
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Odlar Yurdu 

 

 1 

Azərbaycan tarixi 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

 

Ən qədim zamanlardan XX əsrin əvvəllərinədək ............................................................................................... 3 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü ............................................................................................................. 11 

Azərbaycan Sovet hakimiyyəti illərində ............................................................................................................ 20 

Azərbaycan müstəqillik illərində ....................................................................................................................... 24 

SSRİ-nin dağılması və Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası ........................................................................ 24 

• SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət ................................................. 24 

• Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ictimai-siyasi böhranın dərinləşməsi. Qanlı Yanvar ........................ 28 

• Xalq hərəkatı. "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktının 

qəbul olunması .......................................................................................................................................... 37 

Müstəqilliyin ilk illərində daxili siyasi vəziyyət (1991-1993-cü illər) ............................................................. 47 

• Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi. Siyasi hərc-mərclik və hakimiyyət uğrunda mübarizə .......... 47 

• Hakimiyyət boşluğunun yaranması ........................................................................................................ 49 

• Siyasi böhranın dərinləşməsi ................................................................................................................... 51 

• Vətəndaş müharibəsi vəziyyəti. Qurtuluş hərəkatının başlanması ...................................................... 54 

• Vətəndaş müharibəsinin və ölkəni parçalamaq cəhdlərinin dəf olunması .......................................... 56 

Dövlət quruculuğunun yeni mərhələsi ............................................................................................................ 57 

Azərbaycan tarixinə aid qaynaqlar .................................................................................................................... 62 

Sənədlər ............................................................................................................................................................ 62 

• Azərbaycan istiqlalını mübəyyin   Əqdnamə ......................................................................................... 62 

• Hakimiyyətin kommunistlərə təhvil verilməsi haqqında  müsavat parlamanının qərarı .................. 64 

• Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının suverenliyi haqqında Azərbaycan SSR-in Konstitusiya  

Qanunu ...................................................................................................................................................... 65 

• Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında Bəyannamə ................... 67 

• Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı .................................... 68 

• “1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından 

kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ............. 73 

• “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ............ 75 

• Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası  Milli Məclisinin  

bəyanatı...................................................................................................................................................... 77 

• 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında  Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamı .......................................................................................................................... 79 

Müqavilələr ....................................................................................................................................................... 80 

• Kürəkçay müqaviləsi ................................................................................................................................ 80 

• Gülüstan müqaviləsi ................................................................................................................................. 83 

• Türkmənçay müqaviləsi ........................................................................................................................... 87 

• Batum müqaviləsi ..................................................................................................................................... 91 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Odlar Yurdu 

 

 2 

• Moskva müqaviləsi ................................................................................................................................... 96 

• Qars müqaviləsi ...................................................................................................................................... 101 

Xronologiya ........................................................................................................................................................ 107 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Odlar Yurdu 

 

 3 

Ən qədim zamanlardan XX əsrin əvvəllərinədək 

 

XX yüzilliyin sonunda yenidən müstəqilliyə qovuşmuş Azərbaycan xalqı qədim və zəngin dövlətçilik 

tarixinə malikdir. 

Tarixi Azərbaycan torpaqları müasir sivilizasiyanın inkişafa başladığı ən qədim mədəniyyət 

mərkəzlərindən biridir. Azərbaycan xalqı öz torpaqlarında zəngin və çoxşaxəli mədəniyyətlə yanaşı dövlətçilik 

ənənələri də yaratmışdır. 

Xalqımızın ulu babalarının yaşadığı tarixi Azərbaycan torpaqları ən qədim sivilizasiyaların ayaq açıb 

yeriməyə başladığı Xəzər-Aralıq dənizi regionuna daxil idi. Azərbaycan xalqının təşəkkülündə iştirak etmiş 

qədim etnoslar bu regionda yaranmış qədim mədəni mühitin, o cümlədən Şumer-Babil mədəniyyətinin 

formalaşmasında, həmçinin bütövlükdə Yaxın və Orta Şərqin hərbi-siyasi həyatında, qədim dövlətçilik tarixində 

çox mühüm rol oynamışlar. Bunu ölkəmizdə və xaricdə aparılan elmi axtarışlar, xüsusən də arxeoloji qazıntılar 

çox aydın sübut edir. 

Azərbaycan ərazisi bu diyarın dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olduğunu sübut edən arxeoloji 

abidələrlə son dərəcə zəngindir. Azıx, Tağlar, Damcılı, Daşsalahlı, Qazma (Naxçıvan) mağaralarında, habelə 

başqa abidələrdə aşkar olunan arxeoloji tapıntılar, o cümlədən 300-400 min il bundan əvvəl yaşamış Aşöl 

dövrünə aid qədim insanın - Azıx adamının (Azıxantrop) çənə sümüyü Azərbaycanın ibtidai insanların 

formalaşdıqları əraziyə daxil olduğunu sübut edir. Bu nadir tapıntıya görə Azərbaycan ərazisi "Avropanın ən 

qədim sakinləri" xəritəsinə daxil edilmişdir. 

Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biri olan Azərbaycanın əhalisi hələ qədim daş dövründən 

(paleolit) başlayaraq yüksək mədəniyyət yaratmışdır. Orta daş dövrü (mezolit) və yeni daş dövrlərində (neolit) 

Azərbaycan əhalisi oturaq həyata keçmiş, əkinçilik, maldarlıq, müxtəlif sənət sahələri ilə məşğul olmağa 

başlamışdır. Azərbaycan ərazisindəki mədəni-iqtisadi tərəqqinin təsir dairəsi getdikcə genişlənməkdə idi. E. ə. 

IV minilliyin sonu - III minillikdə təşəkkül tapmış Kür-Araz mədəniyyəti Cənubi Qafqazın digər regionlarına, 

Şərqi Anadoluya və Şimali Qafqaza da yayılmışdı. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı tapılmış zəngin maddi mədəniyyət nümunələri, xüsusilə taxıl qalıqları, 

əkinçiliklə bağlı əmək alətləri və məişət avadanlığı, müxtəlif növ sənətkarlıq məhsulları azərbaycanlıların 

dünyanın ən qədim oturaq mədəniyyət yaratmış xalqlarından biri olduğunu göstərir. 

Azərbaycanlılar həm də dünyanın ən qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan xalqlarındandır. 

Azərbaycan xalqı təqribən 5 min illik dövlətçilik tarixinə malikdir. Azərbaycan ərazisində ilk dövlət qurumları 

və ya etnik-siyasi birliklər hələ eramızdan əvvəl IV minilliyin sonu - III minilliyin əvvəllərindən başlayaraq 

yaranmışdı. Burada meydana gəlmiş ən qədim Azərbaycan dövlətləri bütün regionun hərbi-siyasi tarixində 

mühüm rol oynayırdılar. Həmin dövrdə Azərbaycanla Dəclə və Fərat vadilərində yerləşən və dünya tarixində 

dərin iz qoymuş qədim Şumer, Akkad və Aşşur (Assuriya) dövlətləri, habelə Kiçik Asiyadakı Het dövləti 

arasında sıx qarşılıqlı əlaqələr vardı. 

Fəal xarici siyasət yeridən ən qədim Azərbaycan dövlətləri öz torpaqlarını xarici təcavüzlərdən uğurla 

qoruyurdular. Qədim Azərbaycan tayfa birliyi olan Qutilər hətta özlərinin qüdrətli qonşuları olan Akkad 

dövlətini məğlub etmiş, öz dövlətlərinin sərhədlərini İran körfəzinə qədər genişləndirmiş, bu ərazidə yüz ilə 

qədər bir müddət ərzində hökmranlıq etmişdilər. Onlar özlərindən asılı hala saldıqları Akkad və Şumerin dövlət 

idarəçiliyi qaydalarından faydalandıqları kimi qədim Azərbaycanın mütərəqqi idarəçilik mədəniyyətini də 

həmin ölkələrə yaymışdılar. 

Zaman keçdikcə Azərbaycanın dövlətçilik mədəniyyəti daha da yüksəlmiş, ölkə ərazisində yeni daha kamil 

dövlətlər yaranmışdır. Eramızdan əvvəl I minillikdə - bizim eranın I minilliyinin əvvəllərində Azərbaycan 

torpaqlarında Manna, İskit (Skit, Skif) şahlığı, Atropatena və Albaniya kimi qüvvətli dövlətlər mövcud 

olmuşdur. Onlar Azərbaycanda dövlət idarəçiliyi mədəniyyətinin daha da yüksəlməsində, ölkənin iqtisadi-

mədəni, etnik-siyasi tarixində, eləcə də vahid xalqın təşəkkülü prosesində mühüm rol oynamışlar. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Odlar Yurdu 

 

 4 

Ənənəvi Azərbaycan dövlətçiliyinin davamı olan və eramızdan əvvəl I minilliyin əvvəllərində meydana 

gələn Manna dövləti təkcə Azərbaycanın deyil, eləcə də dünyanın dövlətçilik mədəniyyəti tarixində mühüm yer 

tutur. 

Manna bütün regionda baş verən hərbi-siyasi hadisələrdə yaxından iştirak edir, Azərbaycan torpaqlarını ələ 

keçirməyə çalışan qüvvətli qonşularına - Aşşur və Urartu dövlətlərinə qarşı uğurla mübarizə aparırdı. Aşşur və 

Urartu təcavüzünə qarşı mübarizədə o zaman Azərbaycanda məskunlaşmış iskitlər (skiflər) və kimmerlər də fəal 

iştirak edirdilər. 

Manna hökmdarları irsi və qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idilər. Lakin buna baxmayaraq onlar ölkəni 

ağsaqqallar şurasının köməyi ilə idarə edirdilər ki, bu da Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi sahəsində qədim 

məşvərət mədəniyyətinə malik olduğunu sübut edir. Yurdumuzun cənub bölgələrində üç yüz ilə yaxın bir 

müddət ərzində davam etmiş və qüdrətli qonşularının aramsız hücumlarına duruş gətirmiş Manna Azərbaycanda 

ən qədim zamanlardan başlayaraq güclü dövlətçilik ənənələrinin mövcud olduğunu sübut edən çox qiymətli 

tarixi faktdır. 

Eramızdan əvvəl VIII əsrin sonu - VII əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycanın hərbi-siyasi tarixində 

kimmerlər və iskitlər, həmçinin iskitlərlə eyni kökdən olan saklar və massagetlər mühüm rol oynamağa 

başladılar. "Tarixin atası" Herodotun (e. ə. V əsr) öz şəxsi müşahidələrinə əsaslanan məlumatları da bunu sübut 

edir. Herodotun yazdığına görə, iskitlər at südü ilə qidalanırdılar; iskitlərlə qohum olan massagetlər də onlar 

kimi geyinir və onlara bənzər həyat sürür; yeganə bir allaha - Günəş allahına sitayiş edir, göydə sürətlə hərəkət 

edən Günəş allahına Yerdə ən sürətli canlıdan - atdan qurban verirdilər. 

İskitlər Mannadan şimaldakı Azərbaycan torpaqlarında qüdrətli İskit şahlığı yaratmış, ölkə ərazisində 

vahid xalqın təşəkkül prosesində iştirak etmişdilər. İskit-Massaget hökmdarları da Azərbaycan torpaqlarını 

yadelli təcavüzlərdən uğurla müdafiə etmişdilər. Massaget şahlığı o dövrün ən qüdrətli imperiyalarından biri 

olan İran-Əhəməni imperiyasını ağır məğlubiyyətə uğratmışdı. Yaxın və Orta Şərqdə geniş işğallar həyata 

keçirmiş Əhəməni hökmdarı II Kir Azərbaycanın cənub torpaqlarını zəbt etdikdən sonra ölkəmizin şimalını da 

ələ keçirməyə cəhd göstərmiş və bu məqsədlə Massaget hökmdarının dul qadını Tomirisə izdivac təklif etmişdi. 

Lakin II Kirin hiyləsini başa düşən, Vətən torpağının şərəfini və ölkənin müstəqilliyini uca tutan Tomiris İran 

hökmdarının təklifini rədd etmiş, Günəş allahına and içərək özündən qat-qat güclü olan yadelli qoşunlarını e. ə. 

