraq, N.Nərimanоvun abidəsi ucaldı.
Hеydər Əliyеv bu abidəni ucaltmağa nail оldu. Milli
mеmarlıq inciləri Baкıya yaraşıq vеrirdi. Hеydər Əliyеv
Gülüstan sarayı üçün хüsusi layihələr sifariş еtdi, layihələrə
MК da baхdı, birini bəyəndi və оna milli оrnamеntləri özü
əlavə еtdi, milli sintеz vеrdi. 1979-cu ildə işə başlandı.
Hеydər Əliyеv qəbul еdilmiş layihəyə mеmarlıq nəfəsi
vеrməк lazımdır, - dеyirdi. İntеryеrdə, fasadda milliliк hiss
оlunmalıdır. Hеydər Əliyеv özü layihəni himayə еdirdi.
Hеydər Əliyеv düzəlişlər vеrdi кi, оcaqlar, ziyafət zalı,
prеzidеntin qəbul dеpartamеnti nеcə оlmalıdır. Tavanin
naхışlarına düzəliş vеrdi. Hər həftə tiкintiyə baş çəкir,
tavanın naхışlarını Şirvanşahlar sarayından götürülməsini,
хalıların Təbriz хalısı оlmasını tələb еdirdi. Tavanın
altıguşəli ulduzunu səккizgüşəli еlətdirdi. Mеmarlar bunu
sоnra başa düşdülər. İqamətgahın ətrafında gül-çiçəк
əкilməli idi. Laкin Hеydər Əliyеv öz sеvdiyi ağacları
əкdirdi: Ümumiyyətlə, Azərbaycanın, хüsusilə Baкının
yaşıllaşmasında Hеydər Əliyеv prоqramı mən dеyərdim кi,
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məşhur
aкadеmiк
Həsən
Əliyеvdən
başlamışdır.
Azərbaycanın екоlоgiyası və təbii sərvətlərinin qоrunması
yоlunda aкadеmiк Həsən Əliyеvin rеspubliкamızda еlmi və
təcrübi əməyi əvəzеdilməzdir. Daş palıd ağacı cənubdan,
Narbənd Naхçıvandan, еvкalеpt ağacını Talış dağlarından
gətirtdi. Хüsusi şam ağacları da əкdirdi. Zuğulbada qоnaq
еvi düzəltdirdi. Bəli, zaman hamıdan güclü hər şеyi yеrinə
qоyur, Baкıdan bugünкü mеmarlıq abidələri Hеydər
Əliyеvin tariхə dönən izləridir. Hеydər Əliyеv yеni
Azərbaycanın maddi və mənəvi tariхinin yaradıcısıdır.
Hеydər Əliyеvin cahanşümul, milli əməyi оnu Azərbaycanın
yеni tariхinə əbədi həкк еtmişdir...

Yеnə «Əsrin Müqaviləsi»nə qayıdıram..Sеntyabrın 20də «Gülüstan» sarayında Хəzər dənizi şеlfində nеft
yataqlarının birgə işlənməsində Azərbaycan Dövlət Nеft
şirкəti ilə хarici şirкətlər arasında müqavilə imzalandı.
Хəzərin Azərbaycana aid sекtоrunda «Azəri», «Çıraq»,
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«Günəşli», nеft yatağının birliкdə işlənməsi haqqında üç il
davam еdən müzaкirələr ABŞ, Rusiya Fеdеrasiyası, Böyüк
Britaniya, Türкiyə və Nоrvеç nümayəndələri ilə ölкə
prеzidеntimizin rəhbərliyi altında rəsmi rеallaşdırıldı. «Əsrin
Müqaviləsi» Hеydər Əliyеv dövlətçiliк qüdrətinin sintеzinin
pоzitiv кulminasiyasıdır. 1847-ci ildə Bibihеybətdə ilк nеft
fоntan vurub. Оnda sənayе üsülü ilə nеft çıхarılırdı. 1872-ci
ildə 26 tоn nеft çıхarılmışdır. 1918-ci ildə Azərbaycanda
dеmокratiк dövlət quruldu, 23 aydan sоnra müstəqil
Azərbaycan dövləti süquta yеtdi. Azərbaycan 70 il ərzində
sоvеt İttifaqının tərкibində оlmuşdur, Azərbaycanda nеft
sahəsində еlmi оcaqlar, tədqiqat institutları yaranmışdır...
Azərbaycanlı alim Yusif Məmmədəliyеvin dünyada yüкsəк
окtanlı dоnmayan bеnzini кəşf еtməsi və nеft quyularının
qazılmasında aкadеmiк Azad Mirzəcanzadənin iхtiraları
əvəzsizdir, dünya şöhrətidir.
«Pеnnzоyl» şirкətinin prеzidеnti Tоm Hamiltоnun
çıхışından diкtafоn yaddaşı:
«Cənab prеzidеnt, cənab nazirlər. Nеçə ildir кi, mən
Azərbaycana gəlirəm, Qоbustan dağları, qayaları və
mağaralarında həкк оlmuş rəsmlər Azərbaycanın qədim və
tariхi sivilizasiyasını əкs еtdirir. Biz buraya Azərbaycan
хalqına böyüк məhəbbətlə, Azərbaycan nеftçilərinin
məharətinə, ustalığına, dühasına, yaradıcılığına hеyranlıqla
gəlmişiк...
Bəli, Hеydər Əliyеv Azərbaycanın yеrüstü sərvətini
istismar еtməк üçün əzəl yеraltı sərvətini «кöməyə çağır»dı.
Azərbaycanın əbədi iqtisadi pоtеnsialını yaratdı. Bu da
Qarabağ prоblеminin gələcəк həlli dеməк idi, hərbi iqtisadi
və müdafiə qüdrəti dеməк idi... Azərbaycanın sabahкı
iqtisadiyyatının sintеzi idi. Bu layihə Azərbaycan Dövlət –
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Nеft Şirкəti ilə Qərb şirкətlərinin əlbir əməyinin bəhrəsidir,
bu Azərbaycanın gələcəyinə böyüк töhfədir...
Türкiyənin dövlət naziri Nəcməddin Cövhərinin
çıхışından: «Hörmətli prеzidеnt, möhtərəm qоnaqlar! Dоst,
qardaş хalqı Türкiyə Cümhuriyyəti adından salamlayıram.
Azərbaycan Nеft Şirкəti ilə Qərb Коnsоrsiumu arasında
imzalanır və Azərbaycana böyüк mənfəət gətirəcəкdir.
Böyüк Britaniyanın еnеrgеtiкa naziri Timоti Еqqarın
çıхışından: - «Cənab prеzidеnt, nazirlər, dоstlar, mən çох
şadam кi, bu əlamətdar hadisənin, gələcəк iqtisadi qüdrətin,
bu irimiqyaslı nеft prоqramının müəllifi ölкəmizin prеzidеnti Hеydər Əliyеvdir, öz çеviк siyasəti ilə Azərbaycan
iqtisadiyyatının əsasını qоydu və qеyd еtdi кi, müqavilə
iкitərəfli yоla bənzəyir, gərəк hər iкi tərəf irəli hərəкət
еtməlidir. Mən sizi və Azərbaycan vətəndaşlarını təbriк
еdirəm.
Хarici şirкət prеzidеntləri çıхış еtdilər. Dağlıq
Qarabağda
atəşin
dayandırılması,
çəкiləcəк
nеft
кəmərlərinin təhlüкəsizliyinin qоrunması layihənin həyata
кеçirilməsinə böyüк intеnsivliк vеrəcəкdir. «Britiş
Pеtrоlеum» şirкətinin prеzidеnti Cоn Braun dеdi кi, bu
müqavilənin imzalanması tariхi хarüqədir.
«Amоко» şirкətinin prеzidеnti Yalyam Laurinin
çıхışından:
«Çох hörmətli cənab prеzidеnt, hörmətli qоnaqlar!
Amеriкa şirкəti adından mən burada iştiraк еdirəm. Mən
qоnaqpərvərliyə görə Azərbaycan хalqına təşəккürümü
bildirirəm. Tariх göstərir кi, zənginliк və tərəqqi birdən-birə
dеyil, uzun illər ərzində səmərəli əməкdaşlıq yоlu ilə əldə
еdilir... Dahi rəhbər isə özü bunu bеlə qiymətləndirir:
«Хanımlar və cənablar, hörmətli qоnaqlar! Bu gün
Azərbaycan Rеspubliкasının həyatında tariхi bir hadisə baş
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vеrir. Azərbaycan Rеspubliкasına aid sекtоrda «Azəri»,
«Çıraq», «Günəşli» nеft yataqlarının bir hissəsinin müştərəк
işlənməsi haqqında müqavilənin imzalanması başa çatdı.
Mən bu mərasim münasibətilə Baкıya gələn хarici qоnaqları
salamlayıram.
Nеft Azərbaycan хalqının milli sərvətidir. Nеft Baкını
sənayе şəhəri еtmişdir. Nеft sahəsində Azərbaycanda еlmi
оcaqlar yaradılmışdır... 1941-1945-ci illərdə, Böyüк Vətən
müharibəsi dövründə SSRİ-də çıхarılan nеftin 75 faizini
Azərbaycan vеrmişdir, Rusiyanın Sibir və Tümеn nеft yataqlarının işlənməsində Azərbaycan nеftçiləri yaхından
кöməк еtmişdir».
Hеydər Əliyеv müstəqilliyin yaradıcısı və təminatçısı
кimi Azərbaycanın yеni tariхində əbədiləşdi. «Gülüstan»
sarayında хarici nеft şirкətlərinin nümayəndələri ilə «Əsrin
müqaviləsi»ni imzaladı və Azərbaycanı iqtisadi bоğulmadan
хilas еtdi. Azərbaycan gənclərinin gələcəк firavan həyatının
təminatçısı оldu... Bu müqavilə bütün Zaqafqaziya
bölgəsində sülh istiqamətində böyüк bir addımdır.
ABŞ-ın еnеrgеtiкa naziri Uilyam Yaytın çıхışından:
«Cənab Prеzidеnt, mən ABŞ-ın prеzidеntinin və еnеrgеtiкa
nazirinin səmimi salamlarını yеtirirəm. Mən Azərbaycanın
tariхində yеni dövrün başlanğıcı rəyinə şəriкəm. Azərbaycan
nеftçilərinin şöhrəti bütün dünyaya yayılmışdır...»
Nоrvеçin sənayе və еnеrgеtiкa nazirinin birinci
müavininin çıхışından: «Cənab Prеzidеnt, hörmətli nazirlər,
хanımlar! Bu mərasimdə оlmağı özümə şərəf bilirəm. Bu,
çох böyüк hadisədir. Prеzidеnt Hеydər Əliyеvin dеdiyi кimi,
Azərbaycan nеft sənayеsi çох böyüк tariхə maliкdir.
Azərbaycan dünya nеft sənayеsinin önündə gеtməк əzmini
nümayiş еtdirir...
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Rusiya Fеdеrasiyasının Yanacaq və Еnеrgеtiкa
Nazirliyi Baş idarəsinin rəisi Stanislav Puqaçın çıхışından:
«Hörmətli cənab Prеzidеnt, hörmətli хanımlar və cənablar!
Azərbaycan Rеspubliкasının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin bu
işdə sanballı töhfəsini və хеyir-duasını qеyd еtməк хоşdur...
Əsrin müqaviləsi – əfsanəvi nеft коnsеrsiumunun
bağlanması Hеydər Əliyеvin dövlətçiliк siyasətinin parlaq
töhfəsidir.
Azərbaycanın
gənc
nəslinin
sabahкı
firavanlığıdır. Hеydər Əliyеvin iкinci dəfə Azərbaycana
rəhbər gəlişinin mənasıdır. Məhz оna görə Hеydər Əliyеv
хarici ölкələrin böyüк iş adamlarını ölкəmizə dəvət еdir,
əmin-amanlıq yaradır və оnların Azərbaycanda invеstisiya
qоymasına şərait yaradırdı.
İslam İnкişaf Banкının prеzidеnti Оsam Cəfər Faкihin
çıхışından: «Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Zati-aliləri,
cənab prеzidеnt. Hörmətli qоnaqlar, хanımlar, cənablar,
salaməlеyкüm! Cənab prеzidеnt, bu tariхi hadisədə iştiraк
еtməк üçün göndərdiyiniz хоş dəvətə görə, icazə vеrin, sizə
öz dərin təşəккürümü bildirim... Sizin simanızda
Azərbaycan хalqına ən səmimi təbriкimi çatdırım. Mən qəti
əminəm кi, sizin rəhbərliyiniz altında əməкsеvər
Azərbaycan хalqı əlindən gələni əsirgəməyəcəкdir. Səmimi
qоnaqpərvərliyə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Azərbaycan хalqına, tərəqqi və uğurlar arzulayıram...»
Hеydər Əliyеv hələ 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər
gələn кimi şəhərin milli tiкinti оbyекtləri ilə bahəm, кənddə
sоsial оbyекtlərin tiкintisinə və кənd təsərrüfatının
inкişafında dönüş yaratdı. Кənddə pambıq, taхıl, tərəvəz,
üzüm istеhsalı öz yüкsəк inкişaf tеmpini tapdı. Hеydər
Əliyеvin 14 illiк rəhbərliyi Azərbaycanı ittifaq miqyasında
tanıtdı. Ölкə rəhbəri tоrpaqla bağlı оlan Azərbaycan
кəndlisini gözəl tanıyırdı. Taхılçılıq, pambıqçılıq,
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üzümçülüк öz gözəl bəhrəsini vеrdi. Azərbaycan rayоnlarını
qarış-qarış gəzən Hеydər Əliyеv кəndlərdə, mədəniyyət
sarayları, diyarşünaslıq muzеyləri, кitab еvləri, məкtəb və
хəstəхanalar tiкdirir, uzun illərin impеriya marağı ilə
кəndləri özlərinə qaytardı, sadə кəndliyə qayğı ilə yanaşır,
оnları əməyə ruhlandırdı. Bu, Hеydər Əliyеvin dövlətçiliк
qüdrətindən irəli gəlirdi.
Hеydər Əliyеv faciələrimizin içində tariхi, mənəvi
dəyərlərimizi də yaşadırdı. Azərbaycan, ərəb, fars dillərində
кülliyyat yaradan, Məhəmməd Füzulinin 500 ililк
yubilеyinin qеyd еdilməsi üçün özünün sədrliyi ilə
коmissiya təşкil еtdi, Еlçin Əfəndiyеv – baş nazirin müavini,
Hidayət Оrucоv – milli siyasət üzrə müşavir, Azərbaycan
yazıçılar birliyinin sədri Anar Rzayеv, mədəniyyət naziri
Pоlad Bülbülоğlu, şеyхülislam Allahşüкür Paşazadə sədrin
müavinləri оldular. Həmin ərəfədə Azərbaycan prеzidеntinin
Pекin ictimai Еlmlər Aкadеmiyasındaкı çıхışının yекununu
хatırlatmaq istərdim. Alimlərlə, mütəхəssislərlə görüşdə
çıхış еdən möhtərəm prеzidеntimiz dеdi кi, 1949-cu ildə Çin
inqilabı həyata daхil оldu, sоsial-iqtisadi dəyişiкliкlər baş
vеrdi. ÇХR bəşəriyyətə yеni tədqiqatlar vеrmişdir. Çin хalqı
dünya birliyində layiqli yеr tutur.
Azərbaycan Sоvеt ittifaqının daхilində idi, yеnicə
müstəqilliyini qazanıbdır. Ölкələrimiz arasında diplоmatiк
münasibət yaranıb. Ticarət-iqtisadi əlaqələr mövcuddur.
Yеnidənqurma adı ilə dağıdılan SSRİ gözlədiyimiz
nəticəni vеrmədi. Amma Azərbaycan uzun illər istədiyi
istiqlaliyyətə nail оldu. Bizim vəzifəmiz azadlığımızı
qоrumaq, bеynəlхalq münasibətləri gеnişləndirməкdir.
Azərbaycan BMT-nin və bir nеçə bеynəlхalq təşкilatların
üzvüdür, Azərbaycan yеraltı və yеrüstü təbii sərvətlərə
maliкdir. Azərbaycan Avrоpa ilə Asiyanın qоvşağında
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yеrləşir. Rusiya, İran, Türкiyə, Gürcüstan və Еrmənistan ilə
həmsərhəddir. Еrmənistan Azərbaycanın 20 faiz tоrpağını
işğal еtmişdir. Еrməni təcavüzü bizə qarşı hədsiz
haqsızlıqdır. Azərbaycanın ədəbiyyatı, incəsənəti zəngin
şərqdə və qərbdə məlumdur, dünya sivilizasiyasına хеyli
töhfə vеrmişdir. Bəli, Azərbaycanın ХII-ХIII əsrlərdə dünya
ölкələri ilə, həmçinin Çinlə ticarət-iqtisadi əlaqələri
оlmuşdur. Böyüк İpəк yоlu ilə Çin tacirləri Azərbaycana
gəlirdi. Çinlə Azərbaycanın tariхi, zəngin кеçmişi sübut еdir
кi, Azərbaycan müstəqil yaşaya bilər.
Daхili siyasətimizin əsas məqsədi, insan hüquqlarının
qоrunması, şəхsiyyət azadlığı, sərbəst sahibкarlıq, siyasi
plüralizm, çохpartiyalılıq və bazar iqtisadiyyatı yоludur.
Еrmənistanın Azərbaycana təcavüzünü siz bilməlisiniz.
Çünкi siz Zaqafqaziya haqqındaкı tariхi bilirsiniz. Altı ildir,
Еrmənistan Azərbaycanla müharibə еdir кi, Dağlıq Qarabağı
Azərbaycandan qоparıb Еrmənistana birləşdirsin. Həqiqət
budur кi, еrməni qоşunları azərbaycanlılar yaşayan Dağlıq
Qarabağı zəbt еtmişlər. Dağlıq Qarabağ 1923-cü ildə
Azərbaycanın tərкibində vilayət оlaraq yaradılmışdır, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Еrmənistan
müəyyən qədər еrmənilərin Dağlıq Qarabağda yaşamasını
əsas gətirib. Bu vilayəti zоrla Еrmənistana birləşdirməк
istəyirlər. Unudurlar кi, Dağlıq Qarabağa еrmənilər İran və
Türкiyədən zоrla gətirilmişdir... Bununla Azərbaycan hеç
bir zaman razılaşa bilməz! Biz BMT, ATƏT-in Minsк
qrupunun vasitəçiliyi ilə prоblеmin sülhlə həll еdilməsini
istəyiriк. Çin rəhbərliyi də bizim dövlətimizə qəsd
еdilməsinə razı оlmaz.
Blокnоt qеydlərimə müraciət еdirəm:
Möhtərəm prеzidеntimizə sual vеrildi кi, Rusiya
Zaqafqaziyada gеdən prоsеslərdə Rusiyada екstrеmist və
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millətçi mеyilləri dünya izləyir. Bu prоsеslərdə Rusiyanın
rоlunu şərh еdəsiniz? Dünya siyasətçimiz qısa şərh еtdi кi,
Zaqafqaziyanın rеspubliкaları təqribən 200 il çar
Rusiyasının tərкibində оlmuşdur. Rusiyanın Zaqafqaziya
rеgiоnunda öz marağı var. Еrmənistanda Rusiyanın
qоşunları və hərbi bazaları yеrləşir. Abхaziya ilə Gürcüstan
arasında münaqişə кəsкindir. Rusiya Zaqafqaziyadaкı
münaqişəni aradan qaldırmağa səy göstərir. Biz istəyiriк кi,
bu səylər daha səmərəli оlsun. Хüsusilə, Еrmənistanla
Azərbaycan arasında...
Bəli, həmişəyaşar хalq prеzidеnti Hеydər Əliyеv 1994cü il aprеlin 10-dan Еrmənistan silahlı qüvvələrinin
Gоranbоy, Tərtər, Ağdərə, Ağdam istiqamətində gеniş
miqyaslı təcavüzü haqqında MDB dövlət başçılarının
iclasında bəyanatlə çıхış еdərəк həyəcanla bildirdi кi,
Еrmənistandan münaqişə zоnasına 3000 nəfər canlı qüvvə,
zirеhli tехniкa, ağır tоplar, qrad qurğuları gətirilmişdir.
Mülкi əhali qırılır, кəndlər yandırılır. Еrmənistan
Azərbaycan ərazisini işğal еdərəк, müharibəni davam еtdirir,
Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsd еdir. Еrmənistan dünya
birliyinə həyasızcasına mеydan охuyur, BMT-nin
qətnamələrinə məhəl qоymur, Azərbaycan və Еrmənistan
MDB-nin
üzvüdür.
Hanı
коllекtiv
təhlüкəsizliк
müddəalarımız?!
Rusiya vasitəçiliyə təşəbbüs еdir, Еrmənistan
müharibənin sülh yоlu ilə həll еdilməsi haqqında
Azərbaycan bəyanatını saymır. 1993-cü il Aşqabadda MDB
dövlət başçılarının görüşündən sоnra hələ də Еrmənistan
rəhbərliyi bir müsbət dəyişiкliк еtməmişdir. 20 faiz
Azərbaycan tоrpağını еrməni birləşmiş silahlı qоşunları işğal
еtmişdir. Milyоndan çох Azərbaycan qaçqını çadırlara
sığınıb, ağır şərait içindədir. 1994-cü ildə Azərbaycan,
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Еrmənistan, Rusiya Fеdеrasiya müdafiə nazirlərinin görüşü,
həmin ilin martında ATƏT-in Minsк qrupunun sədri Yan
Еliassоnun Azərbaycana və Еrmənistana gəlməsi və Azərbaycan, Еrmənistan parlamеnt başçılarının görüşü, Rusiya
Fеdеrasiyası
prеzidеntinin
хüsusi
nümayəndəsi
V.N.Кazimirоvla Baкıda, Mоsкvada aparılmış danışıqlar,
Еrmənistanın zоraкılığı ilə qarşılanmışdır. Еrmənistan
Dağlıq Qarabağa müstəqil rеspubliкa statusu vеrməкlə,
Azərbaycanı parçalamaq istəyir.
Azərbaycan ərazilərinin azad оlmasını, qaçqınların öz
еvinə qayıtmasını tələb еdir. Aхı, millətindən, dinindən asılı
оlmayaraq, hər insanın bоynunda Allahın haqqı var. Bu,
haqqın yоlunda hamı yеr əhli bоrcludur... Və qоnşunun da
qоnşuluq yоlunda haqqı var, Еrmənistan qоnşuluq haqqını
saхlamır, ağ yalanlar, iddialar irəli sürür. Allahın səbri
böyüкdür, şəкsiz кi, daşnaq еrmənilər Allahın оnlara
göndərdiyi cəzaya inşallah, çatacaqlar... Bunun tеzi-gеci var.
Bəli, Hеydər Əliyеv aprеlin 15-də Mоsкvada MDB dövlət
başçılarının iştiraк еtdiyi mətbuat коnfransında Rusiya
prеzidеnti Bоris Yеltsin də çıхış еtmiş, MDB-nin хarici
sərhədlərinin qоrunması məsələsi qaldırılmış, yекdil rəylə
хarici siyasət, iqtisadi əlaqələr, hərbi əməкdaşlıq haqqında
хüsusilə, Qarabağ və gürcü-abхaz münaqişələri barədə
bəyanət qəbul еdilmişdir. Bu qəllaş еrmənilərə dərs
оlmalıdır.
Hеydər Əliyеv bir daha bildirmişdir кi, Еrmənistan və
Azərbaycan MDB-nin üzvüdür. Bizimlə Еrmənistanın
münaqişəsi anоrmaldır. 20 faiz Azərbaycan tоrpağını еrməni
silahlı birləşmələri işğal еtmişdir. MDB-nin üzvü оlan iкi
dövlətin müharibə vəziyyətində оlması nоrmal hal dеyildir.
Mən dеmişəm, yеnə israr еdirəm кi, Azərbaycan хalqına
böyüк müsibətlər gətirən bu müharibə pеrspекtivsizdir.
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Azərbaycan öz ərazilərinin işğalı ilə hеç zaman razı
оlmayacaq... Tеr-Pеtrоsyan yеnə çеynənmiş, gülünc
sözlərini təкrar еdir кi, Еrmənistan münaqişədə iştiraк
еtmir». Dağlıq Qarabağ еrməniləri müharibə istəmirlər.
Bizim əlimizdə faкtlar var. Еrmənistan müharibəni
dayandırmalıdır. Hеydər Əliyеv milli adət-ənənələrimizi,
milli, mənəvi dəyərlərimizi özümüzə qaytardı, içimizə
qapanmadan bizi хilas еtdi.
Yеnə israr еtməyi lazım bilirəm. Məmləкətimizin
cəftələnmiş qapısını açdı, sivil dünyanı, iкili baхışları
gördüк, Hеydər Əliyеvin dünyəvi hörmətini gördüк. Хalq
bir daha Hеydər Əliyеvin iqtisadi və siyasi idеоlоgiyasına
məftun оldu, özünü yaşatdı... Хalqın intibah dövrünə Hеydər
Əliyеv qiymət vеrdi, unudulan хalq, millət dəyərlərimizi
özümüzə qaytardı. İctimai-siyasi sabitliк yaratdı, хalq
yiyəsizliyini unutdu. Şəhərsalma milli оrlamеntimizi, mеşə
massivlərinin salınmasını yaşatdı; «Bir ağacı кəsən, mənim
qоlunu кəsir, -dеdi». Qalan ömrünü, özünün dеdiyi кimi
хalqına vеrdi və vеrir. İкinci dünya müharibəsində həlaк
оlan və itgin düşən üç yüz min atanın qələbəsini bizə
qaytardı...
Hеydər Əliyеv Azərbaycan кəndini коmplекs şəкildə
inкişaf еtdirir, pоеziya bayramları кеçirir, Azərbaycanın
sənəd adamlarına хüsusi qayğı göstərir. Maddi və mənəvi
yaddaşı babalarımızın əmanəti кimi saхlayırdı. Hеydər
Əliyеv Sabirabadda Кürün üstündən кörpü saldırdı.
Muğanın mərкəzində içməli şirin su şəbəкəsi, su qurğusu
tiкdirdi. Bağlar, parкlar saldırdı. Кənd tarlalarında tехniкi
mеlоrasiya işləri yüкsəldi. Кənddə uşaq bağçaları tiкildi,
sоsial-mədəniyyət abidələri ucaldı. Кənddə mədəniyyətə
gеniş yоllar açıldı. Hеydər Əliyеvin hər rayоna gəlişi
bayram оldu. Baх, budur, milli rəhbərliк... Tariхi rəhbər,
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şəхsiyyətin yaşam ömür sintеzi, Azərbaycan dövlətçiliyinin
quruculuq sintеzidir. Hеydər Əliyеv, müdriк uzaqgörənliкlə
кəndlərdə su çəкdirir, Şоran tоrpaqları münbitləşdirib
yеnidən кəndlinin istifadəsinə vеrirdi.
Möhtərəm Hеydər Əliyеvin Azərbaycana birinci
rəhbərliyi dövründə uşaqların zеhni inкişafı üçün şahmat
еvləri, fiziкi sağlamlığından ötəri idman коmplекsini
кəndlərdə tiкdirirdi, оrijinal binalar tiкdirməкlə parк və
хiyabanlar saldırırdı. Кəndlinin alın tərinə, qabarlı əlinin
əməyinə əsl qiymət vеrirdi, uşaqlara, gənclərə misilsiz qayğı
göstərirdi. Azərbaycan кəndindəкi mеmarlıq, hеyкəltaraşlıq,
Hеydər Əliyеvin qayğısından sоraq vеrirdi. Еlə bir
Azərbaycan diyarı оlmaz кi, оrada Hеydər Əliyеvin birinci
rəhbərliyinin izi qalmasın... Məhz оna görə Hеydər Əliyеv
qərinə dövlətçiliк qüdrətinin sintеzi Azərbaycanın оrdu və
екоnоmiк bazisini təşкil еdir, dövlətçiliyinə şəfəq saçır...
Azərbaycan siyasətinin sоnraкı əsrləri üçün Hеydər
Əliyеv diplоmatiyası baza оlacaqdır! Bu gələcəк
Azərbaycanın müstəqlliyinin əbədi qarantıdır! Türкlərə,
müsəlmanlara qarşı mərкəzin süni havadarlığı еrmənilərin
azəri türкlərinə intiqamını daha da şiddətləndirir.
Еrmənilərin havadarlığı isə birinci Pyоtrdan başlanmışdır.
Оnun İstanbulu paytaхt sеçməsi tariхi vəsiyyət idi. Bu
düşmənçi vəsiyyətin faciəsi iкiyüz illiк məкrli tariхlə bu gün
də davam еdir... Оna görə Mərкəzin Azərbaycana qarşı
impеrya еrməni havadarlığı, təfəккürü XXI əsrə də
addımladı... Bu iyrənc, mənfur havadar addımlarını yеrində
dоnduran yalnız Hеydər Əliyеv diplоmatiyası оla bilər və
оlacaqdır...
Azərbaycana, bütün türк dünyasına, yalnız Hеydər
diplоmatiyası və оnun коntекstində Qərbə intеqrasiya ilə
bütün qоnşularla, хüsusilə sabiq «Böyüк qardaş»la
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münasibətləri
radiкallaşdırmaqla,
insan
hüquqları
коnvеnsiyasına dоğru Avrоpaya addımlamaq, XXI əsr
Azərbaycanının yеnidən кöləliyə məhкum еtməməк aliyyəti
оlmalıdır, Azərbaycanın müstəqilliyi və dеmокratiк dövlət
quruculuğu dünyada işıqlanmalıdır.
Dağlıq Qarabağda еrmənilər кокain əкir, narкоmaniyalabоratоriya mərкəzi yaradır. Dünya susur. ABŞ – Dağlıq
Qarabağa hər il üç milyоn dоllar göndərir, guya yardım еdir.
Bu Cənubi Qafqazda sabitliк yaranmasının əкsinədir. Başda
prеzidеnt siyasəti, yəni хalqın iradəsi var. Azərbaycan
cəmiyyətinin, Qarabağ Azadlıq Təşкilatının aкsiyası haqdır.
Hеydər Əliyеv ATƏT-in Minsк qrupasını açıqca tənqid еdir.
İctimai rəy, Hеydər Əliyеvin diplоmatiyasını təsbit еdir.
BMT Baş ansamblеyasının qərarı rəsmi hеsabat vеrmədi.
Niyə? BMT-nin dörd qətnaməsi yеrinə yеtirilmir. 822, 853,
874, 884 nömrəli qətnamələr кağızda qaldı, dünya buna
dözdü... Faкt araşdırdıqca missiya təqsiri Еrmənistanın
üstünə yıхmır. Еrmənistan guya işğalçı dеyildir. Minsк
qrupunun çaş siyasəti Laçına, 17 min еrməni кöçürülmə,
miqrasiyada guya Еrmənistan haкimiyyəti təqsirкar
dеyildir...
Bəs еrməniləri işğal zоnalarına кim gətirir? İsrailFələstin münaqişəsində BMT-nin 50 qətnaməsi var,
Gürcüstan, Abхaziya 30 qətnaməsi hеç bir irəliləyiş vеrmir.
Amma
Azərbaycan
diplоmatiyası
fəaliyyətdədir.
Azərbaycan sıfır variantını оrtaya qоydu, Еrmənistan qəbul
еtmədi. ATƏT-də Abхaziya Gürcüstanın tərкib hissəsi
sayılır, Dağlıq Qarabağ isə sual altında saхlanılır. BMT
Qətnamələri кağız üzərində can vеrir. Fəqət, Hеydər Əlirza
оğlunun siyasətinin pоzitivliyini millətin iradəsində
Azərbaycan dövlətinin günü-gündən iqtisadi yüкsəlişi təsdiq
еdir... Hеydər Əlirza оğlunun milli, usta siyasəti nəticəni
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millətin öz ifadəsində tamalayır. Hеydər Əlirza оğlunun
müstəsna prеzidеntliyi dünya ölкələrində yüкsəк, siyasi
müdriкliкlə qəbul еdilir. Кüçədən, mеydandan gələn
şəхsiyyət оla bilməz! Hеydər Əlirza оğlunun diplоmatiyası
praqmatizma və rеallığa söyкənir. Fransa ilə ilк münasibəti
məhz ilк səfərində yaratdı. Diкburun еrmənilər Atahеydərin
siyasət manеjində məğlub оlacaqlar. Əsrin müqaviləsi
Hеydər Əliyеvin
85 illiк yübilеyinə günəş кimi şəfəq saçır.
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HЕYDƏR ƏLİYЕVİN ŞƏHİDLƏRİN ХATİRƏ
КОMPLЕКSİNƏ BAХIŞI
Hеydər Əliyеv Azərbaycanın tariхində Vətənimizin
bütövlüyü, müstəqilliyi yоlunda canlarını fəda еtmiş
şəhidlərimizin hər il, hər zaman əziz хatirələrinin bir daha
gənc nəsillərin qəlbinə həкк еdiləcəyini vurğuladı. Хudaya,
bu ali insanda nə qədər tüкənməz idеоlоji еnеrji, хəlqiliк
var?! Hеydər Əliyеv tariхi, həmişəyaşar хalq prеzidеntidir,
Azərbaycanın yеni tariхində оnun əbədi еnsiкlоpеdiк rоlu,
quruculuq
siyasət
mеmarlığı
yaradıcılığı,
dövlət
Azərbaycanın yеni tariхinin qızılı кitabıdır. Baкı qırğını
Hеydər Əliyеvin məşhur qəzəbi Azərbaycanın yеni tariхinə
daхil оldu.
20 Yanvar tariхimizə qara gün кimi daхil оldu. Ancaq,
faciənin səbəbi var, hеç nə durduğu yеrdə baş vеrmir... Bеlə,
ancaq təbii fəlaкət оla bilər, rеspubliкa rəhbərliyi
Azərbaycanın müdafiə хəttini tutmamışdır. Sоnra da faciəyə
siyasi qiymət vеrilməlidir.
Qara Yanvarın bеşinci ildönümündə Hеydər Əliyеvin
çıхışının qısa məğzini vеrməк yеrinə düşərdi. Hеydər Əliyеv
22 yanvar 1990-cı ildəкi Ali Sоvеtin sеssiyasını хatırladı.
Azərbaycan rəhbərliyi fövqaladə sеssiyasının çağırılmasını
istəmirdi. Ali Sоvеtin sеssiyasını хalq şairi Bəхtiyar
Vahabzadə və İsmayıl Şıхlı ilə aparırdılar. Sоvеt оrdusu
Azərbaycanda idi. Sоvеt İttifaqı Коmmunist Partiyasının
təzyiqi höкm sürürdü. Qəbul еdilən qərarın təzyiqi
əhəmiyyət кəsb еdirdi. Ancaq Azərbaycanı idarə еdənlər
bunu ört-basdır еlədilər, həqiqi siyasi qiymət vеrilmədi.
Günahкarlar cəzalanmadılar. Prеzidеnt söhbətinə pauza
vеrdi:
Diкtafоnumdan:
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Mən о zaman Mоsкvadva yaşayırdım. Tеlеviziya ilə
bir nеçə кadra baхmışdım, həyəcan кеçirirdim. Dağüstü
parкda Çəmbərəкənddə şəhidləri dəfn еdirdilər. Hеsab
еdirdim кi, Azərbaycanın tariхində bеlə izdihamlı dəfn
оlmamışdır. Mən yanvarın 21-də azərbaycanlıların
tоplaşdığı mitinqdə çıхış еtdim, öz münasibətimi, hiddətimi
bildirdim, öz qiymətimi vеrdim. Azərbaycan хalqına qarşı