530-cu ildə darmadağın etmişdi. "Məğlubedilməz" Kirin özü də bu döyüşdə öldürülmüşdü. Midiya imperiyası, 

Lidiya, Babilistan kimi qüdrətli dövlətləri aradan qaldıraraq, Parfiya torpaqları da daxil olmaqla, Mərkəzi 

Asiyadan Misir hüdudlarına qədər çox geniş əraziləri ələ keçirmiş və bütün bu işğallara görə "Böyük Kir" ləqəbi 

qazanmış II Kir üzərində bu qələbə Azərbaycan dövlətçiliyi tarixinin ən şanlı səhifələrindən biridir. 

İskit şahlığı dövründə Azərbaycan mədəniyyəti ilə Avrasiyanın çox geniş ərazilərinə yayılmış iskit 

mədəniyyəti arasında qarşılıqlı əlaqə üçün də əlverişli şərait yarandı. Qədim Azərbaycan mədəniyyəti daha da 

inkişaf etdi və zənginləşdi. Arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş maddi mədəniyyət nümunələri, habelə 

Azərbaycan ərazisində İskit-sak-massaget dövründən qalmış çoxlu yer adları buna parlaq sübutdur. 

Yaxın və Orta Şərqdə çox mürəkkəb hərbi-siyasi hadisələrin cərəyan etməsinə, qonşu dövlətlərin təbii 

sərvətlərlə çox zəngin olan və hərbi-strateji baxımdan olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycan 

torpaqlarını ələ keçirmək cəhdlərinə baxmayaraq, dövlətçilik ənənələrimiz davam etməkdə və zənginləşməkdə 

idi. Odur ki, nə Əhəməni-İran imperiyasının uzun sürən işğal rejimi, nə də Makedoniyalı İsgəndərin yürüşləri 

Azərbaycanın qədim dövlət idarəçiliyi mədəniyyətini məhv edə bilmədi. Makedoniyalı İsgəndərin ölümündən 

dərhal sonra Azərbaycan dövlətçiliyi yenidən dirçəldi. Ölkəmizin cənub torpaqlarında Atropatena, şimalında isə 

Albaniya dövlətləri meydana gəldi. Azərbaycanın bütün tarixi torpaqları bu iki yerli dövlətin tərkibində 

cəmləşdi. 

Atropatena dövləti ölkənin cənub vilayətlərini əhatə edirdi. Burada müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin 

dirçəlişi əslində hələ İsgəndərin Şərqə yürüşündən xeyli əvvəl baş vermişdi. Süquta uğramış keçmiş Midiya 

imperiyasının digər əraziləri ilə birlikdə ayrıca satraplığa çevrilmiş Azərbaycanın cənub torpaqlarını əhəməni 

satrapı Atropat hələ Əhəmənilərin hakimiyyəti dövründə müstəqil surətdə idarə edirdi. Azərbaycanın bu hissəsi 
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o zaman Midiya-Atropatena, Kiçik Midiya və ya Atropatın adı ilə Atropat Midiyası, bəzən də Atropatiya və ya 

Atropatena adlanırdı. 

Uzaqgörən siyasətçi və məşhur sərkərdə olan Atropat III Daranın İsgəndərə qarşı çıxardığı Əhəməni 

qoşunlarının ön dəstələrinə əsas zərbə qüvvəsinə başçılıq edirdi. Bu qüvvələr əsasən Azərbaycanın şimal və 

cənub torpaqlarından toplanmış hərbi dəstələrdən ibarət idi. III Daraya qalib gəldikdən sonra Atropatın 

sərkərdəlik istedadına və hərbi-siyasi nüfuzuna bələd olan İsgəndər onunla toqquşmaq fikrindən daşındı və 

Azərbaycan hakimi ilə yaxınlaşmağı daha üstün tutdu. Beləliklə, Makedoniyalı İsgəndərin işğalları 

Azərbaycandan yan keçdi. Sonralar Atropat Makedoniya hökmdarı ilə bu yaxınlaşmanı daha da dərinləşdirərək 

onun ən yaxın adamlarından biri ilə qohumluq əlaqəsi yaratdı və nəhayət, bütün Şərqdə ilk dəfə olaraq, 

Atropatenanı yunan-Makedoniya asılılığından azad olmuş ilk müstəqil dövlətə çevirdi. 

Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi Azərbaycanın cənub rayonlarında iqtisadi və mədəni həyatın 

bütün sahələrində böyük yüksəlişə səbəb oldu. Qüdrətli Atropatena dövləti bütün regionun beynəlxalq 

münasibətlərində mühüm rol oynayır, Qafqaz, Volqaboyu, Orta Asiya, Hindistan, Kiçik Asiya, Mesopotamiya, 

Qara dəniz və Aralıq dənizi hövzələri ölkələri ilə geniş ticarət əlaqələri saxlayırdı. Daxili ticarətdə dövlətin öz 

pulları mühüm rol oynayırdı. 

Şərq və yunan dövlət sistemləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə və təsir Atropatenada idarəçilik mədəniyyətinin 

də yüksəlişinə müsbət təsir göstərirdi. Ölkədə yunan dilindən geniş istifadə olunması, başqa sahələrlə yanaşı, 

hüquq normalarının da təkmilləşməsinə səbəb olurdu. Dövlət idarəçiliyi qaydaları daha da təkmilləşirdi. 

Azərbaycanın, həmçinin Qədim Şərqin və Yunanıstanın dövlət idarəçiliyi ənənələrindən bəhrələnən 

Atropatena hökmdarları öz hakimiyyətlərini daha da qüvvətləndirə bildilər. Nəticədə Atropatena Parfiya və 

Selevki dövlətlərinə qarşı mübarizədə öz müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi, ölkənin ərazisinə soxulmuş Roma 

qoşunlarını parfiyalılarla birləşərək darmadağın etdi. O zaman Atropatena qoşunları bütün regionda ən güclü 

hərbi qüvvələrdən biri hesab olunurdu. Roma təcavüzkarları ilə döyüşə Atropatena 40 min piyada və 10 min 

süvari çıxarmışdı. Yaxın və Orta Şərqdə çox mühüm hərbi-siyasi qüvvə olan Atropatena dövləti ilə Roma 

imperiyası arasında geniş əlaqələr yaranmışdı. Roma imperiyası özünün şərq siyasətində Atropatenaya xüsusi 

əhəmiyyət verirdi. Atropatena elçiləri Romaya gedib imperator Oktavian Avqustla (e. ə. 27-e. 14) diplomatik 

danışıqlar aparmışdılar. 

Ölkənin şimalında meydana gələn Albaniya dövlətinin sərhədləri Dağıstanın cənubu (Dərbənd və ətrafları 

ilə birlikdə) da daxil olmaqla Baş Qafqaz dağlarından başlayaraq cənubda - Araz çayına qədər, qərbdə isə 

Göyçə gölü hövzəsi, Qabırrı (İori) və Qanıx (Alazan) çaylarının yuxarılarından başlayaraq şərqə doğru Xəzər 

dənizinədək uzanıb gedən Azərbaycan torpaqlarını əhatə edirdi. Bu qüdrətli Azərbaycan dövlətinin paytaxtı 

əvvəllər Qəbələ, sonra isə Bərdə (V əsrdən sonra) şəhərləri idi. 

Albaniya dövründə Azərbaycanın şimal torpaqlarında maddi və mənəvi mədəniyyət daha da inkişaf 

etmişdi. Bu dövrdə elmi ədəbiyyatda alban əlifbası adlanan Azərbaycan əlifbası yaradılmış, məktəblər açılmışdı. 

Ölkədə mühüm ticarət və sənətkarlıq mərkəzi olan 30-dan çox şəhər vardı. Şimalla Cənubun, Şərqlə Qərbin 

qovşağında yerləşən və müxtəlif etnosların, dinlərin, mədəniyyətlərin qarşılaşıb təmasa girdiyi Albaniyada 

özünəməxsus və zəngin mədəniyyət formalaşmaqda idi. Bu, dövlətin həyatında mühüm rol oynayırdı. Aya, 

Göyə, Günəşə sitayişlə yanaşı xristianlıq da yayılmaqda idi. Müstəqil Alban kilsəsi dini cəhətdən birbaşa 

Romaya tabe idi. 

Albaniya dövründə Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi mədəniyyəti daha da yüksəlmişdi. Alban hökmdarları 

ölkənin dünyəvi və dini başçısı idilər. Onlar, eyni zamanda, qanunlar verir, ölkənin hərbi qüvvələrinə başçılıq 

edirdilər. Dövlətin hərbi qüvvələri 80 min nəfəri (60 min piyada, 22 min süvari) aşmışdı. 

Albaniya hökmdarının sarayında məşvərət şurası fəaliyyət göstərirdi. Məşvərət şurasına və ruhani 

yığıncaqlarına Albaniya hökmdarlarının özləri rəhbərlik edirdilər. Atropatena kimi Albaniya dövlətinin də öz 

pulları vardı. Öz dövrü üçün möhkəm və mükəmməl dövlət idarəçiliyi sisteminə malik olan Albaniya dövləti 

ölkənin müstəqilliyi üçün təhlükə törədən Parfiyaya və Roma imperiyasına qarşı uğurla mübarizə aparmışdı. 

Ölkəyə müdaxilə edən Roma imperiyasının qoşunları Alban cəngavərləri tərəfindən dəfələrlə ağır məğlubiyyətə 

uğradılmışdı. Roma imperiyası Albaniyanın hərbi-siyasi qüdrəti ilə hesablaşmağa məcbur olmuş, iki ölkə 
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arasında qarşılıqlı əlaqələr yaranmışdı. Atropatena kimi Albaniya elçiləri də Romaya gedib imperator Oktavian 

Avqustla danışıqlar aparmışdılar. 

Albaniya hökmdarı, görkəmli dövlət xadimi Cavanşir ölkəni ələ keçirməyə çalışan Bizans, Sasani, Xilafət 

və Xəzər imperiyaları kimi qüdrətli qonşulara qarşı müdrik, uzaqgörən və çevik xarici siyasət yeritmiş, özünün 

sərkərdəlik məharəti və döyüş şücaəti ilə ölkənin müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilmişdi. 

Yaxın və Orta Şərqdə mühüm hərbi-siyasi və mədəni təsir gücünə, region ölkələri ilə sıx qarşılıqlı 

münasibətlərə malik olan Albaniya Aralıq dənizi hövzəsi ölkələri ilə, o cümlədən Roma imperiyası ilə də geniş 

əlaqələr saxlayırdı. İlk mənbələr, o cümlədən arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş zəngin maddi 

mədəniyyət nümunələri Albaniya dövründə Azərbaycanın şimal torpaqlarının xarici ölkələrlə geniş əlaqələr 

saxladığını sübut edir. Yaxın və Orta Şərq ölkələrini Xəzər xaqanlığı və Şərqi Avropa ilə birləşdirən beynəlxalq 

ticarət yollarının Albaniyadan keçməsi ölkənin xarici ticarət əlaqələrinə müsbət təsir göstərirdi. 

Eramızın əvvəllərində ölkəmiz öz tarixinin ən ağır sınaq dövrlərindən biri ilə qarşılaşdı: III əsrdə 

Azərbaycanı Sasani-İran imperiyası, VII əsrdə isə Ərəb xilafəti işğal etdi. İşğalçılar ölkəyə İranın və Ərəbistanın 

içərilərindən çoxlu iran və ərəb mənşəli əhali köçürüb gətirdilər. Gəlmə əhali mühüm hərbi-strateji əhəmiyyətə 

malik olan məntəqələrdə və ən məhsuldar torpaqlarda yerləşdirildi. Onlara geniş imtiyazlar verildi. 

Lakin bütün bunlar Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələrini məhv edə bilmədi. Azərbaycan xalqının 

təşəkkülü prosesi davam etdi. Uzun tarixi dövr ərzində Azərbaycanın bütöv halda həmin imperiyaların 

tərkibində olması nəticəsində, ölkənin bütün bölgələri arasında daxili əlaqələr, ilk növbədə ticarət əlaqələri 

genişləndi. Azərbaycanın şimal və cənub, şərq və qərb bölgələri arasında etnik-siyasi və mədəni birliyin 

yaranması yolunda mühüm irəliləyiş baş verdi. Bu dövrdə Tanrıya sitayiş - tanrıçılıq hələ başqa dini görüşləri 

sıxışdırıb tamamilə aradan qaldıra bilməmişdi. Zərdüştilik, atəşpərəstlik, Günəşə, Aya, Göyə, ulduzlara, torpağa, 

suya və s. sitayiş davam etməkdə idi. Ölkənin şimalında - Albaniya ərazisinin bəzi yerlərində xristianlıq 

yayılmaqda idi. 

VII əsrdə islam dininin qəbul olunması ilə Azərbaycan tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri baş verdi. 

Ölkədə dini birliyin yaranması bütün Azərbaycan ərazisində vahid adət-ənənələrin təşəkkülünə, əlaqələrin 

genişlənməsinə səbəb oldu. 

Bununla belə, təkallahlı dinlərə sitayiş edənləri müsəlmanlaşdırmaq islamın prinsiplərinə zidd olduğu üçün 

ərəb fütuhatları dövründə Albaniyanın xristian əhalisi islam dininin təsir dairəsindən kənarda qaldı. Beləliklə, 

ölkədə dini ayrılıq baş verdi: çoxluq təşkil edən və ölkənin bütün ərazisinə yayılmış olan müsəlman əhali; bir 

də, azlıq təşkil edən və əsasən Şimali Azərbaycanın qərb bölgələrində yaşayan xristian albanlar. Zaman 

keçdikcə Qərbi Azərbaycanın, o cümlədən Qarabağın dağlıq bölgələrinin xristian əhalisi qriqoryanlaşdırılmağa 

başladı. 

Xilafət dağıldıqdan sonra - IX əsrin ortalarından Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələri yenidən 

dirçəldi. Azərbaycanda yeni siyasi dirçəliş başlandı: Azərbaycan torpaqlarında Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər, 

Rəvvadilər, Şəddadilər dövlətləri yarandı. Siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində oyanış baş 

verməkdə idi. 

Ərəb xilafətinin süqutu və Azərbaycan dövlətçiliyinin dirçəlişi ilə bir zamanda Azərbaycan dili bütün ölkə 

ərazisində əsas ünsiyyət vasitəsinə çevrildi. Bu, Azərbaycanın gələcək inkişafına güclü təkan verə biləcək tarixi 

nailiyyət idi. IX əsrin 70-ci illərinin sonlarından başlayaraq yarım əsrdən çox davam edən bir tarixi dövr ərzində 

(879-941) Azərbaycan torpaqlarının hamısının vahid Azərbaycan Sacilər dövlətinin tərkibində olması bütün 

ölkə miqyasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin daha da dərinləşməsinə, etnik fərqlərin aradan qalxması və vahid 

Azərbaycan xalqının formalaşması prosesinin daha da sürətlənməsinə müsbət təsir göstərdi. 

Sacilər dövləti özünün ən qüdrətli çağlarında Zəncandan Dərbəndə, Xəzər sahillərindən Ani və Dəbil 

şəhərlərinə qədər geniş əraziləri əhatə edirdi. Bütün Azərbaycan torpaqları Sacilər dövlətinin tərkibinə daxil idi. 

Məhz bu dövrdə Azərbaycan və ümumtürk ədəbiyyatının şah əsəri olan "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları, 

demək olar ki, bütün Azərbaycan torpaqlarında yayıldı. Beləliklə, 600 ilə qədər davam edən Sasani və ərəb 

əsarətindən sonra yerli dövlətlərin (Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər) yaranması, islam 
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dininin bütün ölkə ərazisində əsas təkallahlı dinə çevrilməsi Azərbaycan xalqının etnik təkamülündə, vahid dilin 

və mədəniyyətin təşəkkülündə mühüm rol oynadı. 

İslam dini, eyni zamanda, Azərbaycanı idarə edən ayrı-ayrı feodal sülalələrinin tez-tez bir-birini əvəz 

etdiyi bir tarixi şəraitdə bütün Azərbaycan əhalisinin yadelli qəsbkarlara qarşı vahid qüvvə halında birləşmə-

sində də mütərəqqi rol oynadı. Ümumi düşmənlərə qarşı mübarizədə sıx birləşməyin zəruriliyi, vahid dinin - 

islamın ölkə əhalisinin qaynayıb-qarışmasına, qohumlaşmasına, ümumi adət və mərasimlərə yol açması etnik-

siyasi birliyi daha da möhkəmləndirdi. 

Bununla belə, Ərəb xilafətinin tənəzzülündən sonra yaranmış dövlətlərdən heç birinin uzun tarixi dövr 

ərzində Azərbaycanın bütün ərazisini əhatə edən vahid, davamlı və qüdrətli dövlətə çevrilə bilməməsi 

nəticəsində ölkədə uzun sürən siyasi sabitlik də yaranmadı. Azərbaycan Orta Asiyadan Aralıq dənizi sahillərinə 

və Dərbənd keçidindən İran körfəzinə qədər geniş əraziləri əhatə edən Böyük Səlcuq imperatorluğunun 

tərkibinə daxil edildi. 

Səlcuq dövrü Azərbaycanın tarixi müqəddəratında həlledici rol oynadı. Sultan Alp Arslan Malazgird 

vuruşmasında (26 avqust 1071-ci il) Bizans imperiyasının hərbi qüvvələrini darmadağın edərək qəti qələbə 

çaldı. Beləliklə, müxtəlif tarixi dövrlərdə (həm eramızdan əvvəl, həm də sonra) soykökündə, başlıca olaraq, iskit 

(skit, skif), sak, massaget, hun, bulqar, xəzər, barsil, peçeneq, suvar, habelə başqa türk və qeyri-türk etnoslarının 

iştirak etdiyi və oğuz türklərinin (qaraqoyunlular, ağqoyunlular, səlcuqlar və b.) həlledici rol oynadığı 

Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesi başa çatdı. Azərbaycan dili bütün Cənubi Qafqazda, o cümlədən 

Azərbaycan ərazisində başlıca ünsiyyət vasitəsi oldu. Sadə və anlaşıqlı Azərbaycan dili məhdud dairədə 

fəaliyyət göstərən dilləri, həmçinin ərəb və fars dillərini sıxışdıraraq bütün ölkə miqyasında canlı ümumxalq 

dilinə çevrildi. El sənətkarlarının - ozanların (aşıqların) oba-oba, oymaq-oymaq gəzib yaydıqları şifahi xalq 

yaradıcılığı nümunələri, çox keçmədən, hamının başa düşdüyü doğma Azərbaycan dilində nadir ədəbi incilərin 

meydana gəlməsi üçün zəmin yaratdı. 

Böyük Səlcuq imperatorluğunun süqutundan 

sonra qüvvətlənən Şirvanşahlar və Eldənizlər 

dövlətləri Azərbaycan xalqının dövlətçilik 

ənənələrinin davam etdirilməsində və daha da 

yüksəlişində mühüm rol oynadılar. 

Yaxın və Orta Şərqin ən qüdrətli dövlətinə 

çevrilən Azərbaycan Eldənizlər dövləti Azərbaycan 

xalqının etnik-siyasi tarixində xüsusilə böyük rol 

oynadı. Eldənizlərin hakimiyyəti dövründə bütün 

Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlətin tərkibində 

birləşdirilməsi iqtisadi, siyasi və mədəni həyatın 

bütün sahələrində güclü yüksəlişə səbəb oldu. 

Sənətkarlıq, ticarət, elm və mədəniyyət daha da 

inkişaf etdi. Daxili və xarici ticarət əlaqələri 

genişləndi. Mədrəsələr açıldı, məscidlər, nadir 

memarlıq abidələri ucaldıldı. Azərbaycan intibahı 

özünün Xaqani, Nizami, Əcəmi zirvəsinə ucaldı. 

Görkəmli dövlət xadimləri Şəmsəddin Eldəniz, 

Məhəmməd Cahan Pəhləvan və Qızıl Arslan 

Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi tarixinə parlaq 

səhifələr yazdılar. Eldənizlərin hakimiyyəti 

dövründə Azərbaycan dili və mədəniyyətinin 

yayıldığı ərazi daha da genişləndi. Beləliklə, Ərəb 

xilafətinin tənəzzülündən sonra - IX əsrin 

ortalarından başlayaraq Qafqazda, habelə bütün 
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Yaxın və Orta Şərqdə imperiyaların rolu artdı. Sacilər, Şirvanşahlar, Salarilər, Rəvvadilər, Şəddadilər, Şəki 

hakimləri, Səlcuqlar, Eldənizlər, Monqollar, Elxanilər-Hülakular, Çobanilər, Cəlayirlər, Teymurilər, Osmanlılar, 

Qaraqoyunlular, Səfəvilər, Qacarlar və başqa sülalələrin idarə etdikləri dövlətlər təkcə Azərbaycanın, həmçinin 

bütövlükdə Cənubi Qafqazın deyil, eyni zamanda, bütün Yaxın və Orta Şərqin dövlətçilik tarixində dərin iz 

qoydular. 

XV-XVIII əsrlərdə Azərbaycanın dövlətçilik mədəniyyəti daha da zənginləşdi. Bu dövrdə Şərqin geniş 

ərazili Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri bilavasitə Azərbaycan sülalələri tərəfindən idarə olunurdu. 

Bu mühüm amil Azərbaycanın daxili və beynəlxalq əlaqələrinə müsbət təsir göstərir, ölkəmizin və xalqımızın 

hərbi-siyasi təsir dairəsini, Azərbaycan dilinin fəaliyyət meydanını genişləndirir, Azərbaycan xalqının maddi və 

mənəvi mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsinə əlverişli şərait yaradırdı. Bəhs olunan dövrdə Azərbaycan 

dövlətləri Yaxın və Orta Şərqin beynəlxalq münasibətlərində, hərbi-siyasi həyatında mühüm rol oynamaqla 

yanaşı, Avropa-Şərq münasibətlərində də çox fəal iştirak edirdilər. 

Azərbaycanın böyük dövlət xadimi Uzun Həsənin (1468-1478) hakimiyyəti illərində Ağqoyunlu dövləti 

bütün Yaxın və Orta Şərqdə qüdrətli hərbi-siyasi amilə çevrildi. Azərbaycanın dövlətçilik mədəniyyəti daha da 

inkişaf etdi. Uzun Həsən bütün Azərbaycan torpaqlarını əhatə edən güclü mərkəzləşdirilmiş dövlət yaratmaq 

siyasəti yeridirdi. O, bu məqsədlə xüsusi "Qanunnamə" hazırlatmışdı. Uzaqgörən dövlət xadimi ölkənin iqtisadi 

qüdrətini artırmaq üçün xəzinəyə vergi ödəyən əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa, oturaq təsərrüfat sahələrini 

inkişaf etdirməyə, dövlət məmurlarının özbaşınalığına və iri tayfa başçılarının hərbi-siyasi müstəqilliyinə son 

qoymağa çalışırdı. Uzun Həsən məmləkətdə məzhəb ayrılığının baş verəcəyini və bunun dövlətin qüdrətinə, 

ölkənin etnik-siyasi birliyinə mənfi təsir göstərəcəyini irəlicədən görürdü. Buna görə də bacısını Şeyx Cüneyd 

Səfəviyə, qızını isə Şeyx Heydər Səfəviyə verməklə məmləkətdə yaxınlaşmaqda olan məzhəb parçalanmasının 

qarşısını almağa, ağqoyunlularla səfəvilər arasında barışıq yaratmağa çalışırdı. Dünya hərb sənətində baş verən 

dəyişiklikləri diqqətlə izləyən görkəmli sərkərdə güclü nizami ordu yaratmağa çalışır, muzdla xidmət edən 

piyada qoşunların sayını artırır, odlu silahlar istehsalına başlamaq və güclü artilleriya yaratmaq üçün hazırlıqlar 

görürdü. Bu məqsədlə o, İtaliyadan toptökən ustalar və hərbi mütəxəssislər dəvət etmişdi. Görkəmli dövlət 

xadimi elmin, maarifin inkişafına xüsusi diqqət yetirirdi. O, dövrün ən qabaqcıl alimlərini öz sarayına 

toplamışdı. Hökmdarın şəxsi kitabxanasında 60-a qədər alim çalışırdı. Uzun Həsən sarayında dövrün görkəmli 

alimlərindən ibarət elmi məclis fəaliyyət göstərirdi. Böyük hökmdar Qurani-Kərimi azərbaycancaya 

çevirtdirmiş, dövrün görkəmli elm adamı Əbu Bəkr Tehraniyə "Kitabi-Diyarbəkriyyə" adlı oğuznamə 

yazdırmışdı. Uzun Həsən dövründə Azərbaycanın Şərq-Qərb əlaqələrindəki rolu daha da artmışdı. Azərbaycanın 

ənənəvi əlaqələr saxladığı Şərq ölkələrindən başqa Avropa dövlətləri ilə də geniş diplomatik münasibətlər 

yaratmışdı. Uzun Həsən dövründə Azərbaycan elçiləri Venesiya Respublikası, Papalıq, Neapol krallığı, 

Albaniya, Macarıstan, Polşa, Almaniya, Burqundiya hersoqluğu, Kipr, Rodos, Trabzon imperatorluğu, Böyük 

Moskva knyazlığı ilə, həmçinin bir çox qonşu Şərq ölkələri hökmdarlarının saraylarında diplomatik danışıqlar 

aparmışdılar. Xarici ölkələrlə aparılan danışıqlarda Uzun Həsənin anası - o zaman bütün Şərqdə yeganə qadın 

diplomat olan Sara Xatun mühüm rol oynayırdı. Təbrizdə - Uzun Həsən sarayında Venesiya Respublikasının 

daimi səfirliyi fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan Şərqlə Qərb üçün ümumi maraq doğuran beynəlxalq 

problemlərin həllində mühüm rol oynayırdı.  