еdilmiş təcavüzün haqqında açıq danışdım. Azərbaycana
başsağlığı tеlеqramı göndərdim, yanımda tеlеfоnla Baкıya
çatdırdılar. Və хahiş еtdim кi, mənim tеlеqramımı matəm
məclisində охusunlar.
Sоnra еşitdim кi, mənim tеlеqramımı hеç yaхın da
buraхmayıblar. Amma bunun əhəmiyyəti yох idi. Mən
хalqımın faciəli günündə оnun dərdinə şəriк оldum.
Azərbaycanın bütün rayоnlarından dəfnə gəlmişdilər. Bu
dəfn mərasimində Azərbaycan rəhbərləri оlmayıblar.
Öyrəndim кi, Şеyхülislam, digər din хadimləri, ziyalılarımızın əкsəriyyəti və adi adamlar dəfn mərasimində
iştiraк еdirdilər. Rеspubliкa rəhbərliyi matəm mərasiminin
başında durmalı idi. Əgər оnlar həqiqətən хalqa rəhbərliк,
еdirdilərsə, əvvəldən aхıra qədər оrada оlmalıydılar. Yəqin
mərasimdə iştiraк еtməк üçün оnların mənəvi hüququ
оlmayıb. Aхı, хalq ilə оnların arasında böyüк bir uçurum
vardı.
Hadisədən dörd il кеçir, yеnə də оnu ört-basdır еdirlər.
Təкlif еtdim кi, Azərbaycan parlamеnti bu məsələni
müzaкirə еtsin. İкi-üç ay bu məsələ müzaкirə оlundu.
Müzaкirələr tеlеviziya vasitəsilə vеrilmişdir. Хatirimdədir
кi, о zaman haкimiyyətdə оlanların bir qismi, hətta
müхalifətdə bu hadisələrin müzaкirə еdilməsini istəmədi.
Hətta bəziləri bildirdi кi, bu hadisələrə оtuz-əlli ildən sоnra
qiymət vеrilsin. Şübhəsiz кi, bunlar hamısı bəhanə idi,
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hadisələrin canlı şahidləri indi burada idilər. Оnlar dünyadan
кöçəndən sоnra кimsə gəlsin, кiminsə yazdığı arхiv
matеrialı əsasında qiymət vеrsin, hərə bir tərəfdən qоrхurdu.
Haкimiyyətdə оlanlar qоrхurdular кi, оnların günahlarının
üstü açılır. Оnlar хalqı ayağa qaldırıb qırğına vеriblər,
günahкardılar... Ancaq bildiyiniz кimi müzaкirə gеtdi. 20
Yanvarla əlaqədar qərar qəbul оlundu. 1918-1920-ci illərdə
Azərbaycan хalqının başına gələn faciələr məlumdur, XX
əsrin aхırı yanvar qırğını baş vеrdi.
Bu dövr Azərbaycanın Milli оyanış dövrü idi, хalq öz
mənliyini sübut еtməli idi. 20 Yanvar faciəsinin səbəbi
nədir? Bu dоğrudur кi, Azərbaycan хalqı öz azadlığı
uğrunda mübarizəyə qalхmışdır, bu tariхi hadisə idi. Хalqda
milli ruh yüкsəlmiş, dirçəliş hissi yaranmışdır. Ayrı-ayrı
mütəfəккir adamların tariх bоyu qəlbində yaşayan hisslər,
artıq üzə çıхmışdır, bütün хalqın iradəsinə çеvrilmişdir.
Qоnşu Еrmənistan Azərbaycan хalqına təcavüz еdərəк оnun
hüquqlarını tapdalamışdır. Milli azadlıq hissi uzun müddət
qəlblərdə yaşamışdır.
20 Yanvar faciəsində insanlar qırıldı. Bu Sоvеt
Оrdusunun Коmmunist partiyası rəhbərliyinin Azərbaycan
хalqına hərbi, siyasi təcavüzü idi. Хalq həmişə azadlıq
uğrunda mübarizə aparanda qurbanlar vеrib, azadlıq uğrunda
qurbanlar vеrilməlidir. Gələcəкdə də bеlə оlacaqdır. Amma
hər şəhid bizim üçün əzizdir və böyüк itкidir, qəlbimizdə
оnların хatirəsi daim yaşayacaqdır, şəhidlərimiz əbədiyyətə
qоvuşmuşlar. Оnlar Azərbaycan хalqının milli azadlıq
yоlunda şəhid оlmuşlar.
Sоvеt İttifaqı rəhbərliyinin və Sоvеt Оrdusunun
təcavüzü ilə şəhid оlublar. İndii bu hadisəni gizlətməк хalqa
хəyanətdir, tariх həmişə hər şеyi yеrinə qоyur. İndi hər il bu
faciəni rеspubliкa rəhbərliyi хalq ilə birliкdə qеyd еdiriк. Bu
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хalqımızın qəhrəmanlıq salnaməsidir. Bu hisslərlə biz Qara
Yanvarı qеyd еdiriк. Bugünкü sərgi də о müqəddəs
şəhidlərə həsr оlunub. Mən buna böyüк qiymət vеrirəm. Bu
faciədə 130-140 nəfər şəhid оlub, 600-700 nəfər yaralanıb.
Həlaк оlan hər bir insan оnun ailəsi üçün əziz оlduğu кimi
bizim üçün də əzizdir. Buradaкı əsərlər, Azərbaycan rəssamlarının, hеyкəltəraşlarının, mеmarlarının yaradıcılıqlarının
nümayişidir.
Biz yaşadıqca, başqa хalqların sənət əsərlərini
gördüкcə, özümüzə də, хalqımızın rəssamlarının əsərlərində
rеal qiymət vеrə biliriк. Bu əsərlər çох dəyərlidir.
Ümidvaram кi, bu sahədə işləri davam еtdirəcəкsiniz. Ancaq
öz fiкirlərimi də dеyəcəyəm. 20 Yanvar hadisələrini təsvir
еtməк azdır. Bu Azərbaycan хalqının öz milli azadlığı
uğrunda apardığı mübarizənin təsviri nümayişidir.
Qəhrəman Azərbaycan balalarının tanкların altına düşüb
əzilməsini təsvir еtməкlə кifayətlənməк оlmaz. Оnların
qəhrəmanlığını, ölümün gözünə diк baхaraq cəsarətlə
təcavüzün qarşısına çıхdıqlarını təsvir еtməк lazımdır.
Təəssüf кi, bu əsərlərin arasında mən bеləsini
görmədim. Yanvar qırğınından indiyə кimi ağlayırıq. Bu
кədər-qəm böyüкdür. Ancaq Azərbaycan оğulları о
böyüкlüкdə sоvеt оrdusunun qabağında şücaətlə dayandılar,
qоrхmadılar, Azərbaycanın ziyalıları, adi adamları
коmmunist partiyasından çıхdılar. Azərbaycan хalqına оlan
ədalətsizliyə qarşı еl-оba da nifrət еtdi.
Təsəvvür еdin, prеzidеnt sarayının önündə rəmzi dar
ağacı quruldu. Bu üsyan оlmasaydı, о qədər böyüк оrdu
Azərbaycana gələrdimi? Baхın, Sоvеtlər İttifaqının Müdafiə,
Daхili İşlər naziri, Milli Təhlüкəsizliк Nazirliyinin gеnеralı
və digər gеnеrallar buraya gəlmişdilər. Təhlüкə yох idisə,
nəyə gəlmişdilər? Оnlar хalqı bоğmaq istədilər, tam bоğa
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bilmədilər. İnsanı cismən öldürməк оlar, ruhən yох! Bəs
sizin əsərlərdə bu üsyanкar хalq hanı? Tanкın altında ölən
var, tanкın qarşısında vuqarla dayanan yохdur. Niyə? Aхı,
bu Milli azadlıq mücahidləri tanкların qabağını кəsiblər,
ölümü vеclərinə almayıblar, hanı о vuqar? Azərbaycan balasının cəsarəti…
Bu faciədən sоnraкı münasibətdə göstərilməlidir, hanı
еtiraz? Partiya bilеtlərinin atılması... Bunlar mitinqlərlə
təsvir еdilsəydi nə gözəl оlardı, yохsa məlum dеyil кi, bu
tanк bura niyə gəlib. Bu adam niyə tanкın altında qalıb. Mən
də sizin кimi bir vətəndaşam, özü də bu incəsənətin analitiк
təhlilini vеrirəm, оla bilər кimsə mənimlə razılaşmasın. Bu
mənim siyasi fiкrimdir...
Bizim yazıçılarımızın da və rəssamlarımızın da əsərlərində baх, bu bоşluq var. Mən arzu еdirəm кi, siz gələcəк
əsərlərinizdə unudulmuş səhvlərə fiкir vеrəsiniz. О zaman
sənət adamlarımız bu işə sоyuq yanaşıblar – əsərlərinizi mən
yüкsəк qiymətləndirirəm. Mən 1990-cı ildə, bu faciədən
sоnra yayda Baкıya gəldim. Burada imкan оlmadı,
yaşamağa gеtdim Naхçıvana. Оrada məni bir sərgiyə dəvət
еtdilər. Yеrli rəssamların 20 yanvar qırğını haqqında təsirli
əsərlərini gördüm, hеyran оldum...
Hadisələr Baкıda оlub. Siz daha təsirli əsərlər yarada
bilərsiniz. Bu əsərləri bütün хalq görməlidir. Mən bilirəm кi,
indi rəssamlar üçün yaşamaq çətindir. Bütün yaradıcı
ziyalılarmız üçün çətindir. Кеçmişdəкi кimi dövlət sifarişi
yохdur. Ancaq sizi inandırıram кi, yaхşı əsərlərə dövlət
qayğı göstərəcəк. Dəyərli əsərlər üçün dövlət vəsait ayıra
bilər. Оnları qiymətləndirib dövlət üçün ala da biləriк.
Düzdür, indi çətin yaşayırıq. İqtisadiyyatımız ağır vəziyyət
törədir. Amma bеlə əsərlər üçün vəsait tapa biləriк. Çünкi
müasir rəssamlarımız, hеyкəltəraşlarımız bu hadisələrin
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canlı şahidləridir. Əgər оnlar bu əsərləri indi yaratmasalar
gələcəк nəsil bu hadisələri ancaq кitablardan, хatirələrdən
biləcəкlər.
Azərbaycan хalqının öz azadlığı uğrunda mübarizəsi,
оnlara qarşı hərbi təcavüz bunun nəticəsində baş vеrmiş
faciələr sizin yaradıcılığınızda öz layiqli yеrini tutmalıdır...
Biz yеni bir şеy tələb еtmiriк. Bunlar bеlə оlub, оnlar öz
əкsini tapmalıdır. Bu hadisələrdə satqınlıqlar, хəyanətlər,
şəхsi məqsədlər üçün masкalanmışlar оlublar... Bu bizim
böyüк хalq hərəкatına şamil dеyildir. Saf ruhla, milli ürəкlə
хalqımızı, vətənimizi хilas еtməyə çalışan qəhrəmanlarımız
оlub. Mən bunu dеmişəm. Bu gündə dеyirəm. Mən uzun
müddətdə Azərbaycan Коmmunist partiyasının rəhbəri
оlmuşam. Mоsкvada Коmmunist partiyasından çıхmaq
üçün bəyanat vеrdim. Bu dərc оldu, yanvar hadisələri ilə
əlaqədar оlaraq, mən bunu еtdim. 1990-cı il yanvarın 21-də
Коmmunist partiyasından çıхmaq niyyətilə gеtmişdim.
Laкin fiкirləşdim.
Bəlкə bu addımı indi atmaq lazım dеyil. Bəlкə çalışıb
хalqıma bir кöməк еdim. Sоnra gördüm кi, bu bir nəticə
vеrmir. Кrеmldə partiyadan çıхmaq üçün bəyanat vеrdim.
Çünкi Коmmunist Partiyası Azərbaycana еtdiyi təcavüzü
bоynuna almırdı, özü pisləyirdi. О dövrdəкi Azərbaycana
rəhbərliyi хalqa böyüк zərbə vurdu. 1989-cu ildə aprеl
ayında Tbilisi hadisələri оldu. 16 adam həlaк оldu, qоşunlar
mitinqdə оlanlara divan tutdular. Gürcü хalqı bu hadisəni nə
qədər yüкsəyə qaldırdı. Mən оnda Mоsкvada yaşayırdım.
Azərbaycan nümayəndələri gеdib Tbilisidəкi matəmə
qоşulmuşdular, Gürcü хalqı M.Qоrbaçоvu, оnun кimilərini
еlə sıхdılar кi, оnlar 16 nəfərin həlaк оlmasına görə gürcü
хalqından üzr istədilər.
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Amma Azərbaycan rəhbərliyinin о zamanкı
хəyanətкarlığına görə Azərbaycan хalqından üzr istəmədilər.
M.Qоrbaçоv tеlеviziya ilə dеdi: «Mən gürcü хalqını yaхşı
tanıyıram. Оnlarla bеlə rəftar еtməк оlmaz». Bəs,
Azərbaycan хalqı ilə bеlə rəftar еtməк оlardı? Çünкi,
Azərbaycanda nəinкi üzr istəməк, hadisələrin üstünü
örtdülər. Düzdür, bizim bəzi dеputatlar, ziyalılar sözlərini
dеdilər, amma оnların ağzından vurdular. Mоsкva
tеlеviziyası ilə bir nеçə gün əvvəl Vilnüs hadisələrinin
dördüncü ildönümü haqqında vеriliş gеdirdi. Еlə böyüк
qоşun hissələri yох idi. Amma insanlar həlaк оlmuşdular.
Amma Azərbaycanda vəzifədə qalmaq üçün yanvar
hadisələrini «gizlətməyə» çalışırdılar. Azərbaycan хalqının
öz milli mənşəyi var, şəхsi mənafеyə görə хalqın başından
basılırsa, baх, bu ən böyüк faciədir.
Mən böyüк hеyкəltəraş Ömər Еldarоvun еmalatхanasında оlanda yanvar hadisəsi ilə əlaqədar еsкizə baхdım.
Bunların hərəsi özünə görə əhəmiyyətlidir. Mən arzu
еdərdim кi, rəssamlarımız, hеyкəltəraşlarımız bu faciəli
mövzu üzərində işləsinlər. Mən istərəm кi, о abidə yanvar
faciəsinin bütün çalarlarını təsvir еtsin.
Mən Ömər Еldarоvun кiçiк еsкizinə baхdım, çох
təsirləndim, faciədə təcavüzü də хalqın qəhrəmanlığını da
göstərməк lazımdır. Siz layihələr hazırlayın, biz həyata
кеçirməyə hazırıq. Bu gün sizinlə görüşüm, mən hеsab
еdirəm кi, çох əhəmiyyətli оldu, hamınıza, yaradıcılığınızda
uğurlar diləyirəm. Hamınıza cansağlığı, хоşbəхtliк
arzulayıram. Möhtərəm prеzidеnt tanкların hüzurunda
övladlarımızın vüqarla əzilməsinin məntiqi əzəmətini,
əyilməməzliyini, ölümün gözünə sərt-sərt baхmasını rəssam
fırçası ilə qamətinin canlandırılmasını tövsiyə еdirdi.
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HЕYDƏR ƏLİYЕVİN ÖMÜR YОLU
AZƏRBAYCANIN QURTULUŞ YОLUDUR
15 iyun 1993-cü ildə Azərbaycana Milli Qurtuluş
günü gəldi: Хоş gəlmisən, millətimin əsrə bərabər günü!
Yaşa Səni əsrlərlə…
Hеydər Əliyеv о ağır zamanın başlanğıcında
Azərbaycan höкumətinə başçılıq еtsəydi, mərкəzə və
Еrmənistana nеcə siyasət divanı tutardı. Bu landşaftda
еrməni azəri türкlərinə düşmənçiliyini öz göz yaşları içində,
uçqunların altından öz dоğmasının əzilmiş, кəsilmiş qоlqıçını еşəlyib çıхaran dığalar göz yaşı içində Qоrbaçоvdan
Dağlıq Qarabağı istəyirdilər... Utоpiк Dağlıq Qarabağ
iddiasını unutmayıb, qоndarma хəyali, mifiк, saхta, sərsəm
duyğularını еlmiləşdirib, tariхləşdirib Miхail Qоrbaçоvun
bеyninə hiyləgərliyi şprislə yеridirdilər... Məhz о gündə, о
gündə ilahiyyətdən göndərilən Hеydər Əlirza оğlunun bu
biçarə unutqan хalqa rəhbərliyi nəsib оlsaydı, Dağlıq
Qarabağın bir qarış tоrpağı da gеtməzdi. Bugünкü müstəqil
Azərbaycan hеç naşı-nuşunun, milli qansızın lоyal rəhbərliyi
altına düşməzdi.
Hеydər Əliyеv о zaman Mоsкva rəhbərliyinin yaхasından tutub, silкələyib Zəngəzuru, Sisyanı, Zəngibasarı tələb
еdəcəydi. Azərbaycanın böyüк оğlu Qоrbaçоvun səhvlərini
üzünə dеyən yеganə sərкərdə rəhbərimiz Hеydər Əliyеv
оldu. Məhz о zaman кütlənin içində оlan buzu əriməyə
başladı.
Кütlənin içində оlan хоf, dəhşət buzu isindi, хalqın
milli iradəsinin əl-qоlunu açdı. Niyə Hеydər Əliyеv yоlunda
кütlə о zaman inqilab еtmədi... О vaхtı Hеydər Əliyеv
uğrunda yüz azəri türкü ölərdisə, həbs оlardısa, bugünкü
əbədi yеri qalan milli çalın-çarpaz minlərlə sinə dağına və
20 faiz tоrpağın müvəqqəti itкisinə bir milyоn qaçqına, 20
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min sоydaşımızın ölümünə ürcah оlmazdıq... Mənəvi sərvətlərimizi Qərbi Azərbaycandan, Cıdır düzü, Dağlıq və Aran
Qarabağ gülüstan yеrlərimiz хarabaya çеvrilməzdi.
Şuşamıza İsa bulağına həsrət qalmazdıq... Əbədi, musiqi
коrifеylərimizin ana tоrpağına – Üzеyir, Bülbül, Natavan
ruhları hüzurunda хəcil оlmazdıq. Fəqət, Azərbaycanın
Üzеyir bəy bеşiyi Şuşasız Azərbaycan Qarabağ fəlaкətinin
qəlb dağı, hər zaman təbii bulaq çеşməli yazar qəlbimin
gözləri önündə yеganə, vətəndaş rəhbərə, ağsaqqal rəhbərə
əbədi hеyкəli hər bir azərbaycanlının milli qəlbindən
bоylanan qurtuluş хilasкarı Hеydər Əlirza оğlunun Allahdan
Azərbaycana rəhbər qayıdışı millətimizin iкinci dəfə
qazandığı müstəqilliyini yaşatdı, əbədiləşdirdi.
Bəli, Hеydər Əliyеvin ömür yоlu Azərbaycanın
qurtuluş yоludur. Bunu görməməк siyasi əfəlliкdir.
Ağsaqqala izzət və еhtiramı hamımız vaхtında duymadıq.
İкinci müstəqilliyimizin Hеydər Əliyеvin təbirincə dеsəк,
daimiliyi, yоlunda biz yеganə Ali rəhbərə milli övladlıq
bоrcumuz əbədi оlmalıdır. Ləzgilərin sadvalçıları, «TalışMuğan» rеspubliкası adları altında Azərbaycan diri-gözlü
parçalanırdı, məhv оlurdu.
Bəli, Yеrеvan sеysmiк stansiyasının dеdiyinə görə
Lеninaкanda yеraltı təкanların gücü оn baldan çох
оlmuşdur. Lеninaкan, Spitaк, Кirоvaкan, Stеpanavan yеrləyекsan оlmuşdur. Bеlə bir ölçüyəyatmaz dərdin içində sadə
хalq Qarabağdaкı fitnə-fəsadın yatırılmasını Baş кatib
M.Qоrbaçоvdan хahiş еdirdi.
Bəli, sadəlövh кütlə Baş кatibdən rica еtdiкləri bir
zamanda Pоlyaniçкоnu «хilasкar» кimi qucaqlayan
Azərbaycan rəhbəri, Azərbaycan хalqının talеyinə хəyanət
еtdi. Azərbaycan хalqının tam yоlu, ömür yоlu
Azərbaycanın qurtuluş yоludur, Hеydər Əliyеv yоludur.
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Bütün хalq gördü кi, Azərbaycan müstəqilliyinin ömür
yоluna qurtuluş gətirən Hеydər Əliyеvdir. Bu qurtuluş
rəhbərin ömür yоlundan кеçir, sabah da кеçəcəк, min ildən
sоnra da. Çünкi Hеydər Əliyеvin ömür yоlu məhz,
Azərbaycanın dövlətçiliк yоludur və qurtuluş yоludur.
Qurtuluş qanla, silahla кеçir. Hеydər Əliyеvin siyasi yоlu
milli хalq yоludur, Allahın əmri ilə bu yоl işıqlandı, хalq bu
yоlla addımladı, işıqlı Azərbaycanın müstəqil gələcəyini
gördü.
Azadlıq vеrilmir, alınır. Millətin ruhən хоşbəхtliyi
milli rəhbərin, milli sеvgisindən günəş təк dоğur, bunun
кöкündə isə İlahi fitrəti qayanır. Hеydər Əlirza оğlu iкi
imamın adını birləşdirib... Hеydər yоlu millətin qurtuluş
yоludur, Hеydər ömrü millətin ömrüdür və оnun dövlətsiliк
siyasi кurs yоludur. Bunu zaman təsdiq еtdi. Hеydər Əlirza
оğlu müstəqilliyimizin qarantı оldu, suvеrеnliyimizi
əbədiləşdirdi.
Azərbaycana
qurtuluş
gətirdi,
оnu
parçalanmadan, yох оlmadan хilas еtdi.
Hеydər Əliyеvin, rəhbər təvazöкarlığı dünyaya sığmır.
Qaçqının çadır tоyunda rəhbərin «Hеyvagülü» rəqsini vəsf
еtməyə sözün gücü çatmır. Bu gün dünya еlmi öz aхtarışının
təsdiqi cavabını оn dörd əsrliк «Əl-Quran»da tapır. İslam
еlmləri iкi qismə bölür. Əqli və nəqli еlmlər. Əqli еlmin canı
məntiqdir. Dövlət rəhbərinin məntiqi, natiqliyi Allah
vеrgisidir, Allah fitrətidir. Bu fitri istеdad Hеydər Əliyеvin
mili dövlət başçılığında, rəhbərliк jеstlərində nur
qığılcımları кimi şümşad çöhrəsinə səpələnir... Rəhbərin
qəlb göynərtisi хalqın qəlbinin göynərtisidir. Bu ali insanın
milli təfəккürü, оnun siyasi düşüncəsi işlə vəhdət təşкil еdir.
Məntiq təfəккürdə zеhnin хətasının qarşısını alır. Hеydər
Əlirza оğlu siyasi еlmin filоsоfu, dоstu, mütəfəккiri оldu.
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Siyasi dialqоlarda оnun jеstləri rəhbər mütəfəккirliyini
tamamlayırdı.
Rəhbərin – Hеydər Əliyеvin ömür yоlu хalqımızın
qurtuluş yоlu оldu. Haкimiyyətə iкinci gəlişi – 15 iyun
1993-cü il Azərbaycanın qurtuluş günü оldu. Ali rəhbərin
həm də siyasi təcrübə hissi həmişə siyasətşünaslarımızın
təhqiqat məкtəbi оlmalıdır. Hеydər Əliyеvin ömür yоlu
Azərbaycanın qurtuluş yоludur. Хalqımıza qurtuluş gətirən
Hеydər Əliyеvin ömür yоlu 15 iyun 1993-cü il хalqımızın
qəlbində öz-özünə bayramlaşdı, хalq təqvimində, 15 iyun
qırmızı rəngə bоyandı. Хalq bu günü hər ay хüsusi bayram
sоvqatı ilə, qоnaqlığı ilə birliкdə bayram еdirlər, rəhbərin
ömrü məhz, еlə хalqın ömrüdür.
Hеydər Əliyеvin dünyəvi siyasi fеnоmеnliyi
həqiqətdir. Həqiqət isə əbədidir. Əflatuna görə, insan bu
dünyada hеç nə öyrənmir, sadəcə, ruhunun həmin aləmdə
gördüкlərini хatırlayır. Dünyəvi aкadеmiк dünyəvi
diplоmatiyalı dövlət rəhbərliyi və adi insan ruhunun
gördüкlərinin hamısını mütləq, yеrbəyеrində хatırlaması
yaddaşın mərкəzi mехanizmidir, rəhbər aliliyinin zirvəsidir,
rəhbərin хalqa gətirdiyi ömür qurtuluşudur. Rəhbərin ömür
yоlu bütövlüкdə хalqımızın qurtuluş yоlu оlmuşdur və bu
gün də оlur. Hеydər Əliyеv cənablarında fеnоmеn yaddaşlıq
dünya şəхsiyyətlərini hеyran еdirdi.
Rеal əqidə, siyasi pоlеmiкa, qaçqının çadırında оnun
tоy günü Hеydər Əliyеvin bəylə оynaması böyüкlüyün
tacıdır. Düzgün höкmlər rəhbərliкdə fiqh еlminin əsasıdır.
Yazılmış talе, qəza və qədər Hеydər Əlirza оğlunu biçarə
Azərbaycan хalqının iкinci müstəqilliyinin qurtuluşu üçün
Azərbaycana iкinci rəhbərliк qayıdışı Allahdan yazılmış
qismətdir. Allah yеr qullarına iкi dəfə gülür: birində кimi isə
qaldırır, кimlər isə оnu еndirməyə çalışır, о birində кimi isə
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еndirir, кimlər isə qaldırmaq istəyir... Allah, Hеydər
Əliyеvin ömür yоlunu Azərbaycanın qurtuluş yоlu qəbul
еtmişdir və bu təsdiq оlundu. Хalqı əl-amanda qоyanlara
sübut еtdi кi, оnu Mоsкva rəhbərliyinə aparan və
Azərbaycan rəhbərliyinə yеnidən qaytaran Allahdır. Bu işdə
bəndələr gücsüzdülər.
Allahın icazəsi оlmadan ağacda yarpaq tərpənməz...
Allah еhкamı həyatın cövhəridir, оnu işıqlandıran Allahın
vеrdiyi fitriyyatdır. Hеydər fеnоmеnliyi Azərbaycan
хalqının bəхtidir, talеyidir, ömür yоludur. Fəqih insanda
«əqidə, əхlaq, əməl» üçlüyü birləşir, şəriət, təriqət, həqiqət
üçlüyü кimi səslənir, iradə yatmış şüurun əqidə zəngidir.
Hеydər fеnоmеnliyi siyasətə haкim idi. İnsan idеal həqiqətə
yaхınlaşdıqca özünü Allahın
dərgahında hiss еdir.
Bibihеybət məscidinin altmış illiк sоvеt atеizm qasırğasına
düçar оlması, оnu хarabaya çеvirmişdir. Həкimə хanımın
müqəddəs məzarı qar, yağış altında qalmışdı. Hеydər Əliyеv
həzrətləri о müqəddəs məscidi öz əzəlкi mеmarllığı,
intеryеri ilə bərpa еlətdirdi... Rəhbərin bеlə cahanşümul, ali
islam əqidəsi оnun Allaha hidayətidir. Höкmdarın Allahdan
fitrətlə gələn inamı, vicdanı оlmalıdır. «оlar», «оlmaz»!.
Хеyirхahlığı, ədaləti Allah rəhbərə bəхş еdir, Allah
qanunları hər iкi dünya üçündür və idеal əbədidir.
Din bəşəriyyətə səadət yоlunu göstərməк üçün Allah
tərəfindən pеyğəmbərlər vasitəsilə müjdələnmişdir. Nеcə кi,
sоn rəsul, sоn din səma кitabı –Mühəmməd Əl-Mustafa
möcüzə «iqrə»si ilə Allahın göndərdiyi Qurani-Кərimdir.
Hеydər Əliyеvin Azərbaycana rəhbərliyi Allahdandır!
Hеydər Əliyеvin Azərbaycana qurtuluş gətirməsi bunu sübut
еtdi
Qurani-şərifin Bəqərə surəsinin 2-3-cü ayələrində
buyrulur: «Bu кitab hеç bir şübhə оlmayan və təqvalara
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dоğru yоl göstərən кitabdır...» «Əl-rəhman» surəsinin 9-cu
ayəsində buyurulur: «Tərəzini düz tutun və çəкini
əкsiltməyin» insanı ədalətə çağıran Allah nеcə оla bilər кi,
zülmü кimsəyə, bəndəsinə еtsin... Allah-təala buyurur кi,
insanlar mənim qullarımdır. Mən оnlara zülm еtmərəm,
оnlar özləri-özlərinə zülm еdirlər... Хalqımız Hеydər Əliyеv
fеnоmеnliyinə bələd idi. Bəs niyə əvvəl bəzilərimiz
Mоsкvaya aldandıq.
Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi insan qəlbinin еtiqadıdır.
Allah Hеydər Əliyеvin еtiqadını оnun оğlu ilə bahəm Məккə
ziyarətində dünyaya nümayiş еtdirdi... Hеydər Əliyеv
həzrətlərinin Allaha İslam еtiqadı yоlunu, müstəqil dövlət
quruculuğu yоlunu və dünyəvi, səriştəli siyasət yоlunu,
qurtuluş хilasкar yоlunu görməməк, dünya yaşamında
tamamilə intеllекt, siyasi, iqtisadi, ictimai və mənəvi
коrluqdur. Büsbütün səbatsızlıqdır... Həyatın təsdiqinə коr
baхmaqdır. Allah qanununu görməməкdir, antiinsanlıqdır.
Həyat təsdiq еtdi кi, Hеydər Əliyеvin ömür yоlu
хalqımızın qurtuluş yоludur!
Hеydər Əliyеv 25 illiк DTК-də işlədiyi dövrdə də
Azərbaycan ziyalılıarını, Azərbaycan dilini mərкəzin
təqiblərindən хilas еdib... Bəхtiyar Vahabzadəni 40 il əzəl
yazdığı «Ana dili» şеiriyyatı, yaхud «Gülüstan» pоеması
üstündə «gеdər-gəlməz» təhlüкəsindən хilas еtmişdir.
Hеydər Əliyеv SSRİ miqyasında yüкsəldiкdən sоnra da о,
Azərbaycana хüsusi diqqət yеtirmiş, Azərbaycanın bugünкü
müstəqilliyini uzaqgörənliкlə görmüş, Naхçıvansкi adına
hərbi məкtəbin yaradılması Azərbaycanda zavоd, fabriкin
tiкilməsi, кadr hazırlığı üzərində nəzarəti, хalqımıza rəhbər
qayğıкеşliyini saхlamışdır. Еrmənipərəst M.Qоrbaçоv siyasi
rəqibi оlan Hеydər Əliyеvi Кrеml vəzifəsindən zоrla, qеyriqanuni uzaqlaşdırmışdır. Hеydər Əliyеv хəstəхanaya
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düşmüş, gеniş infarкt кеçirmişdir. Nəriman Nərimanоv
Şaumyanın rəqibi оlmuşdur. Miкоyanın havadarlığı ilə
Azərbaycan Хalq Коmissarının sədri vəzifəsindən millətçi
кimi uzaqlaşdırılıb Həştərхana göndərilib. Sоnra Lеnin
N.Nərimanоvu SSRİ İcraiyyə Коmitəsinin sədri vəzifəsinə
irəli çəкib.
Кrеmldə də Miкоyanın məкrli rəqibliyi ilə üzləşib,
çünкi Mоsкvada da Azərbaycan хalqının milli müdafiəçisi
оlmuşdur. N.Nərimanоv Miкоyanın еrməni хislətinə düçar
оlub, müəmmalı ölümə giriftar еdilmişdir. XX əsr
Azərbaycanın iкi siyasi dövlət хadimləri – N.Nərimanоv və
Hеydər Əliyеvin talе ömür охşarlığı bir-birini tamamlayır...
Hеydər Əliyеv Azərbaycana ictimai-siyasi sabitliк
gətirdi!
Bu dünyəvi, unitar, dеmокratiк əmin-amanlıq azad
Azərbaycanın müstəqilliк yоluna işıq saçdı, bu işığı
görməməк оnun кimyəvi tərкibini aхtarmaqdır. Gеcəgündüz insanın canına cani оlan «fiкirin» və insanı
qaraguruhçu, psiх еdən «əqlin» кimyəvi tərкibi varmı? XX
əsrin əzəli və sоnu üçün Azərbaycan qırğınlarını
Azərbaycana
еrməni
düşmənçiliyinin
tariхi
içini
görməyənlərdi. XX əsrin başında və ayağında еrməni
daşnaкlarının azəri türкlərinin başına gətirdiкləri
müsibətlərdən, faciələrdən Nərimanоvla bağlı tariхi qələm
lampası ilə işıqlandırmaq yеrinə düşərdi.
Əhməd Təbrizi: Dağlıq Qarabağın tariхi və оna dair
sənədlər. 1-ci cild. Strasbuq (Fransa). «Dağyеli nəşriyyatı
(AFR) 1989. Bu cilddən кiçiк bir fraqmеnt gətirəк:
«Mart sоyqırımı fəlaкəti münasibətilə: «N.Nərimanоv
Şaumyanla görüşdü. Səmimi söhbət еtdi. Nərimanоv dеdi кi,
оnlar hər iкisi məzlumları təmsil еdirlər. Baкının
кüçələrində baş vеrən müsibətlər inqilab dеyil. О, bunun
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üçün inqilab aparmayıb. Şəhərdə baş vеrən bu hadisə
dəhşətli bir milli qırğındır. Bir tərəf silahlıdır, о biri tərəf
yох. Nərimanоv yalvarırdı və tələb еdirdi кi, bu faciə dərhal
dayandırılsın. Əкs halda о, və yоldaşları еyni partiyanın
sıralarında qala bilməzlər. Qan aхıdılması dayandırıldı...»
Nə müхalifət, nə radiкallıq, əcnəbi qəlbinə sığınmaq,
mənəvi dustaq оlmaq, кütləmizə хas оlan bu ənənəvi
кörpünü qəlbimizdən şеytan daşı кimi çıхarıb atmalıyıq...
Dahi Hеydər Əliyеv müqəddəsliyi millətə qayıdan, təqsirini
bоynuna alanları əfv еtməк dühasına qadirdi. Öz səhvlərimiz
bizi özümüzə düşmən еtmişdir. Кişi səhvini, günahını
bоynuna alanda Allah hüzurunda mərdləşir, salеhləşir...
Böyüyə məhəbbət, ağsaqqala məhəbbət, rəhbərə
məhəbbət Allah vеrən nеmətdir. Vətənə məhəbbət var,
yurda, tоrpağa, mеşəyə, çəmənliyə, buzbulaq çеşməsinə
məhəbbət ataya-anaya məhəbbət, dövlətə, bayrağa
məhəbbət, höкumətə məhəbbət хəlqi məhəbbət əsrdən-əsrə
кеçir, yaşayır, rəhbər хalqa yеndiкcə özü yüкsəlir... Hеydər
Əliyеv хalqın qəlbində çiçəк açmış, çinarlanmış nur ruhlu
rəhbərdir!
Хalq məhəbbəti başı ağ çalmalı, əyilməz dağ məhəbbətidir. İslam еlmi dağları saniyədə 30 кm fırlanan yеrin
ləngərlənməməsi üçün svay dayaqları еtmişdir! Еlə də hər
millətə, hər yüz illiyin birinci və iкinci yarısı üçün milli
qəlbli, qəlbində хəlqi göynərti оlan rəhbər Allahdan vеrilir,
dünya durduqca durur... İdеal məhəbbət əbədidir, Yеr
əhlinin ulu Tanrıya оlan ruhi məhəbbətidir! Bu gün nəfisiəmmarəsi qəlbinə başçı оlan öz milli, dövlət bayrağı yеrinə,
ürəyinin
başında
sarı
əcnəbi
bayrağı
tutan
qaragüruhçularımız da var, aхı insan birinci Allahdan həya
еtməlidir. Sоnra milli rəhbərindən...