XV əsrin sonu - XVI əsrin əvvəllərində Azərbaycan dövlətçiliyi özünün tarixi təkamülündə yeni mərhələyə 

qədəm qoydu. Uzun Həsənin nəvəsi görkəmli dövlət xadimi Şah İsmayıl Xətai bütün Azərbaycan torpaqlarını 

öz hakimiyyəti altında birləşdirə bildi. Paytaxtı Təbriz şəhəri olan vahid, mərkəzləşdirilmiş Azərbaycan dövləti - 

Səfəvi dövləti meydana gəldi. Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın dövlət idarəçiliyi mədəniyyəti 

daha da yüksəldi. Azərbaycan dili dövlət dilinə çevrildi. Şah İsmayıl, Şah Təhmasib, Şah Abbas və digər Səfəvi 

hökmdarlarının həyata keçirdikləri uğurlu islahatlar, daxili və xarici siyasət nəticəsində Səfəvi dövləti Yaxın və 

Orta Şərqin ən qüdrətli imperiyalarından birinə çevrildi. Geniş ərazili Səfəvi imperiyasını idarə etmək üçün 

mükəmməl dövlət idarəçiliyi mexanizmi yaradıldı. Səfəvi hökmdarları dünyəvi hakimiyyətlə yanaşı, dini 

hakimiyyəti də ələ keçirdilər. Bununla, mərkəzi hakimiyyət daha da qüvvətləndirildi. Şah sarayında Ali 

məşvərət məclisi və ya Ali səltənət şurası ("Məclisi-əla") fəaliyyət göstərirdi. Mərkəzi və yerli idarə 
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orqanlarının işini tənzimləyən mükəmməl bir bürokratik sistem yaradılmışdı. Ölkə ərazisindəki bütün məhkəmə 

işlərinə Ali divan nəzarət edirdi. Səfəvi hökmdarlarının, xüsusən Şah Abbasın keçirdiyi islahatlar nəticəsində 

Səfəvilərin hərbi qüvvələri dünyanın ən qüdrətli ordularından birinə çevrilmişdi. Səfəvilərin hakimiyyəti 

illərində bütün Yaxın və Orta Şərqdə Azərbaycan dilinin rolu daha da artdı. Səfəvi sarayına gəlmiş xarici ölkə 

elçiləri ilə diplomatik danışıqlar da Azərbaycan dilində aparılırdı. 

Ağqoyunluların xarici siyasət xəttini davam etdirən Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə də Azərbaycan Qara 

dəniz və Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrindən başlamış uzaq İngiltərə və Skandinaviyaya qədər bir çox Avropa 

dövlətləri ilə diplomatik əlaqə saxlayırdı. Şah İsmayıl Xətai, Şah Təhmasib, Şah Məhəmməd Xudabəndə, Şah 

Abbas və b. Azərbaycan hökmdarlarının saraylarında çoxsaylı Qərb diplomatları Səfəvi dövləti ilə sıx qarşılıqlı 

əlaqələr yaratmaq üçün danışıqlar aparmışdılar. Azərbaycan Ağqoyunlular dövründə olduğu kimi, Səfəvilərin 

hakimiyyəti zamanında da Şərqlə Qərb arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdə mühüm rol oynamaqda davam edirdi. 

Səfəvi dövlətinin süqutundan sonra hakimiyyətə gələn görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi Nadir şah (1736-

1747) keçmiş Səfəvi imperiyasının sərhədlərini daha da genişləndirdi. Bu böyük hökmdar 1739-cu ildə Dehli də 

daxil olmaqla Şimali Hindistanı da ələ keçirdi. Lakin onun bu geniş ərazidə qüdrətli mərkəzləşdirilmiş dövlət 

yaratmaq planları baş tutmadı. 

Nadir şahın ölümündən sonra onun idarə etdiyi geniş ərazili imperiya süquta uğradı. Hələ Nadir şahın 

sağlığında ikən azadlıq mübarizəsinə qalxan və müstəqilliyə can atan Azərbaycan torpaqlarında yerli dövlətlər 

yarandı. Beləliklə, XVIII əsrin II yarısında Azərbaycan xırda dövlətlərə - xanlıqlara və sultanlıqlara parçalandı. 

Ölkənin hərbi-siyasi tənəzzül dövrü başlandı. Azərbaycanın qədim dövlətçilik ənənələrini yaşatmağa çalışan 

ayrı-ayrı xanlar bütün ölkəni yenidən vahid dövlət çərçivəsində birləşdirməyə çalışsalar da, bu, heç bir nəticə 

vermədi. Siyasi pərakəndəlik daha da dərinləşdi. Bununla Azərbaycanı işğal etməyə çalışan yadelli 

təcavüzkarların əlinə çox əlverişli bir fürsət düşdü. 

XVIII əsrin sonunda Azərbaycan sülaləsi olan Qacarlar (1796-1925) İranda hakimiyyətə gəldilər. Qacarlar 

vaxtı ilə onların ulu babaları qaraqoyunluların, ağqoyunluların, səfəvilərin və nəhayət Nadir şahın hakimiyyəti 

altında olmuş bütün əraziləri, o cümlədən Azərbaycan xanlıqlarını yenidən mərkəzi hakimiyyətə tabe etmək 

siyasəti yeritməyə başladılar. Beləliklə, Qacarlarla Cənubi Qafqazı işğal etməyə çalışan Rusiya arasında 

uzunsürən müharibələr dövrü başlandı. Azərbaycan iki böyük dövlət arasında qanlı müharibələr meydanına 

çevrildi. Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828) müqavilələrinə əsasən Azərbaycan iki imperiya arasında 

bölüşdürüldü: Şimali Azərbaycan Rusiyaya, Cənubi Azərbaycan isə Qacarların idarə etdiyi İran şahlığına 

qatıldı. 

Rusiya Cənubi Qafqazda özünə dayaq yaratmaq üçün Azərbaycan torpaqlarına, xüsusən Qarabağın dağlıq 

rayonlarına, İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazisinə qonşu ölkələrdən kütləvi surətdə erməni əhalisi köçürdü. 

Türkiyə ilə həmsərhəd olan Qərbi Azərbaycan torpaqlarında - keçmiş İrəvan, Naxçıvan xanlıqlarının ərazisində 

süni surətdə və xüsusi məqsədlə "Erməni vilayəti" yaradıldı. Bununla Azərbaycan torpaqlarında gələcək erməni 

dövlətinin əsası qoyuldu. Bundan əlavə, Rusiya 1836-cı ildə müstəqil Alban kilsəsini ləğv etdi və onu qriqorian 

kilsəsinin tabeçiliyinə verdi. Bununla Azərbaycanın qədim əhalisi olan xristian albanların 

qriqorianlaşdırılmasına daha əlverişli şərait yaradıldı, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı yeni ərazi iddialarının 

əsası qoyuldu. Rusiyadan Azərbaycana xristian əhalisinin köçürülməsinə də diqqət artırıldı. Məqsəd Cənubi 

Qafqazda, xüsusən Azərbaycanda xristian amilinin rolunun gücləndirilməsindən ibarət idi. 

Azərbaycanın cənub torpaqlarında da eyni cür siyasət həyata keçirilirdi. Çox çəkmədən, müstəqil yaşamaq 

ənənələrinə malik olan Azərbaycan xalqının həm şimalda, həm də cənubda azadlıq mübarizəsi gücləndi. 

Nəticədə, əvvəllər Azərbaycana yiyələnmək üstündə öz aralarında qanlı müharibələr aparmış Rusiya və İran 

dövlətləri Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinə qarşı və ölkəmizin yenidən birləşməsinə yol verməmək 

məqsədilə bir-birinin etibarlı müttəfiqinə çevrildilər. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan xalqı Rusiya 

ağalığına və Qacarlar İranın şahlıq rejiminə qarşı istiqlal mücadiləsini dayandırmadı, özünün müstəqil dövlətini 

yaratmaq üçün dəfələrlə üsyan qaldırdı, ölüm-dirim savaşına qalxdı. 

Birinci dünya müharibəsi dövründə Azərbaycan xalqı həm şimalda, həm də cənubda öz milli dövlətçilik 

ənənələrini dirçəltmək üçün zəmin yaratdı. Bakıda hakimiyyəti ələ keçirən S. Şaumyanın daşnak-bolşevik 
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hökuməti 1918-ci ilin martında azərbaycanlılara qarşı dəhşətli soyqırımı həyata keçirdi. 1918-ci il mayın 28-də 

Şimali Azərbaycanda Şərqdə ilk demokratik respublika - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. Cənubi 

Azərbaycanda isə müstəqil və demokratik Azadıstan dövləti ("Azadıstan məmləkəti") quruldu (1920). Şeyx 

Məhəmməd Xiyabani Azadıstan Milli hökumətinin başçısı oldu. Hər iki Azərbaycan dövlətinin ərazisində geniş 

milli-demokratik islahatlar keçirilməsinə başlandı. Beləliklə, Birinci dünya müharibəsinin doğurduğu tarixi 

şəraitdən istifadə edən Azərbaycan xalqı həm şimalda, həm də cənubda özünün qədim dövlətçilik ənənələrini 

yenidən dirçəldə bildi, müstəqil yaşamağa layiq və qadir xalq olduğunu bir daha sübuta yetirdi. Avropa 

ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da parlamentli respublika tipli demokratik idarəçilik qaydalarının tətbiq 

olunmasına başlandı. Bu, Azərbaycan xalqının çox böyük tarixi nailiyyəti idi. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü 

 

Bəşəriyyət tarixinin ən dəhşətli və ən qanlı hərbi-feodal müstəmləkə rejimi olan çar Rusiyası da 

Azərbaycan xalqının dövlətçilik ənənələrini məhv edə bilmədi. Əsarət altına salınmış türk-müsəlman xalqlarının 

milli mənlik şüurunu və qədim dövlətçilik ənənələrini məhv etmək siyasəti yeridən Rusiya imperiyası Cənubi 

Qafqazı bu siyasətin ən dəhşətli qanlı qırğın meydanına çevirmişdi. Bu qəddar siyasətin son məqsədi Cənubi 

Qafqazı Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisindən "təmizləmək", bundan sonra İran və Türkiyəni aradan 

qaldırıb rahatca isti dənizlərə çıxmaq, bununla da Rusiyanın tarixi arzusuna Hindistana yetişmək niyyətinə nail 

olmaq idi. Məhz bu məqsədlə də bir tərəfdən imperiyanın ayrı-ayrı yerlərindən Azərbaycan ərazisinə müxtəlif 

mənşəli xristian əhali köçürülüb gətirilir, digər tərəfdən də yerli əhalinin xristianlaşdırılması və ruslaşdırılması 

siyasəti yeridilirdi. Ən dəhşətlisi isə bu idi ki, həmin qanlı siyasəti daha uğurla həyata keçirmək üçün erməni-

müsəlman qırğınları törədilirdi. Ölkənin şimal-qərb hüdudlarında isə Azərbaycan və gürcü xalqları arasına nifaq 

salmaq siyasəti yeridilirdi. Bir sözlə, Azərbaycan çar Rusiyasının milli-müstəmləkəçilik siyasətinin ən dəhşətli 

sınaq meydanına çevrilmişdi. 