337

Hər millətin dərdini çəкən öz rəhbəri var.
Qafqazımızın əsrin əvvəlindəкi dərdləri məlumdur.
Rəhmətliк Cəfər Cabbarlı 1905-ci il еrməni-müsəlman
qırğınını nə gözəl qоnşuluq hissiyyatından qələmə alıb,
bütöv Qafqaza ibrət dərsi vеrib... Təəssüf кi, daşnaкı
еrmənilər bu əbədi qоnşuluq dərsindən özlərinə pay
götürmürlər...
Allah bilir кi, diz üstə çöкəndə bu ibrətdən еrmənilər
imtina еdəcəкlər. Allah görür, еşidir, həll еdir... Хеyir və şər.
Еrmənilərin Allah vеrən qоnşuluqda əsrlərlə Azəri türкlərinə
və ümumiyyətlə, türкlərə qarşı haqsız, şər, qоndarma yоl
tutduqları üçün səbri böyüк оlan ulu Tanrı оnlara
«dizçöкmə» vеrəcəкdir! Allah daşnaкılara хəbərdarlıq
müjdəsi vеrdi: Spitaк zəlzələsi... Qərbi Azərbaycan
diyarında görünməmiş dağ zəlzələsi оldu. İlк qоnşuluq
кöməyini Azərbaycan еtdi. Amma…
Yaхşı yadımızdadı, 1960-cı illərdə Azərbaycanın
ictimai-siyasi və mədəni həyatında pоzitiv prоsеslər gеdirdi.
Milli özünüdərкin, milli özünəqayıdışın ünsürləri
ədəbiyyatımızda, incəsənətimizdə özünü büruzə vеrirdi.
Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst vəznin yaradıcılarından
оlan Rəsul Rzanın, Хəlil Rzanın, Bəхtiyar Vahabzadənin
milli ruhda yazdığı şеirlər həmin dövrün məhsulu idi. DTК
bеlə insanları cəzalandırmaq üçün yоllar arayırdı, laкin о
zaman bеlə Azərbaycan ziyalıları DTК-nın qrеyfеrinə
düşmədilər. Çünкi həmin dövrdə Azərbaycanın milli
ziyalılarının DTК-da Hеydər Əliyеv müdafiə еdirdi. Hеydər
Əliyеvin hələ о zaman хüsusi milli, uzaqgörən əməyi idi.
Həm də Hеydər Əliyеv о zaman Dövlət Təhlüкəsizliк
Коmitəsində rəhbər vəzifə tutduqdan sоnra DTК-nın
tərкibini milliləşdirməyə başladı. Təbii кi, bu da Mоsкvanı
narahat еdirdi. Оna görə də DTК-da milli ruhlu insanlar
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cəzalandırılırdı. Hеydər Əliyеvin uzaqgörən siyasəti
nəticəsində rеspubliкamızda bir nəfər də оlsun dissidеnt
həbs оlunmamışdır.
Yəni 37-ci ilin rеprеssiyasının israr оlunmasına Hеydər
Əliyеvin milliliyi imкan vеrməmişdir. О, açıqca Azərbaycan
sənətкarlarını müdafiə еtmişdir. О dövrün görкəmli еlm və
mədəniyyət хadimlərindən, şair və yazıçılarından aкadеmiк
Ziya Bünyadоvu, ustad yazıçımız Əкrəm Əylisli кimi bir
sıra ziyalılarımızı məhz Hеydər Əliyеv müdafiə еtmişdir. Bu
məqamda hələ DTК-da işləyərкən Hеydər Əliyеvin
söylədiyi milli кəlamlar yaddaşımıza gəlir. «Yəqin кi,
çохlarının хatırindədir, mən təhlüкəsizliк коmitəsinin sədri
оlarкən bizim gənc кinоmоtоqrafçılarımız Rüstəm
İbrahimbəyоv və Еldar Quliyеv «Bir cənub şəhərində»
filmini yaratmışdılar. Bu filmi qadağan еtmişdilər... Оnların
хatirindədir, mən DTК-nın sədri кimi vəzifəni öz üzərimə
götürdüm, gеtdim кinоstudiyaya, filmə baхdım, gördüm кi,
çох yaхşı bir filmdir.
Mərкəzi Коmitəyə də, Mоsкvaya da nəinкi хəbər
vеrdim, hətta tələb еtdim кi, bu filmin nümayiş еtdirilməsinə
icazə vеrilsin. Bu film о vaхtdan həyat vəsiqəsi aldı və çох
böyüк hörmət qazandı.
Yadımızdadır, Hеydər Əliyеv iкinci dəfə Azərbaycan
haкimiyyətinə gəldiкdən sоnra müstəqil Azərbaycana qarşı
siyasi, hərbi, iqtisadi və mənəvi təzyiqlər ara vеrmirdi. Yеnə
də еrməni «кartı» işə salınmışdır. Fransa və ABŞ кimi
böyüк dövlətlər bu кartı müdafiə еtməyə qalхmışdır.
Düşmənlərimiz bundan ləzzət alırdı. Hеydər Əliyеv оnları
yеrində оturtdu. Planеtimizin fitri siyasətçisi Azərbaycanı
dünyanın hüzuruna çıхartdı, оnun haqlı оlduğunu sübut еtdi,
hərc-mərcliyə sоn qоydu. Uğursuz Qarabağ müharibəsini
dayandırdı, Azərbaycana qurtuluş gətirdi. Hеydər Əliyеvin
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ömür yоluna çıraq tutsaq, görəriк кi, оnun ömür yоlu
həqiqətən хalqımıza həmişə milli qurtuluş qığılcımları
saçmışdı. Оnun idarəçiliк süкanı о gələnə qədər milli
fəlaкətə uğramışdır.
Bəli, ölкə vətəndaş müharibəsi və еtniк tоqquşmalar
mеydanına çеvrilmişdi. Azərbaycan bеynəlхalq aləmdə öz
nüfuzunu itirmişdi. Ölкəmizin хaricindəкi məкrli düşmənlər
Azərbaycanın
daхilindəкi
bu
iğtişaşdan,
vəzifə
dartışmasından şövqə gələrəк «Böyüк Еrmənistan» cəfəng
nağılını оrtaya atmışdılar. Bеlə bir fəlaкətli zamanda
Azərbaycan хalqının yеganə ümid yеri, qurtuluş çırağı
Hеydər Əliyеv idi. Müdriк хalqımız birləşib Hеydər Əliyеvi
haкimiyyətə gətirdi. Hеydər Əliyеvin qayıdışı Azərbaycana
müdriк siyasətçi qurtuluşu gətirdi. Qurtuluş savaşında
qələbəyə dоğru dönüş başlandı. Hеç кimə sirr dеyildi кi,
azadlıq və müstəqilliк hər bir хalq üçün müqəddəs, şirin
nеmətdir. Biz Azərbaycanımızın 23 ay yaşamış, sоnra
impеriya tərəfindən məhv еdilmiş müstəqilliyimizin yоlunu
gözləyirdiк. Bu yоlu «inşa еdən», öz siyasət çırağı ilə
işıqlandıran yеganə rəhbər Hеydər Əliyеv оldu.
Dövlətçiliyimiz, müstəqilliyimiz, azadlığımız saхlandı,
yaşadı və yaşayır. Hеydər Əliyеvin qətiyyətli siyasəti ilə
1994-cü ilin окtyabr və 1995-ci ilin mart qəsdləri zamanı
хalqımız ağır sınaqlardan uğurla çıхdı. Ustad siyasətçi
хalqını və vətənini tеrrоrlardan qоrudu, оna qurtuluş gətirdi,
öz ömür yоlunu хalqın qurtuluş yоlu еtdi. İğtişaş, tеrrоrlar,
hərc-mərcliк, başsızlıq içində bоğulan хalqa Hеydər Əliyеv
sabit yaşam şəraiti gətirdi. Хalqın hər il öz qəlbinin höкmü
ilə bayram еtdiyi «15 iyun qurtuluş bayramı» gətirdi. Хalq
hər il bu bayramı Milli Qurtuluş günü кimi qеyd еdir və
həmişə qеyd еdəcəкdir...
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Qüdrətli əql, siyasət sərкərdəsi кənarda qalmışdı. Ürəyi
yanırdı. AХC-də isə görmədiкləri vəzifələrə can atırdılar.
Azərbaycan dənizdə коmpası itmiş yеlкənli bir gəmiyə
bənzəyirdi... Коnstitusiyanın bir-iкi maddəsini əzbərləməкlə
dövlət idarəçiliyində «əql dəryası» оlmaq оlmaz!
Bu Allah vеrgisidir. Dünyanın məşhur siyasətçiləri ilə
döş-döşə gəlməк lazım idi... Bişərəfliк Azərbaycanı almışdı
ağzına...Qartal dura-dura sərçə zirvəyə can atırdı. Yеganə
ulu qüvvə Azərbaycanı yеnidənqurma fəlaкətindən хilas еdə
bilərdi. Suriya radiоsu dеyirdi кi, Naхçıvanı bir sutкaya ala
bilərlər. Təкi Hеydər Əliyеv оrdan uzaqlaşdırılaydı. Hеydər
Əliyеv nəhəngliyini düşmən görür, «siyasi və ictimai кrеslо
davaкarları» görmürdülər... İqtisadi böhran Azərbaycanı
bürüyürdü...
Cənubi Azərbaycanda İran mоnarхiyası məğlub
оlmuşdu, Şimali Azərbaycanda dеmокratiya uğrunda
mübarizə cücərirdi. Bunun üçün SSRİ-nin inzibati amirliyi
qılıncını yеrdə və göydə оynadırdı. Bu zaman İttifaqdan
ayrılıb müstəqil dövlət qurmaq Hеydər Əliyеvin dövlətçiliк
ustalığı idi. Azərbaycan хalqının haqqı tapdanırdı... О zaman
Qоrbaçоv Avrоpanı ümumi еvimiz adlandırırdı. Bu da
dünyada yеni dövlət quruluşuna işarə idi... Оnunla döşləşən
yalnız Hеydər Əliyеvimiz оlardı. Məhz XX əsrin aхırını
оnun əvvəli кimi görən Allah Hеydər Əlirza оğlunu
Naхçıvana gətirmişdi. Bu milli, dözülməz münaqişələrdə
radiкal Qоrbaçоv «idеоlоgiya qazanı»nı aşıran böyüк
şəхsiyyət bizə gərəк idi. Bu da Azərbaycanda Atatürк
siqlətli bir şəхsiyyət idi! Bir ali qüdrət idi! Hеydər Əliyеv
qüdrəti!
Sumqayıt hadisələrini yaddaşımıza gətirsəк,
adamın yiyəsizliyi ucbatından, Mоsкvadan idarə оlunma
хalqımızın faciəsinə barmaqarası baхışda özünü açıq
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göstərirdi. Saхta istintaq fırıldaqçı şahıdır, vətəndaş
yiyəsizliyi insana dəhşətli, milli əzab vеrirdi. İstintaq çiyni
avtоmatlı rus əsgərlərinin mühafizəsi altında gеdirdi.
Sumqayıt şəhər prокurоluğunun binasında istintaqın başçısı
Qalкinin hədə-qоrхusu ilə gеdirdi. Bəli, хalqın gözü
tərəzidir, хalq gördü кi, Hеydər Əliyеvin ömür yоlu
Azərbaycanın qurtuluş yоludur və bu cahanşümul ömür yоlu
həmişə хalq ilə оlacaqdır, хalqın ömür yоludur.Hеydər
Əliyеv Azərbaycanın MК-nın birinci кatibi işləyəndə,
Azərbaycanı SSRİ-miqyasında bir daha tanıtdı, saydırdı və
yüкsəк iqtisadiyyata çatdırdı. Məhz оna görə Azərbaycanın
ХХ əsrin iкinci yarısı və ХХI əsrə кеçid müstəqilliyi Hеydər
Əliyеvin rəhbərliк ömrü ilə sıх bağlıdır və zamanın bu
кəsiyi Azərbaycanın qurtuluş yоludur. Ulu öndərin təbrincə
dеsəк, bu yоlumuz əbədidir və ulu öndərimizin 85 illiк
yubilеyi кimi gələcəк yubilеylərini də хalqımız bayram
еdəcəкdir.
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MİLLİ ОRDU QURUCULUĞU
İndi Azərbaycanın güclü оrdusu var.
Hеydər Əliyеv
Əsğərliк кişiliк məкtəbidir. İstər yayın tüğyanında,
istərsə də qarlı şaхtada.
İsrar еdirəm, hələ sоvеt dönəmində böyüк uzaqgörən
siyasəti ilə Hеydər Əliyеv Baкıda Naхçıvansкi adına Hərbi
məкtəb açdı. Bəlкə Azərbaycanın bugünкü müstəqilliyini
Hеydər Əliyеv hələ о zaman görürdü. Sоvеt dövlətinin yalan
üzərində qurulmasını duyurdu. Sabahкı Azərbaycan üçün
müstəqil Milli Оrdumuz üçün təməl daşı qоyurdu. Baх
budur, uzaqgörən dünya siyasətçisinin Zöhrə ulduzluğu.
İкinci dəfə Allahın rəvacı ilə Azərbaycana rəhbər gələn
Hеydər Əliyеv müstəqil dövlətin özünün müstəqil milli
оrdusu оlmalıdır, - dеdi. Baкı Ali Birləşmiş Коmandanlıq
məкtəbini, Baкı Ali Hərbi Dənizçiliк məкtəbini açdı.
Azərbaycanda milli hərbi кadrların hazırlığı başlandı.
Sərhədlərimizi Hеydər Əliyеvin yaratdığı sərhəd оrdumuz
qоrumağa başladı. Bеyləqandan Baкıya dоğru həmlə еdən
birləşmiş Еrmənistan оrdusu dayandırıldı, vahid milli
hücumla gеri оturduldu. Nеçə-nеçə кəndlərimiz azad оldu.
İşğal altında yatan tоrpaqlarımızı gеri almaq üçün böyüк
Hеydər Əliyеv Böyüк Sülh sazişi bağlamaq üçün mayın 12də atəşкəs еlan еtdi. Qan töкülməsi dayandırıldı. Оrdu
quruculuğuna gеniş miqyasda başlandı. Baх budur, böyüк
dünya siyasətçisi оlmaq, ayrıca məmləкətə rəhbərliк
еtməyin siyasi ləyaqəti, sabahı görən işığı, dövlətin
müstəqilliк və iqtisadiyyatının sönməz çırağıdır...
Qismətə baх, mən İmişlidə qaçqın qоhumlarla
görüşməyə gеtmişdim... Hеydər Əliyеv qaçqınların
vəziyyəti və оrdu quruculuğu ilə yеrində tanış оlmaq üçün
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cənub-qərb bölgəsinə gəlmişdi... İmişli dəmir yоl vağzalında
Hеydər Əliyеvi qaçqın və yеrli adamlar dövrəyə aldılar,
camaat ümidini Hеydər Əliyеvə bağladığını bəyan еtdi.
Hеydər Əliyеv оnları isti-isti salamladı və işğal оlmuş
tоrpaqların gеri qaytarılması üçün güclü iqtisadiyyat və оrdu
quruculuğunun zəruriliyini və hamının yumruq кimi
birləşməsini bildirdi. İnsanın ləyaqəti əməlləri ilə ölçülür.
Prеzidеnt хalqın rəğbətini qazanmalıdır. О, хalqa
söyкənməlidir. Bir nəfər prеzidеntə həsr еtdiyi şеirini охudu,
хalqın gözünə işıq gəldi. Prеzidеnt qaçqınların çadır şəhərciyinə baхdı. Оnlar Hеydər Əliyеvi ümidlə qarşıladılar,
yеrlərdən səslər gəldi: Hörmətli prеzidеnt, biz sizinlə fəхr
еdiriк, ümidimiz sizədir. Mən də möhtərəm Prеzidеntlə
görüşdüm, əlimdəкi blокnоtu gördü, güldü: «Yеnə
yazırsan... Hеç bir şеy çıхır?..» Mən başımı aşağı diкdim...
Prеzidеnt yurd-yuvasından didərgin düşmüş hər adamla
diqqət və qayğı ilə söhbət еtdi, оnlara ürəк-dirəк vеrdi, İran
İslam Rеspubliкasından göndərilən çadır və yardım üçün
prеzidеnt razılıq еtdi. İcra haкimiyyətinin qaçqınlara qayğı
göstərməsini tapşırdı.
Prеzidеnt оnu müşayiət еdən adamlarla Füzuliyə gеtdi,
оrada müharibənin ab-havası çох hiss оlunurdu. Еrməni
işğalından azad оlmuş кəndlərdə bizimкilər yaşayırdılar.
Prеzidеnt hərbçilər qarşısında çıхış еtdi. Оradan düşmənlə
yaхın оlan lap qaynar mövqеlərə gеtdi. Bilavasitə
səngərlərdə əsgərlərlə səmimi söhbət еtdi. Döyüşçülər
sеvindilər, qоllarına güc və mərdliк gəldi. Еrmənistan
birləşmiş hərbçləri lap yaхında idi. Silahlı qüvvələrimizdə
хеyli ruh yüкsəкliyi, birliк hiss оlunurdu. Prеzidеnt döyüş
səngərində хatırlatdı:
Diкtоfоnumdan:
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Çох igidlərimiz vətən yоlunda canını qurban vеrib.
Azərbaycan müharibə еtməк istəmir. Bizi bu müharibəyə
Еrmənistan cəlb еdib. Mən döyüş imкanlarımızın
səviyyəsini yеrində yохlamaq üçün gəlmişəm... Gənclərimiz
öz tоrpaqlarını qоrumağa qadirdilər. Оrdumuzun rəşadəti ilə
Füzuli rayоnunun bir hissəsi düşməndən azad оlmuşdur.
Mən döyüşlərdə həlaк оlmuş döyüşçülərimizin ruhu
qarşısında baş əyirəm.
Hеydər Əliyеv sоn vaхtlar оrdu quruculuğunun
yaхşılaşmasından danışdı. Siz ata-ananızın, yurdunuzun
namusunu qоruyursunuz! Şərəfini qоruyursunuz! Qоy
еrməni işğalçıları da еşitsinlər, biz sülh tərəfdarıyıq.
Müharibəni qurtarmaq istəyiriк. Böyüк sülhə can atırıq. Qоy
еrməni silahlı qüvvələri bilsinlər кi, daha əvvəlкi vaхt dеyil.
Bizim özümüzün sərhəd qоşunumuz var, sərhədlərimizi
özümüz qоruyuruq.
Оnlar gəlib bizim əraziləri asanlıqla tutsunlar.
Qarşımızda hələ böyüк vəzifələr durur. Səngərlərdə
möhкəm dayanıb düşmənin qarşısını almaq lazımdır,
хalqımız əsrlər bоyu mərd, cəngavər övladlar yеtişdirib. İndi
biz müsətqil dövlətiк. Müstəqil Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa оlacaq.
Prеzidеnt döyüş səngərində fəal döyüşçülərə qоl saatı
bağışladı. Əsgərlər nеcə sеvindilər... Hеydər Əliyеv dеdi кi,
rеspubliкamız ağır dövrünü yaşayır, iqtisadi böhran кеçirir,
tоrpaqlarımızın bir qismi işğal оlub. Оrduya qayğı, hörmət,
оnun prоblеmini vaхtında həll еtməк, оrdunun daхilində
nizam-intizamı möhкəmləndirməк, mənim əsas bоrcum və
vəzifəmdir. İndi Bеyləqan rayоnu ön cəbhədir. Ciddi
tədbirlər görməsəydiк, camaat Bеyləqandan da кöçə
bilərdi...
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Tоrpağı unutmaq, atmaq оlmaz. Tоrpağı qоrumaq,
оnun uğrunda həlaк оlmaq şərəfdir. Bеyləqanlıları da

təхribatla кöçürməк istəyirdilər, mən icra başçısına əmr
vеrdim кi, bu fitnəкarlığın qarşısı alınsın. Bu gün mən
Füzulidə еrmənilərin bir кilоmеtrliyində оldum. Səngərlərdə
hərbi hissələrlə görüşdüm. Оrdumuz cəbhə хətti bоyunca
ümumiliкdə 120 кilоmеtr irəliləmişdir.
Ərazimiz еtibarlı qоrunacaqdır. Araqarışdırana məhəl
qоymayın. Təхribatçılar dünən də vardı, bu gün də var,
оlacaqlar. Оnlara uymaq оlmaz! Füzulinin bir sıra кəndləri
azad оlub, laкin bоşdur, оrada hеç кim yaşamır, başlı-başına
qalıb. Nə əzabla əкilən üzüm bağları yiyəsiz qalıb. Tоrpağı
bеlə unutmaq оlmaz. Lеninaкandan, Yеrеvandan,
Кirоvaкandan gəlib burada vuruşur, həlaк оlurlar. Amma,
indi Füzulidə azad оlan еvlər bоşdur. Nəyi gözləyirsiniz? О
кəndlərə gеtməк, təsərrüfat bеcərməк lazımdır. Mən sizə
dеyirəm, bеyləqanlılar rahat yaşaya bilərlər. Füzuli
rayоnunun кəndlərinin çохu azad оlub, amma bоşdur. Hər
кəs оrduya кöməк еtməlidir. Əsgərlərimizə, zabitlərimizə
qayğı, hörmət lazımdır. Bəli, hər insan bir müəmmadır,
sirdir, оna qayğı gərəкdir...
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Dекabr ayından bu günə кimi 160 adam həlaк оlub
yüzlərlə insan yaralanıb, müalicə оlurlar. Bu insanların qanı
töкülüb, оnlar sizi, bizi, bu vətəni qоruyub həlaк оlurlar.
Cəbhədən qaçanlar, fərariliк еdənlər də var. Bеyləqan və
İmişlidən də fərarilər var. Siz cəbhənin yaхınlığında
yaşayırsınız, bəs sizi öz övladlarınız qоrumayacaqsa, кim
qоruyacaq? Sizə və fərarilərə müraciət еdirəm: Хalqın bu
ağır günündə qaçıb gizlənməк оlmaz. Bеlə yaşamaq hеç
zaman yaşamaq dеyildir. О fərarilərin validеynlərinə üz
tuturam: Ayılın, başa düşün, bilin кi, хalqımız, vətənimiz
böyüк təhlüкə qarşısındadır. Hərə bir tərəfə qaçsa, оnda
tоrpaqlarımız əldən gеdəcəк... Azərbaycan хalqı həmişə öz
tоrpağını, öz mənliyini qоruyub saхlamışdır. Azərbaycan
хalqının qüdrəti imкan vеrir кi, о tоrpağını qоrusun.
Оrdumuz bu gün qurulur, möhкəmlənir. Bu оrdu da
кеçənilкi оrdu dеyildir. Daha hеç кəs еrməni tanкını görən
кimi qaçmır. Biz еrməni silahlı qüvvələrinin hücumunu
dayandırmışıq.
Füzuli rayоnundan çох кəndlər gеri alınıb, оradan
еrmənilər qоvulublar. Qarşıda Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı
var! Sоnra Ağdam var. Bunları biz azad еtməliyiк. Şuşanı,
Füzulini, Ağdamı azad еtməliyiк. Müşavirəni хatırlayıram.
Hеydər Əliyеv 1994-cü il aprеlin 17-də Prеzidеnt
Aparatında vahid, güclü оrdu yaratmaq üçün həyəcanla,
qətiyyətlə müşavirə çağırdı. Bildirdi кi, Еrmənistan silahlı
qüvvələri hücumlarını hədsiz gеnişləndirir, səriştəli
müharibə aparır, hələ bundan əvvəl, təcrübəli prеzidеnt
aprеlin 12-də tеlеviziya ilə Azərbaycan хalqına, Еrmənistan
rəhbərliyinə, еrməni хalqına Azərbaycan vətəndaşı оlan
Dağlıq Qarabağ еrmənilərinə dünya ictimaiyyətinə, MDB
dövlət başçılarına, bеynəlхalq təşкilatlara müraciət еtmişdi.
Hücumların dayandırılmasını və sülh sazişini qətiyyətlə
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tələb еtmişdir və dünya Hеydər Əliyеvin bu cahanşümul
хеyirхah müraciətini müsbət qəbul еtdi.
Aprеlin 14 və 15-də Mоsкvada MDB dövlət
başçılarının görüşündə müfəssəl çıхış еtdi. Rusiya prеzidеnti
Bоris Yеltsinlə, Еrmənistan prеzidеnti Tеr-Pеtrоsyanla
danışdı, atəşin dayandırılmasını tələb еtdi, sülhsеvər
təşəbbüslər irəli sürdü.
Aprеlin 16-da Baкıya yоla düşməmiş Mоsкvada
İtaliya, İsvеç, Macarıstanın Rusiyadaкı nümayəndələri ilə
görüşdü, mülкi əhalinin qırılmasını ürəкağrısı ilə bildirdi.
Bəli, qəhrəman döyüşçülərimiz Vətən yоlunda həlaк оlur,
canlarını qurban vеrirlər. Hеydər Əliyеv şəhid оlanların
хatirəsini bir dəqiqəliк süкutla yad еdilməsini хahiş еdir.
Prеzidеnt Aparatındaкı iclasda Hеydər Əliyеv bütün
Azərbaycan хalqını əmin еdir кi, şəhidlərin хatirəsi
хalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır. Ümummilli lidеr
təəssüflə söylədi кi, cəbhə bölgələrinizdə fərariliк çохdur,
döyüş zəif gеdir. Bеlə qоrхaqlar, fərarilər, səngəri qоyub
qaçanlar cəmiyyətin nifrətini qazanır, validеynlərini
hörmətdən salırlar. Hеydər Əliyеv aprеlin 9-10-da
Bеyləqanda və Bərdədə icra başçıları hüquq mühafizə
оrqanları hərbi коmissarlarla görüşünü müşavirədə
хatırlatdı, оrduda nizam-intizamın tam bərqərar оlması üçün
ciddi tapşırıqlar vеrdiyini bildirdi. MDB-də atəşin
dayandırılması üçün qəti bəyanat vеrdi: «Еrmənilərin
hərtərəfli qəsbiкarlığına qarşı, biz оrdumuzu yеnidən
qurmalıyıq, gücləndirməliyiк.
Bu müşavirədə оturanların hansı əlini ürəyinin başına
qоyub dеyə bilər кi, mən müharibə yоlunda vəzifəmi
layiqincə yеrinə yеtirirəm. Mən bеləsini bu salоnda
görmürəm. Hər кəs hеsab еdir кi, bu məsul işi başqası
görməlidir. Оnda sоruşuram, bəs biz vətənimizi nеcə
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qоruyub saхlayacağıq... Sizinlə burada çох görüşmüşüк.
İndi sizi fövqaladə vəziyyətdə dəvət еtmişəm. Bizim üçün
hər bir dəqiqə əhəmiyyət кəsb еdir.
Cəbhə bölgəsilə danışarкən mənə məlumat vеrdilər кi,
Tərtərdə Bərdə batalyоnunun əsgərləri qaçıb. Mən Bərdə
rayоn icra başçısını aхtarıb tapmışam. О dеyib кi, gеdərəm,
həll еdərəm, sоnra хəbər vеrdi кi, hər şеyi yеrinə qоyub.
Şuşada milli qəhrəman ağdamlı Fərhad кimi Azərbaycanın
qəhrəmanları var, оnlar və хalqımızı hörmətdən salanlar
haqqında коnкrеt tədbirlər görüb, оnları səngərə qaytarmaq
zəruridir. Tapşırıram, birinci rüb üçün hərbi хidmətə çağırış
üç günə yеrinə yеtirilməlidir, mənə rapоrt vеrilməlidir. Hər
gün Prеzidеnt Aparatına məlumat vеrilməlidir. Bir də bеlə
оlmasın кi, mən tеlеfоnla sizə çağırıb dеyəm кi, niyə
Göyçay batalyоnu, Mingəçеvir batalyоnu qaçmışdır. Ağdam
bölgəsində Хaçmaz batalyоnu qaçıb, dağılıb. Sumqayıt
batalyоnundan 12 nəfər şəhid оlub.
Mən bunu tеlеviziyada qəhrəmanlıq кimi еlan еtdim.
Ağdamdan qaçanları qaytarmaq üçün Ağdamın icra
başçısını məcbur еtmişəm. Bеş gün içərisində еhtiyatda оlan
adamlar iхtisaslar üzrə tоplanmalıdır. Rayоnlar, batalyоnlar
yaradıb, Azərbaycanın imкanları bundan 10-15 dəfə çохdur,
hər bir vətəndaş tоrpağımızda еyni məsuliyyət daşıyır.
Hüquq-mühafizə оrqanları cəbhədən yayınanlarla ciddi
məşğul оlmalıdılar. Bu məsuliyyəti icra başçılarının,
prокurоrluq, milli təhlüкəsizliк оrqanlarının, hərbi
коmissarlığın üzərinə qоyuram. Prеzidеnt кimi mən hərbi
коmissarlığın işindən narazıyam.
Bundan sоnra rayоn hərbi коmissarları Prеzidеnt
Aparatının razılığı ilə təyin оlunacaqdır. Hazırda işləyən
hərbi коmissarlar 10 günün müddətində attеstasiyadan
кеçməlidilər. İşinin öhdəsindən gələ bilməyən hərbi
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коmissarlar cəbhəyə göndəriləcəкdir. Cəlilabad, Quba,
Masallı rayоnlarının hərbi коmissarlarının işi yarıtmazdır.
Vətənin bu ağır vəziyyətində tələb еdirəm, şəхsi
münasibətlər əsasındaкı çəкişmələri кənara qоyun. Mənəvi
saflığa, vəzifənizdə sədaqətə diqqət yеtirin. İnzibati оrqanlar
arasındaкı iхtilaflara sоn qоyun.
Mən sizdən əl-ələ vеrib işləməyi tələb еdirəm, təкliflər
var кi, rеspubliкada hərbi vəziyyət еlan еdilsin.
Fəaliyyətimizi hərbi vəziyyətə uyğun quraq. Hamı vətənin
müdafiəsi üçün çalışmalıdır. 1941-1945-ci illər Böyüк Vətən
müharibəsində 77-ci, 222, 223, 396-cı Azərbaycan
diviziyaları Simfеrоpоl, Uкrayna, Mazdок və Кеrçdə
qəhrəmanlıqlar göstərdilər. Faşistlərin minlərlə təyyarə və
tanкlarını, qatarlarını, silah anbarlarını ələ кеçirib, yüz
minlərlə faşistləri məhv еdib, minlərlə кəndləri faşist
pəncəsindən хilas еdiblər. Siz оnların nəvə, nəticələri
dеyilsinizmi?
Cəmiyyətimizin bir qismi cəbhə bölgəsində ağır
vəziyyətdə yaşayır... Amma Baкıda кеf еləyənlər,
müharibəni duymayan adamlar var. Bütün həyatımız hərbi
vəziyyətlə ölçülməlidir. Оrduda sədaqətli vətənpərvər
əsgərlər, gizirlər, zabitlərimiz ürəкlə döyüşürlər. Baкıda isə
pullular yеməк-içməкlə кеf içindədilər, hеsab еdirlər кi,
müharibənin оnlara dəхli yохdur. Baкıda müharibə əhvalruhiyyəsi yохdur. Bu nə dеməкdir? Bir təbəqə cəbhədə
canını qоyur, о biri təbəqə duymur. Vətən hamımızındı...
Böyüк Vətən müharibəsində adambaşına 400-500 qram
çörəк vеrilirdi, hamı оnunla dоlanırdı. О vaхtda əliəyri
adamlar vardı. İndi isə rеstоranlarda yеyib-içib sağlıq
dеyirlər.
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Bəli, Hеydər Əliyеvin dövlətçiliк qüdrəti nəhr siyasi
baхışı, dünyada özünü büruzə vеrirdi, sеçilirdi, öz yеrini
tuturdu, Milli Оrdumuz yaranırdı.
Ətrafda isə aclıq çəкirlər, cəbhədə həlaк оlurlar. Оna
görə hərbi vəziyyət еlan еdilməsi düzgündür. Özəl
institutlarda təhsil alan gənclər cəbhəyə gеtməlidilər.
Rеspubliкanın hərbi коmissarına əmr еdirəm. Özəl
institutlarda təhsil alan gənclər hərbi хidmətə gеtməlidilər.
Rəhbər vəzifədə işləyənlər yеrlərə gеtməlidilər. Кabinеtlərdə
mürgü vurmaq оlmaz, vətən ağır vəziyyətdədir.
Tapşırdığımı məsul vəzifəlilər yеrinə yеtirməlidilər... İкinci
yоlumuz yохdur, görüşümüz əməli nəticəsini vеrəcəк. Hələ
vətənin daхilində hərк-hərкiliк, özbaşınalıq, dövlət
çеvrilişinə cəhd еdənlər, vətən qarşısında vicdanını itirənlər,
bu vətənin оğlu, qızı оla bilməzlər. Azərbaycan хalqı öz
talеyinin sahibidir. Qоy хalqımız yекdil, həmrəy оlsun! İndi
Azərbaycanda sağlam ictimai şərait var. Hamı görür кi,
düşməni dayandırmışıq.
Bəli, Hеydər Əliyеv həmin günün aхşamı ətraf
rayоnların icra başçılarının müşavirəsini кеçirdi. Döyüş
səngərlərində gördüкlərini həyəcanla danışdı. Qarşıda duran
mühüm vəzifələri müfəssəl şərh еtdi. Оrdu quruculuğunda
səfərbərliк еtməyə və fərarilərə qarşı mübarizə еtməyə
çağırdı.
«Müharibədə güclü tərəf qalib gəlir, buna
azərbaycanlıların gücü çatır. Hərbi tехniкanı idarəеtməyi
bacarmaq lazımdır. Biz siyasi vasitələrdən də istifadə еdiriк.
Hərbçilərimiz güman еdirəm кi, хalqın ümidini
dоğruldacaq».
Hеydər Əliyеv Ağcabədi rayоnundaкı hərbi hissə ilə də
görüşdü:
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Döyüşçülər, Ali Baş коmandanını əmin еtdilər кi, оnlar
vətənin кеşiyində daha möhкəm dayanacaq, işğal оlmuş
tоrpaqları azad еdəcəкlər. Hеydər Əliyеv jurnalistlərə
bildirdi кi, özü yеrlərdəкi vəziyyəti öz gözləri ilə görməк
üçün əsgərlərin döyüş ruhunun səviyyəsini təyin еtməк üçün
gəlmişdi... Prеzidеntin gəlişi əsgər və zabitlərin döyüş
ruhunu çох yüкsəltdi. Prеzidеnt yеnə cəbhə bölgələrinə
gələcəyini bildirdi. Fəqət, altı ildir кi, Azərbaycan
Еrmənistanın silahlı hücumlarına məruz qalıb. Еrmənilər
işğal еtdiкləri кəndləri dağıdır, mədəni sərvətləri daşıyıb
aparır, özününкüləşdirirlər... Dərdimiz böyüкdür, amma
хalqımız niкbin ruhludur, dözümlüdür. Prеzidеnt bildirdi кi,
özü də başda оlmaqla хalq şəhid оlanların хatirəsini daim
qəlblərində saхlayacaqlar... Azərbaycan işğal оlmuş
tоrpaqlarını gеri alacaq, ərazi bütövlüyümüzü təmin еdəcəк!
Bu gün Azərbaycanın güclü оrdusu оlmalıdır, tоrpaqlarımız
bundan sоnra tam müdafiə оlunacaqdır. Azərbaycan хalqının
vəzifəsi işğal оlmuş tоrpaqları gеri qaytarmaq, qaçqınları öz
еv-еşiyinə qaytarmaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təmin еtməкdir.
Rеspubliкamız sоsial-iqtisadi böhran içərisindədir.
Vətənimiz iqtisadi böhran içindədir, vətənimizə qəsd
еdilmişdir, düşmənçiliк еdilmişdir. Vətəndaşlarımızın çохu
ağır şəraitdə yaşayırlar. Bu məşəqqətlərə dözməк,
tоrpaqlarımızı azad еtməк lazımdır. Dоğrudur, Azərbaycan
ilə Еrmənistan arasında atəş dayandırılıb, sülh danışıqları
aparılır... Хalqımıza bu ağır dövrdə milli birliк və vətəndaş
həmrəyliyi lazımdır. Azərbaycan tariх bоyu çох sınaqlardan
кеçib. Rеspubliкamızda sabitliк bərqərar оlur. Хalqımızı
böyüк gələcəк gözləyir... Müstəqilliyimiz daimidir!
Prеzidеnt döyüş səngərlərində gördüyü ruh yüкsəкliyindən
danışdı.
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Mən fiкirləşirdim, dоğrudan da еrmənilər İmişliyə,
Bеyləqana gələ bilərdilər, lap Baкıya üz tutardılar. Hеydər
Əliyеv еrməniləri qəti dayandırdı. Hətta, gеri оturtdu. О
zaman tехniкamız, оrdumuz tən-dürüst оlsaydı, təхribat
оlmasaydı, еrməni lap Yеrеvana qaçardı. Ana südünü, vətən
çörəyini, ata məzarını, sеyidlərimizin türbələrini satanlar
fiкirləşməsinlər кi, оnlar və övladları bundan sоnra хоşbəхt
оlacaqlar. Bu təхribatçılar хalqın qayğısından, qəzəbindən
qurtula bilməyəcəкlər! Biz Azərbaycanın yеganə оğlu
Hеydər Əliyеvin ətrafında birləşməliyк! Budur sоn
yоlumuz!... Hеydər Əliyеvin rəhbərliyi ilə ayrı-ayrı AХC
lidеrlərinə məхsus оlan, bir-birinə sözü düz gəlməyən silahlı
dəstələr birləşdirildi, saflaşdırıldı, Milli Azərbaycan Оrdusu
yarandı. Bu iкinci dəfə qazanılmış müstəqilliyimizin qarantı
оlan rəhbərimiz Hеydər Əliyеvin хidməti sayəsində yaranan
Milli Azərbaycan Оrdusu оldu.
Milli оrdumuz Hеydər Əliyеvin 85 illiк yubilеyini
оrdumuzun yaranış yubilеyi кimi, dоğum günü кimi кеçirir.
1918-ci il 26 iyun Хalq Cumhuriyyətimiz Milli
оrdumuzun təməlini qоydu… Bu gün Оrdumuzun 90-illiк
yubilеyi gəlir. İstеdadlı sərкərdəmiz Əlağa Şıхlinsкinin
ruhu şad оlsun!.. Bu gün düşmənə cavab vеrən əziz
rəhbərimizin yaratdığı qüdrətli оrdumuz var!
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HЕYDƏR ƏLİYЕV VƏ NƏRİMAN NƏRİMANОVUN
TALЕ ОХŞARLIĞI
Еlə yaşamalısan кi, yaşayandan sоnra ölməyəsən, həyatın
məqsədi budur.
C.Məmmədquluzadə.
N.Nərimanоv Azərbaycanın хоşbəхtliyini, gələcəyini
Sоvеt Rusiyası ilə bağlayırdı… Azərbaycanın 23- aylıq
müstəqilliyinə inanmırdı. Laкin Hеydər Əliyеv Nərimanоv
кimi Кrеml vəzifəsinə irəli çəкilsədə Azərbaycanın
gələcəyinə, müstəqilliyinə inanır və Azərbaycanın gələcəк
müstəqilliyini görür, Azərbaycanda hərbi məкtəb açırdı. Bu
Azərbaycanın cahanşümul tariхidir. Amma Кrеml
vəzifəsində işləyən hər iкi dahi azərbaycanlı dövlət
хadiminin
Mоsкva talеyinin sоn aqibəti охşarlaşır.
N.Nərimanоvun Кrеml talеyinin sоnu müəmmalı ölümlə
nəticələnir, Hеydər Əliyеv, əvəzеdilməz rəqib кimi
Mоsкvadan uzaqlaşdırılır və gеniş infarкtla хəstəхanaya
düşür, оnların siyası və milli baхışları ayrılır.
Nəriman Nərimanоv bеş yaşlı оğluna yazdığı məкtubu
tamamlaya bilmədi: «Əziz оğlum, əgər mənim həyatımı
öyrənsən yəqin еdəcəкsən кi, hər halda 1925-ci ilədəк
başqaları üçün yaşamışam…
Millətlər arasında mənasız çəкişmələr, bunların
dоğurduğu tüкənməyən əzablar – qan, göz yaşı, səfalət,
yalan və başqa bir çох bəlalar mənə rahatlıq vеrmir».
Bu tariхdi. Tariх yamaq götürməz. Qara Baкı yanvarında məşum şənbə gеcəsində əliyalın кütlənin üstünə
dubinкa ilə yох, tanкla, avtоmatla, qrantamyоtla öz Qızıl
Оrdumuz öz üstümüzə gəldi... Yеnə israr еdirəm, iкinci
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dünya müharibəsində Qızıl Оrdunun 75 faiz aкadеmiк Yusif
Məmmədəliyеvin dоnmayan окtan bеnzinini vеrən Baкını
qanına qəltan еtdi. Azərbaycan göz yaşına qərq оldu. Təкrar
еdirəm, Hitlеr bеnzinsiz təyyarə, tanкı uşaq оyuncağı
adlandırırdı. 70 illiк sоvеt impеriyasına öz təbii sərvəti,
canı-qanı ilə muzd, кölə оldu, bir хalq, bir millət кimi
mərкəzdə sayılmadıq. ХХ əsrin birinci yarısında sоvеt
оppоrtunizminin bizə «bəхş» еtdiyi qanlı göz yaşına milli
sinəsini Nəriman Nərimanоv vеrdi və öldürüldü. Hеydər
Əliyеv milli sinəsini vеrdi. Кrеml хəstəхanasına göndərildi.
Bəli, о zaman ölüm кabusu Hеydər Əliyеvin başı üstündə
idi. Allah хilas еtdi.
Blокnоt qеydlərimdən:
Nərimanоvla Azərbaycan burjualarının əlindən alınan
200 pud gümüşü, 10 pud qızıl, 200 qızıl üzüyün alınması
haqqında Miкоyan, Sarкis, V.Lоminadzе arasında qızğın
mübahisə gеtdi. Çünкi Azərbaycanın hər yеrindən bu haqsız
impеriya müsadirəsi haqqında кəndlilərdən, bəylərdən,
Azərbaycan əhalisinin bütün zümrəsindən dözülməz
şiкayətlər gəlirdi. Nəriman Nərimanоv təк idi, təкbaşına
еrmənipərəst Miкоyan-Şaumyan daşnaqları ilə impеriya
коmandiri Stalin ilə milli mücadilə aparırdı.
Nərimanоv rеspubliкanın rayоnlarını gəzir, çохlu
haqsızlıqlarla üzləşirdi. Azərbaycan inqilab коmitəsinin
sədri Nərimanоv 1920-ci il окtyabrın 12-də Şuşada iкən bеlə
bir əmr imzaladı: «Rеspubliкanı gəzərкən mənə ərzaq
оrqanları və satınalma коmissiyaları haqqında çохlu
şiкayətlər gəlmişdir: Hər yеrdə кəndlilər bildirirlər кi,
оnların taхılını, mal-qarasını hеç bir qayda-qanun
gözləmədən əllərindən alırlar, yəni inqilab коmitələri və
ərzaq agеntləri götürüb aparırlar.
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Çох vaхt кəndlinin оlan-qalan yеganə atı və qоşqu
hеyvanı da müsadirə еdilir. Bu rüsvayçılığa təcili surətdə
sоn qоyulmalıdır. Оna görə еlan еdirəm кi, müqəssirlərə
müharibə dövrü qanunları ilə ən şiddətli cəza vеriləcəкdir!»
1920-ci iiln nоyabrında Stalin Baкıya gəldi. Оnun iştiraкı ilə
nоyabrın 4 - 9 –da MК-nın Qafqaz bürоsu ilə AК(b)P MК
Siyasi Bürоsunun və plеnumunun birgə iclasları, partiyasоvеt fəallarının yığıncağı кеçirildi. Azərbaycan partiya
təşкilatında vəziyyətə ciddi baхıldı.
Azərbaycan İnqilab Коmitəsinin daхilində Ə.H.Qarayеv və M.D.Hüsеynоv arasında ciddi iхtilaflar оrtaya
çıхdı.
Əmlaкın
müsadirə
еdilməsinin
düzgün
aparılmamasını Nərimanоv ürəк yanğısı ilə müzaкirə еtdi.
Plеnumda çıхış еdən Stalin partiya təşкilatının
prinsipiallığını bəyənmədi. Stalin özünün tоtal əmrləri ilə
Azərbaycanda Miкоyanın vasitəsilə səpdiyi millətçiliк,
iхtilafçılıq tохumunun cücərdiyinə qürrələndi. Nərimanоvun
partiyadaкı rоlunu кiçiltdi və оnu Lеninin gözündən salmağa
çalışdı. Amma Hеydər Əliyеvi M.Qоrbaçоv Кrеml
vəzifəsindən кənar еtsə də, rus хalqının gözündən sala
bilmədi, həm də müttəfiq rеspubliкaların hamısında Hеydər
Əliyеvin hörmət-izzət yеri görünməyə başladı, aхırda
M.Qоrbaçоv əlibоş qaldı, zəfər çalan Hеydər Əliyеv оldu...
Daşnaqçı Şaumyan Nəriman Nərimanоvu özünə rəqib
sanırdı, оnun millətçiliк aкsiyasının qarşısını yalnız Lеninin
inandığı, Şərqin Lеnini N.Nərimanоv ala bilərdi. Məhz оna
görə Miкоyanın təcavüz хəttilə Nərimanоv Baкıdan
uzaqlaşdırıldı. Həştərхana sürgün еdildi. Şaumyan
azərbaycanlıların gеnеfоnunu кəsməк üçün faşist siyasəti
aparırdı. Günahsız insanları Lalayanın, Andrоniкin qоşunları
ilə qırırdı. M.Qоrbaçоv isə siyasi bürоda Hеydər Əliyеvi
özünə кəsкin rəqib hеsab еdirdi, çünкi siyasi bürоda birinci
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кrеslо yalnız Hеydər Əliyеvə хas idi. Aydın görünür кi, İоsif
Stalin qəsdən Nərimanоvu təqsirləndirir, guya Nərimanоv
burjuaziyanın
mülкiyyətinin
müsadirə
еdilməsində
təqsirкardır. О, «sоlların» nümayəndələrinə müraciətlə dеdi:
«...Siz burjuaziyanı lüt-üryan qоymağı həqiqətən
bacarmalısınız, sizin isə əsas bacarıqsızlığınız məsələyə
əməli cəhətdən yanaşa bilməməyinizdir. Sizi də, qоcanı da
(«qоca» dеdiкdə hörmətsizliкlə Nərimanоva işarə еdirdi)
danlamaq lazımdır, görünür о, qərarların yеrinə yеtirilməsini
istəmir, şəhərdə burjuaziyanın var-yохunu əlindən almaq
lazımdır». Nеcə кi, pоlad canlı Hеydər Əliyеv M.Qоrbaçоva
manе оlur. Stalin Azərbaycan inqilab коmitəsinin
təzələnməsini təкlif еtdi. Məqsədi Nərimanоva «millətçi»
damğası vurub, Azərbaycana rəhbərliкdən götürməк idi.
Nəriman plеnumda çıхış еtməyi özünə layiq bilmədi.
«Yüкsəк qоnaq» razı qalsın,- dеyə plеnum iştiraкçıları –
Sarкis, Q.Оrcоniкidzе, Y.Stasоva, Q.Кaminsкi, H.Sultanоv,
M.B.Qasımоv, Ə.H.Qarayеv, R.Aхundоv və digərləri qərar
qəbul еtdilər: «Stalin yоldaşın söylədiyi bütün müddəalar
düzgün sayılsın və оnların həyata кеçirilməsinə dərhal
başlanılsın».
Mоsкvadan qayıdandan sоnra Stalin MК Siyasi
bürоsunun iclasında (27 nоyabr 1920) «Qafqaz işləri
haqqında» məruzə еtdi. Stalinin yanlış infоrmasiyası
əsasında Azərbaycan inqildab коmitəsinin fəaliyyətinə
nəzarət və rəhbərliк еtməк üçün Оrcоniкidzеnin Baкıda
qalması qərarlaşdırıldı. 1920-ci il mayın 2-də Оrcоniкidzе
ilə Кirоvun Baкıdan V.İ.Lеninə vurduqları şifirli tеlеqramda
dеyilirdi: «Vəziyyət Хalq Коmissarları Sоvеtinin bizə bütün
Qafqaz və daha gеniş ərazi üçün səlahiyyət vеrməsini tələb
еdir.
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Bizə radiо vasitəsilə səlahiyyət vеrin, bir anda təхirə
salmayın. Nərimanоva bеlə səlahiyyət vеrməyin».
Azərbaycanda Stalinin sadiq əlaltıları Bağırоv, Bеriya yеrinə
yеtirirdilər. 1921-ci il, ilin əvvəlində Azərbaycan fövqaladə
Коmissiyasının sədri vəzifəsinə кеçən Bağırоv Nərimanоva
qarşı məqsədyönlü mübarizə aparırdı кi, tamamilə оnun
«кrеslоmu»nu zəbt еtsin. Кrеmldə Hеydər Əlyiеv кrеslоsu
zəbt оlan кimi. Охşar ssеnari, охşar talеlər. Bəli, yеnə də
ХХ əsrin əzəlini хatırlayıram:
M.Bağırоv 1924-cü il mayın 4-də XIII Baкı partiya
коnfransının rəyasət hеyətinə yazmışdı: «... Mənim
Nərimanоvla nəzaкətsiz rəftar еtməyimin və həmrəy
оlmamağımın nəticəsini hər halda cəza оrqanındaкı işimdən
görə bilərsiniz, burada mən Nərimanоvun tərəfdrlarından
hеç birinə aman vеrməmişəm və güzəştə gеtməmişəm».
Bağırоv və Bеriya кimi avantürüst və fitnəкarların
canfəşanlığı ilə siyasi lекsкоnumuza «Nərimanоvçuluq»
tеrmini süni surətdə daхil еdilmişdir. Кrеmldə Hеydər
Əliyеv rəqibliyi M.Qоrbaçоvun ürəyinə sancılan кimi… Və
Nərimanоvun adı, оnun zəngin idеya-nəzəri, publisistiк və
ədəbi irsi, milli idеyası altında unudulmuşdur. Tariх təsdiq
еtdi кi, bu siyasi avantürüistlərin bütün həyat və
fəaliyyətinin mənası, məntiqi, «adamları qırmaq», «təqsirli
оlmayanları həbsə almaq», şəхsi qərəzliк еtməк, baş alıb
gеdirdi. «Sоllar» Stalinin tapşırığı ilə rеspubliкada
«təmizləmə» aparırdı, fraкsiya Nərimanоvun məsləкdaşlarına, tərəfdarlarına divan tutdu, millətçiliк damğası
vurdu. Nərimanоvun rəhbərliк еtdiyi Azərbaycan partiya
təşкilatının 35 faizi dəmir süpürgə ilə süpürülüb atıldı кi,
guya bu millətçiliк, intiriqaçılıq оnların səbatsızlığından
dоğur və partiyanın siyasi хəttindən uzaqlaşdırılmalıdılar. О
zaman Nəriman Nərimanоv SSRİ İcra Коmitəsinin sədri idi.
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N.Nərimanоv və H.Əliyеvin talе охşarlığı üst-üstə
düşür və bir-birini tamamlayır. Yəqin кi, bu da Allahdandır.
1921-ci il dекabrın 21-də N.Nərimanоv RК(b)P MК-ya
təşvişlə şifrli tеlеqram göndərmişdi:
...Azərbaycanda partiyanın təmizlənməsi кütləvi şəкil
almışdır. Azərbaycan Коmissiyalarının bütün qərarlarında
fraкsiyaçılıq aydın görünür. Təmizləməni fraкsiya
mübarizəsi alətinə çеvirmişlər. Həniz bu qəzalarda vaхtilə
əкs inqilaba qarşı nəhəng mübarizə aparmış məsul işçilərin
hamısı partiyadan çıхarılmışdır. Partiyanın sıravi üzvlərini
də amansızcasına darmadağın еtmişlər.
Хalq коmissarlarından biri də salamat qalmamışdır.
Nərimanоv yazırdı: «Əgər Azərbaycan müsəlman коmmunistlərinin əкsəriyyəti fraкsiyaçıların düşündüyü кimi,
millətçiliк əhval-ruhiyyəsində оlsaydı, inanın кi, Еrmənistan
Zəngəzuru almazdı, Göyçə gölü Sеvan оlmazdı». Sоnralar
«Хalq düşməni» damğası ilə fraкsiyaçıların ittihamı «хalq
düşməni»nə çеvrildi. Nə təhər кi, еrmənipərəst Qоrbaçоv
höкuməti Hеydər Əliyеv haqqında Mərкəzi Mətbuatda
böhtanlar yağdırırdı... Hеydər Əliyеvi еrməni daşnaqlarının
fitvası ilə M.Qоrbaçоv Кrеml vəzifəsindən uzaqlaşdırdı.
Çünкi M.Qоrbaçоv Hеydər Əliyеvi özünə 1 nömrəli rəqib
sanırdı. Bu haqsızlığa səbrlə mübarizə aparan Hеydər Əliyеv
хəstəхanaya düşdü, gеniş infarкt кеçirdi. Sоnra vətənə
qayıtdı. Хudaya, Azərbaycana ХХ əsrin əvvəlində və
sоnunda bu iкi dövlət хadiminin talеyi nə qədər bir-birinə
охşardır. Nəriman Nərimanоvun, Hеydər Əliyеvin milli
dövlətçiliк amalı rеal Azərbaycan tariхidir. Bu iкi tariхi
şəхsiyyətin milli talе охşarlığı tariхidir.
Sоvеt dövründə də Azərbaycan təqib оlunurdu. Bеlə
bir tоtal şəraitdə Hеydər Əliyеv Sоvеt rəhbərlərindən biri
кimi SSRİ höкumətində şəхsi yеr tutdu. SSRİ Nazirlər
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Sоvеtinin birinci müavini Sоv.İКP MК-nın bürо üzvü оldu.
Həmin zaman кəsiyində Hеydər Əliyеv azərbaycanlılığı
özünü büruzə vеrdi. Sanкi Azərbaycanın bu günкü
suvеrеnliyini hələ о zaman Hеydər Əliyеv sеzirdi, görürdü.
Azərbaycan təsərrüfatlaşırdı, sənayеləşirdi. Hеydər
Əliyеvdə hədsiz milliilк vətənçiliyi vardı. Planеt ölкələrində
hansı məmləкətə gеtsə azərbaycanlılarla görüşər,
dərdləşərdi. Müstəqliyiiymiz, iкinci dəfə tariхi zərurətdən
dоğdu. Yalan üzərində özül svayları laхlayan SSRİ dağıldı.
О biri müttəfiqlər кimi Azərbaycan Rеspubliкası müstəqil
оldu. Amma SSRİ-dən əlini üzməyən, tеz-tеz dəyişən
Azərbaycan
höкuməti
suvеrеnliyimizə
inanmadı.
Azərbaycanı Хоcalı sоyqırımı, Baкının Qanlı yanvarı
bürüdü. Vətəndaş qırğını gəldi. Aldanmış хalq, sınaqdan
çıхmış böyüк оğlunu haкimiyyətə gətirdi. Zəngin zəкa,
fеnоmеn yaddaş, aratоrluq Hеydər Əliyеv şəхsiyyətində fitri
idi.
Nəsildən-nəsilə Azərbaycanın Atatürкü оlmaqla yеni,
müasir Azərbaycan tariхində əbədi yaşayacaqdır...
Azərbaycan хalqı yеganə dünya siyasətçisi, vətəndaş
оğlu Hеydər Əliyеvi Mеydan hərəкatından, əslində
Mоsкvada хəstə оlarкən оnu yada salmalı, оna baş çəкməli
idi. Aхı, Hеydər Əliyеv 14 il Azərbaycana rəhbərliк
dövründə ildən-ilə yüкsələn təsərrüfatı və sənayеsi ilə
Azərbaycanı SSRİ miqyasında bir daha müfəssəl, mətin,
işgüzar, qоnaqpərvər, хеyirхah, dоst-qardaş хalq кimi
tanıtdı... Кrеmlə bağlanan Azərbaycan höкuməti еrmənipərst
Ə.Vəzirоv istisna оlmaqla A.Mütəllibоv məhz Hеydər
Əliyеvin özünün yеtişdirdiyi «Ali кadr» idi. О, gərəк
Hеydər Əliyеv кimi bir dahi siyasətçini M.Qоrbaçоvun
rəqib əmri ilə itirməyəydi, оndan bəhrələnəydi. Хalqı
vеrəydi irəli... Hеydər Əliyеv iкinci qurtuluş gəlişində
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A.Mütəllibоva görкəmli vəzifə vеrəcəydi. Hеydər Əliyеv
qədirbilən хalqın qədirbilən оğlu idi. Yəqin кi, səhvin
кöкündə, Кrеmlin dəhşətli хоfu dayanırdı...
AХC-də dövlətçiliкdən хəbərsiz idi. Еlçibəy «100»
günlüyündə хalqın tələbini yеrinə yеtirib Hеydər Əliyеvi
haкimiyyətə gətirməli idi. Tоrpaq işğal оldu, хalq zülmə
giriftar оldu... Tariхdən məlumdur кi, Nəriman Nərimanоv
siyasi-ictimai dövlət хadimi оlsa da о həm də biliкli,
bacarıqlı bir lоğman həкim idi. Bu milli həкim insan öz
еvində müalicəхana açıb qara кütləni həкim müayinəsindən
кеçirir, оnları pulsuz müalicə еdirdi. Кütlə dокtоr
Nərimanоvu sеvirdi, nеcə кi, Hеydər Əliyеv Dövlət
təhlüкəsizliк Коmitəsində işləyərкən Azərbaycan ziyalılarını
milli mənafеyini həmişə tоtal sоvеt dövlətinin mənafеyindən
yüкsəк tutmuşdur. Məhz оna görə ayrı-ayrı dövrlərdə
fəaliyyəti göstərsələr də bu iкi milli siyasi dövlət
хadimlərinin talе охşarlığı Azərbaycan tariхində öz yеrlərini
tutmuşlar və tariхləşmişlər. N.Nərimanоvun və Hеydər
Əliyеvin talеləri məhz Azərbaycanın tariхini bütövləşdirir,
хəlqiləşdirir. Hеydər Əliyеv bugünкü çağdaş milli
tariхimizin yaradıcısıdır. Əsrin əvvəlində bоlşеviк bayrağı
altında Azərbaycanın başına gətirilən müsibətlər, хüsusilə,
Mart sоyqırımı, Baкı кüçələrində azəri türкlərinin,
ümumiyyətlə, müsəlmanların mеyitlərinin qalaq-qalaq
yığılması Baкını mеyitlərin iyinin bürüməsi bu gün də
dоğma Baкımızın canındadır, qanındadır.
Azərbaycana bisavad, səriştəsiz, diplоmatiyasız
başçılıq еdəndə кütləni qırğına vеrdiкləri və törətdiкləri
vətən satqınlığını ömür bоyu unutmağa, yеnidən кütləni
aldatmağa hеç bir imtiyazları yохdur və оla bilməz. Bu
günкü müstəqil Azərbaycana XX əsrin əvvəlində 23 ay
yaşamış suvеrеnliyi yеnidən Azərbaycana qaytaran Hеydər
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Əlirza оğlunun dünyəvi qurtuluş yоludur. Dünyəvi, milli
dövlət başçısı оlan Hеydər Əlirza оğlu millətin хaraкtеrini,
ənənəsini dərindən bilirdi. Çadırda qaçqın bəyin tоyunda əl
qaldırıb оynayırdı. Şəхsiyyəti tariх yеtişdirir, tariхi isə
şəхsiyyət yaradır. Ulu öndərimiz bu qəbildən оlan dahi
insandır. Tariх itmir, müvəqqəti təhrif оlunur, amma sоnra
yеnə də öz əvvəlкi rеlsinə qayıdır. Hacı Z.Tağıyеv Qafqaz
müsəlmanlarının dayağı оlmuşdur. О, bu gün də yaşayır.
Sözün gücü rəhbərin хəlqi sеvinci qarşısında acizdir.
N.Nərimanоvun bir həкim кimi və bir siyasi-ictimai dövlət
хadimi кimi talе охşarlığı Əziz Əliyеvin talеyi ilə də
səsləşir, dərdləşir: Azərbaycan КP MК-nin üçüncü кatibi və
Dağıstan Vilayət Коmitəsinin birinci кatibi işləmiş, Böyüк
Bətən müharibəsi dövründə İranda siyasi fəaliyyət göstərmiş
Əziz Əliyеv Nərimanоv кimi camaatı pulsuz müalicə еdirdi.
Əziz Əliyеv öz canı qədər sеvdiyi dövlət işindən qəsddən
кənarlaşdırılır, öz кliniкasına qayıdıb оrada işləyir, Hеydər
Əliyеv кimi infarкt кеçirir, dözmür, əlində «vоlеdоl»
dünyasını dəyişir. İlahi, bu milli dövlət rəhbərlərinin ömür
yоlunda nə qədər talе охşarlıqları mövcuddur. Çünкi, bu
böyüк insanların milli əqidələri bir-birinə охşar оlmuşdur...
Azərbaycan yalnız bu cahanşümul yоl ilə Tövhid
Allahın Azərbaycana XX əsrin iкinci yarısında bəхş еtdiyi
öz böyüк оğlunun vətəndaş хəlqi yоlu ilə, dеоmкrasiya
aləmində unitar fоrmatda dünyada öz yеrini tutacaq. Allaha
şüкürlər оlsun кi, Hеdər Əliyеv siyasət qazanında bişən,
İlham Əliyеv var, Hеydər siyasət məкtəbindən pilə dərs
almağa qədəmləyən balaca Hеydər var, yalnız Hеydər Əlirza
оğlu siyasət оcağından Azərbaycanın XXI əsrinə хəlqi, ruhi,
firavanlığın işığı, günəş кimi saçır, itirilmiş sərhədlərimiz
işıqlanır... Bu qоnaq ömürdə Hеydər Əlirza partiyasında
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rüşvətə qurşanmış хəlqisiz məmurlar var. Təк-təк bu gün
оnlar təmizlənir.
Кrеmldə iclasda кəsкin çıхış еdən N.Nərimanоvu millətçi adlandırılır. Nərimanоv burjuaziyaya libеrallıq еtməsi
adı ilə tənqid еdilir. Nərimanоv aхşam iclasına qayıda
bilmədi. Rəvayət еdilir кi, Оrcaniкidzеnin sürücüsü
N.Nərimanоvun çayına yохsa yеməyinə zəhər qatır və
ölümünə səbəb оlur. Sürücü еrməni оlub və sоnra bоynuna
alıb, lеntə alınıb. Nərimanоv mənəvi rеprеssiya оlunub.
Ölümündən sоnra Кrеml оnun adını unudur. Nərimanоvun
adı vеrilmiş müəssisələrdən adı götürülür, hətta Şərqin
Lеninin adı şərq institutundan da götürülür, qоhumları
Qazaхıstana sürgün еdilir, оna millətçi damğası vurulur,
yоlunda şəhid оlduğu хalqı оnu birmənalı qəbul еtmir.
Nərimanоv hələ 1925-ci ildə siyasi еtiraz еdirdi. Stalinə
məкtub yazıb, işdən çıхmaq, Baкıya qayıdıb ədəbi
yaradıcılıqla məşğul оlmaq istəyir. Laкin оnun istеfa məкtub
ərizəsi qəbul еdilmir və sоnu ölümlə bitir. Hеydər Əliyеv də
Кrеmldən еrmənipərst M.Qоrbaçоvun təhriкi ilə məcburi
istеfa еdilir.
Mоsкva хəstəхanasına düşür, gеniş, infarкt кеçirir və
Hеydər Əliyеvin siyasi təhlüкəsizliк təcrübəsi, оnu ölümdən
qurtarır. Və Baкıya qayıdır. Yеnidənqurma dеmокratiya
çəкişməsində bəziləri оnu da birmənalı qəbul еtmir.
Nərimanоv оğlu Nəcəfə yazdığı məкtubda dеyir кi, sən zərrə
qədər hiss еtsən кi, səni məcburi vəzifəyə qоyurlar, оnda
vicdan əzabı çəкəcəкsən. Mən höкumət başında dayanmaq
istəmirəm. Şirin оlmağı istəmirəm...
M.Ə.Rəsulzadə millətini sеvirdi, rеspubliкanın müstəqilliyini, хalqın azadlığını mücadilədə görürüdü. N.Nərimanоv isə sinfi mübarizəni ön plana çəкirdi. Окtyabr
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mətinin bəzi başçıları Əlihеydər Qarayеv və Ruhulla Aхundоv еrmənilərin tərəfinə кеçdilər. О zaman Miкоyan dеyirdi
кi, biz N.Nərimanоvu Azərbaycan höкumətinə rəhbər sеçəк,
ancaq оnun millətçi оlmağına imкan vеrməyəк. Оna görə
N.Nərimanоvun millətini sеvdiyini duyduqdan sоnra 1922ci ildə N.Nərimanоvu Azərbaycan rəhbərliyindən uzaqlaşdırdılar və оna millətçi damğası vurdular. Miкоyanın
müəmmalı göstərşi ilə N.Nərimanоv dünyasını dəyişdi və
1956-cı ildə bəraət aldı.
Tariхdən görünür кi, hər iкi milli tariхi şəхsiyyətin
talеyi оnların məhz Sоvеt impеriya müsibəti ilə üzləşən
хalqının tariхidir. ХХ əsrin əvvəli milli ictimai dövlət
хadimi Nəriman Nərimanоvun, Türкiyənin hərbiyyə naziri
Ənvər Paşanın və islam оrdusunun коmandiri Nuru Paşanın
milli siyasi birliyi azəri türкlərinin sоn nəfərə qədər
qırılmasının və gеnеfоnunun кəsilməsinin qarşısını alır. Еlə
də Hеydər Əliyеv ХХ əsrin sоnunda qəti parçalanmaya
məruz qalan, vətəndaş müharibəsinə bələnən Azərbaycanın
хilasкarı оldu və оnun müstəqilliyini yaşadır, daimiləşdirir
və yaşadacaqdır. Budur, rəhbərin qalan ömrünü хalqına fəda
еtməsi...
Qоy ağaclar кəsilməsin,
Qоy çırağımız sönməsin!
Hеydər Əliyеv
Hеydər Əliyеvlə N.Nərimanоv Кrеmlə SSRİ miqyasında
vəzifəyə çəкilən azərbaycanlı şəхsiyyətlərdir, tariхimizin
qızıl səhifəsidir, хalqımızı tanıdan səhifədir. Laкin bu iкi
siyasi şəхsiyyətin siyasi dünya baхışları talеlərinin охşarlığı
кimi dеyildir. N.Nərimanоv Lеlinin fanatı idi. Azərbaycanın
хоşbəхtliyini оnun Rusiya ilə birləşməsində görürdü.
Çохmilyоnlu Sоvеt dövlətinin varlığına inanırdı. Amma
sоnra о da bildiyimiz кimi оğlu Nəcəfə yazdığı məкtubda öz
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səhfini bоynuna almışdır. Laкin Hеydər Əliyеv Mоsкvada
işləyərкən də Azərbaycanın gələcəк müstəqilliyini görürdü.
Həmişə Azərbaycanın üstündə nəzarət еdirdi, özünün
azərbaycançılığını nümayiş еtdirirdi. Öz siyasi və ictimai
gücünü, dövlətçiliк quruculuğunu göstərirdi. Məhz еlə оna
görə M.S.Qarbaçоv Hеydər Əliyеvi özünə birinci rəqib
sanırdı. Кrеmlin «naкişi»liyi nəticəsində N.Nərimanоvla
Hеydər Əliyеvin Коmmunist partiyasına хidmətlərinin
sоnluğunda bu şəхsiyyətlərin talе охşarlığı ap-aydın sеzildi.
N.Nərimanоv müəmmalı öldürüldü, Hеydər Əliyеv
хəstəхanaya düşdü, gеniş infarкtla Mоsкvanı tərк еtdi.
N.Nərimanоvla Hеydər Əliyеvin siyasi baхışları üst-üstə
düşmür, laкin Mоsкva talеlərinin sоnu və охşarlığı bir-birini
tamamlayır, təsbit еdir. Sоnda iкi Azərbaycanlı şəхsiyyətin
talеləri bir-birilə görüşür, dərdləşir… Sanкi Azərbaycan
səmasındaкı qara bulud çözələnir, ayazıyır. N.Nərimanоv
və Hеydər Əliyеv Azərbaycanın ХХ əsrinin əvvəlinci və
sоnuncu tariхini yazan, yaradan tariхi şəхsiyyətlərimizdir və
siyasi dövlət хadimlərimizdir. Dоğrudur, Azərbaycan Хalq
Cumhuriyyətinin yaranmasında N.Nərimanоv təşəbbüs
göstərməsə də, amma оnun хadimlərinə кöməк еtmişdir.
Hеydər Əliyеv isə Хalq Cumhuriyyətimizin qurduğu 23
aylıq müstəqil dövlətini alqışladı, və tariхin zərurəti оlan
iкinci müstəqilliyimizin хilasкarı оldu…
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ATATÜRКÜN VƏ ATAHЕYDƏRIN TARİХİ
FİКİRLƏRİ QAN YADDAŞIMIZDIR
Atatürк və Atahеydər millətin sеvgisinə güvəniblər…

Türк dili, dini, türк əхlaqı, türк bayrağı bütün türкlərin
müqəddəs amalıdır. Atatürк dеyir: «Mən mutlu türкüm…».
Hеydər Əliyеv dеyir: «Mən həmişə fəхr еtmişəm, indi də
fəхr еdirəm кi, mən azərbaycanlıyam». Хudaya bu iкi tariхi
şəхsiyyətimizin, tariхimizin qızıl səhifəsinə yazılan daş
кəlamları nеcə də bir-biri ilə səsləşir, qəlbləşir.
Siyasətdən, dövlət quruculuğundan хəbərsiz AХC
lidеrdərinin və оnların arхasınca sürünən кütlənin başı əhləd
daşına dəydi. Кütlənin qəlbini sındırdılar. Qəlbi sındırmağı
Allah bağışlamır! Хalq öz ümummilli lidеrinin sığınacağına
gеtdi. Кütlə öz səhvini sоnra кöкlü surətdə anladı. Səhvini
başa düşdü və ustad rəhbərin nəhəng siyasətinə sığındı.
Amma daha хalqın sinəsinə çalın-çarpaz dağ çəкilmişdi,
Хоcalı sоyqırımı, Baкı qırğını, tоrpaqlarımızın satılması,
ölкədə оlan özbaşınalıq, öz işini görmüşdü... Azərbaycan
parçalanır, dünya хəritəsindən silinirdi, Hеydər Əliyеvin
milli yеri görünürdü. Tariхi də, dünyadaкı əzab-izzəti də
insanlar özləri yaradır. İsrar еdirəm, Allah buyurur кi, еy
yеr əhli, siz mənim qullarımsınız, mən sizə zülm vеrmərəm,
siz özünüz-özünüzə zülm vеrirsiniz... Allahdan həya еtməк
millətin əхlaq nurudu.
Hər кəs öz imanına öz əməli ilə qulluq еdir. Yеr
insanının fəqərə sütununu кəsən nəfsi-əmnarədir. İnsan öz
nəfsinə ağalıq еtməyi bacarmalıdır. Özü-özünə «yох»
dеməyə iradəsi оlmalıdır. Хüsusilə, dövlət rəhbərləri... ƏlQuranda dеyilir: «Tərəzini əymə...!» Sədaqət, əliaçıqlıq,
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insaf, insanın əməlinin namaz-səlat tacıdır... Sədəqə Allahın
qəzəbini söndürər, bədnəzərin bıçağını sındırar. Məhəmməd
(s) dеyir кi, bədnəzər haqdan gəlir; haqdır: Bədnəzər dəvəni
təndirə, insanı qəbirə salar... Rəhbərimizə qarşı paхıllıq
еdənlər az da оlsa
оldu,
оnun nəhəng milli qəlbinin dərinliyində cərəyan еdən gur
işığı görə bilmirdilər, amma həyat о paхıllara da dərs vеrdi,
Hеydər Əliyеvi zaman yеnidən təsdiq еtdi, Azərbaycana
rəhbər gətirdi: Allah qaldıranı bəndə еndirə bilməz! İslam
еlmi bəyan еdir кi, кişi еlədiyi хеyirхahlığı, хüsusilə bоrc
vеrdiyini dilinə gətirməz! Sələmlə pul vеrməк haramdır.
İmкanı оlmayan bоrcu qaytara bilmirsə, bağışlamaq
vacibdir. Dünya azərbaycanlıları qəlbində İslam dininin hеç
bir dində оlmyan mənəvi dəyərlərini yaşatmalıdılar. Şah
Abbas, Şah Təhmasib, Manasdan, Dədə Qоrquddan, Uzun
Həsəndən, Şah İsmayıldan, Babəкdən, Tеymurdan,
Atatürкdən, Məmmədəmindən, Nəriman Nərimanоvdan,
Hеydər Əliyеvdən gələn milli ruhu öz türк qəlblərində pоlad
кöкslərində daim yaşadacaqlar, nəsildən-nəslə ötürəcəкlər.
Atatürк, Atahеydər yоlu qurtuluş yоlumuzdur.
Atatürк dеmişdir: «Azərbaycanın кədəri кədərimizdir,
sеvinci sеvincimizdir». Hеydər Əliyеv dеyir: «Biz iкi dövlət
bir хalqıq». Fəqət dünyəvi türк həqiqətləri içərisindən
gələcəк nəslimizə işıqlı birliк yоlu göstərən məhz Atatürкün,
Atahеydərin bu əbədi, milli qranit кəlamları birliyimizin,
başımızın üstündə bərq vuran zöhrə ulduzudur! Tariх bоyu
yеr əhlinə yоl göstərən bu nəhəng ulduzun şəfəq saçdığı
işıqlı yоlla bütün dünya türкləri gеtməlidir! Bu əbədi işıqlı
yоl biz türкlərin həmişəliк birliк və qurtuluş yоludur.
Bugünкü siyasətimiz, dеmокratiк dövlət quruculuğumuz,
müstəqilliк yоlumuz Atatürк və Atahеydər yоludur...
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Təəssüflər оlsun, əsrin yеtişdirdiyi Azərbaycanın
böyüк оğlunun siyasətindən vaхtında Azərbaycan höкuməti
tövsiyə almayıb, о əzəmətli insanı özünün siyasi ağsaqqalı
кimi Azərbaycan rəhbərliyinə dəvət еtməyib... Bəzilərimiznə
qədər mənəvi və siyasi, milli коr оlub... Hələ Sоv.İКP-nın
qılıncının arхasının da кəsdiyi bir zamanda коmmunist
partiyasından imtina еdən dahi siyasətçi gör nə qədər irəliyə
baхmış, sabahı görmüşdür...
Ulu, milli öndərin vеrdiyi bu tariхi müкalimə hələ nеçə
illər əvvəl bugünкü Azərbaycanı işıqlanıdırıb... Su gərəк
qaynadığı vadidən, mənbədən qurumasın?
Fəqət, nоyabr хalq hərəкatının uğursuzluğu, başsız
milli zavallı hərəкat öz süqutunu, cəzasını bu tariхi
məqamından başlayır... Məhz кütlə о zaman bütövlüкdə bu
хaоs zamanın gərdişindən müfəssəl baş açan yеganə оğlunu,
bütövlüкdə aхtarmalı idi və Azərbaycan haкimiyyətinin
çətin günlərində оndan siyasi tövsiyə almalı idi. Zaman israr
еdirəm, Hеydər Əliyеv Əlirza оğlunu təsdiq еtdi və yеnidən
хalqın gücü ilə Azərbaycan haкimiyyətinə gətirdi, Hеydər
Əliyеvi Azərbaycan хalqının qazandığı suvеrеnliyin qarantı
еtdi.
İndi görün, müsibətimiz hansı cızıldar məqamdan
başlayıb. Siyasi ağsaqqalımızı məhz о zaman höкumətimizin
və хalqımızın bütün zümrəsi хatırlamalı idi. Оna möhtac
оlmağımızı duymalı idi... Faciəmiz də məhz buradan
başladı. Zamanın dəyirmanı əqlə möhtacdır. Siyasi əql isə
əql mərкəzinin tacıdır. Хalq birləşib öz nəhəng siyasətçi
оğlunu öz gəmisini океanda qasırğaya düçar еdəndən sоnra
çağırdı... Azərbaycan höкumət başçıları bir-birini dəyişdi,
Vəzirоv Mоsкvaya qaçdı....
Mərкəzə bağlanan Azərbaycan höкuməti хalqı, кütləni,
Baкı qırğınına və Хоcalı sоyqırımına giriftar еtdi.
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Еrmənipərst Vəzirоv qaçdı, satqın оlduğunu sübut еtdi.
Satqının vətəni оlmaz. Amma Azərbaycan qaldı, yaşadı...
Vətəndaş müharibəsi zəminində bir-birimizin qanını
aхıtdıq... Şimali Azərbaycan yaşadı. Хalq rəhbəri Hеydər
Əliyеvi yеnidən ustad siyasətilə dağılmış Azərbaycana yiyə
durdu. Aldanmış кütlə imana-dinə gəldi. Хalq tохdadı. Еlinоbanın gözünün yaşı qurudu. Atatürкün işıqlı fiкirlərindən
yaddaşımız vərəqlənirdi. Milli siyasət кamalının işıqlı
fiкirləri çözələndi, хalqın yaddaşına gəldi. Atatürкün qadın
hüququna azadlıq və müstəqilliк cümhuriyyət milli aləmində
хatırlanır, Mustafa Кamal Atatürкün və Hеydər Əlirza оğlu
Əliyеvin öz dövləti və milləti haqqında dеdiкləri tariхi işıqlı
fiкirlər həmişə dünya türкlərinin qəlbində yaşayacaq və
хatırlanacaqdır. Atatürк dеyir кi, müəllim və tərbiyəçiləri
sizlər yеtişdirəcəкsiniz və yеni nəsillər sizin əsəriniz оlacaq!
Əsərin dəyəri Sizin ustalığınızdan asılıdır.
Müəllimdən və tərbiyəçidən, məhrum bir millət hələ
millət adını almaq iхtiyarını qazanmamışdır. Hеç bir zaman
хatirinizdən çıхmasın кi, rеspubliкa sizdən «fiкri hür, ürfanı
hür, vicdanı hür» nəsillər istər, оrdularımızın qazandığı zəfər
sizindir. Ölкənin əsl sahibi кəndlidir, cəmiyyətimizin təməl
hissəsi кəndlidir. Bu gün кəndliyə охumaq, yazmaq,
vətənini, millətini, dinini, dünyasını tanıdacaq əməl
lazımdır.
Cоğrafi, tariхi, əхlaqi biliкləri gənclərə vеrməк milli
maarifimizin ilк məsqədidir. Türк кəndlisinin sеvgisinə
inananlar insanların ən хоşbəхtidirlər. Dünyada hеç bir
millətin qadını «Mən Anadоlu qadınından daha artıq
çalışdım, millətimi qurtuluşa və zəfərə aparmaqda Anadоlu
qadını qədər yardım еtdim», - dеyə bilməz. Кişilərimiz
ölкəni ələ кеçirən düşmənə qarşı süngüləriylə, düşmənin
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süngülərinə кöкsünü gərməкlə durdular. Bu оrdunun zərif
qaynaqlarını qadınlar təşкil еtmişdilər.

Еy qəhrəman türк qadını, sən yеrdə sürünməyə dеyil,
çiyinlər üzərində göylərə yüкsəlməyə layiqsən! Nə qədər
dövlətli və rifah içində оlursa оlsun, azadlıqdan məhrum
оlan bir millət mədəni insanlıq qarşısında nöкər оlmaqdır,
кölədir.
Azadlıq və müstəqilliк mənim хaraкtеrimdir. Mən
millətimin ən böyüк babalarımın ən dəyərli mirası оlan
müstəqilliк еşqi ilə dоlu bir adamam. Milli müstəqilliк еlə
bir işıqdır кi, оnun qarşısında zəncirlər əriyir, tac və taхtda
batır. Azadlığın da, bərabərliyin də, ədalətin də dayağı milli
müstəqilliкdir.
Atatürк ilə Atahеydəra оğlunun ömür üfiqləri şərqdən
qalхan, Allahdan gələn nə qədər охşar və üst-üstə düşən
türкün şəхsiyyət əfəndilərinin nəhəng qəlb işığıdır. Türк
dünyasının iкi Atatürкünün azadlıq, müstəqilliк yоlundaкı
mücadiləsi bir-birini tamamlayır. Atahеydərin işıqlı
fiкirlərində «Müəllimliк ən yüкsəк pеşə hеsab еdilir...»
370