Buna görə də bütün Rusiya imperiyası ərazisində məhz qədim dövlətçilik ənənələrinə malik olan 

Azərbaycan çarizmin qəddar milli-müstəmləkə rejiminə qarşı milli müqavimət hərəkatının əsas mərkəzinə 

çevrildi. İdarə olunmağa deyil, idarə etməyə vərdiş etmiş Azərbaycan xalqı özünün qabaqcıl ziyalılarının 

başçılığı altında bütün Rusiyanın türk-müsəlman xalqlarının milli-azadlıq hərəkatının önünə keçdi. 

XX yüzilliyin əvvəllərində Rusiya imperiyası dərin hərbi-siyasi və iqtisadi böhrandan xilas olmaq üçün 

islahatlar dövrünə qədəm qoyduqda böyük xeyriyyəçi H. Z. Tağıyev tərəfindən himayə olunan Azərbaycan 

ziyalıları hələ 1905-ci ildən başlayaraq, bütün başqa tələblərlə bərabər, ölkənin türk-müsəlman əhalisinin 

imperiyanın mərkəzi hakimiyyət orqanlarında təmsil olunmasını, yerli idarəçiliyə və məhkəmə orqanlarında 

fəaliyyətə cəlb olunmasını tələb edir, bu sahədə ayrı-seçkiliyin, məhdudiyyətin aradan qaldırılması uğrunda 

mübarizə aparırdılar. Görkəmli hüquqşünas Əlimərdan bəy Topçubaşov, Şəmsi Əsədullayev, Əhməd bəy 

Ağayev, Ədil xan Ziyadxanov, Əli bəy Hüseynzadə və bir çox digər milli ruhlu Azərbaycan ziyalıları bu 

hərəkatın önündə gedirdilər. 

Şimali Azərbaycan çarizmə qarşı öz azadlığı uğrunda ayağa qalxan bütün məzlum Şərq xalqlarının 

mübarizə simvoluna çevrilmişdi. Heç də təsadüfi deyil ki, Rusiya imperiyasının bütün türk-müsəlman əhalisini 

çarizmə qarşı birləşdirmək və bu məqsədlə vahid siyasi təşkilat yaratmaq ideyası da məhz Azərbaycanda 

doğulmuşdu. 1905-ci ildə Ümumrusiya müsəlmanlarının Nijni-Novqorodda keçirilmiş I qurultayında "Rusiya 

imperiyasında türklərin vəziyyəti və problemləri"nə həsr olunmuş əsas məruzə ilə məhz Azərbaycanın 

nümayəndəsi Əlimərdan bəy Topçubaşov çıxış etmişdi. Yeni yaradılmış Ümumrusiya Müsəlmanları İttifaqının 

("İttifaqi-Müslimin") Nizamnamə və Proqramının yazılmasında da azərbaycanlı nümayəndələr fəal iştirak 

etmişdilər. 

Mürəkkəb və çətin şəraitdə aparılan gərgin mübarizə nəticəsində Azərbaycanın tanınmış ziyalıları 

Əlimərdan bəy Topçubaşov, İsmayıl xan Ziyadxanov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məmməd Tağı Əliyev, 

Əsədulla bəy Muradxanov 1906-cı ildə Rusiyanın ilk parlamentinə - I Dövlət Dumasına deputat seçilmişdilər. 

Xalqımızı Rusiya parlamentində təmsil edən yüksək təhsil görmüş bu ziyalıların ikisi ixtisasca hüquqşünas 

idilər: Əlimərdan bəy Topçubaşov Peterburq Universitetini, İsmayıl xan Ziyadxanov isə Moskva Universitetinin 

hüquq fakültəsini bitirmişdilər. Rusiya Dövlət Dumasının ən böyük fraksiyalarından birinə - Müsəlman 

fraksiyasına sədr Əlimərdan bəy Topçubaşov seçilmişdi. Azərbaycanlı deputatlar Duma tribunasından çıxış 

edərək Rusiya imperiyasının Cənubi Qafqazda yeritdiyi milli qırğın siyasətini, xalqımıza qarşı yol verilən ayrı-

seçkiliyi, köçürmə siyasətini, bütöv bir xalqın hüquqsuzluğunu, kölə halına salındığını bütün açıqlığı və 

kəskinliyi ilə tənqid edir, yalnız azərbaycanlıların deyil, bütün Rusiya müsəlmanlarının mənafeyini müdafiə 

edirdilər. 

II Dövlət Dumasının üzvləri Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Mustafa Mahmudov, 

Məhəmməd ağa Şahtaxtinski və Zeynal Zeynalov da, öz sələfləri kimi, çarizmin bütün sahələrdə, o cümlədən 

dövlət idarəçiliyində yeritdiyi milli və dini ayrı-seçkilik siyasətinə kəskin etirazlarını bildirirdilər. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Odlar Yurdu 

 

 12 

Azərbaycandan olan deputatların bütün Rusiyanın türk-müsəlman əhalisinin hüquqsuzluğuna qarşı kəskin 

çıxışları və bunun güclü oyadıcı təsirinin çarizmi vahiməyə salması, başqa səbəblərlə yanaşı, I və II Dövlət 

Dumalarının buraxılmasında az rol oynamamışdı. Məhz buna görə də III Dumaya seçkilər zamanı türk-

müsəlman əhalisinin yaşadığı Mərkəzi Asiya, Sibir və digər regionlar seçki hüququndan məhrum edilmiş, 

Bakıya isə öz nümayəndəsini irəli sürmək hüququ verilməmişdi. Elə həmin səbəbə görə də, əvvəlkilərdən fərqli 

olaraq, III Dövlət Dumasında bütün Cənubi Qafqazın müsəlman əhalisini yalnız bircə nəfər deputat Xəlil bəy 

Xasməmmədov təmsil edirdi. IV Dövlət Dumasında isə bütün Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının yeganə 

nümayəndəsi Məmməd Yusif Cəfərov idi. 

Rusiyanın dövlət dumalarına seçilmiş azərbaycanlı deputatların demək olar ki, hamısı milli hərəkatımızın 

ən qabaqcıl nümayəndələri idilər. Duma deputatları Əlimərdan bəy Topçubaşov, İsmayıl xan Ziyadxanov, Fətəli 

xan Xoyski, Xəlil bəy Xasməmmədov, Məmməd Yusif Cəfərov peşəkar hüquqşünaslar idilər. Məhəmməd ağa 

Şahtaxtinski isə Sorbonna Universitetinin dinləyicisi olmuş, Leypsiq Universitetinin fəlsəfə fakültəsini 

bitirmişdi. 

Beləliklə, Birinci dünya müharibəsinin gedişində "xalqlar həbsxanası" olan Rusiya imperiyasının 

dağılması üçün real tarixi şərait yaranarkən Azərbaycan xalqı həm qədim dövlətçilik ənənələrinə, həm də ən 

müasir idarəçilik mədəniyyətinə yiyələndiyi üçün müstəqil dövlət halında yaşamağa hazır idi. 

Ölkənin Qacarlar sülaləsi tərəfindən idarə olunan və İran şahlığının tərkibində qalmış cənub rayonlarından 

fərqli olaraq Şimali Azərbaycan Rusiya ağalığı dövründə Rusiyanın və Rusiya vasitəsilə Qərbin yeni - 

demokratik dövlət quruculuğu ənənələri ilə - parlament mədəniyyəti ilə yaxından tanış ola bilmişdi. Azərbaycan 

ziyalılarının mühüm bir hissəsi, o cümlədən, Əlimərdan bəy Topçubaşov başda olmaqla peşəkar hüquqşünaslar 

Rusiyanın dövlət dumalarında zəngin parlamentçilik təcrübəsi qazanmışdılar. Onlar nifrət etdikləri və qəddar 

milli müstəmləkə zülmünün hökmranlıq etdiyi Rusiya mütləqiyyətindən tamamilə fərqlənən, bütün hüquq və 

azadlıqların hökmran olduğu ən demokratik respublika sistemi yaratmağa hazır idilər. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti xadimlərinin demokratik dövlət yaratmaq ideyaları onların hələ Rusiya dövlət dumalarında 

fəaliyyət göstərdikləri dövrdə formalaşmışdı. Buna görə də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentli 

respublika kimi formalaşması tarixi reallıqdan doğurdu. Çarizmin devrilməsindən sonrakı hadisələrin real 

inkişafı da işi buna doğru aparırdı. 

1917-ci ilin fevralında Rusiyada Romanovlar mütləqiyyəti devrildi. Monarxiya rejimi aradan 

qaldırıldıqdan sonra hakimiyyətə gələn Müvəqqəti hökumət Cənubi Qafqazın idarəçiliyi üzrə Xüsusi Komitə 

yaratdı. Lakin Müvəqqəti hökumət uzun müddət hakimiyyətdə qala bilmədi. 1917-ci ilin oktyabrındakı 

hakimiyyət çevrilişi nəticəsində Cənubi Qafqazdan Rusiyanın Müəssislər Məclisinə seçilən deputatlar 

Petroqrada və Moskvaya gedə bilmədilər. Onlar 1918-ci il fevralın 14-də Tiflisdə Zaqafqaziyanın ali hakimiyyət 

orqanı olan Zaqafqaziya Seymini, başqa sözlə Zaqafqaziya Parlamentini yaratdılar. 

Zaqafqaziya Seymində Müsəlman Fraksiyasını Müəssislər Məclisinə seçkilər zamanı Azərbaycanın, 

habelə bütün Cənubi Qafqazın bir milyondan çox türk-müsəlman seçicisinin səsini qazanmış 44 deputat təmsil 

edirdi. Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman Fraksiyası, faktiki olaraq, Zaqafqaziya Müsəlman Şurası, daha doğrusu 

Zaqafqaziya Müsəlman Parlamenti funksiyasını yerinə yetirirdi. 

Maraqlı və eyni zamanda qanunauyğun hal idi ki, dövlət dumalarında olduğu kimi, Zaqafqaziya Seyminin 

də ən ardıcıl üzvləri Azərbaycan nümayəndələri idilər. Məhz onların tələbi ilə 1918-ci il aprelin 9-da 

Zaqafqaziya Seymi Zaqafqaziyanın müstəqilliyini elan etdi və Birləşmiş Zaqafqaziya Cümhuriyyəti yaradıldı. 

Lakin istər daxili, istərsə də xarici siyasət sahəsində kəskin milli mənafe ziddiyyətlərinin olması Zaqafqaziya 

Seymi və Birləşmiş Zaqafqaziya Cümhuriyyəti hökumətinin konkret addımlar atmasına imkan vermədi. 

Nəticədə 1918-ci il mayın 25-də gürcü nümayəndələr Seymdən çıxdılar və ertəsi gün - mayın 26-da Gürcüstanın 

müstəqilliyini elan etdilər. 

Mayın 27-də Seymin Müsəlman Fraksiyasının, yəni Zaqafqaziya Müsəlman Şurasının (faktiki olaraq 

Zaqafqaziya Müsəlman Parlamentinin) üzvləri ayrıca iclaslarını keçirdilər və Azərbaycanın müstəqilliyini elan 

etmək qərarına gəldilər. Bu məqsədlə Zaqafqaziya Müsəlman Şurası özünü Azərbaycan Milli Şurası, daha 

doğrusu Azərbaycan Parlamenti elan etdi. Bununla, əslində Azərbaycanda ilk parlament yarandı və ilk 
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parlamentli respublikanın bünövrəsi qoyuldu. 1918-ci il mayın 27-də keçirilən həmin iclasda Azərbaycan Milli 

Şurasının Rəyasət Heyəti və sədri seçildi. M. Ə. Rəsulzadə Milli Şuranın sədri oldu. 