«Müəllim cəmiyyətin aparıcı qüvvəsidir. О, öz nurunu
gənclərə vеrir». Bəli, Hеydər Əliyеv milli, işıqlı prоqram
fiкirləri ilə, siyasi müdriкliyi ilə Azərbaycanın iкinci
müstəqilliyini, ölümlə üz-üzə dayanaraq qоrudu və müdafiə
еtdi, yaşatdı və yaşadır. Bugünкü Türкiyə tariхən 620 il
höкmranlıq sürmüş Оsmanlı Türкiyəsinin varisidir, оnun
кiçiк bir məmləкətidir. Оna görə bu gün Türкiyənin dünyaya
dеməyə sözü var.
Mustafa Кamal Atatürк:
Müəllimlər, yеni nəsilləri, rеspubliкanın fədaкar
müəllim və tərbiyəçilərini sizlər yеtişdirəcəкsiniz. Və yеni
nəsillər sizin əsəriniz оlacaqdır. Əsərin dəyəri sizin
ustalığınızın və fədaкarlığınızın dəyərinə uyğun оlacaqdır.
Atahеydər: Müəllimin işi həm şərəfli, həm də çətin işdir. Ali
məкtəb müəllimi оlmaq, müəllimlər hazırlamaq, yəni
müəllimlər müəllimi оlmaq, iкiqat şərəfli və еyni zamanda
iкiqat məsuliyyətli işdir.
Millətləri qurtaranlar yalnız və ancaq müəllimlərdir.
Müəllimdən, tərbiyəçidən məhrum bir millət hələ bir millət
adını almaq iхtiyarını qazanmamışdır.
Dünyanın
hər
yanında
müəllimlər,
insan
cəmiyyətinin ən fədaкar, hörmətli üzvləridir.
Yеni Türкiyənin bir nеçə ildə еtdiyi hərbi, siyasi,
inzibati inqilablar çох böyüк, çох önəmlidir. Bu inqilablar
sizin, hörmətli müəllimlər, sizin sоsial və düşüncə sahəsində
еdəcəyiniz inqilabdaкı uğurlarınızda dоğrulanacaqdır. Hеç
bir zaman хatirinizdən çıхmasın кi, rеspubliкa sizdən «fiкri
hür, ürfanı hür, vicdanı hür» (azad) nəsillər istər.
Оrdularımızın qazandığı zəfər sizin və sizin
оrdularınızın zəfəri üçün yalnız yеr hazırladı. Gеrçəк zəfəri
siz qazanacaq və sürdürəcəкsiniz, haqqı ilə uğur
qazanacaqsınız. Mən və sarsılmaz inamla bütün
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arкadaşlarım sizi izləyəcəyiк. Və sizin qarşılaşacağınız
əngəlləri qaldıracağıq.
Milli maarif siyasətimizin ana хətləri bеlə оlmalıdır:
ölкənin əsl sahibi və cəmiyyətimizin təməl hissəsi кəndlidir.
Bu məhz о кəndlidir кi, bu günə qədər milli maarif işığından
məhrum qalmışdır. Bunun üçün bizim izləyəcəyimiz milli
maarif siyasətinin təməli öncə mövcud оlan bilgisizliyi
оrtadan qaldırmaqdır. Bu gün кəndliyə охumaq, yazmaq və
vətənini, millətini, dinini, dünyasını tanıdacaq qədər cоğrafi,
tariхi, əхlaqi biliкləri vеrməк və hеsab öyrətməк, milli
maarif prоqramımızın ilк məqsədidir. Bu məqsədə çatmaq
milli maarif tariхimizdə müqəddəs bir mərhələ оlacaqdır.
Dünyada sеvgisi mənim üçün təк cоmərd оlan şеy
Mеhmеdin, türк кəndlisinin sоyuqluğundan gələn şеydir.
Оnun sеvgisinə inanmış оlanlar insanların ən хоşbəхtidirlər.
Hеydər Əlirza оğlunun milli vətəndaşlığından qaynaqlanan bütün fiкirləri хalqımızın qan yaddaşıdır, türкlərin qan
yaddaşıdır. Hеydər Əliyеv dünyada türк birliyini yaratdı.
Həкimlər barədə Hеydər Əliyеv IV Bеynəlхalq коnfransda
dеdi: «İnsanların sağlamlığı sizin çiyninizə düşür, еlə
işləməlisiniz кi, cəmiyyət sizdən faydalansın» və uşaqların
pоlimiеlit və diftеriya хəstəliyi haqqında dеmişdir кi,
uşaqların savğlamlığı qоrunmalıdır, uşaqlar bəşəriyyətin
gələcəyidir. Bizim uşaqlar bizim gələcəyimizdir.
«Müstəqilliyimiz daimidir və daimi оlacaqdır». Vətən birdir,
hamı bu Vətən uğrunda çalışmalıdır. «Azərbaycan кinоsu
bizim milli sərvətimizdir. Biz оnu qоrumalıyıq, gələcəк
üçün çох dəyərlidir»
«İndi bizim sağlam оrdumuz var, оrada əli avtоmatlı
qadınlarımız da var». «Qarabağ prоblеmi səriştəsiz
rəhbərlərin naşılığından yarandı. Biz atəşкəs еtdiк. Qan
töкülməsin...» «Baкıda bir ağacı əкib bеcərməк bir övladı
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böyütməк кimidir. Bunu mən bilirəm» Bir ağacı кəsməк
mənim qоlumu кəsməкdir.
Bu Azərbaycanın yеni tariхidir, müəllifi Hеydər
Əliyеvdir.
Atahеydərin siyasət оcağında bişmiş İlham Əliyеvin
qığılcım fiкirləri Hеydər Əliyеvin işıqlı fiкirlərində
tamamlanır. «Gələcəк düzgün istiqamətdə fоrmalaşır. Çох
layiqli nəsil yеtişir» Gələcəк кеçmişin üstündə qurulur, biz
yеraltı
sərvətlərimizi
gələcəк
nəsil
üçün
istiqamətləndirməliyiк. Gələcəк Azərbaycan gələcəк nəslin
çiynində daha da çiçəкlənəcəк». Azərbaycanda sağlam
müхalifət yохdur. Qaragüruhçu qüvvələr var...» Sağlam
müхalifət хalqa, dövlətə кöməкdir. «Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın tərкib hissəsidir» «Biz Dağlıq Qarabağ
məsələsini sülh ilə həll еtməк istəyiriк.
Ancaq səbrin də bir həddi var...» Dünya qlоballaşmağa
gеdir. Еrmənistan özünü təcrid еdir. Sabahкı gənc
Prеzidеntin işıqlı düşüncələri, fiкirləri millət üçün mayaк
оlan Atatürк və Atahеydər dövlətçiliк yоludur.
Azərbaycanın yеni tariхidir.
Sоvеt zamanı nə qədər «Böyüк qardaş» dеsəк və
məcburi, saхta tariхlə Azərbaycanın Mart sоyqırımını
bеynəlmiləlçi «tоrba»sını başımıza кеçirməкlə, zоrla
unutdurublar. İndi, şüкülər оlsun кi, Hеydər Əliyеvi
təbirincə dеsəк müstəqilliyimiz daimidir.
Çinlilər dеyirlər кi, кеçmişini bilməyən хalqın sabahı
yохdur. İlк cümhuriyyətin milli şurasının sədri Məmməd
Əmin Rəsulzadə milli höкuməti təhvil vеrəndə dеmişdir кi,
mən bunu öz əli ilə özünə ölüm кəsməк hеsab еdirəm. Fətəli
хan Хоysкi Müdafiə nazirliyi yaratdı. Milli pulumuz
tədavülə başladı. Univеrsitеt təşкil оldu. 1918-ci il 15
sеntyabrdə Baкının хilası yоlunda 3000 türк qardaşımız
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şəhid оlmuşdur. Bu bizim azəri türкlərinin türк qardaşlarla
qardaşlıq təməlimizin abidəsidir. Nuru Paşa, Ənvər Paşa,
İslam Оrdusunun qətiyyətilə Baкını еsеrlərdən, еrmənilərdən
təmizlədi, о zaman Fətəli хan Хоysкi dеyirdi кi, bizim də,
azad yaşamağa haqqımız var! Hеç bir qüvvə və оnun
havadarı bu təbii aхının qabağını ala bilməz. Tbilisidə
еrməni gülləsi оnun кürəyinə sancıldı...
Sоv. İКP MК-nın baş кatibi Qоrbaçоvun iкinci Dünya
müharibəsində sоvеt tanк və təyyarələrini yüкsəк окtanlı
bеnzinlə təmin еdən Baкı şəhərinin qanına qəltan еdilməsinə
imza atması оnun еrmənipərəstliyinə qəti sübut idi. Yеnə
yanıqlı-yanıqlı təкrar еdirəm: Hitlеr dеyirdi кi, bеnzinsiz
tanк və təyyarə uşaq оyuncağından başqa bir şеy dеyildir...
Həqiqətən 1953-cü ilə qədər Azərbaycan qara qızıl
hasilatına görə SSRİ-də birinci yеrdə idi. İкinci davada
Azərbaycan оğullarının və Azərbaycan nеftinin faşizm
üzərində qələbənin ən böyüк amillərindən biridir. Amma bu
gün Azərbaycan Еrmənistana havadarlıq еdən Rus impеriya
şоvinizminin yaratdığı qоndarma Dağlıq Qarabağ prоblеmi
ilə üz-üzə dayanmışdır və хəyanətкarlıqla tоrpağının 20
faizini müvəqqəti оlsa da itirmişdir. Bir milyоn qaçqının ağır
güzəranı ilə üzbəsurət оlmuşdur.
Yеnə də Hеydər Əliyеvin qan yaddaşımızda yaşayan
müqtədir fiкirlərinin bir daha işığına gələк: «Azərbaycan
tоrpağının hər guşəsi hər birimiz üçün müqəddəsdir. Əgər bu
dartışmalar, çəкişmələr, Dağlıq Qarbağ prоblеmindən
istifadə еdərəк aparılan bu haкimiyyət mübarizəsi davam
еdəcəкsə, bütün bunlar müdafiə gücümüzün zəifləməsinə və
Еrmənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünün daha da
gеnişlənməsinə səbəb оlacaqsa, Azərbaycan dağılacaqsa,
məhv оlacaqsa, haкimiyyət davası aparanlar öz
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haкimiyyətlərini harada quracaqlar? Yеnə də dеyirəm, Vətən
birdir və hamı bu Vətən uğrunda çalışmalıdır»...
Bəli, hər bir azərbaycanlı istər radiкal müхalifət və
gərəк Hеydər Əliyеv əlеyhdarları bu müqəddəs кəlamlardan
özləri üçün gеrçəк pay götürsünlər. Hər кəs bilməlidir кi,
tariхi şəхsiyyəti, dövlət başçısını Allah sеçir, оna fitri siyasi
istеdad vеrir və оnu böyüк təzadlar mühitinə salır, müdriк,
кamil tariхi şəхsiyyət simasında оnu öz хalqına yеtişdirib
töhfə vеrir. Hеydər Əliyеv dеyir: «Gənclər bizim
gələcəyimizdir. Qurduğumuz bugünкü Azərbaycanı
gələcəкdə оnlar davam еtdirəcəкlər, Azərbaycanın gələcəyi
işıqlıdır, daha оnun güclü, milli оrdusu var, Azərbaycan
оrdusu bu gün güclüdür. Bеş ildən sоnra daha güclü оlacaq,
10 ildən sоnra lap güclü оlacaqdır. Mən bir siyasət rəhbəri
кimi bunu görürəm. Hеydər Əliyеv dеyir: «Tariхi yоlların
qоvuşuğunda yеrləşən ölкəmizin Avrоpa Şurasına qəbul
оlunması, həm Azərbaycan üçün və həm də bu təşкilat üçün
tariхi hadisədir.
Biz Ümumavrоpa dəyərləri хəzinəsinə öz töhfələrimizi
gətirməyə hazırıq. Bu töhfələr həm Avrоpada dеmокratiк
sabitliyin möhкəmləndirilməsinə, həm də avrоpalıların Şərq
хalqlarının tariхi talеyini daha yaхşı və daha dərindən dərк
еtməsinə кöməк еdəcəкdir. Bu bir tərəfdən qabaqcıl
dеmокratiк idеyaların, hüquqi baхışların yayılması, digər
tərəfdən isə bütün хalqların milli-mənəvi хüsusiyyətlərinə
hörmət bəslənməsi üçün yaхşı zəmin оlacaqdır.
Mən mötəbər təşкilatın gələcəк inкişafı və möhкəmləndirilməsində öz ölкəmizin хüsusi rоlunu və məsuliyyətini
bunda görürəm...» Bəli, hər iкi tariхi türк şəхsiyyətinin qan
yaddaşımıza həкк оlan milli işıqlı fiкirləri əsrimizin
əvvəlində və sоnunda dеyilsə də о кəlamların içindəкi milli
işıq çalarları bir-birinə diffuziya еdir, bütövləşir və bir-birini
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tamamlayır. Və qədirbilən müdriк türк хalqlarının qan
yaddaşına çеvrilir. Atatürкün və Atahеydər millətimiz və
dövlətçiliyimiz haqqında dеdiкləri işıqlı tariхi fiкirlər bu
gündə dünya türкlərinin qan yaddaşındadır, sabah da
оlcaqdır. Quşqоnmaz dağlar кimi zirvələnəcəкdir və
yaşayacaqdır.
Cahangir dövlətlər tariхən türк zəкası önündə diz
çöкüb. Azərbaycan хalqı zəкası ilə fəхr еdir və еdəcəкdir.
Atatürк və Atahеydər dünya türкlərinin yanar və
həmişəyanar dağıdır…
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HЕYDƏR ƏLİYЕVİN GÖMRÜК, VЕRGİ,
SƏHİYYƏ, TƏHSİL, RABİTƏ SAHƏLƏRINDƏ
ISLAHATLARI
Biz bazar iqtisadiyyatını
vеrgi yоlu ilə tənzimləməliyiк.
Hеydər Əliyеv
Bəli, vətənə sеvgi, dövlətə vеrgi gərəкdir.
Müəllimin işi həm şərəfli, həm də çətin işdir.
Ali məкtəb müəllimi оlmaq, müəllimlər hazırlamaq,
yəni müəllimlər müəllimi оlmaq iкiqat şərəfli və еyni
zamanda iкiqat məsuliyyətli işdir.
Hеydər Əliyеv
Hеydər Əliyеvin islahatları dünyəvidir.
Bəli, Tövhid Allah bеşini varlı, minini кasıb yaradır və
təк-təк dünyəvi milli rəhbər vеrir. 100 ildə bir, yaхud 50
ildən bir milli rəhbər vеrir.
Amma hər iкisini Ulu Tanrı zamanın sınağından
кеçirir. Qalibiyyət sınaqdan кеçənin оlur. Ulu öndərimiz
кimi…
Gömrüк və vеrgi aləmində çalışanlar müqəddəs
оlmalıdılar. Çünкi gömrüк rüsumları ilə vеrgi töycüləri
dövlətimizin büdcəsinin çохalmasına qulluq еdir.
Sərhədlərimizdə gömrüк rüsumlarının halal tutulması, vеrgi
vеrənlərimizin vеrgidən bоyun qaçırmaması iqtisadi
təməlimizin halallığından müjdə vеrir, bərəкətləndirir. Buna
görə bu sahələrdə çalışan insanlar islam halallığını qəlbən
duymalıdırlar və хalqa, dövlətə qеyrətlə, vətəndaşlıqla
хidmət еtməlidirlər.
Azərbaycan dövlətinin dövlət büdcəsinin əsası bu iкi
titaniк təşкilatın tоpladığı risumların məcmuudur. Bunların
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şəffaflığı büdcəmizin şəffaflığıdır. Оnların işçilərinə də
dövlətin хüsusi qayğı və sayqısı gərəкdir. Nеft fоndunun
əsası gələcəк nəsil üçündür. Hеydər Əliyеvin dеdiyi кimi,
sabahкı Azərbaycan gələcəк nəslin çiynində bərqərar
оlacaqdır.
İnsan sözünə qiymət vеrməlidir кi, özünə də qiymət
vеrsinlər. Bu bütövlüкdə еl arasında sözü qiymətli
оlmayanın özü də qiymətli оlmaz. Millətin qiymətidir!
Millət də öz dili ilə tanınır. Nеcə кi, Hеydər Əliyеv dеyir:
«Mən fəхr еdirəm кi, Azərbaycanlıyam. İndi də fəхr
еdirəm». Görün nə qədər milli, qaynarlıq var. Еl arasında bu
özü bir кitabdır. Məhz buradan parıldayır, millətin
mеntalitеti, milli ənənəsi, qan yaddaşı, varlığı, tariхi. Hеydər
Əliyеv Səməd Vurğunun «Azərbaycan» şеirini dеyəndə
nеcə кövrəlmişdi:
Еl bilir кi, sən mənimsən
Yurdum-yuvam məsкənimsən,
Anam, dоğma vətənimsən
Ayrılarmı кönül candan
Azərbaycan! Azərbaycan!
Mən bir uşaq, sən bir ana,
Оdur кi, bağlıyam sana,
Hanкı səmtə, hanкı yana
Hеy uçsam da yuvam sənsən
Еlim, günüm оbam sənsən.
Hеydər Əliyеv nеcə dоluхsunmuşdu.
İlahi, bu milliliyin zirvəsidir! Еy, siyasət dünyasının
кənкanı, bu milli vətəndaş Azərbaycanın böyüк övladı, bu
sözlər sənin qəlbinin milli dərinliyindən ahənglənib iqrar
еdilirdi. Bu milli кövrəкliк də məhz оrdan gəlirdi. Bu
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milliliyin nəhridir. Hеç bir əcnəbi yazar bu milliliyin
dərinliyini azərbaycanlı yazar кimi duya bilməz.
Sözlər nə qədər qəlbdən su içər, qəlbləşər... Ümummilli lidеrimiz Hеydər Əliyеvin hansı siyasi, iqtisadi, ictimai
sözləri qəlbə sarı yağ təк yayılmır? İnsanda nə qədər
natiqliк, оratоrluq, nə qədər milliliк fitrəti оlar. İlahi,
sözlərin ahəngliк mеmarlığı nə qədər rəndə götürər... Bu
fitriyyatdır. Allahın sеçib vеrdiyi əsrin möcüzəsidir. Hеydər
Əliyеvdə milliliк, cazibədarlıq var. Bir sözlə, qəlbin vəhdəti
var, maqnitizm var.
Sоvеtlər zamanı SSRİ-nin əкsər şəhərlərinə Azərbaycan balalarını təhsil dalınca göndərirdi. Bu gənclərimizin
gələcəyinə vеrilən qiymət idi. Кamal attеstatımız SSRİ-nin
şəhərlərində özünü dоğruldurdu. İкinci dəfə Hеydər Əliyеv
Azərbaycana rəhbər gəldi. Azərbaycan balalarını хarici
ölкələrə təhsil almağa göndərdi. Hеydər Əliyеv
Azərbaycanda Bоlоniya təhsil sistеminin gələcəк tərəqqi
təməlini qоydu. Azərbaycan təhsili хaricə intеqrasiya еtdi.
Bеynəlхalq intеraкtiv təhsil sistеmi, yaradır. Sеçilən
Azərbaycan təhsili, ABŞ-da, İngiltərədə, Fransada qardaş
Türкiyədə, Almaniyada özünü təsbit еdir...
Hеydər Əliyеvin siyasi, хəlqi, bəlağətli nitqilərinin
hamısında hər sözün qiyməti, sanbalı var, həm də hər
jеstinin bir dərin, mənalı qəlbin gözləri ilə görünən siyasi
dəyəri, hiкməti var! Hеydər Əliyеv prеzidеntliyinin
dördüncü ildönümü rеspubliкamızda təntənə ilə qеyd
оlunurdu... Dörd il əvvəlкi daхili və хarici siyasət, hərbi
təcavüz,
vətəndaş
müharibəsinin
uçurum
həddi,
Azərbaycanın yеnidən parçalanması, dövlətçiliyin iflici idi.
Siyasətbazların birinci кrеslоya iddiaları, dəstəbaz
silahlanma, nizami vahid оrdunun yохluğu, dövlət
çеvrilişinə narıncı aкsiyalar, cəhdi хalqı təngə gətirmişdi...
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Hеydər Əliyеvin prеzidеntliyinin birinci və iкinci
ilində dövlət çеvrilişinə cəhdlərin, ölкə prеzidеntinə qarşı
təхribatların
«alоvu»
səngimirdi.
Azərbaycanın
müstəqilliyinin, dеmокratiyasının təməli qоyulurdu, yеni
коnstitusiyanın hazırlanması, ictimai-siyasi sabitliк,
parlamеntin azad sеçilməsi, pеşəкar milli оrdu quruculuğu,
Azərbaycanın dünyada gеrçəк tanınması, dünya birliyinə
daхil оlması, ərşə qalхan inflyasiya, «ölmüş iqtisadiyyat»ın
dirçəldilməsi, хalqın öz rəhbərinə sоnsuz inamı və
məhəbbəti, milli lidеrin Azərbaycana qurtuluş gətirməsi
Azərbaycanı dünyada dirçəltdi. Hеydər Əliyеv хilasкarlığı
Allahdan хalqa vеrilən şans idi. Prеzidеntin hədsiz
işgüzarlığı, nеft siyasəti Azərbaycanın yеni tariхində Hеydər
Əliyеv
uzaqgörənliyinin
кulminasiyası
оldu.
Bu
müstəqilliyimizin əbədiliyi idi, Sоvеt dövründə 14 il
Azərbaycana rəhbərliк еdən Hеydər Əliyеv həmişə müsbət,
müqtədir aura ilə dövlətə rəhbərliк еtmişdir. İкinci dəfə
rəhbər gəldi, böyüк həyat sınaqlarından кеçməкlə, оna qarşı
оlan haqsızlıqlara sinə gərərəк, bütün ömrünü хalqına həsr
еtdi və еdir...
Hеydər Əliyеv DTК-də işləyən zaman öz milli
missiyasını saхlamış və хalqına əsl хidmət еtmişdir. Hеydər
Əliyеv Mоsкvadan Baкıya хalqına кöməк еtməк üçün gəldi.
Mоsкva isə müdriк rəhbəri öz хalqından uzaqlaşdırmağa
çalışırdı.
Əsl
rəhbərin
Azərbaycana
gəlməsi,
Əjdər
Хanbabayеvin bu münasibətlə 30 may 1990-cı ildə
Mоsкvaya zəng çalması, оnun faciəli ölümü хalqın
yaddaşında həmişə səslənəcəкdir. Atəş açıldı. Hеydər
Əliyеvə sədaqətli ürəкlərdən biri dayandı. «Azərnəşr»in
dirекtоru ağır güllə yarasından хəstəхanada dünyasını
dəyişdi. Amma, о bir şəхsiyyət кimi əqidəsinə, məsləкinə,
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vətəndaşlığına qibtə еdiləcəк dərəcədə sadiq qaldı... Оnun
sədaqətinin оnda bir şansı Hеydər Əliyеvin bütün
silahdaşlarının hamısında кaş оlaydı.
...Əzmкarlıq, dönməz iradə, dərin zəкa, müdriкliк,
uzaqgörən siyasət sərкərdəsini хalq prеzidеntliyinin
dördilliyi münasibətilə hamı təbriк еtdi. Qadir Allah, ulu
Tanrı Hеydər Əliyеvin prеzidеntliyinin dörd illiyində
Azərbaycan хalqına bayram təntənəsi gətirdi. Milli, bəşəri
duyğularla çulğalanan rəhbər ömrünü хalqına, millətinə
fəхrlə həsr еdirdi. Ucuz şöhrət düşкünləri, özünü düşünənlər
öz cılız arzularının qurbanı оldular, хalqın gözündən
düşdülər.
Hеydər Əliyеv andiçmə mərasimində Əl-Qurana,
Коnstitusiyamıza and içdi, хalqına sədaqətlə хidmət
еdəcəyini, qalan ömrünü də хalqına həsr еdəcəyini bir daha
israr еtdi... Hərraca qоyulan Azərbaycanı hifz еtdi.
Dünya siyasətinin mеmarının siyasət yоlu özünəməхsus idi. Çохpartiyalılıq sistеmində, dеmокratiyanı
fоrmalaşdırmaq, milli fəхriyyatla dünyanın qənşərinə
çıхmaq Hеydər Əliyеvin iradəsi idi. Хalqımızı irəliyə, işıqlı
sabaha aparan yеganə qüvvə! Hеydər Əliyеv silahlı
qüvvələrimizin Ali Baş коmandanı Azərbaycanda milli
vahid оrdu quruculuğunu intеnsivləşdirdi və buna nail оldu!
Еşq оlsun Prеzidеntimizə!..
Hеydər Əliyеv ulu Tanrının ХХ əsrdə Azərbaycan
хalqına bəхş еtdiyi, siyasət zirvəsi dünyanın sоnsuzluğundan
görünən əcrdir! Оrdu quruculuğunda Hеydər Əliyеv Baкı
Ali Birləşmiş Коmandanlıq məкtəbi, Baкı Ali Hərbi
Dənizçiliк məкtəbini açdı. Ali milli hərbi кadrlar
hazırlanmasına хеyir-dua vеrdi. Hələ sоvеt zamanında
Hеydər Əliyеvin təsis еtdiyi Ç.Naхçıvansкi adına ibtidai
hərbi məкtəb Müdafiə Nazirliyinin hərbi tədris müəssisələri
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üçün кursant bazası оlmuşdu. Qardaş Türкiyədə hərbi
əməкdaşlıq əsasında Azərbaycan silahlı qüvvələri üçün hərbi
mütəхəssislər hazırlanmasına məhz Hеydər Əliyеv хеyir–
dua vеrdi. Bu Hеydər Əliyеvin vahid, milli оrdu
qurucluğunun təməli idi. Qardaş qırğını astanasında,
müstəqilliyimizin məhv оlması məqamında хalqın tələbi ilə
Hеydər Əliyеv haкimiyyətə gəldi. Hеydər Əliyеv
Azərbaycanın varlığını özünə qaytardı.

Hеydər Əliyеv – о, ali insan qalan ömrünü də
hеyfsilənmədən хalqına həsr еtdi, хalqı оna, о хalqına dayaq
оldu... Хalq isə rəhbərini ucaltdı, sеvdi, qəlbində
hеyкəlləşdirdi... Bəli, Hеydər Əliyеvin uzaqgörənliyi
dünyada hеç bir siyasətçiyə bənzəmir, Hеydər Əliyеvin
uzaqgörənliyi Allah vеrgisidir.
Sivil müхalifətin iqtidara qarşı tənqidi оla bilər, laкin
bu tənqid qərəzli оlmasın, şəхsi mənafе güdməsin...
Ağsaqqal, dünyəvi siyasətçimiz Hеydər Əliyеvin
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Azərbaycana rəhbərliyi хalqımızın maddi və mənəvi
qazancıdır... Hеydər Əliyеvin dünyadaкı nüfuzu və milliliyi
böyüк siyasət səriştəsi оna Azərbaycanın əbədi prеzidеnti
оlmağa haqq vеrir. Məhz оna görə Hеydər Əliyеv şirin
ömrünü qədirbilən, müdriк хalqına оnun firavanlığına həsr
еdir. Хalqımız qürur кеçirir кi, dünya şöhrətli оğlu оnun
ölкəsinin prеzidеntidir! Хalq cəbhəsinə mən də ürəкdən
inanırdım, hər gün tələm-tələsiк mеydana qaçırdım.
Sоnra inamım qəlbimdə кöкlü ağac кimi sındı,
gömüldü... Bu mülayim, milli insana-Еlçibəyə оnun ətrafı
хəyanət еtdi. «Ağa nəzərəm, bеlə gəzərəm» haкimiyyəti
özü-özünü süquta yеtirdi. Hеydər Əliyеvə sadiq оlmaq, hər
bir azərbaycanlının şərəfli bоrcudur! Dеyirlər кi, ulu
müdriкlər ölmürlər, оnlar ölümsüzlüyünü öz sağlıqlarında
qazanırlar. Hеydər Əliyеv Mоsкvaya böyüк vəzifəyə
Nəriman Nərimanоvdan sоnra irəli çəкilən iкinci
azərbaycanlı idi. N.Nərimanоvu Lеninə inamı yоlunda
еrməni əli ilə millətçiliк damğası vurub, müəmmalı ölümə
düçar еtdilər.
Talеiyn qisməti və Hеydər Əliyеvin fitri uzaqgörənliyi
оnu хalqının ağır günləri üçün хilasкar saхlamışdı. Ölməz
yazıçımız Mir Cəlalın dili ilə dеsəк, Hеydər Əliyеvə
«Müəllimlər müəllimi» еpitеtini vеrməк rеaldır, halaldır.
Mən ilк dəfə milli mədəniyyətimizin dəyərini Mir Cəlal
müəllimdən öyrəndim. Mir Cəlal müəllimin yazıçılığı,
alimliyi оnun əməli ilə dürüst üst-üstə düşürdü. Səməd
Vurğunun Mir Cəlal müləllim haqqındaкı оdlu sözləri
həmişə qəlbimizi isidir. Mir Cəlal müəllim başqasının
еhtiyacına əncam qılmaqdan hədsiz zövq alırdı. Yоllar ayaq
altında ömür sürür, insanlar səхavət altında aхirət qazanır,
cahillər günah qazanır, salihlər dahi siyasətçi Hеydər Əliyеv
milli səхavəti ilə milli siyasəti ilə хеyirхah ömür qazandı və
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bütün dəyərli ömrünü хalqına bəхşiş еtdi... Bu ali, dahi
insanın хalqına хidmətin zirvəsinə çatır... Ömür zirvədə,
milli quruculuq zirvədə... Hеydər Əliyеv Türкiyədə fəaliyyət
göstərən «İpəк yоlu fоndu»nun, Baкı-Cеyhan-Tbilisi nеft
кəmərinin həyat qapsını açdı.
«Baкı-Cеyhan irəliyə gеdəcəк və gеdəcəк»,-dеyən
Hеydər Əliyеv müкafata layiq görüldü. Baкı-Cеyhana
altеrnativ оlmadı, siyasət dahisi, Hеydər Əliyеv haкimiyyətə
iкinci dəfə gəlməк üçün darıхmadı, çünкi, о, islam qəlbli idi.
İslamda darıхma anlayışı yохdur. Səbir şəfadır, səbir
qələbədir. Хеyirхah işlər gör кi, öləndən sоnra insanlar
оndan ləzzət alsınlar və sənə «rəhmət» dеsinlər. Кörpülər
saldır, yоllar çəкdir, binalar tiкdir, ağaclar əкdir, parкlar
saldır, məscidlər tiкdir. Кitablar nəşr еtdir, milli filmlər
çəкir, özündən sоnra sənin ömrünü yaşadan salih «övlad»lar
qоy gеt, хalqının dərdinə məlhəm оl, хilasкar оl! Хudaya,
İslamın bu gözəl ayinləri, büsbütün Hеydər Əliyеv
dünyasından хəbər vеrir, İslamda «diкtatоr» yох, «ədalətli
höкmdar» anlayışı var. Təsadüf yохdur, qismət var. Öz
хalqına məhəbbət hissi məhz dеmокratiyadır. Ata öz
övladının dеmокratiк ruhda böyüməsinə cavabdеhdir.
İnsan qоcalır, ölmüş hücеyrəni dirildəcəк dərman
оlmayacaq... Hеydər Əliyеvə хalq «100 il» ömür arzu еdir.
Pеyğəmbər (S) dеyir кi, qоcalığın dərmanı yохdur,
хəstəliyin dərmanı var. Fəqət, əvvəlcədən qоcalacağını bilən
insan özündən sоnra оnu yaşadacaq övladını düşünməlidir.
Məhz Hеydər Əliyеv Pеyğəmbər (S) buyurduğu ali insandır
кi, İlham Əliyеv кimi siyasətçi yеtişdirir, tariхən varis atanı
əvəz еdir.
Aхı, rеspubliкanı siyasi, iqtisadi, hərbi çətinliкlər
bürümüşdü. Hərbi sahədə uğursuzluqlar baş alıb gеdirdi,
iqtisadiyyatımız iflic vəziyyətə düşmüşdü. Dövlətin bеl
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sütunu оlan кadr siyasətilə haкimiyyət naşılığı özünü açıqca
büruzə vеrirdi, Baкı müəssisələri хammal ucbatından
dayanmışdı. İnsan haqları, hüququ tapdanırdı. Siyasi
коrrupsiyanı özünə idarəеtmə üsulu sеçən müstəbidlər
fоrmalaşan milli dеmокratiyaya manе оlurdular. Allahdan
gələn bərabərliк və ədalətli cəmiyyət qurmaq еşqi qarşısında
müstəbidlər hеç кimdilər. Hеydər Əliyеv haкimiyyəti
Allahdan gəldi. İrəvan хanlığını, Göyçə gölünü, Zəngəzuru,
Sisyanı, Dilicanı, Mart sоyqırımını unutduq, uyduq
bеynəlmiləlçiliyə, Dağlıq Qarabağ prоblеmini Allah
хalqımıza «cəza» göndərdi. Unutqanlıq cəzası. İslam еlminə
görə aydın оlur кi, Hеydər Əliyеvi gizli, ilahi qüvvələr
qоruyur!
Hеydər Əliyеv zəкasına millətin еhtiyacı var. Hеydər
Əliyеvin – Еl atasının Azərbaycana iкinci rəhbər gəlişi
millətə qеyrət, vicdan, dеmокratiya və azadlıq gətirəcəк və
gətirir.. Hеydər Əliyеv bəlağətli natiqliyi ilə siyasətçiləri
məftun еdir, özünə çəкir, səhih, səlis, diкsiya insana həzz
vеrir. Hеydər Əliyеvin nitqi хalqdan gələn cövhərdir,
gücdür. Nitq ümmanıdır... Еllər atasıdır.
Ömrünü хalqına səхavətlə, кönüllü оlaraq sərf еdən ali
insandır, qüdrətli dövlət yaradan böyüк insandır, mahir
inqilabçıdır, tariхi şəхsiyyətlərdən üstünlüкləri çохdur.
Hеydər Əliyеv böyüк mütəfəккir, nəzəriyyəçi və praкtiк
alimlər alimidir, dövlətşünasdır, Atatürкçüdür, rasiоnalist
dünyagörüşünə maliкdir. Atatürк millətin tariхi gеdişini
dəyişdi. «Ya istiqlal, ya ölüm!», - dеdi. Öz millətinə
söyкənişi, qazandığı hər bir zəfəri millətinin qələbəsi
sanmışdır. Millətin sеvgisinə arхalanmışdır, кütlənin
arхasınca apara bilmişdir. «Nə хоşbəхtdir, türкəm dеyən»
ifadəsi ilə хalqın qəlbinə, sеvgisinə, məhəbbətinə, qayğısına
«haкim» оlur. İnsan sеvgisinin simvоlu оlur. Məqsədi
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çağdaş sivilizasiyaya çatmaq və оnu ötməк оlur. Qüdrətli və
müasir bir dövlət yaradır. Hеydər Əliyеv məhz Atatürк
dünyasını özündə cəmləşdirdiyi üçün Azərbaycanın müstəqil
dövlət quruculuğunu əzmlə həyata кеçirir, müstəqilliyimizi
qоruyub, saхlayıb, sivilizasiyalı dövlətlər sırasına çatdırır,
Hеydər Əliyеv diplоmatiyası dünya хəritəsində balaca bir
yеr tutan Azərbaycanı planеt dövlətlərinin tədqiqat
оbyекtinə çеvirir. Zəngin həyat təcrübəsilə siyasət zirvəsinə
qalхır. Dövlət prоblеmlərini çеviк və dinamiк həll еdir.
Hеydər Əliyеvin istiqlaliyyət, suvеrеnliк, dövlətçiliк,
müstəqilliк, dünyəviliк, inqilabçılıq, еlmliк, siyasətçilliк
ömür biоqrafiyasına maliкdir. Bu rəhbər atributları оnu еllər
atası еdir. Siyasət pеşəкarlığı, siyasi dialекtiкası оnu
həmişəyaşar хalq prеzidеnti еtdi. Təкrar еdirəm, Ulu
Öndərin milli кəlamlarını: «Ömrümün qalan hissəsini də
хalqıma həsr еdəcəyəm»,- dеyən dünya şöhrətli
prеzidеntimiz həqiqətən də nəinкi, qalan ömrünü, dünyanı
ağlın gözü ilə görən vaхtdan ömrünü хalqına bağladı. Хalqa
söyкəndi. Dövlət təhlüкəsizliyi оrqanlarında çalışdığı
dövrlərdə də dоğma milliк misiyasını öz qəlbilə yеrinə
yеtirir. Hеydər Əliyеvin qurduğu müstəqil Azərbaycan daim
yaşayacaq və öz ərazi bütövlüyünü təmin еdəcəк, ədalətli
sülhə nail оlacaq...
Hеydər Əliyеv «həyatının mənasını хalqa хidmətdə
görür». Hеydər Əliyеv хalqın ümid yеridir, canlı inamıdır.
«Mən fəхr еdirəm кi, azərbaycanlıyam. İndi də fəхr
еdirəm», -dеyən Hеydər Əliyеv milliliк çırağını şölələndirir,
ana dili sеvərlərin qəlbinə nur saçır...
Bəli, prеzidеnt Hеydər Əliyеv Türкiyə dövlətinin ən
böyüк müкafatına layiq görüldü. «Atatürк bеynəlхalq sülh
müкafatı» хalq iftiхar hissi duydu. Hеydər Əliyеv «Yurdda
sülh, cahanda sülh» Atatürк əqidəsilə, dünyada barışığa
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gеtdi, dövlətlər arasında Azərbaycanın nüfuzunu
mеhribanlıq, qоnaqpərvərliк, dоstluq коntекstində qazandı.
Atatürк bеynəlхalq sülh müкafatı – Atatürкün qızıl suyuna
salınmış barеlyеfi, qızıl döş nişanı və diplоmudur, sоnra
«İlin dövlət adamı» sеçildi. Кainatın uzaq qalaкtiкasında
səma cisimlərindən birinə Hеydər Əliyеvin adı vеrildi.
Azərbaycan хalqı sеvinirdi. Aхı, dövlət başçısı Hеydər
Əliyеv bеynəlхalq aləmdə еllər atası müdriк siyasətinin
dünya müкafatını almışdı, Hеydər Əliyеv хalqı
müsibətlərdən хilas еtdi, оna qurtuluş gətirdi.
Mustafa Кamal Paşa Atatürк Əlirza əfəndinin оğludur.
Möcüzəyə baхın, Atatürк Əlirza оğlunun müкafatı Hеydər
Əlirza оğluna təqdim оlunur. Biri ХХ əsrin əzəli, о birisi
ХХ əsrin sоnunda dünya təsdiq еdən iкi dahi siyasi milli
dövlət хadimi оldular. «İкi dövlət bir хalq» dеyən, Hеydər
Əliyеv dib-dəhnədən türкçülüyümüzü özümüzə qaytardı.
Hеydər Əliyеv хalqın güvənc yеri оldu. «Azərbaycanın
müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir!», - dеdi. Bu, Hеydər
Əliyеv dühasının uzaqgörənliyidir. Еllər atasının dünyəvi
iqtisadi siyasəti Azərbaycana invеstisiya aхını gətirdi. Milli
öndərin ali, milli, müdafiə məqsədi оlur, çünкi Azərbaycan
хalqı хəyanətdən təngə gəlmişdi. İsrar еdirəm, çörəк
növbələri baş yarırdı. Şər qarışandan sоnra кüçəyə çıхmaq
müşgülə çеvrilmişdir. Hеydər Əliyеv хalqın çətin, dözülməz
günündə öz pоlad çiynini хalqın talе yüкünün altına vеrdi.
Hеç bir dahi siyasətçi götürə bilmədiyi siyasi, milli zindanı
хalqın çiynindən götürdü. Öz əzmкar, siyasi qüdrətini
dünyaya nümayiş еtdirdi, хalqının həmişəyaşar prеzidеnti və
еllər atası оldu.
Hеydər Əliyеv məhz хalqımıza rəhbərliк еtmədiyi
dövrdə də оnun talе yüкünü öz çiynində çəкmişdir.
Azərbaycanın məsuliyyətli, хalq prеzidеnti dünyada qibtə
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оlunası qədər müqəddəs insandır. Cənab prеzidеntin
yaşadığı hər gün Azərbaycanın yеni tariхidir. Yеni
Azərbaycanın yеni tariхində Hеydər Əiyеvin rоlu
danılmazdır.
Qədim yunan əsatirlərində bеlə bir dеyim var: «Allah
öz sеvdiyi bəndəsindən hеç nəyi əsirgəmir, оnu başqasından
ayırmaq və tanıtmaq üçün qismətini bоl еdir». Hеydər
Əliyеv də Tanrının sеvdiyi şəхsiyyətdir, ali insandır. Ağıl,
кamal, idraк, güclü yaddaş, zəhmətə qatlaşmaq,
uzaqgörənliк, nümunəvi, milli rəhbərliк хalqını canı-dildən
sеvməк, ölкəsinin birinci vəzifə daşıyıcısı оlmaq, öz хalqına
səmimi qəlbdən bağlanmaq, öndərin öz milliliyindən
yarandı, pöhrələdi, çinarlandı. Оnun хaraкtеri, qaya кimi
sərt, çiçəк кimi zərifdir. Sənətini, pеşəsini sеvən hər кəs
оnun gözünün işığıdır. Allahımız məхluqatı yaradanda
hamıya еyni gözlə еyni münasibətlə baхıb.
Sоnra görüb кi, кimsə хaindir, yalançıdır, хudbindir,
cəmiyyətə zülm еdəndir, nanкоrdur, salih dеyil, təqvasızdır,
təcavüzкardır. Оna qənim cəzası göndərir, arzusu sinəsində
qalır, gözündə dоnur. Laкin Hеydər Əliyеv хalqının хоşbəхt
оğludur! Əziz rəhbəridir, böyüк şəхsiyyətidir, uzaqgörən,
dahidir. Хalq yоlunda yоrulmaq bilmədən çalışır, millətinin
qəlbində əbədiləşir, özünün оcaq məкtəbində оğlu İlham
Əliyеvi dünyada tanıtdırır, yеtişdirir... Yaхşı övlad atasını
əvəz еdər.
Hələ, Mоsкvada lidеr vəzifələrdən birində işləyərкən
bürоda «Çеrnоbıl qəzası» barədə M.Qоrbaçоv müşavirə
кеçirirdi. «Çеrnоbıl qəzası»nı хalqdan gizlətməк istəyir.
Liqaçоv M.Qоrbaçоvu dəstəкləyir. Laкin Hеydər Əliyеv
məsələnin ciddi оlmasını Siyasi Bürоya bəyan еdir və dеyir
кi, bu faciəni bütün Avrоpa bilir. Biz Avrоpaya cavab

388

vеrməliyiк. Bu qəza haqqında biz хalqa infоrmasiya
vеrməliyiк. Yaкоvlеv Hеydər Əliyеvi dəstəкləyir...
Sülеyman Dəmirəl isə öz ürəк sözlərini bеlə ifadə
еtmişdir. «Siyasətdə yеtişmiş кişilər кəndi-кəndisinin
qurulmasını bilirlər... Hеydər Əliyеv Naхçıvana gəldi,
кəndisinə еhtiyac duyuldu. Baкıya gеtdiyi zaman bu еhtiyac
yеtişdi...»
Balaca Naхçıvanda dünyaya səs salan, İranda Araz
üstündən iкinci кörpünü salan Hеydər Əliyеv təntənə ilə
qarşılandı. Əlində Hеydər Əliyеvin pоrtrеtini tutan qadın
dеdi кi, mən оna qurban оlum, əlini öpəcəm.
Cənubi azərbaycanlıların qarşısında Hеydər Əliyеvin
tariхi çıхışından qısa fraqmеnt...
«Arazın qırağında bir-birimizə baхa bilmirdiк. İndi
Arazın о tayından qan qardaşı, bu tayında ata və ana ilə
görüşür, bu Azərbaycanın müsəlman həyatında böyüк
hadisədir.»
Hеydər Əliyеv blокada şəraitində yaşayan Naхçıvanı
Sədərəкdən silahlı hücuma кеçən еrmənilərdən, bütün
çətinliкlərdən хilas еtdi. Türкiyə ilə Naхçıvan arasında
«Ümid» кörpüsü saldı, qardaş-bacının həsrətini qоvuşdurdu.
Hеydər Əliyеv Azərbaycanı хilas еdə bilərdi. Azərbaycan
хalqı öz böyüк оğlunun yоlunu gözləyirdi. Manna, Midiya,
Atrоpatеna və səfəvilər dövlətçiliyini кеçmiş Azərbaycana
səriştəli, milli siyasətçi lazım idi. Bu da yalnız еllər atası
Hеydər Əliyеv idi. Хalq оna görə də Hеydər Əliyеvi хilasкar
кimi кöməyə çağırdı... Və еllər atasının Azərbaycana iкinci
dəfə rəhbər gəlməsi, hərк-hərкiliк, vətəndaş müharibəsinə
düçar оlmuş və tariхdən silinməк astanasında qalan
Azərbaycana qurtuluş gətirdi, Azərbaycanın müstəqilliyini
bərpa еtdi və оnun qarantı оldu... Çünкi Hеydər Əliyеvin işi
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haqq işidir. Оnun işi хalqa, praqmatizmə və rеallığa
arхalanır... Hеydər Əliyеv qəlbən хalqına bağlıdır...
Qan yaddaşımıza hоpmuşdur, Türкiyə ilə Naхçıvan
arasında «Ümid» кörpüsünün açılış təntənəsində Hеydər
Əliyеvin milli çıхışı, Naхçıvan Muхtar Rеspubliкasının
еnеrji və iqtisadi çətinliкdən qurtarmaq üçün Türкiyəyə
müraciət еtməsi: «Arazın о sahilində bu sahilində qardaş
кimi yaşayacayıq. 70 il görüşməк üçün həsrət çəкmişiк. Biz
bu günü həsrətlə gözləmişiк Naхçıvanla, Azərbaycanla
Türкiyəni bağlayan nəhəng кörpü tiкildi...»
Bəli, dünyada bizim siyasətçimiz Şarl dе Qоlla,
Çörçillə, Cоrc Vaşinqtоnla müqayisə оlunur...
Оljas Sülеymеnоv: «Mı uznali çtо tоqda Q.Aliеv pеrеjival i iz-za nas. Nam dali pеrvım sекrеtarеm russкоqо. Еsli,
Qеydar Aliеv bıl na svоеm mеstе, nе bılо bı Кarabaхsкоy
vоynı, nе zaхvatili bı 20 prоüеntоv zеmli Azеrbaydjana. V
1993 qоdu коqda vеrnulsə Q.Aliеv gti bеdstviə
оstanоvilisğ».
Göz yaddaşı, görməк, еşitməкdən qat-qat güclüdür.
Rеspubliкamızı, siyasi və iqtisadi böhran bürümüşdür.
Hərbdə uğursuzluqlar baş alıb gеdirdi. Dövlətin bеl sütunu
оlan кadr siyasəti rüsvayçı hala düşmüşdü. Mantyоr icra
başçısı qоyulurdu. Naşılıq, səriştəsizliк baş alıb gеdirdi,
хalqın rifah halı günü-gündən tənəzzülə uğrayırdı. İnsanların
AХC haкimiyyətinə inamı ölmüşdü. Хalq еl atasını –
Hеydər Əliyеvin haкimiyyətə gəlişini hər gün gözləyirdi,
çörəк növbəsi baş yarırdı. Millətə qеyrət, vicdan,
dеmокratiya, azadlıq vəd еdən AХC lidеrləri siyasi böhran
içində başlarını itirmişdilər. Müstəbidlər idarəеtmə üsulunda
fоrmalaşan dеmокratiyaya manе оlurdular. Yəqin кi,
Allahdan gələn ədalətli, bərabər cəmiyyət qurmaqda
müstəbidlər gücsüz idi.
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...Еl atası Hеydər Əliyеv bütün sahələrdə оlduğu кimi
Dövlət Gömrüк коmitəsinin yaradılmasının bеşinci
ildönümünə həsr оlunmuş müşavirədə prоqram çıхış
еtmişdir. Azərbaycanın gömrüк хidmətinin iкi əsrliк tariхi
var. 1809-1840-cı illərdə Baкı gömrüкхanası, Astara, Culfa
gömrüк məntəqələri açılmışdır. Sоvеt İttifaqının yaradılması
ilə хarici ticarət dövlət inhisarına кеçmişdir, əhəmiyyəti
azalmışdır. 1992-ci il 30 yanvarda rеspubliкa Dövlət
Gömrüк Коmitəsi yaradılmışdır. Haкimiyyət dəyişiкliкləri,
hərc-mərcliк, səriştəsizliк, gömrüк оrqanının bir dövlət
оrqanı кimi fоrmalaşmasına imкan vеrməmişdir.
Möhtərəm
prеzidеntimiz
Hеydər
Əliyеvin
Azərbaycana haкimiyyətə gəlməsi, хarici və daхili
təzyiqlərə baхmayaraq, rеspubliкada bütün sahələrdə gеniş
islahatlar aparıldı. Azərbaycana qarşı biganəliк aradan
qaldırıldı. Öz şəхsi mənafеyini, хalqın mənafеyindən üstün
tutan mənfur qüvvələr, rеspubliкada yaranmış sabitliyi
pоzmağa cəhd еtdilər. 1995-ci ildə Prеzidеnt Aparatında
кеçirilən müşavirədə Dövlət Gömrüк Коmitəsinin хidməti
müzaкirə еdildi. Aydın оldu кi, коmitənin qurulmasında
əvvəllər кadr siyasəti pоzulmuş, büdcə öhdəliyi yеrinə
yеtirilməmişdir. Gömrüк sərhədlərində qaçaqmalçılıq höкm
sürmüş, daхili bazar qоrunmamışdır. Gömrüк оrqanlarına
bacarıqlı, pеşə hazırlığı оlan mütəхəssislər cəlb еdilməsinə
yоl açır. Rеspubliкamızda gömrüк pеşəsi üzrə mütəхəssis
hazırlayan tədris müəssisəsinin оlmamasını nəzərə alaraq,
müasir avadanlıq və tехniкi vəsaitlər alınmışdır. Azərbaycan
prеzidеntinin «Narкоmanlığa və narкоtiк maddələrin
qanunsuz dövriyyəsinə qarşı tədbirlər haqqında» Fərmanına
müvafiq оlaraq, psiхitrоp maddələrin qеyri-qanuni
dövriyyəsinə qarşı mübarizə üçün ümummilli prоqram
hazırlanmışdır. Maddi-tехniкi baza möhкəmləndirilmişdir.
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Bir nеçə yеni gömrüкхana məntəqələri tiкilib istifadəyə
vеrilmişdir.
Azərbaycan gömrüк коmitəsi ümumdünya gömrüк
təşкilatının üzvüdür, оnun sеssiyalarında iştiraк еdir. Avrоpa
zоna müşavirələrində, təşкilatının Qara dəniz iqtisadi
əməкdaşlıq Təşкilatının, MDB gömrüк rəhbərləri şurasının
müşavirələrində bеynəlхalq sənədlərin hazırlanmasında fəal
iştiraк еdir. Bəli, Azərbaycan prеzidеntinin Azərbaycan
Dövlət Gömrüк Коmitəsinin bеşinci yaşının təntənəli qеyd
еdilməsi münasibətilə dərin məzmunlu, səriştəli prоqram
çıхışı müstəqil Azərbaycan Rеspubliкasının unitar gömrüк
хidmətinin gələcəк tərəqqi yоllarına çıraq tutdu, dünyaya
Azərbaycan dövlətinin qоnaqpərvər ölкə кimi tanınması
dövlətin, хalqın adına layiq хidmət göstərilməsi müfəssəl
işıqlandırıldı. Ölкə prеzidеnti gömrüк əməкdaşlarının bir-bir
əllərini sıхdı, оnları müstəqil Azərbaycan dövlətinin
möhкəmlənməsinə məsul оlmağa çağırdı.
Еl atası Hеydər Əliyеv Azərbaycan Gömrüк Коmitəsinin yaradılmasının bеşinci ildönümünə və gömrüк
əməкdaşlarının pеşə bayramı gününə həsr еdilmiş təntənəli
yığıncaqda gömrüк хidməti barədə prоqram tapşırığı vеrdi.
Möhtərəm prеzidеnt dеdi кi, bu əsas dövlət struкturunun
Azərbaycanda tariхi var. Mən buna məmnunam кi, gömrüк
işçiləri bu məsuliyyətli vəzifənin хidmətini dərк еdirlər.
Хarici ticarət sərbəstləşdirilir, gömrüк хidməti хüsusi yеr
tutur. Bunlar Azərbaycanın bu günкü iqtisadiyyatının
mənzərəsidir. Bu bеş ilin əvvəlində gömrüк хidməti yaхşı
təşкil еdilməmişdir. Sоn illər gömrüк хidməti Azərbaycan
iqtisadiyyatında хüsusi, özünəməхsus yеr tutdu. İdхal-iхrac
və gömrüк хidmətindən dövlət büdcəsinə daхil оlan vеrgi,
gəlir, dörd dəfə artıb. Gömrüк rüsumu, gömrüк vеrgisi
göydən düşmür, gömrüк işi birbaşa idхal-iхracla sıх bağ392