Mayın 28-də Həsən bəy Ağayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Milli Şurasının tarixi iclası keçirildi. Həmin 

iclasda iştirak edən Həsən bəy Ağayev (sədr), Mustafa Mahmudov (katib), Fətəli xan Xoyski, Xəlil bəy 

Xasməmmədov, Nəsib bəy Usubbəyov, Mir Hidayət Seyidov, Nəriman bəy Nərimanbəyov, Heybət Qulu 

Məmmədbəyov, Mehdi bəy Hacınski, Əli Əsgər bəy Mahmudbəyov, Aslan bəy Qardaşov, Sultan Məcid 

Qənizadə, Əkbər Ağa Şeyxülislamov, Mehdi bəy Hacıbababəyov, Məmməd Yusif Cəfərov, Xudadat bəy Məlik-

Aslanov, Rəhim bəy Vəkilov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Firudin bəy Köçərli, Camo bəy Hacınski, Şəfi bəy 

Rüstəmbəyov, Xosrov Paşa bəy Sultanov, Cəfər Axundov, Məhəmməd Məhərrəmov, Cavad Məlik-Yeqanov və 

Hacı Molla Səlim Axundzadə Azərbaycanın İSTİQLAL BƏYANNAMƏSİNİ qəbul etdilər. 

İstiqlal Bəyannaməsi bütün türk-müsəlman dünyasında, ümumiyyətlə bütün Şərqdə, ilk dəfə olaraq 

Azərbaycanda ən demokratik respublika idarə üsulunun-parlamentli respublikanın yaradılacağından xəbər 

verirdi. Azərbaycan Milli Şurasının İstiqlal Bəyannaməsində deyilirdi: 

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə 

edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir. 

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir. 

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər və dövlətlərlə 

mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir. 

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən, silkindən və cinsindən asılı 

olmayaraq öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin 

edir. 

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sərbəst inkişafı üçün 

geniş imkanlar yaradır. 

6. Müəssislər Məclisi toplanıncaya qədər Azərbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli Şura və Milli Şura 

qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur. 

Azərbaycan Milli Şurası həmin iclasında, eyni zamanda, bitərəf Fətəli xan Xoyskinin başçılığı ilə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Müvəqqəti hökumətinin tərkibini də təsdiq etdi. İlk Müvəqqəti hökumət 

bu tərkibdə idi: 

Fətəli xan Xoyski - Nazirlər Şurasının sədri və daxili işlər naziri 

Xosrov Paşa bəy Sultanov - hərbi nazir 

Məmməd Həsən Hacınski - xarici işlər naziri 

Nəsib bəy Usubbəyov - maliyyə naziri və xalq maarif naziri 

Xəlil bəy Xasməmmədov - ədliyyə naziri 

Məmməd Yusif Cəfərov - ticarət və sənaye naziri 

Əkbər Ağa Şeyxülislamov - əkinçilik naziri və əmək naziri 

Xudadat bəy Məlik Aslanov - yollar naziri və poçt-teleqraf naziri 

Camo bəy Hacınski - dövlət nəzarətçisi 

Beləliklə, Birinci dünya müharibəsinin gedişində və Romanovlar mütləqiyyətinin devrilməsi nəticəsində 

yaranmış çox mürəkkəb bir tarixi şəraitdə Azərbaycanın şimal torpaqlarında dövlətçilik ənənələrimiz yenidən, 

özü də bu dəfə parlamentli respublika formasında dirçəldi. 

Gənc Azərbaycan dövləti son dərəcə mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə doğulmuşdu. Bakıda 

hakimiyyəti S. Şaumyanın başçılıq etdiyi daşnak-bolşevik güruhu ələ keçirmiş və Azərbaycanın türk-müsəlman 

əhalisinə qarşı dəhşətli soyqırımına başlamışdı. Çar generalları tərəfindən silahlandırılmış erməni quldur 

dəstələri Şərqi Anadolunun və Qərbi Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinə qarşı qanlı qırğını - soyqırımını 

davam etdirirdilər. Azərbaycan xalqının cəlladları olan Şaumyan və Andronik əlbir fəaliyyət göstərirdilər. 

Azərbaycan xalqı fiziki cəhətdən məhv edilmək təhlükəsi qarşısında idi. Neft Bakısını ələ keçirməyə çalışan 

xarici qüvvələr arasındakı rəqabət sona çatmaqda və bütün Cənubi Qafqaz üçün yeni təhlükə - bolşevik 

Rusiyasının təcavüzü təhlükəsi yaxınlaşmaqda idi. Azərbaycan xalqı öz tarixinin ağır yolayrıcında qalmışdı: ya 
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Milli qurtuluş, ya da ki, məhv edilərək Cənubi Qafqazın etnik-siyasi xəritəsindən tamamilə silinib götürülmək. 

Azərbaycanı müstəqil dövlət elan etmiş Cümhuriyyət xadimləri məhz belə bir tarixi şəraitdə çaşqın vəziyyətə 

düşmüş və çıxış yolu tapa bilməyən xalqın önünə keçdi. 

1918-ci il iyunun 16-da Milli Şura və hökumət özünün fəaliyyət mərkəzini Gəncəyə köçürdü. Ölkədə 

yaranmış real vəziyyəti nəzərə alan Azərbaycan Milli Şurası iyunun 17-də Gəncədə iki mühüm qərar qəbul etdi: 

öz fəaliyyətini müvəqqəti olaraq dayandırdı; bütün hakimiyyəti (həm qanunvericilik, həm də icra hakimiyyətini) 

Müəssislər Məclisi çağırılanadək F. Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış yeni - ikinci Müvəqqəti hökumətə həvalə 

etdi. Hökumətin tərkibi belə idi: Nazirlər Şurasının sədri Fətəli xan Xoyski; nazirlər - Məmməd Həsən Hacınski, 

Nəsib bəy Usubbəyov, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Behbud ağa Cavanşir, Xəlil bəy Xasməmmədov, Xosrov 

Paşa bəy Sultanov, Xudadat bəy Rəfibəyov, Xudadat bəy Məlik-Aslanov, Ağa Aşurov, Əbdül Əli bəy 

Əmircanov, Musa bəy Rəfiyev. 

Azərbaycan Milli Şurası çətinliklə əldə olunmuş istiqlalın itirilməsindən ehtiyat edərək o zaman həm də 

qərara almışdı ki, qısa müddət ərzində Müəssislər Məclisi çağırılmalıdır və o vaxta qədər F. Xoyski hökuməti 

hakimiyyəti öz əlində saxlamalı, heç kimə güzəştə getməməlidir. Azərbaycan Milli Şurası, eyni zamanda, 

F. Xoyski hökumətinin hüquq və səlahiyyətlərini də konkret şəkildə müəyyənləşdirmişdi. Hökumət 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini, mövcud siyasi azadlıqları ləğv edə bilməzdi və aqrar məsələ, həmçinin 

bunun kimi digər mühüm məsələlər barədə inqilabi qanunları dəyişdirmək hüququna malik deyildi. Qalan 

məsələlərdə isə hökumətə müstəqil hərəkət etmək səlahiyyəti verilirdi. Müvəqqəti hökumət altı aydan gec 

olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırmalı idi. 

Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk Parlamenti Azərbaycan Milli Şurası özünün ilk 

addımlarını atmağa başladı. Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 27-dən iyunun 17-dək davam edən və 

20 gün sürən ilk fəaliyyəti dövründə cəmi 7 iclası keçirildi və bu iclaslarda başlıca olaraq iki mühüm qərar 

qəbul edildi: birincisi - Azərbaycanın istiqlalı elan olundu və İstiqlal bəyannaməsi qəbul edildi; ikincisi - 

Gəncədə Fətəli xan Xoyski başda olmaqla ilk Azərbaycan hökumətini formalaşdırdı və 1813-cü ildən sonra ilk 

dəfə olaraq Azərbaycanın müstəqil idarə olunmasına başlandı. Azərbaycanın bir hissəsində - Şimali 

Azərbaycanda respublika quruluşu yaradıldı. 

1918-ci il iyunun 17-də hakimiyyətə gələn F. Xoyskinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökuməti çox ağır bir beynəlxalq və daxili şəraitdə, faktiki olaraq, soyqırımı taleyi yaşayan Azərbaycan xalqını 

tarixin ən ağır qanlı burulğanından çıxarmaq məsuliyyətini öz üzərinə götürməli oldu. Təcili olaraq müstəqil 

Azərbaycanın dövlət quruculuğuna başlandı. Hökumət yaranmış vəziyyətdən çıxmaq üçün ilk günlərdəncə qəti 

tədbirlərə əl atdı. İyunun 19-da bütün Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan olundu. İyunun 24-də qırmızı 

parça üzərində ağ aypara və ağ səkkizguşəli ulduz təsvir olunan bayraq azad Azərbaycanın dövlət rəmzlərindən 

biri kimi qəbul olundu. İyunun 26-da Müsəlman hərbi korpusu ayrıca Azərbaycan Korpusuna çevrildi və həmin 

korpusun komandirinə general rütbəsi verildi. Diviziya komandiri səlahiyyətlərinə malik olan Azərbaycan 

Korpusunun komandiri hökumətin xüsusi tapşırığını yerinə yetirməyə başladı ki, bu da faktiki olaraq 

Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yaradılması demək idi. İyunun 27-də Azərbaycan-türk dili dövlət dili elan 

olundu. Dövlət quruculuğu daha da genişləndirildi. Türkiyədən dərsliklər gətirmək və müəllimlər dəvət etmək 

barədə qərar qəbul olundu. Məktəblər milliləşdirildi. Yeni müəllim kursları və məktəblər açıldı. Yelizavetpol və 

Qaryaginin tarixi adları bərpa olunaraq yenidən Gəncə və Cəbrayıl adlandırıldı. Milli orduya səfərbərlik 

keçirildi. İyul ayının 15-də Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaratmaq barədə qərar qəbul olundu. Komissiya 

Birinci dünya müharibəsi dövründə bütün Cənubi Qafqaz ərazisində türk-müsəlman əhaliyə qarşı törədilən 

soyqırımı vəhşiliklərini və onların əmlakının talan olunması məsələlərini araşdırıb cinayətkarları məhkəmə 

məsuliyyətinə cəlb etməli idi. Hökumətin bu qərarı ilə, əslində, müstəqil Azərbaycanın milli təhlükəsizlik 

sisteminin yaradılmasının əsası qoyuldu. Bundan əlavə, hökumətin nəzarəti altında olan ərazidə vəziyyəti 

sabitləşdirmək, nəqliyyat, poçt-teleqraf rabitəsi yaratmaq üçün də bir sıra mühüm tədbirlər görüldü. Avqustun 

11-də hərbi mükəlləfiyyət haqqında qərar qəbul olundu. Avqustun 23-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

vətəndaşlığı haqqında fərman verildi. Lakin F. Xoyski hökumətinin başlıca vəzifəsi ölkənin bütün ərazisində 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyətini bərqərar etmək, Bakını və onun ətraflarını Azərbaycan 

xalqının düşmənlərindən təmizləmək idi. 

1918-ci il sentyabrın 15-də ağır döyüşlərdən sonra Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan xalq könüllü 

dəstələrinin köməyi ilə Bakını ələ keçirdi. Şəhər S. Şaumyanın bolşevik-daşnak rejimindən sonra hakimiyyəti 

ələ keçirmiş menşevik-daşnak tör-töküntülərindən "Sentrokaspi diktaturasından təmizləndi. 

1918-ci il sentyabrın 17-də F. Xoyski kabinetinin təşkilindən üç ay sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

hökuməti Bakıya köçdü. Bakı paytaxt elan olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hakimiyyət dairəsi 

genişləndi. Noyabrın 9-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı üzərində aypara və səkkizguşəli 

ulduz təsviri olan üçrəngli bayraqla əvəz olundu. İctimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın müxtəlif sahələrində 

quruculuq işləri daha da genişləndirildi. Parlamentli respublika idarəçiliyinin hüquqi norma və qaydalarına sadiq 

qalan F. Xoyski hökuməti, eyni zamanda, Müəssislər Məclisinin çağırılması üçün hazırlıq görməyə başladı. Bu 

məqsədlə xüsusi komissiya yaradıldı: Milli Şuranın 1918-ci il 17 iyun tarixli qərarından hələ 6 ay keçməməsinə, 

daha doğrusu hökumətin təkbaşına hakimiyyəti davam etdirmək imkanı olduğu halda, F. Xoyskinin təşəbbüsü 

və müraciətinə əsasən 1918-ci il noyabrın 16-da Azərbaycan Milli Şurası yenidən fəaliyyətə başladı. Hökumətin 

sədri F. Xoyskinin təklifi ilə Azərbaycan Milli Şurası Müəssislər Məclisi çağırmaq işini öz üzərinə götürdü. 

Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il noyabrın 19-da M. Ə. Rəsulzadənin sədrliyi ilə keçirilən iclasında 

Azərbaycan parlamentçiliyi tarixinin çox mühüm qərarları qəbul olundu. O zaman Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin fövqəladə dərəcədə çətin və mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti son dərəcə demokratik inkişaf yolu tutdu. 19 noyabr tarixli həmin iclasda qeyd 

olundu ki, Azərbaycanın əhalisi yalnız azərbaycanlılardan ibarət olmadığı üçün Azərbaycan Milli Şurasında 

qeyri-millətlər də təmsil olunmalıdır, daha doğrusu Azərbaycan ərazisində yaşayan bütün millətlər parlamentdə 

təmsil olunmalıdır. Azərbaycan Milli Şurasının tərkibi ölkə əhalisinin (2 mln. 750 min nəfər) hər 24 min 

nəfərinə 1 nəfər nümayəndə hesabı ilə 120 nəfərdən ibarət olmalı idi. Onlardan 80 nəfər müsəlmanları, 21 nəfər 

erməniləri, 10 nəfər rusları, 1 nəfər almanları və 1 nəfər yəhudiləri təmsil etməli idi. Sayları çox az olduğu üçün, 

parlament seçkilərində iştirak etmək hüquqları olmadığı halda, gürcülər və polyaklar da hərəsinə bir deputatla 

parlamentdə təmsil olunmalı idilər. 

Azərbaycan Milli Şurasının 19 noyabr 1918-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən hələ 1917-ci ilin 

sonlarında Ümumrusiya Müəssislər Məclisinə seçilmiş 44 nəfər türk-müsəlman nümayəndə birbaşa yeni 

yaradılacaq parlamentin tərkibinə daxil edilirdi. Müsəlmanlardan - qalan 36 deputat və başqa millətlərin 

nümayəndələri yenidən seçilməli idi. Yeni Parlamentin formalaşdırılması 1918-ci il dekabrın 3-də başa 

çatdırılmalı idi. 

Göründüyü kimi, 1918-ci ilin Mart soyqırımından hələ vur-tut yarım il keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan 

parlamentində 21 nəfər erməni nümayəndəsinin iştirakına yol açılırdı. O zamankı tarixi şəraitdə atılan bu addım 

Azərbaycan xalqının demokratik təbiətinə, insan haqlarına nə qədər dərin hörmətlə yanaşmasına parlaq 

sübutdur. 

Parlament demokratiyamızın bu parlaq faktı M. Ə. Rəsulzadənin yeni parlamentin çağırılması ilə bağlı 

olaraq 1918-ci il noyabrın 29-da xalqa etdiyi müraciətdə də əks olunmuşdu: - "...bizə fəlakət və səfalətdən başqa 

bir şey verməyən ədavət və ixtilafı bir tərəfə qoyaq. Tarix hamımızı bir yerdə yaşamaq məcburiyyətində qoyub. 

Yeni başlayan həyatın təbii məşəqqətlərini asanlıqla çəkmək üçün yaşayışımızı aqil və insani əsaslar üzərində 

quraq, bir-birimizi sevək, ehtiram edək. Milli və məzhəb fərqlərinə baxmayaraq, bütün Azərbaycan vətəndaşları 

bir vətənin övladlarıdır. Ümumi vətəndə müştərək həyatlarını qurmaq və öz səadətlərinə birlikdə yetişmək üçün 

onlar bir-birlərinə əl uzatmalı və yardım etməlidirlər".  

M. Ə. Rəsulzadə Azərbaycan əhalisinə müraciətdə bildirirdi ki, azlıqda qalan millətlərin və məmləkətin 

vilayətlərinin də nümayəndələri təmsil olunacaq yeni parlament yurdumuzun sahibi olacaq, onun müqəddəratını 

həll, hökumətini təşkil və mənafeyini müdafiə edəcək. 

1918-ci il dekabrın 7-də saat 13.00-da H. Z. Tağıyevin qızlar məktəbinin binasında (hazırda Məhəmməd 

Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun yerləşdiyi bina) Azərbaycan Parlamentinin təntənəli açılışı oldu. Bu bütün 

Müsəlman Şərqində o dövrün ən demokratik prinsipləri əsasında formalaşdırılmış ilk parlament idi. 
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Parlamentin açılışında Azərbaycan Milli Şurasının sədri M. Ə. Rəsulzadə geniş təbrik nitqi söylədi. 

"Müsavat" fraksiyasının təklifi ilə Əlimərdan bəy Topçubaşov parlamentin sədri, Həsən bəy Ağayev isə onun 

birinci müavini seçildi. Paris sülh konfransına yola düşmüş Ə. Topçubaşov səfərdə olduğu üçün parlamentin 

fəaliyyətinə H. Ağayev rəhbərlik etdi. Parlamentin ilk iclasındaca F. Xoyski hökumətinin istefası qəbul edildi və 

yeni hökumətin təşkil olunması qərara alındı. Yeni hökumətin təşkili yenidən F. Xoyskiyə tapşırıldı. 

1918-ci il dekabrın 26-da F. Xoyski parlamentdə öz proqramı ilə çıxış etdi və yeni hökumətin tərkibini 

təsdiq olunmağa təqdim etdi. Parlament hökumətin proqramını qəbul edərək F. Xoyskinin yaratdığı hökumətə 

etimad göstərdi. 

Azərbaycan Parlamentinin fəaliyyətə başladığı dövrdəki tariximizin çox mühüm ibrət dərslərindən biri də 

budur ki, Cümhuriyyət xadimlərinin, bütün xalqımızın ilk Azərbaycan Parlamentində ermənilərə 21, ruslara isə 

10 yer ayırmasına baxmayaraq, onlar Parlamentin açılışında iştirak etmədilər. Bakıda fəaliyyət göstərən Rus 

Milli Şurası Azərbaycanın öz müstəqilliyini elan etməsilə "Vahid və bölünməz Rusiya"nın parçalanmasına yol 

açdığı üçün "Azərbaycanın Rusiyadan ayrılması" faktını tanımadı və Azərbaycan Parlamentini boykot etmək 

barədə qərar qəbul etdi. Lakin Azərbaycanda yaşayan rus-slavyan əhalisinin təzyiqi ilə sonralar Rus Milli Şurası 

həmin qərarı ləğv etməyə məcbur oldu. 

Həmin dövrdə Azərbaycanın müstəqilliyi ilə barışa bilməyən ermənilər də Rus Milli Şurasını müdafiə 

etdilər və iki aydan çox müddət ərzində Parlamentin iclaslarında iştirak etmədilər. Parlamentə qatıldıqdan sonra 

isə həmişə Azərbaycan dövlətçiliyinə xəyanət mövqeyindən çıxış etdilər. 

Bundan əlavə, ölkədə ali hakimiyyəti öz əlində cəmləşdirmiş və sayı 100 nəfərə çatmayan Parlamentdə 11 

fraksiya və qrupun fəaliyyət göstərməsi də olduqca mürəkkəb daxili və beynəlxalq şəraitdə müstəqil dövlət 

quruculuğuna ciddi əngəl törədirdi. Ayrı-ayrı fraksiya və qruplar bir çox hallarda özlərinin məhdud fraksiya və 

qrup mənafelərini ümummilli mənafedən üstün tuturdular. Məsələn, Parlamentin sosialist bloku "yoxsulların 

mənafeyini müdafiə etmək" pərdəsi altında, müntəzəm olaraq, Azərbaycanın Sovet Rusiyasına birləşdirilməsini 

təbliğ etmiş, Sovet Rusiyasında diplomatik nümayəndəlik açılması barədə qərar qəbul edilməsinə nail olmuş, 
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nəhayət, Qızıl Ordunun ölkəyə müdaxiləsinə tərəfdar çıxmışdı ki, bu da mahiyyətcə Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinə qarşı pozuculuq işi aparmaqdan başqa bir şey deyildi. 

Bununla belə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti öz fəaliyyəti ərzində, o cümlədən 17 aylıq 

aramsız fəaliyyəti dövründə həyata keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə, qəbul etdiyi yüksək 

səviyyəli qanunvericilik aktları və qərarları ilə Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində, xüsusən də parlament 

mədəniyyəti tarixində dərin və zəngin iz qoymuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə parlamentçilik tariximiz iki dövrə ayrılır: birinci dövr – 1918 -ci 

il mayın 27-dən noyabrın 19-dək davam etmişdir. Altı aya qədər davam edən bu müddət ərzində Azərbaycan 

Milli Şurası adı ilə fəaliyyət göstərən və 44 nəfər müsəlman-türk nümayəndədən ibarət olan ilk Azərbaycan 

Parlamenti çox mühüm tarixi qərarlar qəbul etmişdi. İlk Parlamentimiz 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanın 

müstəqilliyini elan etmiş, ölkənin idarə olunmasını öz üzərinə götürmüş və tarixi İstiqlal Bəyannaməsini qəbul 

etmişdir. Azərbaycan Milli Şurasının o zaman çox mürəkkəb və həlledici bir tarixi məqamda Tiflisdə - Qafqaz 

canişininin iqamətgahında elan etdiyi İstiqlal Bəyannaməsi Azərbaycan demokratiyası və parlamentarizm 

ənənələri tarixinin ən parlaq hüquqi sənədi olaraq bu gün də öz tarixi və praktiki əhəmiyyətini saxlamaqdadır. 

Milli Şura dövründə Azərbaycan Parlamentinin təsis toplantısı ilə birlikdə cəmi 10 iclası keçirilmişdir. İlk iclas - 

1918-ci il mayın 27-də Tiflisdə, son iclas - 1918-ci il noyabrın 19-da Bakıda keçirilmişdir. Mayın 27-də 

Azərbaycan Milli Şurası təsis olunmuş, iyunun 17-də isə fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb, 6 aydan gec 

olmayaraq Müəssislər Məclisi çağırılmaq şərti ilə, bütün qanunverici və icraedici hakimiyyəti Müvəqqəti 

hökumətə vermişdi. Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 1918-ci il sentyabrın 17-də Bakıya köçdükdən sonra 

Azərbaycan Milli Şurası noyabrın 16-da öz fəaliyyətini yenidən bərpa etmişdi. Noyabrın 19-da Azərbaycan 

Milli Şurası həmin il dekabrın 3-də Müəssislər Məclisinin - geniş tərkibli Azərbaycan Parlamentinin çağırılması 

haqqında qanun qəbul etdi və öz fəaliyyətini dayandırdı. Beləliklə, Azərbaycan Parlamenti öz fəaliyyətinin bu 

dövründə, daha doğrusu Milli Şura dövründə Tiflisdə, Gəncədə və Bakıda fəaliyyət göstərmişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentçilik tarixində ikinci dövr və ya Bakı dövrü 1918-ci il 

dekabrın 7-dən 1920-ci il aprelin 27-dək - cəmi 17 ay davam etmişdir. İlk iclas - 1918-ci il dekabrın 7-də, son 

iclas - 1920-ci il aprelin 27-də keçirilmişdir. Bu dövrdə Parlamentin cəmi 145 iclası olmuşdur. Bütün bu 

iclaslarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti İstiqlal Bəyannaməsinin müəyyən etdiyi prinsiplərə 

sadiq qalaraq və konkret tarixi şəraiti nəzərə alaraq ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin etmək və müstəqilliyini 

qoruyub saxlamaq, insan haqları və azadlıqlarının dolğun təmin olunduğu ən müasir hüquqi-demokratik dövlət 

yaratmaq məqsədi daşıyan çox mühüm qanunlar və qərarlar qəbul etmişdi. Bütün bu qanunlar və qərarlar, nəticə 

etibarilə, hakimiyyətin üç qolunun - qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarının formalaşdırılmasına 

yönəlmişdi.  