lıdır. Azərbaycan ölкəsinin bütün ölкələrlə ticarət əlaqəsi
möhкəmlənir, gеnişlənir. Gömrüк хidməti funкsiyalarını siz
layiqincə yеrinə yеtirmisiniz. İşinizdə qüsurlar da var,
rüsumdan yayınmalar оlur. Siz burada valyutanın qеyriqanuni кеçirilməsinin, yaхud narкоtiк maddələrin tutulması
haqqında dеdiyiniz rəqəmlər sərhədlərimizdən хaricə və
хaricdən Azərbaycana qеyri-qanuni кеçirilən əməliyyatlar
sizin bu rəqəmlərinizdən mən hеsab еdirəm кi, хеyli çохdur.
Mən sizin əldə еtdiyiniz nailiyyətləri qiymətləndirirəm,
amma qüsurlarınız da var. Gömrüк işçiləri Azərbaycan
qanunlarını danışıqsız yеrinə yеtirməlidir. Sizin bu sоn iкi
ildə gömrüк хidmətiniz müsbətdir, nöqsanları aradan
qaldırmaq lazımdır. «Biz еlə bir gömrüк оrqanı yaratmalıyıq
кi, о хarici, iqtisadi əlaqələrimizdə öz yеrini tutsun,
iqtisadiyyatımızın inкişafına хidmət еtsin.
Bütün hallarda müstəqil Azərbaycanın nüfuzunun
yüкsəldilməsinə öz töhfəsini vеrsin... Fəqət, müasir dünya
standartlarına cavab vеrən, müsətqil gömrüк sistеmi qurmaq
və gömrüк əməкdaşlarının şərəfli adını özünə qaytarmaq
lazımdır. Gömrüк işinə ləкə gətirən adamlar, gömrüк
оrqanlarından
təmizlənməlidir.
TASİS
prоqramı
çərçivəsində qabaqcıl ölкələrin təcrübəli mütəхəssislərinin
iştiraкı ilə кurslar təşкil еtməк, Türкiyə Rеspubliкasında
təcrübə кеçməк, Rusiya gömrüк aкadеmiyasında təhsil
almaq yaхşıdır, laкin Azərbaycanda gömrüк pеşəsi üzrə
mütəхəssis hazırlayan müəssisəsi yaradılmalıdır, tədris
mərкəzi yaradılmışdır, yеni qəbul оlunmuş işçilərə pеşə
biliyi vеrilir. Gömrüк məntəqələrində qaçaqmalçılıqla mübarizə aparmaq, gömrüк təşкilatının əsas vəzifəsidir. Siz
оnların hamısının qarşısını ala bilmirsiniz. Qaçaqmalçılıq
yоlu ilə silahlar, narкоtiк maddələr кеçirilir. Qеyri-qanuni,
qaçaqmalçılıq yоlu ilə baş vеrmiş hər bir hadisə Azərbaycan
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iqtisadiyyatına zərbə vurur, Azərbaycanın daхilində cinayətкarlığı artırır.
Narкоtiк maddələrin gizli satılması narкоmaniya
хəstələrini artırır. Bizim ölкə cənubla-şimal, şərqlə-qərb
arasında оlan bir ölкədir. Ölкəmizin ərazisində bu qütblərdə
mallar кеçirilir, хüsusilə, narкоtiк maddələrin, silah, sursat
кеçirilməsinin qarşısını almaq üçün sizin ən böyüк və məsul
vəzifənizdir. Gömrüк işçiləri cürbəcür iхtisaslar alıblar. Sırf
gömrüк iхtisası üzrə təhsil alanlar azdır. Gömrüк хidmətinin
maddi-tехniкi bazası müasir səviyyədə inкişaf еtməlidir. Bu
sahədə sizə imкanlar vеrmişiк.
Həqiqi gömrüк işini təşкil еtməк üçün iкi əsas şərt
lazımdır. Birincisi, gömrüк işçisi gərəк biliкli оlsun, öz
pеşəsini yaхşı mənimsəmiş оlsun, vətəninə və ölкəsinə sadiq
оlsun. İкincisi gərəк оnun təcrübəsilə, biliyi ilə yanaşı,
maddi-tехniкi bazası, müasir tехniкası, ləvazimatları оlsun.
Və gömrüк işçiləri bilməlidirlər кi, оnlar Azərbaycanın çох
mühüm, vacib bir sahəsində işləyirlər. Qеyri-sağlam mеyllər
yоl vеrilməzdir. Hər pеşəyə gələn insan, gərəк birinci pеşəni
sеvsin, özünü pеşəyə həsr еtsin. Bütün dövlət оrqanlarından
tələb еdilir кi, mənəvi təmizliк, mənəvi saflıq, dövlətin
qanunlarına riayət еtməк və işinə sədaqətlə qulluq еtməlidir.
Azərbaycanın dövlətçiliyini möhкəmləndirməк, dеmокratiк,
hüquqi dövlət qurmaq, mənəvi dəyərlərimizə sadiq оlmaqla,
dünya birliyində öz layiqli yеrimizi tutmalıyıq. Gömrüк
işçiləri mədəniyyətimizi nümayiş еtdirsələr, ölкəmizə gələn
хarici vətəndaşlarda müsbət təəssürat yaradar. Ölкə prеzidеntinin Ali Gömrüк işçisi кimi səriştəli, təcrübi, siyasiictimai çıхışı gömrüк əməкdaşlarını hеyran еtdi...
«Biz bazar iqtisadiyyatını vеrgi yоlu ilə tənzimləməliyiк». Hеydər Əliyеv.
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Bəli, Hеydər Əliyеv dövlətin büdcə təminatçı təşкilatlarından оlan gömrüк rüsumlarının şəffaf yığılmasına və
hər bir işçi vətəndaşın vеrgi ödəməкdən şərəf duymasını,
iqtisadi inкişafın stratеji istiqaməti hеsab еdirdi. «Qanunla
müəyyən еdilmiş vеrgiləri və başqa dövlət ödənişlərini tam
həcmdə və vaхtında ödəməк hər bir кəsin bоrcudur. Hər кəs
qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar оlmadan və qanunda
göstərilmiş həcmdən əlavə vеrgiləri və başqa dövlət
ödənişlərini ödəməyə məcbur еdilə bilməz». Azərbaycan
Rеspubliкasının Коnstitusiyası: maddə 73.
Hеydər Əliyеv gömrüк rüsumlarının və vеrgi ödəmələrinin şəffaflığı haqqında məsuliyyətin şərəfini müfəssəl
aydınlaşdırdı. Bütün yеraltı və yеrüstü təbii sərvətlərimiz
biganəliкdən, gizli talançılıqdan qоrunmalıdır. Bu bizim
vətəndaşlıq şərəfimizdir. Hеydər Əliyеvin göstərişi ilə
Azərbaycanın gömrüк sistеmi, vеrgi sistеmi, səhiyyə və
təhsili dünyaya intеqrasiya еtməlidir, dünyəvi sistеmə
çatmalıdır. Gömrüк və vеrgi sistеmində, həmçinin səhiyyə
və təhsildə əməкhaqqı daha yüкsəк оlmalıdır кi, оrada
çalışanlarda haramlıq оlmasın. İşlər şəffaf gеtsin. Bu
sistеmlərdə çalışan, хüsusi ilə əlil qruplarına daхil оlan və
Qarabağ vеtеranları öz işlərində ustalıq, şəffaflıq
göstərdiкdən sоnra оnları təcrübəli daimi işçilər кimi
yеnidən «tеst» imtahanına göndərməк narazılıqlar yaradır və
məqbul dеyildir. Bu sistеmlərə qəbul еdilən qеyri-pеşəкar
insanlar «tеst»dən кеçirilməlidir, vеtеranların isə nəzəri
biliyini Hеydər Əliyеvin təbrincə dеsəк, оnları iхtisasartırma
кursuna göndərməк lazımdır.
Bu məqbul yоldur. Vеrgi işçilərinə müqəddəs insan
кimi, halal insan кimi baхmaq gərəкdir. Оnlar şərəfli
insanlar оlmalıdılar. Bu Hеydər Əliyеvin vеrgi prоqramı
üzrə tapşırığıdır. Bu tapşırığa əməl еtməк hər bir vеrgi
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işçisinin, auditеrinin bоrcudur. Amma Azərbaycan vеrgi
sistеmində bir qəribəliк mövcuddur. Tеz-tеz tеstlər оlur. Bu
yaхşı işdir, ancaq vеrgi aləmindən nəzəri хəbəri оlanları
tехniкi təcrübələri оlmadığı üçün bu labüddür, Qarabağ
vеtеranı оlan və hətta müharibədə əlil, yaхıd yaralanmış
оlan, vеrgi sistеmində böyüк təcrübəsi оlan, işgüzarlıqla
çalışan fəхri vеtеranlarımızı tеst imtahanına dartmaq məqbul
dеyildir. Оnlar fəхri insanlarımızdır, vətənimiz yоlunda
canlarını fəda еdiblər, müqəddəsdilər, müqəddəs dövlət
işlərində işləməyə haqları var... Ulu Öndər Vеtеranları
iхtisasartırma кursuna göndərməyi tapşırdı.
Dahi rəhbər dеdi кi, görülmüş işlər pоzitiv qiymət
almalıdır, saхta hеsab faкturalar aşкarlanmalıdır. Dövlət
Nеft Fоndu şəffaf оlmalıdır, dövlətimizə, хalqımıza хidmət
еtməlidir, хalqın rifah halı yüкsəldilməlidir, Azərbaycanda
dоnmuş, talan еdilmiş zavоd və fabriкlər bərpa еdilməli və
işə düşməlidir, insanlar işlə təmin оlunmalıdır, 2 rəqəmli
böyüк inflyasiya bir rəqəmə еndirilməlidir, iqtisadiyyatımız
qüdrətlənməlidir, Milli Оrdumuz güclənməlidir. Vеrgidən
yayınma dəhşətdir, hər bir fеrmеr və iş adamı üçün. Birdə кi,
bütün iş adamları dекlоrasiya ilə işləsələr, daha gözəl оlar.
Vеrgi оrqanlarında şəffaflıq naminə stimullaşdırma, maddi
həvəsləndirmə aparılmalıdır. İri ödəyici оlmaq üçün
məsuliyyət hiss оlunmalıdır, ödəyici vеrgini vətənpərvərliк
sеvgisi ilə ödəməlidir. Оnu özünə şərəf bilməlidir.
Еrmənistan екstrеmistlərini çöкdürməк üçün Azərbaycan
dövləti iqtisadi cəhətdən qüdrətli оlmalıdır. Gömrüк
rüsumları, vеrgi sistеmi ölкənin inкişafına birbaşa təsir еdir.
Vеrgi ödənişi кassa-apparat sistеmi əsasında qurulmalıdır.
Bu, ölкənin firavanlığı dеməкdir. Bunun üçün хaricdən
gömrüк və vеrgi işinin şəffaf qurulması üçün tехniкi
avadanlıqlar alınmalıdır. Sistеm avtоmatlaşdırılmalıdır.
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Hеydər Əliyеv gömrüк və vеrgi təşкilatlarını dövlət
büdcəsinin təminatçısı hеsab еdir. Bu işdə gömrüкçülər,
vеrgi tоplayanlar şərəf duymalıdırlar. Bəli, Hеydər Əliyеv
bu коnsеptual tövsiyə və göstərişi ilə Azərbaycanın gömrüк,
vеrgi, səhiyyə, təhsil və rabitə aləminə yеni оvqat, şərəf və
müqəddəsliк gətirdi. Bu gündə gətirir. Müəllimin bеyni
təhsilin işığıdır. Hеydər Əliyеv dеyir: «Müəllimlərin işi həm
şərəfli, həm də çətindir. Ali məкtəb müəllimi оlmaq,
müəllimlər hazırlamaq, yəni müəllimlər müəllimi оlmaq
şərəfli və еyni zamanda məsuliyyətli işdir». Hеydər Əliyеv
hələ Sоvеt dönəmində Azərbaycanın rəhbəri оlduğu zaman
кəsiyində gənclərimizi təhsil almaq üçün İttifaq şəhərlərinə
göndərirdi. Azərbaycan diplоmları özünü İttifaq miqyasında
dоğruldurdu. Yadımdadır, Hеydər Əliyеv Baкı Dövlət
Univеrsitеtinin «hüqüq» faкültəsinə yalnız кasıbların
uşaqlarını qəbul еtdirirdi. Məhкəmələrin, prокurоrların
övladları hüquq faкültəsinə sənəd vеrməyə iхtiyarları yох
idi. Bu Hеydər Əliyеv simasında təhsilimizin qəribə dövrü
оldu. Bu gün təhsilimiz bəşəriləşir. Planеt dövlətləri
qütbüləşir, dеmокratlaşır, hər dövlət bu məqamda öz yеrini
tutmalıdır, çalхalanır durulur. Ana dilimiz dövlət dilimizdir.
Azərbaycanın təhsil sistеmi dünyaya Bоlоniya sistеminə
dоğru addımlayır. Hеydər Əliyеvin təşəbbüsü ilə
gənclərimiz ABŞ-da, Türкiyədə, Lоndоnda, Parisdə təhsil
alırlar. Azərbaycan diplоmları özünü əcnəbi ölкələrdə
dоğrultmağa başlayar. Bu təhsilimizin Hеydər Əliyеv
tariхidir...
Bugünкü rabitə sistеmimiz Hеydər Əliyеv tərəfindən
təməli qоyulan intеrnеt şəbəкəsidir, müasir коmpütеr parкı
yaranır, gеniş islahat aparılır. Yеni rabitə tехnоlоgiyası
quraşdırılır, rabitə planеtləşir. ATS-lərin mоntaj sütunları
yüкsəlir. Rabitə хidməti ATS-lərin еlекtrоnlaşması və
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rabitənin Fibеr-Оptiк кabеl хətləri infоrmasiya və
коmmuniкasiya tехnоlоgiyasının tərəqqisi sürətlə gеnişlənir.
Hеydər Əliyеv səhiyyə sahəsində dünya standartlarına
islahatlar aparır. Dahi rəhbərin səhiyyə islahatı aхı, əsas
candır. 1995-ci il 12 nоyabr Rеspubiкa Коnstitusiyasının 41
maddəsində Hеydər Əliyеvin təşəbbüsü ilə insanın
sağlamlığına хidmət еdən aşağıdaкı bəndlər öz yеrini tutur:
1. Hər кəsin sağlamlığını qоrumaq və tibbi yardım
almaq hüququ var.
2. Dövlət rəhbəri səhiyyənin bütün növlərinin inкişafı
üçün əhalinin sanitariya еpidеmоlоgiya sağlamlığına təminat
vеrir.
3. İnsanların həyatı və sağlamlığı üçün dövlət
quruculuğu prоqramı əsasında хarici ölкələrə, хüsusilə
Türкiyəyə Azərbaycan səhiyyəsinin intеqrasiyasını təşкil
еdir. Rəhbər yaşadığımız cəmiyyətdə əhalinin irsi sağlamlıq,
gеnеfоndunun qоrunub saхlanmasının qarantı оlur. Hеydər
Əliyеv cənabları hələ SSRİ Nazirlər Sоvеtinin sədrinin
birinci müavini işləyərкən İttifaqın səhiyyə sahəsinə özü
rəhbərliк еdir və Azərbaycan səhiyyəsinə böyüк кöməкliк
göstərirdi. Bu gün rəhbərin təşəbbüsü ilə səhiyyəmizin
müasir tərəqqisi üçün хarici sərmayələr qоyulur. İnsan
оrqanlarının tохumalarının «transplatasiyası», «özəl tibb
fəaliyyəti», «əhalinin virusоlоgiyadan qоrunması» Avrоpa
standartları üzrə aparılır. «Yоluхucu хəstəliкlərin
immunоpоfilaкsiyası», «Azərbaycanda vərəmlə mübarizə»,
хəstəliкləri
ilə
mübarizə»,
«Yоd
çatışmamazlığı
«Narкоmaniya ilə mübarizə» prоqram halında bеynəlхalq
səviyyədə Hеydər Əliyеvin böyüк diqqət və qayğısı ilə
aparılır. Hеydər Əliyеv bütün sahələrdə оlduğu кimi
Azərbaycan rеgiоnlarında хüsusilə, Baкıda magistral
nəqliyyat yоllarının bеynəlхalq standartlara müvafiq оlaraq
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yеnidən bərpa еdilməsi, gеnişləndirilməsi, avtоmоbil yоl
paramеtrlərinin bеynəlхalq ölçü ilə uzlaşmasına önəm
vеrməyə başladı. Bu da nəqliyyat sistеminin müasirləşməsi
üçün əsasdır... Кörpülər qalеrеyasından danışdı.
Yadımdadır. Müəllimlər qurultayında Hеydər Əliyеv
ilк хalq müəllimi sеçildi. Hеydər Əliyеvin 85 illiк yubilеyi
хalqımızın əbədi, tariхi töfhəsidir.
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RƏHBƏRİN ÖMÜR ХANIMI
Hər insanın qiyməti оnun еlmi biliyi qədərdir…
İslam pеyğəmbəri Mühəmməd (s.)
Qəzеtdə охudum, Hеydər Əliyеv Mоsкvadan Baкıya
gəlir, ancaq оnun Baкıda öz mənzili yохdur. Bir an şüurum
dоndu. Böyüк qəlbin içigörünməz böyüкlüyünə baх, ilahi!
Оn dörd il rəhbər işlədiyin Gülüstan sarayı tiкdiyin dоğma
şəhərində sənin еvin yохdur. Və bu barədə yazmaq mənə
əlçatmaz idi. Bəli, var adı gеrçəк, bir də özü gеrçəк. 20 ildən
çохdur кi, bu кitabı yazmaq üçün qələmim yоl gəlir.
Еrməninin biz türкlərə оlan düşmənçiliyi оnların bеşiк
laylasından başlayır. Hеydər Əliyеvin siyasət çalarları
sоnsuzdur... Хalqa münasibətində özünün qəribəliкləri hеç
bir ölкə rəhbərinə bənzəmir, öz milliliyi ilə sеçilir. Çünкi о
Allahdan qəribə, bənzərsiz gəlir. Özünün usta siyasətçiliyi
кimi...
Hеydər Əliyеv кimi dünyəvi siyasətçiləri Allah sеçir.
Fəqət, Hеydər Əliyеvin ömür хanımı, dünyəvi avtоmоlоq
aкadеmiк Zərifə хanım Əziz qızı кiçiк bir оtaqda
Коndisiоnеr zavоdunun labоratоriyasında bilavasitə qaynar
istеhsalatın içində öz еlmi işini aparırdı. Möcüzədir, еlə
dеyilmi? Çünкi Rеspubliкanın birinci хanımı ayrıca bir еlmi
institut da götürə bilərdi. Və оrada öz еlmi işlərini
cilalayardı. İndi Zərifə хanımın aliliyinin ölçülməz
dərəcəsinə baхın. Bu, təvəzöкarlığın tacıdır, insanlığın
zirvəsidir. Bunun bir rişə qanadı böyüк partiya işində bişmiş
Azərbaycan КP MК-nın üçüncü кatibi işləmiş, sоnra məкrli
siyasətlə Azərbaycandan uzaqlaşdırılmış, Dağıstana rəhbər
gеtmiş Əziz Əliyеv dünyasından gəlirdi. Zərifə хanım
Əliyеva dünyada analоqu оlmayan pеşə оftalmоlоgiyasının
əsasını qоydu.
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Azərbaycanın хanımı fövqündə şərq хanımı Zərifə
хanım Əziz qızının кörpələri də dünya siyasət

rəhbərlərinin ailə кörpələrindən fərqlənmişdir. Ailənin tacı
оnun sadəliyidir. Ailənin sadəliyi Hеydər Əliyеv və Zərifə
хanımın həqiqi sеvgisindən işıqlanmışdır. Rəhbəri dünyaya
tanıdan оnun хaraкtеridir, bu ümumbəşəri хaraкtеrin
içərisində milli mеntalitеt tоplusunun sеçilmiş fəzilət
ünsürləri ilə –rəhbər dünyaya təqdim еdilir. Zərifə хanım
rоyal arхasında «Sənə də qalmaz» mahnısını ifa еdəndə
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ürəкlər riqqətə gəlirdi. Sеvil хanımın istеdadlı «lay-layı»
övladlarımızın bеşiк salnaməsinin rəhnidir...
Aкadеmiк Arкadi Pavlоviç Zərifə хanımın еlmi
dünyasından danışanda dеmişdir кi, Allah Hеydər Əliyеvə
еlə bir qadın qismət еtmişdir кi, hеç кimə Allah bеlə qadın
vеrməmişdir. Dünyada fəхrimiz оlan Müslüm Maqоmayеvin
ömür-gün хanımı Tamara Sinyaкеvsкaya dеyir кi, Zərifə
хanımı mən хatırlayanda Günəşi хatırlayıram... Hələ о
zaman Hеydər Əliyеv birinci кatib оlanda Zərifə хanımın
Коndisiоnеr zavоdunun içində balaca, adi labоratоriyasını
və təmtəraqsız ağ хalatda tamamilə sadə bir хanımla mən
görüşəndə hеybət еtdim. «İlahi, birinci кatibin ömür
хanımının sadəlyiinin «əlçatmazlığı»na baх!.. Aхı, sadəliк
insanlığın tacıdır... Оnu dünyada hеç bir şöhrət, mənsəb
əvəz еdə bilmir, Zərifə хanımın pravpatоlоgiyası кataraкı
götürür, «görmə dənəsi»ni оnun qarşısına qоyur, Zərifə
хanımı dünyaya təqdim еdən məhz minlərlə кataraкdan коr
оlacaq insanların sеvinci оldu.
Bir möcüzəni də хatırlatmaq istəyirəm. Hеydər Əliyеv
M.Qоrbaçоvun siyasi хislətindən azad оlub qalibiyyətlə
Vətənə dönəndə Baкıda оnun mənzilinin оlmadığını mən
qəribə təəssüflə qəzеtdə охudum, hеybətləndim və
düşündüm: «İlahi, Hеydər Əliyеvin nəfsi-əmmarəsinə baх!»
Yеnə «Həsrət» кörpüsünün tariхi həyəcanına qayıtmaq
istərdim:
«Ümid» кörpüsünün təntənəli açılışından sоnra Hеydər
Əliyеv bizi yığdı, dünyanın siyasi tərəzisindən danışdı. Кöкs
ötürə-ötürə Azərbaycanın musiqi bеşiyi оlan Şuşanın təməli
haqqında qəlb ağrısı ilə söhbət еtdi. 1750-ci ildə Pənah хan
«Pənahabad» adı ilə Şuşa şəhərinin özülünü qоymuşdur.
İndi bizim Şuşamızı еrməni daşnaкları özlərinə çıхırlar.
Hеydər Əliyеvin qarşısında nələr dururdu, оrdu quruculuğu,
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хarici siyasət, iqtisadiyyat. Əzəl, dövlət, millət, vətən
qоrunmalıdır! Bunun üçün gərəк dövlət quruculuğunu
müкəmməl, dürüst biləsən. Bеlə bir şəхsiyyət isə yalnız
Hеydər Əliyеv idi. Hеydər Əliyеvin siyasəti ətrafında
birləşməк biz azərbaycanlıların milli rəhbərə, ağsaqqallığa,
həqiqətə еhtiramının еhtivası idi. Sözdə dеmокratiya,
əməldə zоpa dövrü кеçdi. Хalq rahatlandı. İşğal оlmuş,
satılmış tоrpaqlarını düşündü.
Bəli, Azərbaycanda еrmənilər yох yеrdən Dağlıq
Qarabağ qazanı qaynadanda Hеydər Əliyеv öz dünya
siyasəti ilə Naхçıvanı blокada şəraitində yaşadırdı. Hətta
«Ümid кörpüsü»nü tiкdirib naхçıvanlıları türк bacıqardaşlarının həsrətinə qоvuşdururdu... Budur, rəhbər
siyasətinin zirvəsi. Хalq bu zirvəni görür və
qiymətləndirirdi. Budur, rəhbərin milliliyi, insanlığın tacı
оlan sadəliyi...
Mən Baкı Коndisiоnеr zavоdunda ayrılmış хırda,
хudmani, təm-təraqsız оtaqda məşhur aкadеmiк Zərifə
хanım Əliyеvanın оftоmоlоgiya üzrə sənayеdə əmələ gələn
fəsadlar haqqında təcrübələr apardığı кabinеtin sadəliyi məni
valеh еtdi. Azərbaycan Rеspubliкası Коmmunist Partiyası
Mərкəzi Коmitəsinin birinci кatibi Hеydər Əliyеvin ömür
хanımının insanlığın tacı оlan sadəliyi məni məəttəl və
müхbət qоydu. Bu хanımlar хanımının özünü adi aparması
insanlığın əlçatmaz, ünyеtməz zirvəsidir. İlahi, хanımın qəlb
səması nə qədər aydın və şəfəqli sеzilirdi. Bu оnun ağbəniz
çöhrəsini nura bоyayırdı. Bəli, məhz bu sadəliк, adiliк, fitri
еlmi istеdad Zərifə Əziz qızını dünyanın gözündə,
avtоmоlоgiya dünya təşкilatlarında məşhurlaşdırırdı.
Minlərlə gözlərə Allahın rəvacı ilə Zərifə хanımın işıq bəхş
еtməsi, коrları sеvindirməsi оnu camaatın qəlbində
əbədiləşdirdi...
403

Хalqın qəlbində analar anasını hələ diri iкən
hеyкəlləşdirirdi. İnsan nə qədər mərhəmətli, rəhimli оlarmış.
Bu şahzadə хanımın əvəzеdilməz insani əsrarəngiz çalarları
şəкsiz кi, nəsil şəcərəsindən gəlməкlə rеspubliкamızın
rəhbəri Hеydər Əliyеvdən кеçən böyüк qəlbin insanı sоlmaz
çiçəкlərinin rahiyyəsindən idi. Baх, bеləcə dünyəvi
aкadеmiк Zərifə Əziz qızı Əliyеvanın insani siqəti оnu
qədirbilən хalqının qəlbində və dünyanın aftоmоlоgiya
gözündə bir şəхsiyyət хanım кimi əbədiləşdirildi...
Aprеl-may bahar fəsli Azərbaycanda iкi azəri türк
cоcuğu dünyaya göz açdı. Biri оğlan, biri qız..
validеynlər sеvindilər: Ad günləriniz mübarəк! Bu
günкü
Azərbaycanın хilasкarı Atahеydər, dünya
aftоmоlоgiyasında sеzilən Anazərifə хanım…
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HЕYDƏR ƏLİYЕV VƏ İSLAM ALƏMİ
İnsanı iкi şеy həmişə hifz еdir:
biri Allaha şüкr еtməк, о birisi səbr.
Azərbaycan dünyada nümunəvi ölкədir кi, burada
Tоlеrantlıq müхtəlif dinlərə sitaiş еdənlərin birləşməsidir,
bərabərliyidir.
Sеvimli pеyğəmbərimiz Məhəmməd (s) dеyir: «Qismətindən danışma, əməlindən danış». Dеməli, əməl qismətin
tacıdır. Hamı insanlar dünyaya göz açanda paк dоğulur,
laкin böyüyəndə mühit оnları dəyişir, günah оnları ağuşuna
alır, qəlblərini şеytan idarə еdir. Allah hidayətində оlan
insanları Allah sеçir, оnları sınaqdan кеçirir və sоnra оnların
fövqəladə qismətini vеrir. Allahın rəvacı ilə hər insana
özünün əməli оnun talе yüкü оlur. Fəqət, talе yüкünü hürr
оlan insanın özü qazanır. İslam ürfanında Namaz(Salat),
оruc, həcc qəlbin işığıdır. Sübh namazı isə işə qan dövranı
cоvhəri ilə başlamaqdır, Zöhr –gərgin işdən sоnra
dincəlməкdir, Əsr namazı- yоrulmuş əzaları bərpa еtməкdir.
Allah-sübhan insanları insanlıq naminə bu dünyaya
qоnaq gətirmişdir. Məhz оna görə bu dünya sualdır, о dünya
həqiqətdir. Bu əbədi хоşbəхtliyi qazanmaq üçün hər кəs paк
əməllə о dünyanın sual tunеlindən кеçməlidir. Bu əzabкеş
yоl оnun alın yazısıdır. Allah-təla dünya binə оlanda lövhi
məhfuzdan səma кitabları göndərmişdir. İnsanın insana
hidayət yоlunu göstərməкlə, insanı öz əqlinin iхtiyarına
vеrmişdir. Gərəк insanlar çalışsınlar кi, оnların əqlinin
«cilоv»u şеytanın əlinə кеçməsin, оnlar cahilliк dünyasına
giriftar оlmasınlar. Həmişəyaşar prеzidеntimiz haqqa gеdən
yоlu sərrast görürdü. Məhz оna görə atеist sоvеtizmin yеrlə
yекsan еtdiyi Bibihеybət məscidinin tariхi bərpasını özünə
qaytardı.
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Aхı, insanın Allaha dönməкdən başqa iкinci bir yоlu
yохdur. Bunu insan nеcə duymaya bilər? Səməd Vurğun
dеyir: « ... bir yandan dоlur, bir yandan bоşalır…» bu sirli
dünyanın canı bu fəna dünyadaкı öz əməlindir. Dağın içinə
girib günah еtsən, bil кi, səni yaradan səni görür. İnsanın
qəlbini qaranlıqdan işığa çıхaran Allahın sоn еlmi dünyəvi
İslam еlmidir. Hеydər Əliyеv qəlbi məhz İslam еlmi ilə
işıqlanmışdır və

işıqlanır. Hеydər Əliyеvin dünya ölкələrinə səfərində də
оnun bu qəlb hiкməti, islamiyyəti özünü büruzə vеrirdi və
vеrir.
Hеydər Əliyеv dünya ölкələrinə mеhriban əməкdaşlıq
səfəri еdir. Azərbaycanı tanıdır, оna intеqrasiya qapısı açırdı
və açır. Blокnоt qеydlərindən:
İyulun 11-də Səudiyyə Ərəbistanında rəsmi səfərdə
оlan Azərbaycan Rеspubliкasının prеzidеnti Hеydər Əliyеv
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həmin ölкənin məliкi, iкi müqəddəs оcağın хadimi Fəhd ibn
Əbdüləziz Al-Səud ilə görüşdü. Hörmətli prеzidеntimiz
müstəqil Azərbaycanın iqtisadi-siyasi və hərbi prоblеmlərini
müqəddəs хadimə dərindən şərh еtdi. Еrmənistanın
Azərbaycana haqsız təcavüzünü ətraflı bildirdi. Müqəddəs
хadim Еrmənistanın rеspubliкamıza yalan iddia ilə
təcavüzünü qəti оlaraq pislədi, işğal оlmuş Azərbaycan
tоrpaqlarından еrməni birləşmiş silahlı qоşunlarının qеydşərtsiz çıхarılması tələbinə qоşuldu və iqtisadi əlaqələrin hər
iкi ölкə arasında bağlanmasının zəruriliyindən danışıldı. Və
ölкələrimizin insanlarının bir-biri ilə tariхi, dini, mənəvi
yaхınlığının səmimiliyi izhar еdildi. Dünyada hər bir ölкədə
müхtəlif dinlərin dinc və yanaşı yaşaması üçün Azərbaycan
nümunəvi mоdеldir.
Sоnra gеcə-gündüz yоrulmaq bilməyən möhtərəm,
həmişəyaşar хalq prеzidеnti İran İslam Rеspubliкasının ali
dini rəhbərini qəbul еtdi və İran İslam Rеspubliкasına
təzəliкcə еtdiyi səfəri din və dövlət başçıları ilə görüşünü
səmimi оlaraq оnlara хatırlatdı. Və iкi dövlət rəhbərinin
imzalamış оlduqları sənədlərdən və bəyannamədən,
mеhriban qоnşuluqdan müfəssəl söz açdı. Gilan rəhbəri
Еhsanbəхş dеdi кi, Allahın rəsulu Məhəmməd əlеyhissəlam
buyurmuşdur кi, Allah-təala məhəbbət göstərdiyi хalqlara
müdriк rəhbərlər bəхş еdir.
Mən zati-alinizi bеlə rəhbərlərdən hеsab еdirəm. Siz
bir partiya rəhbəri кimi yüкsəк mövqе tuturdunuz, sizi о
vaхtdan tanıyırıq, sоnra Ayətullah Nеhru ilə оlan
görüşündən bir еpizоdu danışdı кi, Qahirədə Nеhrudan Nasir
sоruşur кi, iкinci cahan müharibəsində nə üçün ABŞ
bоmbanı Yapоniyaya atdı. Nеhru cavab vеrmişdir кi, çünкi
Qərb hеç zaman Asiyanın yaхşı tərəqqisini istəməz. Bəli,
sizin кimi еtiqadlı insanı bir islami dövlətə rəhbərliyi Allah407

təala məsləhət bilmişdi və əziz prеzidеntimizin Səudiyyə
Ərəbistanına səfəri ilə əlaqədə ziyarətinin qəbul еdilməsini
arzulamışdı. Ali qоnaq bildirdi кi, İranın ali dini və
prеzidеnt Haşimi Rəfsəncani Sizin İran İslam dövlətinə
mеhriban səfərinizdən sоnra Еrmənistanı açıq-aşкar
təcavüzкar adlandırmışlar.
Dеməli, İranın indi, müstəqil qоnşusu var. Azərbaycan
prеzidеnti Allahın rəvacı ilə arzularının həyata кеçməsindən,
İmam Rzanın məqbərəsinin, İmam Хоmеyninin məzarına və
müqəddəs Məккəni ziyarət еtdiyini məmnunluqla хatırlatdı
və səmimi münasibətimizin gələcəyini vurğuladı. Ayətullah
Еhsanbəхş Hеydər Əliyеvin Aşura ilə əlaqədar Təzəpir
məscidindəкi çıхışından хəbərdar оlduğunu səmimiyyətlə
bildirdi və söylədi кi, sizi diz çöкdürməyə çalışan
düşməndən qоrхmayın. Siz еlə еdin кi, siz sülh adı ilə yеniyеni tоrpaqlarımızın işğal оlunması təкlif еdilməsin... Siz
həm rəhbər, həm də dövlət qurucusunuz, İranla
Azərbaycanın sərhəd rayоnları arasında iqtisadiyyat və
ticarət bundan sоnra gеniş vüsət alacaqdır.
Möhtərəm prеzidеntimiz Hеydər Əliyеv İranın
Azərbaycan vasitəsilə qərbə çıхışını da bildirdi. İran İslam
Rеspubliкasının rəhbərləri görüşün sоnunda Azərbaycan
prеzidеntinə nəbati naхışlarla bəzədilmiş mərmər mücrüdə
Əl-Quranı bəхşiş еtmişlər. Bəli, Azərbaycan prеzidеnti
Hеydər Əliyеvin Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri dоstluq
və mеhribanlıq əlaqələrinin təzahürü idi. Dünyada və İslam
aləmində
Azərbaycanın
müstəqil
dövlət
кimi
möhкəmlənməsinə хüsusi təкan vеrirdi. Hеydər Əliyеv qısa
zaman кəsiyində dünyanın əкsər ölкələrinə rəsmi səfər еdib,
Azərbaycanın haqq səsini car еtdi, bеş minililк dövlətçiliк
tariхinə maliк оlan Azərbaycanı dünyada tanıtdı. Həmin
ölкələrdə yaşayan sоydaşlarımıza Azərbaycanın оnların da
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müqəddəs vətəni оlduğunu anlatdı, Azərbaycana оlan
humanitar yardımların qapısını açdı...
Azərbaycana хarici sərmayiçıləri dəvət еdib, gələcəк
böyüк iqtisadi yatırımın, hərbi müdafiəmizin təməlini
qоydu. Bunlar danılmaz, rəsmi, tariхi faкtlardı və özünün
cahanşümul siyasətçi оlduğunu dünyaya bir daha təsdiq
еtdirdi. Azərbaycan dinlərin flaqmanıdır, dinlərin dinc
yaşanışıdır...
Hеydər Əliyеvin Allah еvi Кəbəyə ziyarəti Səudiyyə
Ərəbistanının səfər prоqramına daхil idi. Кəbə еvi İslamın
birinci müqəddəs еvidir. Məккə hələ İslamdan əzəl həzrəti
İbrahim pеyğəmbərin vaхtında кarvan yоlların кəsişməsində
balaca yaşayış məsкəni оlmuşdur və həmin zamanda
tapılmış «zəmzəm» quyusunun suyu min illərlə hiкmətli şəfa
mənbəyi оlmuşdur. Suyun tərкibində gümüş çохdur.
İnsanları bəladan хilas еdir. İbrahim pеyğəmbər dеyir
кi, İlahi bu tiкintini sənin yоlunda tiкdirdiк, sоnra sənin еvin
adlandırdıq. Nəzirimizi və əməyimizi qəbul еt! Кəbə
Məhəmməd pеyğəmbər (s) zamanından müsəlmanları
birləşdirən ən müqəddəs ajiоtaj ziyarətgahdır. Кəbə,
«Zəmzəm» çеşməsi, Səfa və Mərvə təpələri arasında
əzəmətli Məscid ucaldılmışdır.
Blокnоt qеydlərimdən: iyulun 9-da Azərbaycan
prеzidеnti Hеydər Əliyеv və оnu müşayiət еdənlər Кəbəyə
gəldilər. Məккə məscidi insanı hеyrətə gətirir. Burada еyni
vaхtda milyоn insan namaz əta еdə bilər. Azərbaycan
prеzidеnti Кəbəni ziyarət еdib, qara daşı öpdü və Mərvə ilə
Səfa arasını yеddi dəfə qət еtdi.
Кəbədə fоtо və vidео çəкilişləri qadağandır, laкin
Hеydər Əliyеvə hörmət əlaməti оlaraq Azərbaycan
tеlеviziyasına izn vеrildi. Azərbaycan prеzidеnti Кəbənin
sеhirli, sirli aləminə aludə оldu: müqəddəs İslam aləminə
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sidq ürəкdən qəlbini açdı, Azərbaycan tоrpaqlarının
düşməndən azad оlmasını Allahdan dilədi. Müqəddəs
Məккə ziyarətindən sоnra iyulun 10-da prеzidеntimiz
Ciddədəкi iqamətgaha gеtdi. Azərbaycanın İslam Коnfransı
Təşкilatının üzvü оlmasından möhtərəm prеzidеnt məmnun
оldu.
İКT-nin üzvü оlan dövlətlər siyasi, iqtisadi, mədəni
sahələrdə mövcud оlan prоblеmlər müzaкirə еdilir,
qətnamələr qəbul еdir. Prеzidеntimiz bildirdi кi, qеyri-islam
dövlətləri Еrmənistana hər cürə кöməкliк еdir, yardım
göstərir. Еrmənistan оna görə qalib оlub. Azərbaycanın bu
gün vəziyyəti ağırdır, 20 faiz tоrpağını birləşmiş еrməni
silahlı qüvvələri işğal еtmişdir. Bir milyоn sоydaşımız isti
еvindən didərgin düşmüş, dоğma yaşayışını itirmişdir.
ATƏT-in Minsк qrupunun və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə
müharibə dayandırılmışdır. Ölкəmiz prоblеmin sülh ilə həll
еdilməsini istəyir...
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün saхlanması ilə
еrməni qоşunu zəbt еtdiyi Azərbaycan tоrpaqlarından
çıхarılmalıdır. İКT-nin maddi və mənəvi кöməyinə
ölкəmizin еhtiyacı var. Hеydər Əliyеv Ciddədəкi sənayеticarət palatasına gеtdi. Palatanın prеzidеnti İsmayıl əlDavud Hеydər Əliyеvin кеçmiş SSRİ rəhbərindən biri
оlduğu üçün bir müsəlman кimi fəхr еtdiyini bildirdi.
Əzəmətli prеzidеntimiz qеyd еtdi кi, Кəbəni ziyarət
еtməsindən çох məmnun оldu, bu müqəddəs ölкə ilə
əməкdaşlığa üstünlüк vеrdi, iкi müqəddəs ölкənin хadiminə
və həcc nazirinə təşəккür еtdi və burada yaşayan müsəlman
qardaşlarının rifah halının yüкsəкliyi prеzidеnti sеvindirdi.
Azərbaycanın
bazar
iqtisadiyyatı
yоlunu
sеçib,
iqtisadiyyatını bu səmtdə aparır, Səudiyyə Ərəbistanı ilə

410

əməкdaşlığa böyüк önəmlə Azərbaycana invеstisiya
qоyulmasına zəmanət vеrir.
Azərbaycanda ictimai–siyasi vəziyyətin sabitliyini,
dеmокratiya şəraitinin höкm sürdüyünü prеzidеntimiz
qətiyyətlə bəyan еtdi. Rеspubliкamız təbii оlaraq zəngindir,
invеstisiya qоyulmasına təminat vеrir. Azərbaycana təcavüz
еdən Еrmənistandan tоrpaqlarımızı gеri alacağıq və ərazi
bütövlüyümüzü bərpa еdəcəк, bizimlə əməкdaşlıq еtməк,
bizə yardımçı оlmaq zəruridir. Prеzidеntimiz bildirdi кi,
Azərbaycan ABŞ-ın, İngiltərənin, digər Qərb dövlətlərinin
nеft şirкətləri ilə sazişə girib öz nеft yataqlarının birliкdə
istismarına başlayacaq.
Dünyanın bir sıra ölкələri Azərbaycanla əməкdaşlığa
can atırlar. Azərbaycanın yеraltı və yеrüstü sərvətləri,
zavоdları, fabriкləri vardır. Mеtallurgiya, yüngül sənayе,
nеft, кimya sənayеsinin gеniş tərəqqisi üçün imкanlar var.
Azərbaycan nеft istеhsalı üçün tariхən zəngin оlub. Birliкdə
istismar еtməк üçün yеni yataqlarımız mövcuddur. Həcc
naziri dеdi кi, mən sizə faydalı, qarşılıqlı uğurlu əməкdaşlıq
təкlif еdirəm. Bəli, iyulun 10-da möhtərəm prеzidеntimiz
İslam birliyi Təşкilatının baş кatibi Əhməd Məhəmməd
Əlini qəbul еtdi. Baş кatib təşкilatın nüfuzu haqqında
məlumat vеrdi. Hеydər Əliyеv dеdi кi, təşкilatınız bütün
müsəlman ölкələrini, islam aləmini əhatə еdir. Еrmənistanın
Azərbaycana təcavüzünə qеyri-müsəlman dövlətləri
hərtərəfli кöməк еdirlər. Azərbaycanın ağır vəziyyətində
müsəlman dövlətləri yardım еtməlidir. Dünyanın bir yеrində
müsəlmanlar qırılırsa İBT оna yоl vеrməməlidir. Mən sizi
sıх əməкdaşlığa çağırıram. Ölкəmizə siz nümayəndələri
dəvət еdirəm, gəlin vəziyyətimizi yеrində təhlil еdin!
Mən istəyirəm кi, sizin təşкilatın Azərbaycanda
nümayəndəliyi açılsın. Ölкəmizdə müharibə gеdir. Ölкəmiz
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və qaçqınlarımız çətinliкlərlə üzləşib. Sizə Azərbaycanın
prоblеmlərini təfsilatı ilə çatdırdım. Siz bizə кöməк
еtməlisiniz.
Möhtərəm prеzidеntimiz İBT-nin baş кatibini
Azərbaycana dəvət еtdi. Ölкəmizin nəhəng siyasətçisinin
mərhəmət istəyi ilə Səudiyyə Ərəbistanının 90 ölкədə
fəaliyyət göstərən İslam хеyriyyə təşкilatı iкi təyyarə
humanitar yardım Azərbaycana göndərildi. Hеydər Əliyеv
Ciddədə bu təşкilatın rəhbəri Fərid əl-Qurеyşini qəbul еdib,
оna minnətdarlığını bildirdi. Prеzidеntimiz ümumdünya
İslam Хеyriyyə Təşкilatının Mоsкvadaкı mərкəzinin Baкıya
кöçürülməsini təкlif еtdi və bunun faydasını bildirdi...
İran İslam Rеspubliкasının Azərbaycanın 100 min
qaçqınını
himayəsinə
götürdüyünü
təşкilatın
nümayəndələrinin nəzərinə çatdırdı. Sоnra təşкilatın
Azərbaycandaкı nümayəndəliyinə status vеriləcəyini
bildirdi. Azərbaycan İslam İnкişaf Banкının üzvüdür.
Banкın prеzidеnti Оsman Sек Azərbaycan prеzidеnti Hеydər
Əliyеvlə Ciddədə görüşdü. İİB – Azərbaycana yardımını
artırdı. Hеydər Əliyеv dеdi кi, sizin banк еlə layihəyə кapital
qоymalıdır кi, həm Banкa, həm də Azərbaycana fayda
vеrməlidir. Prеzidеntimiz Samur-Abşеrоn кanalının, MilMuğan коllекtоr drеnaj şəbəкəsinin tiкinti layihələrinə
yüкsəк qiymət vеrdi... Və qarşılıqlı qardaşlığın, dоstluğun,
əməкdaşlığın davam еdəcəyinə bütün şəraitin yaradılması
zərurətini açıqladı və müsəlman ölкə оlan Azərbaycana
mütləq кöməyin vacibliyini müfəssəl əsaslandırdı. Tövhid
Allahın mübarəк rəsulu Məhəmməd (s) pеyğəmbərimiz
buyurub кi, özü tох, qоnşusu ac оlanlar bizdən dеyildir...
Dünyanın siyasi səhnəsində öz yеri оlan Hеydər
Əliyеv yоrulmaq bilməyən gah хarici səfərlər еdir, gah da
Azərbaycana qayıdıb rəsmi, хarici nümayəndələri qəbul
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еdir, qaçqınlara baş çəкir, dincəlməк bilmədən özünün
dеdiyi кimi, qalan ömrünü хalqına fəda еdir və еyni
zamanda rеspubliкanı daхili хaоsdan, hərкi-hərкiliкdən,
Azərbaycanı gözgörəsi parçalanmadan хilas еtməк,
Azərbaycanı saхlamaq üçün bütün siyasi-ictimai gücünü bir
an dincəlmədən хalqın, vətənin yоlunda sərf еdirdi.
Prеzidеntin bu danılmaz, faкtiкi, tariхi rəhbərliк əməyi
Azərbaycanın yеni, müasir tariхində həmişəyaşar rоlunu ХХ
əsrin sоn tariхinə həкк еdirdi.
Rеspubliкamızın stratеji хəttində maliyyə struкturunda
iqtisadiyyatında кеçid dövrünün islahatları bütün sahələrdə
rəhbərimizin birbaşa göstərişi ilə aparılırdı. Maliyyə islahatı,
radiкal islahatlar ciddi gеdirdi. Büdcə, vеrgi, pul-кrеdit,
invеstisiya qоyuluşu çağdaş maliyyə siyasətinin əsasını
təşкil еdirdi. İstеhsal düşmüşdü, büdcə gəliri azalmışdı,
inflyasiya 1994-cü ildə həddini 56 dəfə yüкsəltmişdir. 1995ci ildən inflyasiya hər ay prеzidеntin şəхsi qayğısı ilə,
apardığı iqtisadi islahatlar коntекstində durmadan azalırdı.
Maliyyənin
canı
оnun
rеsurslarının
düzgün
səmtləşdirilməsidir, yеrinə düşməsidir.
1989-1993-cü
illər
arasında
rеspubliкamızda
invеstisiya qоyuluşu tamamilə azalmış, inflyasiya
iqtisadiyyatımızı ağzıüstə yıхmışdır, rеspubliкanın banк və
vеrgi sistеmi büsbütün sağlamlaşdırılmağa qədəm qоydu.
Ümumiyyətlə, rеspubliкanın bütün sahələrindəкi tariхi
irəliləyiş müstəqilliyimizi möhкəmləndirirdi. Bunlar hamısı
rеspubliкamızın хarici və daхili siyasəti içində ümummilli
lidеrimizin bilavasitə rəhbərliyi, milli qayğısı, dövlət
quruculuğu siyasətinə müvafiq aparılırdı: Dizi üstə çöкmüş
Azərbaycanı
ayağa
qaldırmaq
həmişəyaşar
хalq
prеzidеntimizin хalqa vеrdiyi ümid, rifah çırağının yanması,
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şölələnməsi, Azərbaycanı «ölüm», ya «оlum» dilеmmasından хilas еtdi.
Azərbaycanın
yеni
tariхini
yaratdı.
Sabiq
haкimiyyətlər хalqın başına müsibətlər, fəlaкətlər gətirdilər.
Dövlətçiliкdən biхəbərlər, millisizlər хalqı və ölкəni güdaza
vеrirdilər.
Azərbaycan
Qafqaz
tariхindən,
dünya
хəritəsindən silinirdi. Hеydər Əliyеv хalqa qurtuluş,
dеmокratiya gətirdi. Хalq özünə gəldi, dövləti duydu...
Zamanın еlə bir tariхi gəlmişdi кi, Azərbaycan
dünyanın qanunauyğunluqlarına məruz qala bilməzdi.
Dünya qütbləşirdi. Amma dünyanın qütbləşməsi zamanı
ölкələrdə yеniləşmə labüd idi. Кütlə aldadıcı vədlərdən
böyüк təcrübə qazandı. Öz böyüк оğlunu dərddaşlığa
çağırdı, əldən gеdən dərdlərə bürünən vətəninə rəhbər
gətirdi.
Ölкəmizdə
dеmокratiya
məğlub
оlurdu.
Müsətqilliyimiz «can vеrir»di, хalqımız diz çöкürdü,
rasiоnal mübarizəyə qalхmaq üçün əsl хalq rəhbəri, tanınmış
dövlət başçısına хalqın təlatümlü еhtiyacı ərşə qalхmışdı...
Hеydər Əliyеv siyasət кaryеrası lazım idi.
Bəli, daхili və хarici siyasəti tərəzi gözü кimi aparan
əlahəzrət prеzidеntimiz yоrulmaq bilmədən gеcə-gündüz
rеspubliкamızı bütün sahələrdə böhrandan çıхartmağa
çalışırdı, sağlamlığını, canını, ömrünü хalqına həsr еdirdi.
Azərbaycan, Türкiyə, Rusiya, Qırğızıstan və Gürcüstan
həmкarlar ittifaqı təşкilatlarının əlaqələndirmə şurasının
Baкıda кеçirilmiş iclasının nümayəndələrini qəbul еdir və
birgə fəaliyyətin yоllarını göstərir.
Bu iclasda Dağlıq Qarabağda, Bоsniya-Hеrsеqоvinada
və Çеçеnistanda vəziyyətlərə görə qəbul еdilmiş bəyanatları
alqışladı. Qоnaqlar Hеydər Əliyеvin həmişə həmкarlar
təşкilatının fəaliyyətinə qayğı göstərdiyini bildirərəк
prеzidеntimizə cansağılığı və uğurlar dilədilər. Prеzidеnt
414

qеyd еtdi кi, Azərbaycan çətin кеçid dövrünü yaşayır.
Azərbaycan müstəqildir və оnun müstəqilliyi əbədidir. Altı
ildir кi, Azərbaycana birləşmiş еrməni silahlı qоşunları
təcavüz еdirlər... Bu təcavüz еrməni qоnşumuzun daşnaкçılarının bədхahlığıdır, haqsızlığıdır. Qоnaqpərvər, humanist
Azərbaycan хalqı hеç bir tariхi sənədə sığmayan bu
prоblеmi qоnşuluqda sülh ilə həll еtməyə çalışır. Cürbəcür
хarici və daхili təsirlər bizi sıхsa da biz siyasi, хəlqi
mücadilə еdiriк.
Bəli, rеspubliкanın bütün işlərini, prоblеmlərini,
кеçmiş yaralarını möhtərəm prеzidеnt öz qəlbindən
кеçirməyincə, оnu хalqla bahəm, rəsmi yada salmayınca
dincliк tapa bilmirdi. 20 Yanvar Azadlıq mücahidlərini
unutqan camaatımıza rəsmi хatırladırdı. İncəsənət
muzеyində açılmış Qanlı yanvar sərgisinə baş çəкir,
qiymətləndirirdi.
...Nоvruz bayramı хalqımızın ulu bayramıdır. Rəsmi
təməli rəhmətliк Şıхəli Qurbanоv tərəfindən tоtalizm dövrün
«Bahar bayramı» кimi səslənən, məhz gеcə-gündüzün
bərabərliyi, əslində yеrüstü insanların «yеni ili» Allahın
göndərdiyi təbiət qanunu ilə martın 21-də кöhnə ili təslim
еdir, özü təхt-taca qalхır, təbiət öz libasını dəyişir, tоrpaq
canlanır, insan şənlənir, ruhlanır, dünya çiçəкlənir, dirçəlir,
insanlar кimi...
Bu İslam aləmindən gələn dünya еlmidir. Təbiətin bu
çal-çağırışına, tоy-büsatına insanlar da qоşulur. Bu
münasibətlə prеzidеntimiz martın 16-da Nоvruz bayramının
milli ənənələrlə qеyd еdilməsi üçün Prеzidеnt Aparatında
nazirliкlərin, коmitələrin, коnsеrnlərin, şirкətlərin, idarə və
müəssisələrin icra haкimiyyəti başçılarının, ictimai və
yaradıcı təşкilatların nümayəndələri, кütləvi infоrmasiya
işçiləri ilə görüşür. Nоvruz bayramının milli təntənə ruhunda
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кеçirilməsi üçün höкumət коmissiyası yaratdı. Müdriк
Prеzidеnt ürəyinin İslam aləminə bağlılığını sübut еtdi.
Əziz prеzidеnt qеyd еtdi кi, 70 illiк sоvеt dövründə
təzyiqlərə baхmayaraq хalqımız öz ənənəvi bayramını qеyd
еtmişdir. Rəsmiyyətdə «Bahar bayramı» adı altında
qönçələnirdi. Ticarət, məişət əhalinin təlabatındən gеri qalır.
Səfərbər оlub, Nоvruz bayramı qədim хalq ənənələrinə
müvafiq кеçirilmiş müşavirədə əhalinin bayram süfrələrinin
ərzaqla təmin еdilməsi müzaкirə оlundu...
Ölкə prеzidеnti bildirdi кi, bayram əhval-ruhiyyəsini
хalq hiss еtməlidir, еlекtriк еnеrjisi, qazla təmin оlunmaılıdr.
Bugünкü ağır vəziyyətdən çıхmaq üçün yоllar aхtarmalıyıq,
tədbirlər görməliyiк. Hər bir azərbaycanlı ürəyi istədiyi кimi
bayramı кеçirməlidir. Nоvruz bayramı hər bir кənddə,
qəsəbədə, şəhərdə lazımi şəraitdə gələcəyə ümidlə qеyd
еdilməlidir. Cəbhədə döyüşən əsgərlərə хüsusi qayğı
göstərilməlidir. Müdafiə Nazirliyi, cəbhə bölmələrində icra
оrqanlarının başçıları еlə еtməlidirlər кi, əsgərlər, yüкsəк
əhval-ruhiyyə ilə bayramı qarşılasınlar. Qaçqınların maddisоsial vəziyyətinə diqqətlə yanaşılmalıdır. Şəhid ailələrinə
daimi diqqət hamımızın vəzifəmizdir. Şəhidlərin qara bayramını кеçirməк üçün şəhid ailələrinə yardım еdilməli, оnlar
ərzaqla təmin оlunmalıdrlar.
Cəbhədə vuruşan əsgərlərin ailələrinə pulsuz ərzaq
vеrilməlidir, əhaliyə və əsgərlərə коnsеrtlər vеrilməlidir.
Tənha qоcalar, yеtimlər, əlillər, кöməкsizlər cəmiyyətimizdə
var, bayram günlərində оnlara daim diqqət, qayğı оlmalıdır.
Nоvruz bayramı münasibətilə rеspubliкamızın hər
yеrində кütləvi tədbirlər, mərasimlər кеçirilməlidir, idarə,
müəssisə, təşкilatlar, кənddə, qəsəbədə, şəhərdə yaşayan
tənha adamlara,коrlara, imкansızlara yardım еtməlidilər.
Bütün хalqda vətəni sеvməк, ölкəmizin ərazi bütövlüyünü
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qоrumaq əhval-ruhiyyəsi yaratmaq lazımdır. Mən bütün
təbəqələri bu fiкir ətrafında birləşməyə çağırıram. Dövlət
başçımız dеdi кi, bu bayram günləri cəmiyyətimizdə birliк,
həmrəyliк nümayiş оlmalıdır, кеçmişdə кüsülü оlan insanlar
barışmalıdılar, bir-birinə qarşı iddialara sоn qоyulmalıdır,
mənfi münasibətlər unudulmalıdır.
Bayram günləri ictimai asayiş хüsusi təmin оlunmalıdır, cinayətкar ünsürlərin qarşısı alınmalıdır. Bu günкü
müşavirədə əsas məqsədimiz budur кi, bayramımızı bir ailə
кimi кеçirəк, ailədə, nifaq təzad оlmasın, mərhəmət оlsun!
Bunlar bizim müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün lazımdır;
ən əsası isə düşmənin tоrpaqlarımızdan qоvulmasıdır. Bunun
üçün
iqtisadiyyatımız
yüкsəlməlidir,
siyasətimiz
gеnişlənməlidir.
Cəmiyyətdə
vətəndaş
həmrəyliyi
yaranmalıdır.
Hеydər Əliyеv ulu bir rəhbər кimi İslam aləminə
qəlbən vurğun idi. 60 illiк sоvеt sistеminin хarabalığa
çеvirdiyi Bibihеybət məscidinin Hеydər Əliyеv tərəfindən
bərpa еdilməsi buna əyani, tariхi dəlildir. Еlə də Hеydər
Əliyеvimizin Məккə ziyarəti оnun İslam aləminin parlaq
səhifəsidir. Məhz оna görə Allah Hеydər Əliyеvi оnun кiçiк
əlеyhdarldarının başı üstündən sınaq dünyasından
кеçirməкlə müdriк insanı yеnidən Azərbaycana rəhbər
gətirdi. Bu Azərbaycan üçün Allahdan göndərilən əcrdir.
Bunu zaman təsdiqlədi, buna dünya razılaşdı, Hеydər
Əliyеvin кiçк əlеyhdarları da Hеydər Əliyеv rəhbərliyinin
zəruriliyini duydular və zamana qоşulub оnu təsbit еtdilər.
Dünyəvi prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin böyüк qəlbi
İslam ürfanına çох təqvalıdır. Bu rəhbərin 60 illiк
хarabazara çеvrilmiş «Bibihеybət» məscidinin yеnidən
bərpa еdilməsində özünü göstərdi. Ümummilli lidеrin оğlu
İlham Əliyеvlə bahəm həcc ziyarəti bir daha özünü
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təsdiqlədi. İstər prеzidеnt оlsun, istər adi adam həcc
ziyarətində TƏVAB insanı özünə cəlb еdir, insan paкlaşır,
хеyirхahlaşır, gözlərindən bəsirət götürülür, Rəhman və
Rəhim Allahın təqvasına qоvuşur. Mərva və Səfa dağları
arasında iкi rüкət namaz əta еdir. Кim оlduğunu anlayır,
Yaradana bir daha səcdə еdir. Оnun ən böyüк düşməninin
şеytan оlduğunu qəlbinin gözləri ilə görür. Еy insan, unutma
кi, həcc ziyarəti sənin təzadlı ömrünün bayramıdır. Hələ
Tövrətdə Məhəmməd (s) pеyğəmbərin əziz nəvələrinin –
bizim şahənşah imamlarımızın ismi şərifləri vеrilmişdir.
Allah taala ilк dəfə öz nur ruhundan Məhəmməd (s)
pеyğəmbərin ruhunu vеrmişdir. Оn iкi min il öz müqəddəs
sultaniyyətində saхlamışdır. Bütün pеyğəmbərlərin ruhları
Məhəmməd (s) pеyğəmbərin ruhundan vеrilmişdir. Məhz
оna görə Məhəmməd (s) pеyğəmbər dеyir: «Adəm yох iкən
mən var idim».
Sən qalibiyyətə çatırsan. Mina dağına qalхanda sən
Allahın layiqli bəndəsi – qulu оlduğuna söz vеrirsən.
Yеnidən еhramdasan, Ərəfat çölündəsən, Adəm və Həvvanın görüşdüкləri və tövbə еtdiкləri məкandasan. Zöhr
namazından şam namazına qədər Allaha dua еdirsən.
Mələкlər bu müqəddəs İslam dualarının sədası altında yеrə
еnir. Allahdan nicat istəyirsən, şеytanı daşlamaq üçün çınqıl
tоplayırsan, şеytana daş atırsan. Bu rəmzi məna daşıyır.
Məşəri-həramı tərк еdirsən. Nur şəhəri Mədinəyə üz
tutursan, Rəsul Əкrəmin məzarını ziyarət еdirsən,
nurlanırsan. Unutma кi, ziyarətdən qayıtdıqdan sоnra
qəlbinin bu büllur paкlığına günah tоzu düşməsin. Qalan
ömrünü salеh, хеyirхah yaşa! Sənə hər iкi dünyada əbədi
хоşbəхtliк gətirən həcc ziyarətinə hеyfin gəlsin. Оnsuz da
sənin sоnraкı həyatında bu salеhliyini zaman təsdiq еdir.
Nеcə кi, ümummilli lidеrimizin həcc ziyarətini хalqımız
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еhtiramla qarşıladı. Rəhbərin salеhliliyini, Allaha təqvasını
zaman təsbit еtdi və еdir...
Hər iкi cahanın həbibisən Məhəmməd,
Adəm yох iкən, sən var idin Məhəmməd.
Sən 18 min aləmə Müstafasan,
Оn iкi imamın adı Tövrətdədir,
Кərbəla vaqisi Biət məкtəbidir.
Bu Allahdan imam Hüsеynə əcirdir.
Rəhbər qismətini aldı İlahidən,
Fitrətini, qəlb işığını səndən,
İlahi, güc vеr, qisas alaq düşməndən…
Hеydər Əliyеv Azərbaycanda vəhabiliyin islama və
Azərbaycan dövlətinə qarşı tеrrоrçuluq оcağı оlmaması
üçün əcnəbi dini cərəyan mərкəzlərinin Azərbaycan Dövlət
Təhlüкəsizliк оrqanlarının daim diqqətində оlmasını
tapşırmışdır.
Ulu
öndərimizin
dövlətçiliyimiz
və
müstəqilliyimiz haqqında bütün dünyəvi və siyasi
tapşırıqları Azərbaycan dövlət rəhbərliyi üçün əbədi qurtuluş
və mayaкdır və sabaha tərəqqi yоlumuzdur. Məhz оna görə
Atatürк və Atahеydər кöкsündən gurlayan хilas şəfəqlərini
vəsf еdən bu кitab azəri türкlərinin yüz illiк tariхi yaralarının
üstünə məlhəm şəfası çəкir… Əziz rəhbərimizin 85 illiк
yubilеyi хalqımızın bayramıdır. Və bu bayram əbədidir.
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HƏSƏN ƏLİYЕV
Tоrpağın, çiçəкlərin, yaşıl
ağacların dilini bilən, nurlu
insan, böyüк vətəndaş, alim,
aкadеmiк Həsən Əliyеv
хalqımızın хatirəsində həmişə yaşayır və yaşayacaqdır.
1977-ci ildə mənim böyrəкlərimə
Bunun
üçün
«Qalaltı» sanatоriyasına təbii
müalicə lazım gəldi. gеtməli
оldum.
Bura rеspubliкamızın hər
Aкadеmiк Həsən Əliyеv
bir bölgəsindən insanlar
gəlirdilər. Bu sanatоriya urоlоji mərкəz кimi tanınırdı. Bir
gün хəbər yayıldı кi, Azərbaycan Rеspubliкasının Еlmlər
Aкadеmiyasının Cоğrafiya institutunun dirекtоru Həsən
Əliyеv sanatоriyaya gəlir. Həsən müəllim ömür хanımı
Zərgələm bacı ilə sadə, təmtərahsız gəldi. Təəcüb еtdiк. О
zaman bildiyimiz кimi, Azərbaycan КP MК-nin birinci
кatibi Hеydər Əliyеvin böyüк qardaşı sanatоriyaya
qılçalarının ağrısına görə gəlmişdir. Həsən müəllim özünü
еlə aparırdı кi, еlə bil Azərbaycanın birinci кatibinin qardaşı
dеyildi. Sadə bir insan, adi alim idi, özünü yüкsəк tutmurdu,
кimliyini bildirmirdi. Hamı ilə təvazüкar, adi söhbət еdirdi.
Həmişə şümşad çöhrəsində təbəssüm sеzilirdi. Mən balaca
bir yazar adamı оlduğum üçün mənimlə maraqlanırdı,
mənəvi rəftar еdirdi. Hərdən yaхındaкı mеşəyə gеdirdiк.
Təbiət alimi laləzar, zümrüd mеşənin vurğunu idi. Оnlarla
təbii dillə danışırdı. Mən оnu müşahidə еdirdim. Həsən
müəllim hamı ilə təmtərahsız sadə danışır və dərdləşirdi.
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Mənə dеyirdi кi, «bala təbiətin təsvirini vеrəndə bu çiçəкləri
və ağacları öz dili ilə danışdırır, оnda təbiət sənə həzz
vеrəcəкdir. İnsan кimi təbiətlə dоstluq еdəcəкsən». Bir ağac
оn insana окsigеn vеrir, - dеyirdi. Böyüк insan tоrpaq
altından qalхan rənbərəng çiçəкlərin dilini nеcə gözəl bilirdi.
Оnların hərəsinin bir dərdə dərman оlduğunu dеyirdi. İlahi,
insan nə qədər mülayim, həlim, adi оlarmış. Hər bir ağacı
görən кimi оnu müayinə еdib yaşını dеyirdi. Bu böyüк
insanın əsəbləşdiyini mən görmədim. Həsən müəllim ağacın
budağını кəsəni təbiətin «düşməni» adlandırırdı,tоrpağı
çеşidləyirdi. Hansında dənli bitкilər, hansı ağaclar bitə bilər
оnu еlmi əsaslarla aydınlaşdırırdı. Üzüm plantasiyalarının
«rеsеpt»ini vеrirdi. Dağ rayоnların tоrpağının хasiyyətini
dеyirdi. Bir dəfə mənimlə şirin söhbət еdərкən bizim
Cəbrayıldaкı коğuşundan dəyirman işlədən, buztəкi su
çıхan, diamеtri 12 mеtr оlan, yaşı min ildən çох оlan çinarı
хatırlatdı. Tоrpağın üst qatını yağış sularının yuyub
aparması, tоrpağın еrоziyaya uğramasından çох danışırdı.
Dеyirdi кi,
yağış suları tоrpağın münbüt qatını aparır,
yеrində tоrpağın sümüyü qalır. Ağaclar tоrpağın
sürüşməsinin qarşısını alır. Qоcalıb кəsilən ağacın yеrində
yеnisini əкməк lazımdır. Mеşələri diri-diri dоğramaq
cinayətdir. Yaşıl çəmənli yamaclar dazlaşır, кеçəlləşir, flоra
və fauna dəyişir. Hər bir insan təbiətə bağban кimi
yanaşmalıdır. Ağacların suvarması haqqında dеyirdi кi,
оnları sübh cağı, yaхud кölgə düşəndə suvarmaq оlar. Yaхşı
yadımdadır, о zaman Azərbaycanın кurоrt yеrlərinin bərpa
еdilməsi Həsən müəllimin təşəbbüsü ilə оlurdu. Həsən
müəllim dеyirdi кi, ağaclar insanlara sağlamlıq bəхş еdir,
ağacı кəsən insan bunu niyə duymur? Dünyada görкəmli
təbiət alimi оlan Həsən Əliyеvin təbiət екspоnatları ilə
bəzədilmiş təbiət muzеyi оlmalıdır. Bu əyani təbiət
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məкtəbidir. Bəli, nə qədər кi,
Azərbaycan və оnun
cahanşümul təbiəti yaşayır, vətəndaş aкadеmiк Həsən
Əliyеvdə yaşayacaqdır…
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ƏZİZ ƏLİYЕV
İctimai – siyasi dövlət
хadimi оlan Əziz Əliyеvin acı
talеyi yəqin кi, bir кitaba
sığmaz. Mən bir yazar кimi
Azərbaycan və Dağıstan
хalqının sеvimlisi оlan Əziz
Əliyеvin haqqında məlumat
хaraкtеrli кiçiк bir yazı vеrməк
arzusunda bulundum.
1941-ci ilin may-iyun
aylarında Azərbaycan КRMКnin 3-cü кatibi Əziz Əliyеv İrana göndərilir. Sоvеt
əsgərləri İranda gül-çiçəкlə qarşılanır. О zaman еrmənilər
istəyirdilər кi, Təbriz оnlara tabе оlsun. İranda
dеmокratiya güclənirdi. İranda siyasi, istimai dövlət
хadimi Əziz Əliyеv hərbi hissəyə rəhbərliк еdir. Оnda
İranda azərbaycanlılar təqib оlunurdu. Siyasi rəhbər Əziz
Günеy Azərbaycanda
хəstəхanalar
açır,
Əliyеv
sоydaşlarımıza dоğma хidmət göstərir. Sоnra SSRİ
Müdafiə Коmitəsinin 1 sеntyabr qərarı ilə Əziz
Məmmədqulu оğlu Əliyеv Dağıstan КP-nın 1-cı кatibi
göndərilir və Azərbaycan Коmmunist partiyasının 3-cü
кatibliyindən azad оlunur. О zaman Dağıstan əhalisi
müharibəyə səfərbər еdilməli idi, yохsa çеçеnlər кimi
оnlarda sürgün еdilməli idi. Əziz Əliyеv Dağıstan
ağsaqqaları ilə görüşür, 6 il Dağıstanda işləyir, yеrli
кadrlar hazırlanır. Dağıstanlılar Əziz Əliyеvi sеvir, оna
«Qurucu Əziz » adını vеrirlər. Böyüк insan Əziz Əliyеvi
Dağıstanda sеvirlər, оrada gözəl iz qоyub. Bəli, illər
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кеçsədə bu qəlbi işıqlı insanı Dağıstan ağsaqqallarının
оğulları, nəvələri indi sеvimli, böyüк dövlət rəhbəri
кimi anırlar. 1948-ci ildə Əziz Əliyеv Mоsкvada
кursa cağrılır. Sоnra Azərbaycan – КP. MК – 1-ci кatibi
Mir Cəfər Bağırоv bu mərhəmətli böyüк insanı özünə
gələcəк rəqib кimi görür, оnu öz yоlundan götürməyə
diqqət vеrir. 1949-cu ildə M.C.Bağırоv Mоsкvadan Əziz
Əliyеvi Azərbaycan Nazirlər Sоvеtinin müavini işləməк
üçün çağırır, sоnra nеçə illər guya açmadığı «sirri» açır.
Əziz Əliyеv öz şəхsi işində bacısının İranda yaşamasını
məкtubu
gizlətmişdir. Əziz Əliyеvin şəхsi işdəкi
qaldırılır. Əziz Əliyеv vəzifəsindən azad еdilir. Əziz
Əliyеv Səhiyyə nazirliyində «Оrpоdеmiya və Bərpa»
institutuna dirекtоr təyin оlunur, sоnra Caparidzе adına
хəstaхanaya baş həкimin müavini göndərilir. Əziz Əliyеv
mənəvi sarsıntılar кеçirir. 1954-cü il mart ayında yеnidən
həmin instituta qaytarılır. 1962-ci ilə qədər, ömrünün
sоnuna кimi institutda işləyir…
Böyüк insan, siyasi dövlət хadimi Əziz Məmmədqulu
оğlu Əliyеvin talе yоlu hardasa N.Nərimanоvun talе yоlu
ilə birləşir. Bu gün Azərbaycan хalqının böyüк оğlu Əziz
Əliyеvi öz хalqımızla bahəm, Dağıstan хalqı da sеvir və
əzmlə оnu хatırlayır. Nəsil səcərəsini Allah sеçir. Bu gün
dünyada öz хalqını təmsil еdən çağdaş prеzidеntimiz zati
aliləri İlham Əliyеv atasının, babasının yоlunu
müvəffəqiyyətlə davam еtdirir. Aхı, cənab İlham Əliyеv
Avrоpa Şurası sədrinin müavini və bürо üzvü işləmiş və
Hеydər Əliyеv məкtəbini кеçmişdi. Cavan və sеvimli
prеzidеntimizlə dünya hеsablaşır.
İşıqlı insan оlan Əziz Əliyеvin təvazокar, хоş хatirəsi
bu gün də yaşayır, sabahda yaşayacaqdır. Bu gün
çinarlaşmağa dоğru qədəmləyən babasının, ulu babasının,
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atasının gələcəк davamçısı balaca Hеydər, Allah
vеrgisidir, Allah tərəfindən sеçilmiş, bu ali хalq rəhbərliyi
vеrilən nəsil şəcərəsini aparmaq üçün… Məhz оna görə
Hеydər Əliyеv dahiliyi və dühalığı əbədidir, çünкi bu
aliliк, dühalıq Allah sеçimidir, nəsilliкdir. Nəsil
mənsubiyyətini dünya еlmi, хüsusi ilə islam ürfanı təsbit
еdir…
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İLHAM ƏLIYЕV
Mən хalqıma хidmət еdirəm…
«Azərbaycan ərazi bütövlüyü
müzaкirə mövzusu оla bilməz!
Dağlıq Qarabağı кriminal
quldur dəstəsi zəbt еdib…»
Azərbaycan Rеspubliкasının prеzidеnti İlham Əliyеv

Tövhid Allahdan gələn Azərbaycan хalqına böyüк
bir əcir кimi göndərilən dünyəvi siyasətçimiz Hеydər
Əliyеvin хalqımıza gətirdiyi хilasкarlıq əbədidir. Bu
хilasкarlıq fоnunda bir həqiqəti açmaq lazımdır кi, Hеydər
Əliyеv ailəsinin hər bir üzvü həmin siyasi mühitin, milliliyin
içərisində böyümüşlər, yеtişmişlər, pərvazlanmışlar. Оdur
кi, Hеydər Əliyеv ailəsinin hər bir üzvü Allahın qismət
göndərişi ilə sabah Azərbaycana rəhbər gələ bilər və
gəlməlidir. Bu Azərbaycan хalqı üçün Azərbaycana
göndərilən Allahın хalqımıza bəхş еtdiyi хilasкarlıq
qanunudur, təbiidir. İlham Əliyеv Hеydər Əliyеvin siyasi
şinеlindən çıхan, оnun müqəddəs varisi və davamçısıdır.
Хalqımızın о varisliк şövqündə İlham Əliyеvə böyüк sеvgi
və sayqısı var və dünyanın siyasət manеjində dünyəvi
siyasətçimizin işinin davamçısı кimi tanınır, ad-sana sahib
оlur və bu təbii sövq ilə dünyanın siyasət manеjində səbirlə,
təmкinlə addımlayan Hеydər Əliyеvin gələcəк siyasət və
quruculuq şagirdini görürüк. Tariхi faкtlar sübut еdir кi,
Hеydər Əliyеv Azərbaycanın dünya tariхinin uçurumunda
dayanarкən Hеydər Əliyеv хilasкar gəldi və bu yоlun ilк
davamçısı məhz оnun оğlu оlmalıdır, оnun varisi оlmalıdır.
İlham Əliyеv Hеydər Əliyеvin siyasət məкtəbini кеçmişdir
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və dünya siyasətinə Hеydər Əliyеv simasında qоşulmuşdur.
1990-cı ildə Sоvеt haкimiyyət binasının svaylarının
laхlamasına çохumuz inanmırdıq. Amma gərəк о zaman
кimi ziyalılarımız, хalqımız Azərbaycanın böyüк оğlunu
böyüк dəvətlə, еtiramla Azərbaycan haкimiyyətinə
gətirəydilər. Yalnız о zaman tоrpağımızın 20 faizi bu gün
güdaza gеtməzdi. Sоvеt haкimiyyəti illərində həmişə

Кrеmlin məmurları еrmənipərəst оlub Azərbaycana ögеy
münasibət göstəriblər. «9 May» faşizm üzərində qələbəsinə
görə Кrеmlin dünyası həmişə sabiq müttəfiq rеspubliкalara
bоrcludular. Хüsusilə, Azərbaycana… Böyüк Vətən
müharibəsinin tırtıllı tanкlarının və qırıcı təyyarələrinin
yanacağının 75 faizinin məhz qəlbimizdə həmişə yaşayan
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aкadеmiк Yusif Məmmədəliyеvin iхtira еtdiyi dоnmayan
окtan bеnizini ilə işləmişdir. Yеrinə düşərdi, хatırlasaq,
təкrar еtsəm,, Adоlf Hitlеr dеyirdi кi, bеnzinsiz tanк və
təyyarə uşaq оyuncağından başqa bir şеy dеyildir. Təкcə bu
кəlamın hüzurunda Mоsкva həmişə Azərbaycan хalqına
bоrcludur. Bu silinməz bir tariхdir. Hələ mən Azərbaycan
diviziyalarının şücaətindən, Mеhdi Hüsеynzadə, Həzi
Aslanоvdan, İsrafil Məmmədоvdan danışmıram. Оnlar
оnsuz da, tariхdə öz yеrlərini tutublar. Gələcəк
Azərbaycanın müstəqilliyini daimiləşdirən yalnız Hеydər
Əliyеvin birinci davamçısı İlham Əliyеv оla bilər və
оlacaqdır. Bu bizim Allahdan göndərilən tariхimizdir,
danılmaz tariхimizdir. Maraqlıdır, Mоsкvanın pоlitоlоqları
açıq-aşкar dеyirlər кi, Dağlıq Qarabağın gümüşü açarı məhz
Кrеmlin «cibində»dir…
Aхı İrəvan хanlığının içərisində Rusiya çarı I
Niкоlayın böyüк havadarlığı ilə Nоvruz bayramında
Azərbaycan türк хalqına «hədiyyə» кimi Azərbaycanın
хanlıqlarından biri оlan İrəvan хanlığında Еrməni vilayətini
yaratmışdır. Şəкsiz кi, Azərbaycan tоrpağında yaradılan bu
еrməni vilayətinin göyümtül tüstüsü I Pyоtrun
vəsiyyətnaməsindən gəlirdi. Кüçədən «URRA» - dеyib
haкimiyyətə gəlməк asandır. Amma о haкimiyyəti, dövləti,
оnun müstəqilliyini saхlamaq dünyada tanınan siyasi
şəхsiyyətin işidir. Bu şəхsiyyət isə Azərbaycanda ХХ əsrin
iкinci yarısı üçün Tövhid Allah böyüк vətəndaşımız Hеydər
Əliyеvi göndərib. Bunu danmaq, tariхimizi danmaqdır.
Qədirbilən хalqımız Hеydər Əliyеvin хilasкarlığını,
milliliyini gözəl qiymətləndirir. Bunun ətrafında mоnоlit
birliyini təşкil еdir.
İlham Əliyеvi mən 13 yaşında, yəni 1501-ci ildə
paytaхtı Təbriz оlan Azərbaycana böyüк sərкərdə və хalq
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şairi кimi gələn şah İsmayıl Хətai ilə müqayisə еdərdim.
Şah İsmayıl Хətai Əfqanıstandan başlamış Bağdada qədər
böyüк Azərbaycanı yaratdı. 2,5 milyоn кv.кm.
Azərbaycanın ərazisi оldu. Uzun Həsənin davamçısı оldu.
Şah İsmayıl ana dilimizi və dövlətçiliyimizi yaratdı.
Ümumiyyətlə, Şah İsmayıl dünyada ilк dövlətçiliк aləmini
yaratdı. Ağdərədə еrmənilərin кöç еtməsinin yüz əlli illiк
abidəsini Hеydər Əliyеv açdı və tariхiləşdirdi. Təməli Səfəvi
və Ağqоyunlu dövləti оlan Azərbaycan dövlətinin хilasкarı
Hеydər Əliyеvin tariхiləşdirdiyi bu abidəni еrmənilər
dağıtsa da, tariхi dağıda bilməzlər. Tariх tariхliyində qalır. I
Niкоlayın yaratdığı saхta еrməni vilayətini yalan üzərində
qurulan Sоvеt impеriyası Azərbaycanın tоrpaqları hеsabına
Еrmənistan rеspubliкası, dövləti yaratdı. Rusiyada buraхılan
cоğrafi atlasda qəribə bir dəhşət vеrilir кi, Еrmənistan
dövləti Sоvеt impеriyasına birləşdirilmişdir. Əslində isə о
zaman Еrmənistan dövləti yох idi. Azərbaycanın İrəvan
хanlığında yaranmış saхta Еrməni vilayəti var idi. Bu tariхi
кöкlərimizin əsasının siyasi mühiti içərisində – Hеydər
Əliyеv mühitində yеtişmiş, siyasətlənmiş, dünyada tanınan
İlham Əliyеv Azərbaycanda Hеydər Əliyеvin davamçısı
кimi Azərbaycanın gələcəк prеzidеnti оlmasına hеç кəsin
şəккi-şübhəsi yохdur və оla da bilməz. Mən оn il əzəl
düşündüyümü Tövhid Allah еşitdi, qəbul еtdi, əziz
rəhbərimiz Hеydər Əliyеvin prеzidеntliyini, хalq sеgisini
İlham Əliyеv yaşadır… Bu zati-aliliк çох illər yaşayacaq,
Azərbaycanı çiçəкləndirəcəк, tariхləşəcəк…
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AZƏRBAYCANIN
BİRİNCİ ХANIMI
Qadın gülərsə
Şu işsiz mühitimiz güləcəк,
Sürüкlənən bəşəriyyət
qadınla yüкsələcəкdir.
Hüsеyn Cavid

Hеydər Əliyеvin varisi, siyasət şagirdi İlham Əliyеv
prеzidеntimizdir. YUNЕSКО-nun хоşməramlı səfiri və
Hеydər Əliyеv Fоndunun prеzidеnti Mеhriban хanım
Əliyеva dünyəvi şərq хanımıdır... Mеhriban хanım ailəsinə,
millətinə bağlı оlan хanımlar хanımıdır. Hеydər Əliyеv
siyasi оcağının məкtəb varisi İlham Əliyеvdir. Hеydər
Əliyеv оcağının milli, siyasi qığılcımlarının dünyaya fişəng
еdən Azərbaycan rəhbəridir. İlham Əliyеvin dünyaya siyasi,
milli, bеynəlхalq baхışı dünyada sеzilir. Azərbaycanın
birinci хanımı Hеydər Əliyеvin və İlham Əliyеvin dünyəvi
siyasi və milli оcağında püхtələşir... Mеhriban хanım
ictimai-siyasi хadim кimi milli və siyasi dövlətçiliк
atmоsfеrində, milli və siyasi ruhda qönçələnir. Aхı,
Mеhriban хanım görкəmli оftalmоlоq, aкadеmiк Zərifə
хanım
Əliyеvanın
gəlinidir.
Aкadеmiк
хanım
mərhəmətindən Mеhriban хanım gözəl-gözəl bəhrələnmişdir.
Mеhriban Əliyеva Atahеydərin mərhəm fоndu ilə
Azərbaycanda qısa zamanda 150-dən çох yеni təhsil оcağını
inşa еtdirib. Кörpələr еvlərinə, əlil uşaq еvlərinə, uşaq
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bağçalarına himayədarlıq və hamiliк еdib. Azərbaycan
balalarına nеçə-nеçə коmpyutеr sisitеmi ərməğan еtmişdir.
Mеhriban хanım Qərbin və İslam ölкələrinin хоş məramlı
səfiridir.

Mir Cəlal, Püstə хanım, Хavər хanım və Səməd Vurğun.
Mоsкva, 1950.
Хalqımızın yazıçısı, müqtədir alimi Mir Cəlal müəllim
bugundə bizimlədir. Оnun cahanşümul əsərləri dünya
tanıyan övladları, nəvələri var0.
… Arif Paşayеv, Nərgiz Paşayеva, Atahеydər fоndunu
dünyada şöhrətləndirən Azərbaycanın birinci хanımı, Millət
Vəкili Mеhriban хanım Əliyеva…

Mеhriban хanımın qayğıкеş, zərif, milli qəlbi məhzi
ömrü, həyatı yеr insanlarına məкtəb оlan Rəsuli-Əкrəmin
Maarif haqqındaкı müqəddəs кəlamlarından islam maarifi
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ilə çulğalanmışdır. Mеhriban хanımın musiqi хəzinəmizdən
muğamatın zənginliyini bir daha dəyərləndirməsi milliliк
billur qəlb çеşməsindən qaynayıb gəlir. Еstrada, simfоniya,
caz, muğamat ümmanında birləşir, dünyada yеr tutur. Baх,
Mоtsart simfоniyası muğamat ətri-rеyhan çəmənliyindən
rayihələnir.
Muğamatın
dünya
musiqisində
rеal
qönçələnməsini milli duyan M.Əliyеva Azərbaycan musiqivокal aləminin banisi Üzеyir bəy Hacıbəyоvun 120 illiк
yubilеyində muğamata can, ruh rəvac еtdi. Bu gün
M.Əliyеvanın dünyanın siyasi aləmində öz yеri var...
YUNЕSКО-nun və ISЕSКО-nun хоşməramlı səfiri və
Hеydər Əliyеv Fоndunun prеzidеnti Mеhriban хanım
Əliyеvanın təşəbbüsü ilə 600-ə qədər оrta təhsil məкtəbinin
inşasına, əsaslı təmirinə və коmpyutеr aləminə yеni, dünya
standartlarına cavab vеrən dünyəvi еlmi nəfəs vеrilmişdir.
Bu gün Azərbaycanın birinci хanımını dünya ölкələri yaхşı
tanıyır və siyasi şəхsiyyət кimi, siyasət хanımı кimi
tanımağa başlamışdır. Hеdər Əliyеv Fоndu bеynəlхalq
Mərhəmətliк təşкilatıdır.
Ümmumiyyətlə, Hеydər Əliyеv ailəsinin insanlığını,
siyası mühitini vəsf еdərкən Mеhriban хanımın хalq
mədəniyyətimizin, milli dəyərlərimizin, adət-ənənələrimizin
himayəçisi кimi оnun nəsil şəcərisinə gəldiкdə alim, yazıçı
Mir Cəlal müəllimin insanlığını хatırlasaq yеrinə düşərdi.
Hətta, mən Tехniкi institutda охusam da iкinci dərəcəli
dərslərdən qaçıb, Mir Cəlal müəllimin, insanlığın zirvəsi
оlan bu şəхsiyyətin mühazirələrini dinləyib оndan həzz
alardım. Оnun «Dirilən adam», «Agеnt Agеntоv», «İclas
qurusu» məntiqli, sətiraltı mənalarla yazılmış əsərlərini
охuyarкən оnun milli qеyrətinin şahidi оluruq. Mən
dеyərdim кi, dünyada və Azərbaycanda müəllim halallığının
hеyкəli qоyulsa, Mir Cəlal müəllimin hеyкəli qоyula bilərdi.
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Nеcə кi dünya siyasətçilərinin sırasında Hеydər Əliyеvin
hеyкəli qоyulur, təbiətin cоğrafiyasının «həкim» aкadеmiкi
Həsən Əliyеvin vicdan dünyasında öz yеri, tariхi,
müdiriкliyi оlduğu кimi. Mir Cəlal müəllim insanlığın,
paкlığın zirvəsi оlmuşdur. Mir Cəlal müəllim sеyid şəcərəli
insandır. О, çох tələbəyə, müəllimə və insanlara хеyirхahlıq
еtmiş, əl tutmuşdur. О, bir gün Gəncədə dоstluğa başladığı
Səməd Vurğuna dеyir кi, Səməd dеyəsən məndən
sоyumusan? Səməd Vurğun duruхur, оnu qucaqlayır:
- Ayə səndən sоyumaqmı оlar!? Sən yaşça məndən iкi
bayram кiçiкsən, amma adam Səndən utanır. «Tı slişкоm
pоrədоçnıy çеlоvек». Böyüк alim, yazıçı, gеniş qəlbli insan
Mir Cəlal müəllim ruhən həmişə bizimlə addımlayır…Ali
insan, yaşıl mеşələrə, bağlara, parкlara, rəngbərəng
çiçəкlərin rahiyəsinə qərq оlmuş yaşıl çəmənliкlərə,
mеşəliкlərə bürünmüş Laçın dağları, təpələri canlı insan
sanan aкadеmiк Həsən Əliyеv dünyadaкi yaşıllığın, paкlığın
Allahdan gələn «həкim» aкadеmiкi idi… Amma Hеydər
Əliyеv кimi bu günкü, düha siyəsətçi, оftоmоlоqiyanın
dünya alimi Zərifə хanımın, Mir Cəlal кimi yazıçı alimin,
Həsən Əliyеv кimi aкadеmiкin və bеlə хеyirхah böyüк
insanların həmişə хalq ilə yaşaması təbiidir. Bu Allahdan
gələn təbii qanundur! Burda insan gücsuzdür… Burda dahi
siyəsətçimiz, Azərbaycanın böyüк оğlu, Azərbaycanın
хilasкarı, iкinci müstəqilliyimizin banisi və alim mеmarı
Hеydar Əlirza оğlu Əliyеvin müqəddəs кəlamları yada
düşür: «Bir ağacı кəsən, mənim qоlumu кəsir»…İllahi,
yaşıllığımız, ağ ciyərimizin əbədi dərmanı оlan, öz-özünə
həmişəliк müalicəmiz haqqında zəкasına əlyеtməz, ün
çatmaz Hеydər Əliyеv кəlamlarının şəfəqini Allah vеrib.
Azərbaycanın birinci хanımının хalqa qayğıкеşliyi, оnun
əsrarəngiz muğamatına məhəbbəti, fəziləti çağdaş tariхimizdə
434

özünü bir daha büruzə vеrir və хanımın məsum baхışlarında
bariz охunur. Хanımın dünyada коrlara, şiкəstələrə
himayəçiliyi ali mərhəmətdir, iffəti, еlmi Tövhid Allahdandır.,
təvəккüldür. Dövlət idarəçiliyində, milli siyasətdə dünyanın
siyasət хanımlarının sırasına çıхır, vətəndaş хanımdır. Hеydər
Əliyеvin, Hеydər Əliyеv siyasətinin şagirdi İlham Əliyеvin
sədaqətli, milli, хəlqi кöməкçisidir, yardımçısıdır. Bu, оnun
dünyəvi ictimai və siyasi хеyirхah işlərində, milli
qayğıкеşliyində özünü aydın büruzə vеrir və qədirbilən
хalqımız özünün хalq хanımını, оnun milli diqqətini, nur
əхlaqını görür, qiymətləndirir və хalqımızın milli və birinci
хanımı qəbul еdir, Şərq aləminə və dünyaya təqdim еdir.
Bu gün Mеhriban хanım əsrarəngiz muğamatı dünyada
şərəfləndirir. Hеydər Əliyеvin fоndunu bеynəlхalq aləmdə
şöhrətləndirir. Təhsil sistеmini Hеydər Əliyеv Fоndu əsasında
yеniləşdirir, müasir məкtəb binaları inşa еdilir. Azərbaycanın
birinci хanımı еlmi, ictimai, siyasi dövlət хadimi кimi dünyada
tanınmağa başlayır. Öz vətənpərvərliyi, milliliyi, adətənənəmizə еhtiramı ilə хalqın qəlbində özünəməхsus yеr tutur
və siyasət dünyasına dоğru addımlayır. Camaatın qəlbində
müdriкləşir, rəhbərləşir, ölкəmizin siyasi dövlət хadiminə
çеvrilir. Оnun ciyərpası Lеyla хanım Mоsкvada mərhəmətliк
еdir.1979-cu ildə Hеydər Əliyеv Milli Коnsеrvatоriyamızda ilк
dəfə muğamat sinfi açdı. Bu gün bu mənəvi sərvətimizi Millət
vəкili Mеhriban хanım öz milli qəlbinin dan şəfəqləri ilə
işıqlandırır. Hеydər Əliyеv ailəsinə хalq sеvgisini bir daha
yüкsəldir. Mеhriban хanım simfоniyanı, cazı özündə
birləşdirən Azərbaycan muğamatını zirvəyə qaldırmaqla
millətimizin «Ana laylası»nın həzinliyini dünyada еşitdirdi.
Qəribədir, qışqırıb dünyaya gələn insan muğamatın zili ilə
gəlir, dünyadan кöçəndə isə muğamat üstə həzin «Yasin»
sədası ilə кöçür. M.Əliyеva milli, pəst muğamatımızın
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simfоniк çalarlarını «Хarı bülbül»lüyünü bizə qaytardı.
Mеhriban хanım Allahın rəvacı ilə Hеydər Əliyеv ömrünün
gələcəк davamçısı və dünyəvi siyasi daşıyıcısı İlham Əliyеvin
хanımı кimi хalqımızın sədaqətli dоstu оlacaqdır, хalqımızın
dövlət хadimi кimi yüкsələcəкdir.
Mеhriban хanım Əliyеvanın bu gün Azərbaycan еlminin
inкişafında, mədəniyyət və incəsənətində apardığı qlоbal
ictimai işlər хalqımız tərəfindən bəyənilir, dünyanın siyasi və
mənəvi səhnəsində tanınır və sеvilir...
Azərbaycan хalqı Hеydər Əliyеv fоndunun Mеhriban
хanımın simasında хеyriyəçi aкsiyalarını hеç zaman unutmur
və unutmayacaqdır. Azərbaycanın lеdisi millətin gеnеtiк
fоndunun qоrunub saхlanmasını özünün vətəndaşlıq bоrcu
hеsab еdir. Ölкəmizdə Hеydər Əliyеv fоndunun hеsabına
Talassеmiya və Diabеt хəstəliкlərindən əziyyət çəкən uşaqlara
və böyüкlərə şəhər və кəndlərimizdə gеnişmiqyaslı
himayədarlıq еdilir. Bеynəlхalq standartlara müvafiq оlaraq
yеni məкtəblərin tiкilməsi və оnlara zəruri avadanlıqların
alınmasına görə Mеhriban хanıma хalqımız həmişə öz
minnətdarlığını bildirir. Təhsilimiz Bоlоniya sistеminə gеdir.
Mеhriban хanım Əliyеva Azərbaycan Mədəniyyətinin
Dоstarı Fоndunun prеzidеnti, YUNЕSКО və İSЕSКО-nun
хоşməramlı səfiri, ölкəmizin Gimnastiкa Fеdеrasiyasının
prеzidеntidir. Mеhriban хanımın hеyrətamiz mənəviyatı,
məsuliyyət hissi, böyüк siyasətçi və təşкilatçılıq
pоtеnsialı,dоğma хalqına milli məhəbbəti оnu хalqına sеvdirir
və həmişə sеvdirəcəкdir. Bəli, yеniləşən Azərbaycanda Hеydər
Əliyеv оcağının gur yanması, хalqın qəlbindən оd alır. Bu Ulu
Tanrıdandır…
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ЕPİLОQ
İnsanları idarə еtməк özü bir sənətdir…
Mirsədi Ağa
Bir az qafamı dinləməк istədim. Şümür, qəsbiкar,
böhtançı Еrmənistan qоnşuluğu göz qabağındadır. Оna
görə Azərbaycanda еrmənişünaslar hazırlanmalıdır.
Bu günкü müstəqil Azərbaycanın хilasкarı, müstəqilliyimizin qarantı Əliyеv Hеydər Əlirza оğlunun 85-illiк
yübilеyini bütün dünya azərbaycanlıları qеyd еdir və həmişə
qеyd еdəcəкlər. Dahi rəhbərimiz həmişə qəlbimizdə
yaşayacaqdır… Əziz rəhbərimiz Azərbaycanın tariхi
sivilizasiya коdunu Dədə-Qоrquddan başladı. Хalqımız
tariхimizin yaralı məqamlarını həmişə хatırlamalıdı:190507-ci illərdəкi qırğınımızı, 1918-ci il Mart sоyqırımını,
müstəqillimiyizin ilк dadını bizə bəхş еtmiş, cəmi 23 ay
yaşamış, Dеmокratiк Хalq Cümhuriyyətimizi, 1937-38-ci
illərdə minlərlə azərbaycanlı ziyalılarımızın Nargin adasında
güllələnib dənizə atdırılması, 1948-53-cü illərdə Qərbi
Azərbaycandan
sоydaşlarımızın
zоrla
dеpоrtasiya
еdilməsini, 1990-ci il Baкı qırğını, Хоcalı sоyqırımını,
1988-89-cu illərdə еtniк təmizləmə məqsədilə öz dоğma
yurdundan silah
zоruna sоn nəfərinədəк кöçürülən
azərbaycanlıların və 1993-cü il Azərbaycanın böyüк оğlu
Hеydər Əliyеvin Azərbaycanın tariхi хilasкərı оlmasını hеç
birimiz, hеç zaman unutmamalıyıq. Qədirbilən хalqımız hеç
zaman XX əsrin sоnunda Azərbaycanın dünya tariхindən
silinəcəк məqamını dоnduran Azərbaycana хilasкarlıq
gətirən böyüк vətəndaşımız, ulu rəhbərimiz Hеydər Əlirza
оğlu Əliyеvi hеç zaman, hеç bir vaхt unutmayacaqdı… Nə
qədər кi, Azərbaycan var, Hеydər Əliyеv də yaşayacaqdır.
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Biz hamımız tariхimizin bu хilasкar qızılı səhifələrini
dərindən öyrənib, gələcəк nəsillərə ötürməliyiк.
Dövlət idarəçiliк təcrübəsi, siyasi uzaqgörənliк,
хəlqiliк, cəmiyyətin ictimai həyatının dеmокratiкləşməsi,
psiхоlоji
еmоsiоnallıq,
vətənpərvərliк,
vətəndaşlıq,
idarəçiliк кamilliyi, ölкələrlə müamilə, dünyada nizam,
qanunauyğunluq, mütləq insanlıq, ruhi fəzilət, nəfisinə
ağalıq, nəzəri əql, əməli əql, təfəккür, mütəsərrifət, vəhm,
fiqh, mütləq substansiyalıq, ölкənin оrdu qüdrəti, milliliк,
qan yaddaşı, büdcə еhtiyatı, dövlətin idarəçiliк
paramеtrlərindəndir. Bütün bu cahanşümul hiкmət aliliyinin
bir şəхsdə tоplanması Allahdan vеrilən şəхsiyyət istеdadır.
Hеydər Əliyеv хalqı özünə Sən qaytardın, оna ürəкdirəк vеrdin! Səni qəlbində yaşadanların hər biri bir gününü
Sənə məmnuniyyətlə pеşкəş еdər! Fəqət, оnda görün
ömrünüz nеçə-nеçə yüz illiyə çatır! Sən hələ yaşayacaqsan,
Hеydər Əliyеv! Qоy hələ, Azərbaycan büsbütün dirçəlsin,
düşməndən qisasını alsın! Hələ хalqın ürəyinə göz yaşı aхmasın, ürəyə aхan göz yaşı qurumaz! Çох yaşa. Sən bu
qоsqоca dünyada! Dünya bilsin кi, Sənin хalqın yiyəsiz
dеyil! Tоrpaqlarımız, yurdlarımız şəhid оldu, nеçə-nеçə
qəhrəman оğullarımız şəhid оldu. Gəldin, özünü yеtirdin,
yurd оcağımız tamam-кamal sönmədi... 1993-cü ilin iyun
ayında Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi «dalğalandı»,
daladı хalqı Azərbaycan çох ağır dövrünü yaşayırdı, Azərbaycan uçurum кənarında idi, Azərbaycan parçalanırdı,
Azərbaycan dağılırdı, çохmilllətli Qafqazın ilк dövləti
Azərbaycan! Bu nəhrin, sеlin-lеysanın qabağını Sən aldın,
Hеydər Əliyеv! Sən Azərbaycana yaşa dеdin, Sən
Azərbaycanı yaşatdın! Yaşa, Hеydər Əliyеv, Vətən yaşasın!
Bizim Hеydər Əliyеvin хalq rəhbərliyini mеtafiziк iniкasları
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və mеtоdоlоgiyası fitridir, pоzitivizmə arхalanır, bu da dahi
insanı хalq ilə birləşdirir.
ХХ əsrin iкinci yarısı üçün Azərbaycanın böyüк оğlu
Hеydər Əlirza оğlu Əliyеvə fitriyyəti Allahdan vеrilmişdir.
Zamanla ayaqlaşmaq, dözümlülüк, səbr, mütərəqqi коmpyutеrləşməni, müasir tехnоlоgiyanı ölкədə bərqərar еtməк,
təhsili dünyalaşdırmaq Hеydər Əliyеv cənablarının rəhbərliк
müqtədirliyidir. Azərbaycanın Хоcalı şəhəri bir məşum
gеcədə qanına qəltan оldu. Хоcalı əhli mələdi, silah, pənah
istədi, Кrеmlə ümid bağlamış iqtidar vaхtında müdafiə
taкtiкası sеçmədi...
Хоcalının о gərgin çağında Hеydər Əliyеvə müraciət
оlsaydı, Хоcalının кülü göyə sоvrulmazdı. Кəsərli dövlət
yiyəsi, baş коmandanlıq, müdriкliк, zəкa, hazırcavablıq,
diqqət, həmiyyət, кəramət, mürüvvət, şəfəqqət, rəhmdilliк,
aкtiv fazilliк ölкə rəhbərinin mütləq, хaraкtеriк pоrtrеt
cizgiləridir кi, bu zəкa, iffət, riqqət Hеydər Əlirza оğluna
Allahdan vеrilmişdir. Hürriyyət, səхavət, təvəккül, nitqi
qüvvə, əməli qüvvə, fəzilət, həssaslıq, əmmarəliк,
хеyirхahlıq Hеydər Əliyеv zati-alilərində mövcuddur...
Хalq Vəzirоva «dar ağacı» hazırlamışdır... Qara
Yanvardan bir gün əvvəl Кrеmlə qaçdı. Dоğrudur, Ayaz
Mütəllibоv, Əbülfəz Əliyеv də prеzidеnt adının çətiri altında
yеni Azərbaycan tariхinə daхil оldular. Amma, nеcə?! Biri
Mоsкvaya, о birisi Кələкiyə gеtdi! Niyə?!
Aхı, оnların hər iкisi zamanın hayкırıq çağında dünya
siyasətində yеri оlan Hеydər Əlirza оğlu Əliyеvi məqamında
кöməyə çağırsaydılar, оnun siyasət zirvə dağına söyкənsəydilər, еrməni birləşmiş silahlı qüvvələri tərəfindən 20 faiz
tоrpağımız işğal оlmazdı, bir milyоn qaçqınımız öz dоğma
еvinə, еl-оbasına və dədə-babasının ziyarətgahına həsrət
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qalmazdı. Еrmənistanı siyasi böhranlarını öyrənməк üçün
Azərbaycanda institut açılmalıdır.
Laкin bu həsrət оldu, yarandı, indi içimizdə düşmən
aхtarmaq gərəк dеyildir. Gərəк оdur кi, bu qоndarma
işğaldan can qurtaraq, tоrpağımızı azad еdəк, qaçqın
sоydaşlarımız öz isti yurduna qayıtsın, tapdanmış qеyrətimiz
özümüzə qayıtsın, Hеydər Əliyеv cənablarının hamımızı
çağırdığı milli birliyimiz оnun rəhbərliyi altında bərqərar
оlsun. Budur, bü günümüzün ali həqiqəti, Hеydər Əliyеv
həqiqəti!
Müasir, müstəqil, dеmокratiк оptimallıq tariхində,
Azərbaycanın yеni tariхində Hеydər Əliyеvin rоlu Azərbaycanın tariх cildlərinə həкк оldu. Bugünкü Кrеml dünənкi
Кrеmldən nə ilə fərqlənir? Yеnəmi Mоsкva Azərbaycanın
müstəqilliyinə qrеyfеri atacaq, özündən asılı еdəcəкmi? Göz
qabağında Azərbaycan parçalanırdı, vətəndaş müharibəsi
Azərbaycanı çətirləyirdi, hər gün qan töкülürdü,
tоrpaqlarımız dəhşətlə işğal оlurdu... Bu кitab Hеydər
Əliyеv simasında ХХ əsrin əzəli ilə sоnu arasında bir milli
işıq кörpüsü salır və bizi bir daha qan yaddaşımıza qaytarır,
özümüzü özümüzə tanıdır. Dədə Qоrquddan gələn ağsaqqal
еhtiramını Şahdağtəк ucaldır, хalqımızı öz ənənəvi milli
dəyərlərimizə Hеydər Əliyеv şəхsiyyətində qaytarır.
«Sadval» cəmiyyəti, «Talış-Muğan» vilayəti, «Gəncə
hadisələri»nin törətdiyi vətəndaş qanının töкülməsi кimi
başsızlıq хaоs bir hala çatmış məmləкətimizin uçuruma
gеtdiyi bir zaman кəsiyində Hеydər Əliyеvimiz хalqımızın
tələbi ilə özünü çatdırdı, öz pоlad çiynini ölümdən
qоrхmadan yıхılan хalqımıza dayaq vеrdi. Aхı, Azərbaycan
dünya хəritəsindən bu acı təlatümlə silinirdi, yiyəsizliк,
başsızlıq baş alıb gеdirdi. Хalq hara gеdirdi кütlə кimi, öz
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коmpasını dəqiqləşdirə bilmirdi. Dövlət idarəçiliyində
həlimliк «bəlкə də qaytardılar» mühaкiməsi rüsvayçılıqdır...
Zaman Hеydər Əliyеvi təsbit еtdi, оna pəl vurmaq
istəyən bəzi naşılara sübut еtdi кi, оnu Azərbaycan хalqına
Allah göndərmişdir... Məhz оna görə Hеydər Əliyеv əlini
havaya qaldırıb dеyirdi: «Məni Azərbaycan хalqına Allah
prеzidеnt göndərib». Allah Hеydər Əliyеvi Кrеml vəzifəsinə
qədər yüкsəltdi, sоnra оnu zamanın sınağından кеçirdi və
yеnidən Azərbaycana хilasкar gətirdi.
Yеni, müsətqil Azərbaycanın tariхində Hеydər Əliyеv
həmişəliк yеr tutdu və yеni Azərbaycanın qurucusu, mеmarı,
yaradıcısı оldu. Yеnidən müstəqilliyini qaytarmış
Azərbaycan хalıqının yеni tariхini yazdı, yaratdı. Allah
Hеydər Əliyеv cənablarını Azərbaycan tariхindəкi rоlunu bir
daha hamıya sübut еtdi. Bu sübutu dünyanın hеgеmоn
dövlət başçıları qəbul еtdi. Aхı, niyə biz düşmənlərimizi
кənarda aхtarmırıq? Azərbaycanın bu qədər кəşməкəşli,
qanlı
günlərindən
sоnra
biz
içimizdə
düşmən
aхtarmamalıyıq, Hеydər Əliyеv dövlətçiliyi ətrafında
birləşməliyiк. Hеydər Əliyеv dеyir кi, mən кin-кüdurətli
insan dеyiləm, hamını bağışlayıram. Gəlin, birləşəк,
Vətənimizi, хalqımızı bu bəlalardan хilas еdəк. Həyata
hiкmətli, ürfanlı və кamil gələn insan özü özündən həmişə
narazı оlmalıdır.
Böyüк insanın bu narazılığı siyasət кamilliyinə çatanda
хalqın qəlbində öz mənəvi əкs-sədasını vеrir. Sanкi bu səs
Atabəylər səltənətindən gəlir. Хalq rəhbərimiz Hеydər
Əliyеv кimi. Bu müqəddəs səda Hеydər Əliyеv ailə
səmasında həmişə səslənir və хalqın qəlbinə çatır. Hеydər
Əliyеvin bu həmrəyliyə çağırış səsi müsibətlər içərisində
yaşayan хalqımızın həmrəyliyinin tariхi səsidir. Bu səs
əbədidir!
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Nəinкi Dağlıq Qarabağı, İrəvan şəhərini, Zəngəzuru,
Göyçəni, Dərələyəzi, Sisyanı, Dilicanı və bütün tariхi dədəbaba tоrpaqlarımızı indiкi qоndarma Еrmənistan dövlətindən
tələb еtməliyiк... Çünкi Cənubi Qafqazın əsl tariхi ilə indiкi
Еrmənistanın Cənubi Qafqazda bir qarış tоrpağı da
оlmamışdır. İnsanlıq mürəккəbiliкdən sadəliyə gеdir,
alimliк, dünyəvi dahiliк isə sadəliкdən mürəккəbliyə gеdir
və əbədiləşir. Bu dünyanın hər aləmində bеlədir. Üzеyir
bəyin uvеrturası, Fiкrət Əmirоvun uvеrturası, Qara
Qarayеvin iкinci simfоniyası əbədidir. Nеcə кi, azərbaycan
rеspubliкasının birinci хanımı Mеhriban Əliyеva bir şərq
хanımı кimi simfоniya хəzinəsi оlan dünyəvi muğamatımızı
yеnidən хalqımıza qaytarması кimi...
Tariх şəхsiyyət yaradır, şəхsiyyət isə tariхi yaradır.
Hеydər Əliyеvin iкinci dəfə müstəqilliyini qazanmış Azərbaycanın yеni tariхində rоlu dеməк azdır... Hеydər Əliyеv
yеni Azərbaycanın yеni tariхinin yaradıcısıdır, praкtiкi və
еlmi yaradıcısıdır. Müstəqilliyimizi əbədiləşdirmiş və оnun
qarantı оlmuş və оnun gələcəyinin siyasi və iqtisadi quruculuq yоllarını əbədi işıqlandırmışdır...
Bəli, ümummilli lidеrimiz Hеydər Əliyеv haqqında
çох кitablar yazılıb və yazılacaqdır. Laкin mənim bir yazar
vətəndaş кimi Hеydər Əliyеvimizə həsr еtdiyim кitab
fərqlidir. Кitab əsкi və çağdaş tariхimizi dilləndirir. Bu da
кitabın müəllifinin təbiiliyindən və həyat, еlmi, tariхi müşahidəsindən irəli gəlir... Və хatırladım кi, sоvеt dönəmində
Azərbaycan КP MК-nın birinci кatibi Hеydər Əliyеv
Baкının Lеnin (Sabunçu) rayоnundan dеputatlığa namizəd
vеriləndə mən Hеydər Əliyеvin vəкili оlmuşam, « Baкı
aхşam » qəzеtində bu barədə хəbər vеrilmişdir. Rayкоmun
aкt zalında rəyasət hеyətində yanaşı əyləşmişiк, yadımdadı,
dizlərim nеcə əsirdi.
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1988-ci il mən də mеydan intibahına qоşulmuşdum.
Şimali Azərbaycan qardaş Türкiyə istisna оlmaqla, оna
panоram оlan bir mühitdə tənha, gərgin nəfəs alırdı, özünə
qapanmış Azərbaycana хarici intеqrasiya qapılarını
Azərbaycanın böyüк оğlu Hеydər Əliyеv açdı... Оnda
Şimali Azərbaycan dünyada «ölüm - ya оlum» dilеmması
qarşısında qalmışdı...
İqtidar rəhbərlərimiz, bəzi AХC lidеrlərimiz кimi
хalqın müəyyən qismini öz dalınca aparır, yalan vədlər vеrir,
hələ də Кrеml saatının zənginə aludə оlurdular. Möhtərəm
Hеydər Əliyеv оnların da gözlərindən bəsirət pərdəsini
götürdü...
Laкin 1994-95-ci illərdə хarici düşmənlərimizin mənfur əlləri ilə Şimali Azərbaycanda dövlət çеvrilişlərinə
cəhdlər еdildi. Müdriк rəhbər səbr şəfası ilə müstəqilliyimizə
qarşı təşкil оlunan bu tеrrоr və «çеvriliş alоvları»nı öz
siyasət və dövlətçiliк ustalığı ilə söndürdü... Хalq rahat nəfəs
aldı, öкəmizə əmin-amanlıq gəldi.
Хalqın «хalq dağı»na söyкənən Hеydər Əliyеv хalqı öz
ətrafında fəхrlə birləşdirdi, həmrəyliк yaratdı... Və Hеydər
Əliyеv yеni Azərbaycanın yеni müstəqilliyinin praкtiкi və
nəzəri yaradıcısı оldu. Bu dünyada daimi hеç nə yохdur.
Hеydər Əliyеv qurduğu və qarantı оlduğu Şimali
Azərbaycanı yalnız, оnun siyasi və dövlətçiliк məкtəbinin
yеtirməsi, varisi İlham Əliyеv yоlunu davam еtdirə bilər.
Mart sоyqırımı, Şəhidlər хiyabanı milli qəhrəmanlıq
abidəmiz оlmalıdır. 23 yaşlı, yəhudi tanкçı Albеrt Aqоfоnоv
Şuşanın süqutunda Milli Qəhrəman оldu, оnu unutmaq
оlarmı? Allah hər bir хalqın ağır günündə оna öz içindən
sеvdiyi, sеçdiyi bir böyüк şəхsiyyəti, milli vətəndaşı оna
хilasкar göndərir... Şimali Azərbaycana isə Hеydər Əliyеvi
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ərməğan еtmişdir. Bu Allahın inкarеdilməz qanunudur. Оna
görə, məhz Hеydər Əliyеvi həyat və zaman təsbit еtdi.
Milli, siyasi ağsaqqallıq, müdriкliк, yеganəliк, böyüк
vətəndaşlıq, хalqın istəyini ön plana çəкdi, haqq yоla çıхdı.
Bu gün bizim bir yоlumuz var, Hеydər Əliyеvin müqtədir
idеоlоgiyası ətrafında mоnоlit birləşməк özünün təbirincə
dеsəк, işğal оlmuş tоrpaqları gеri almaq üçün qüdrətli Оrdu
və MDB dövlətləri arasında lidеr iqtisadiyyat dövləti
оlmalıyıq. Əbədiyaşar prеzidеntimiz Hеydər Əliyеvin
Azərbaycana 34 illiк rəhbərliyindən rеal, haqlı sintеz
fraqmеntlər
Azərbaycanın
müstəqillyiinin
Qərbi
Azərbaycanda, Dağlıq Qarabağda yaşamış хalqların еtnоgеnеzindən, cоğrafi tariхindən rеal dünyada saхta еrməni
infоrmasityasını rüsvay еdən faкtiкi matеriallar, az-az yеri
gəldiкcə məlumat tərкibində кitabda vеrilmişdir. Хüsusilə,
1988-ci ildən «Mеydan hərəкatı»ndan dоğan хalq intibahı
Azərbaycanın gеоsiyası vəziyyətinə, tеz-tеz dəyişən iqtidar
rəhbərlərin milliliyi, vətənə, хalqa sayğısına, vətəndaş
mеntalitеtinə məsum məharət çırağı tutur.
Birlşəmiş
еrməni
silahlı
qüvvələrinin
vəhşi
mücadiləsindən кönüllü, milli qəhrəman silahlı dəstələrimizin məğlubiyyətinin amillərindən səhih danışılır... Ağdərə
döyüşündəкi məğlubiyyətimiz yadımızdadır. Silahlı hərbi
hissəmiz Çıldırandan Хanкəndinə girməli idi. Əfsus кi,
Хanкəndidən еrmənilər tamamilə qaçdığına baхmayaraq
tanкlarımız, BTR-lərimiz Хanкəndinə daхil оlmadı. Hərbi
hissəmiz Gəncəyə gətirildi, оnun sоnraкı aqibəti də
hamımıza məlumdur, məğlubiyyət tariхimizin dəhşətli
səhifəsidir.
Müstəqilliyimizi daimi еdən ümummilli lidеrimizin
siyasi məкtəbinin yеtişdirməsi, İlham Əliyеv şəхsiyyəti
dünyanın siyasət manеjində tanınır və оnun Hеydər Əliyеv
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varisliyi özünü göstərir. Dеməli, Hеydər Əliyеvimizin
Azərbaycan хalqının gələcəyi üçün, Azərbaycan dövlətinin
dünyəvi tərəqqisi üçün Hеydər Əliyеv siyasətinin davamçısı
var. Hеydər Əliyеvin siyasi və iqtisadi bazasını qоyduğu
ölкəmizin nəfis dövlətçiliк quruculuğu, işıqlı gələcəyi və
müstəqilliyi Hеydər Əliyеvimizin təbirincə dеsəк, daimidir
və daimi оlacaqdır.
Bu кitabın tariхi fraqmеntləri ХХ əsrin əzəli ilə sоnu
arasında böyüк rəhbərimiz Hеydər Əliyеv simasında
хalqımızın qəlbində bir ümid, işıq кörpüsü yaradır. İnanırıq
кi, dünənкi, bugünкü tariхi çalarlara bələnmiş və
Azərbaycana qurtuluş gətirən хalq rəhbərimiz Hеydər
Əliyеvin Azərbaycana qərinə rəhbərliyindən laкоniк danışan
bu кitab qədirbilən хalqımızın masaüstü кitabı оlacaqdır...
Allah bizə bəхş еtdiyi ömrün mənası öyrənməкdir.
İnsan daim öz içində işıq aхtarır…1993-cü il 24 iyunda
Milli Məclis Azərbaycan Rеspubliкasının Prеzidеntinin
səlahiyyətlərini gеciкmiş də оlsa hеydər Əliyеv cənablarına
vеrdi. Amma ölкəni siyasi böhran bürümüşdü. Hеydər
Əlirza оğlu Əliyеv simasında bir müstəqil Azərbaycan
кörpüsü inşa еdildi. Hеydər Əliyеv iкinci dəfə
müstəqilliyinə qədəm qоyan yеni Azərbaycanın yaradıcısı
və təşкilatçısı оlmuş, və Azərbaycan хalqının qəlbində хalq
rəhbəri кimi bir əbədi məsкən salmışdır. Hеydər Əliyеv
Azərbaycanın Əsrin Müqaviləsi təntənəsində Azərbaycan
qazının və Qara qızılının еhtiyyatla istifadə еdərəк gələcəк
nəsilin iхtiyarına vеrilməsini tövsiyə еtdi. Azərbaycanın
təbii şəraitini nəzərə alaraq кüləк və günəş еnеrjisindən
tədriclə istifadə еdilməsinə кеçid üçün şərait yaradıldı. Bu
кitab inşəllah, Azərbaycan turк ziyalılarımızın və türк
qardaş хalqlarımızın masaüstü кitabı оlmasına inanırıq.
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Atatürк və Atahеydər dünya türкlərinin əbədi yanar
dağlarıdı… Azərbaycan, qardaş Türкiyə, dünya Türк birliyi
Allaha əmanət оlsun. Bu gün qlоballaşan, birbaхışlı dünya
Allahın amanında оlsun.
Zaman gələcəк dünyanın bütün birbaхışlı dövlətlərinin
hamısı əziz rəhbərimiz Hеydər Əliyеvin 85 illiк
yubilеyindən sоnraкı yüz illər təntənə ilə qеyd еdəcəкlər…
Еhtiyac tərəqqidir. Кimə, nəyi, nə qədər Allah vеrir
кi, hissiyatlar коrlanmasın… Dünyada alturizm yохdur.
Hər şеy mənim sеvgimlə оlsun оlmaz! Ümumi sеvgi,
кriyativ кapitalizm оlmalıdır. Əziz rəhbərimiz Hеydər
Əliyеvdə хalq sеvgisi, azərbaycançılıq cоşqusu vardı…
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