Birinci dünya müharibəsində böyük dövlətlərin dünyanı bölüşdürmək uğrunda mübarizəsinin həlledici 

mərhələyə daxil olduğu və ölkənin başı üzərini yeni işğal təhlükəsinin aldığı çox mürəkkəb bir daxili və 

beynəlxalq tarixi şəraitdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Parlamenti öz fəaliyyətinin mühüm hissəsini dövlət 

müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına və ordu quruculuğu məsələlərinə yönəltmişdi. Qeyd olunmalıdır ki, 

Parlamentin bu sahədə qəbul etdiyi qanun və qərarların müzakirəsində Parlament üzvləri, bir qayda olaraq, 

həmrəylik və yekdillik nümayiş etdirirdilər. 

Çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, xalqımızın milli oyanışını əbədi etməyə 

çalışan Cümhuriyyət hökuməti və parlamenti elmin, təhsilin və xalq maarifinin, səhiyyənin inkişafını diqqət 

mərkəzində saxlayırdı. Ölkənin hər yerində müxtəlif pillədən olan məktəblər, gimnaziyalar, qız məktəbləri, uşaq 

bağçaları, qısa müddətli müəllim kursları, kitabxanalar açılır, kənd yerində xəstəxana və feldşer məntəqələri 

şəbəkəsi yaradılır, yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılırdı. Bu baxımdan Parlamentin 1919-cu il 

sentyabrın 1-də Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunması haqqında qəbul etdiyi qanunu xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. Milli universitetin açılması Cümhuriyyət xadimlərinin doğma xalq qarşısında çox mühüm tarixi 

xidməti idi. Sonralar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etsə də, Cümhuriyyət ideyalarının yaşamasında və 

xalqımızın yenidən müstəqilliyə qovuşmasında Bakı Dövlət Universiteti misilsiz rol oynadı. 
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Ölkədə elm və təhsilin inkişafına xüsusi diqqət yetirən Cümhuriyyət hökuməti və Parlamenti bu sahədə 

milli kadrlar hazırlanmasının sürətləndirilməsinə xüsusi səy göstərirdi. Bu zaman Azərbaycan Parlamenti 

hökumətin təklifinə əsasən 100 nəfər azərbaycanlı gəncin dövlət hesabına təhsil almaq üçün xarici ölkələrə 

göndərilməsi barədə qanun qəbul etmişdi. Bu işə nə qədər böyük əhəmiyyət verildiyi ondan görünür ki, 

Parlament xaricə göndəriləcək gəncləri müəyyən etmək üçün M. Ə. Rəsulzadənin başçılığı ilə beş nəfərdən 

(Mehdi bəy Hacınski, Əhməd bəy Pepinov, Qara bəy Qarabəyov, Abdulla bəy Əfəndiyev) ibarət xüsusi 

müsabiqə komissiyası yaratmışdı. Komissiyanın qərarına əsasən ali təhsil almaq üçün 45 nəfər Fransa, 23 nəfər 

İtaliya, 10 nəfər İngiltərə, 9 nəfər Türkiyə ali məktəblərinə göndərilmişdi. Rusiyada oxumaq üçün seçilmiş 13 

nəfər gənc orada vətəndaş müharibəsi getdiyi üçün təhsil almağa gedə bilməmişdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Parlamenti və hökuməti ölkənin başının üstünü alan xarici müdaxilə 

təhlükəsini sovuşdurmaq üçün gənc respublikanın beynəlxalq aləmdə tanınması üçün də böyük iş aparırdı. 

Bununla bağlı olaraq Cümhuriyyət Parlamenti 1918-ci il dekabrın 28-də parlamentin sədri Ə. M. Topçubaşovun 

başçılığı ilə Paris sülh konfransına xüsusi nümayəndə heyətinin göndərilməsi haqqında qərar qəbul etmişdi. 

Cümhuriyyət dövrünün görkəmli dövlət xadimi Ə. M. Topçubaşov ağır çətinlikləri dəf edərək Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin bir sıra böyük dövlətlər tərəfindən de-fakto tanınmasına nail olsa da, XI Qızıl Ordunun Şimali 

Azərbaycanı işğal etməsilə onun bu sahədəki fəaliyyəti yarımçıq qaldı. 

Azərbaycan Parlamentinin və Cümhuriyyət hökumətinin fəaliyyətinin çox mühüm hissəsini daim özünə 

cəlb edən məsələlərdən biri də yaxın qonşularla münasibətlər və sərhəd məsələləri olmuşdur. Aparılan çox 

gərgin işdən sonra Gürcüstanla münasibətlər nizama salınsa da, Ermənistan hökumətinin böyük ərazi iddiaları 

üzündən Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini normal məcraya yönəltmək mümkün olmamışdı. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti dövründə qonşu İranla da bir sıra saziş və müqavilələr imzalanmış və həmin sənədlər 

Parlamentdə təsdiq olunmuşdur. 

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanda parlamentçilik ənənələri getdikcə möhkəmlənir və inkişaf edir, ən 

müasir parlament mədəniyyəti formalaşırdı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrdə 

ümumiyyətlə 155 parlament iclası keçirilmişdir ki, bunun da 10-u Azərbaycan Milli Şurasının (27 may-19 

noyabr 1918-ci il), 145-i isə Azərbaycan Parlamentinin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə (7 dekabr 1918-ci il -27 

aprel 1920-ci il) olmuşdur. 

Parlamentin müzakirəsinə 270-dən çox qanun layihəsi çıxarılmış, onlardan 230-a yaxını qəbul olunmuşdu. 

Qanunlar qızğın və işgüzar fikir mübadiləsi şəraitində müzakirə edilir, özü də yalnız üçüncü oxunuşdan sonra 

qəbul olunurdu. 

Parlament qanunlarının hazırlanması, müzakirəsi və təsdiq olunmasında 11 fraksiya və qruplara mənsub 

olan millət vəkilləri iştirak edirdilər. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 11 komissiyası vardı. 

Parlamentin fəaliyyəti xüsusi olaraq bu məqsəd üçün hazırlanmış nizamnamə - "Azərbaycan Parlamentinin 

nakazı (təlimatı)" əsasında idarə olunurdu. M. Ə. Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamentinin 

fəaliyyətinə belə qiymət verirdi: "Millət məclisi məmləkətin bütün sinif və millətlərini təmsil edib, dövlətin 

tamamən taleyinə hakim idi. Onsuz heç bir əmr keçməz, heç bir məsrəf yapılmaz, heç bir müharibə başlamaz, 

heç bir barışıq imzalanmazdı. Hökumət məclisin etimadını qazananda qalır, itirəndə düşürdü. Ortada hakim 

olacaq vasitə - vəzifə yox idi. Parlament hakimi-mütləq idi". 

Sovet Rusiyasının beynəlxalq hüquq normalarını tapdalayan hərbi müdaxiləsi və XI Qızıl Ordu 

hissələrinin qanlı döyüş əməliyyatları nəticəsində Şimali Azərbaycan yenidən Rusiya tərkibinə qatılsa da, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın azadlıq hərəkatı tarixində dərin iz qoydu. Cəmi 23 ay yaşamasına 

baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sübut etdi ki, ən qəddar müstəmləkə və repressiya rejimləri belə 

Azərbaycan xalqının azadlıq ideallarını və müstəqil dövlətçilik ənənələrini məhv etməyə qadir deyildir. 

Azərbaycan xalqının tarixində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, eyni 

zamanda, bütün Şərqdə, o cümlədən türk-islam dünyasında ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi 

idi. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün siyasi quruluşuna, həyata keçirdiyi demokratik dövlət quruculuğu 

tədbirlərinə, həmçinin qarşısına qoyduğu məqsəd və vəzifələrə görə də Avropanın ənənəvi demokratik 

respublikalarından heç də geri qalmırdı. 
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Azərbaycan Sovet hakimiyyəti illərində 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev “Yeni əsr və üçüncü minillik münasibətilə 

Azərbaycan xalqına müraciət”ində XX əsr Azərbaycan dövlətçiliyi tarixini 4 mərhələyə bölmüşdür. 

Birinci mərhələ, XIX əsrin sonundan başlayıb 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan 

edilməsinə qədər davam etmiş dövrdür. Bu mərhələ ölkədə baş verən mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərin 

Azərbaycan cəmiyyətində əsaslı dəyişikliklərə, ilk növbədə isə milli dirçəlişin, milli oyanışın, milli ruhun 

yüksəlməsinə səbəb olması və müstəqil dövlət qurmaq üçün münbit zəmin yaradılması ilə səciyyələnir. 

İkinci mərhələ, çar Rusiyası dağıldıqdan sonra ölkəmizin ilk dəfə dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi, yəni 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı və fəaliyyət göstərdiyi dövrdür (28 may 1918-28 aprel 1920). 

Üçüncü mərhələ. 1920-1991-ci illəri əhatə edən sovet hakimiyyəti illəri dövrüdür. 

Dördüncü mərhələ, SSRİ-nin süqutu ərəfəsində 1991-ci il oktyabrın 18-də "Azərbaycan Respublikasının 

dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktının qəbul edilməsi ilə başlanmışdır və bu gün də uğurla davam 

etməkdədir. 

XX əsr tariximizin düzgün olaraq dövrləşdirilməsindən də göründüyü kimi, haqqında danışacağımız 

üçüncü mərhələ keçən əsrin çox hissəsini - 71 illik bir dövrünü əhatə edir. 

Dövlət başçımız həmin dövrü haqlı olaraq belə səciyyələndirir: "...bu dövr çox mürəkkəb, ziddiyyətli dövr 

– bir tərəfdən hakim rejimin repressiyaları, xalqımızın ənənələrinə, mənəviyyatına göstərilən təzyiqlər, 

məhrumiyyətlər və məhdudiyyətlər, ikinci tərəfdən isə eyni zamanda xalqımızın böyük inkişaf yolu olmuşdur". 

Qeyd edək ki, sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycan dövlətçiliyi müstəqillik baxımından da həmişə eyni 

vəziyyətdə olmamış, ayrı-ayrı illərdə öz məzmun və formasına görə bir-birindən əsaslı surətdə fərqlənmişdir. 

Yəni 1920-1922-ci illərdə Sovet Rusiyası ordusu tərəfindən işğal edilən Azərbaycanın artıq beynəlxalq birlik 

tərəfindən de-fakto olaraq tanınmış müstəqilliyi ilk növbədə Rusiyanın milli mənafeləri üçün faydalı olduğuna 

görə qismən qorunub saxlanmışdı. Bu illərdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında hərbi-iqtisadi müqavilə 

imzalanmış, respublikamızın paytaxtında xarici ölkələrin nümayəndəlikləri, o cümlədən Rusiyanın konsulluğu 

fəaliyyət göstərmişdi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması istiqamətində aparılan işlər, 1921-ci ilin 

mayında Azərbaycan SSR-in ilk Konstitusiyasının qəbul edilməsi, Moskva (1921) və Qars (1921) müqavilələri, 

Genuya konfransı (1922) Azərbaycanın bu illərdə yeritdiyi uğurlu daxili və xarici siyasətin təzahürləri sırasında 

sayıla bilər. 1920-ci ilin 1-7 sentyabr günlərində Bakıda 37 ölkədən gəlmiş nümayəndələrin iştirakı ilə öz işini 

davam etdirən Şərq xalqlarının birinci qurultayı həm də Azərbaycanın müstəqilliyinə ehtiramın nümayişi idi. 

Lakin "bolşeviklər Şərq ölkələrinin yeni inqilabi dəyişikliklərə can atmaq arzusunda olmadıqlarını gördükdən 

sonra, öz siyasi məqsədləri naminə Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanması ideyasından əl çəkdilər" 

(Heydər Əliyev). Azərbaycanın müstəqilliyi ideyasının aradan qaldırılması, yox edilməsi üçün ən müxtəlif üsul 

və vasitələrə əl atıldı. 1922-ci ilin martında Cənubi Qafqazın üç respublikasının (Azərbaycan, Gürcüstan, 

Ermənistan) vahid dövlətdə - Zaqafqaziya Sovet Sosialist Respublikaları Federativ İttifaqında (ZSSRFİ) 

birləşdirilməsinə nail olduqdan və bununla da Azərbaycanın müstəqilliyinə ağır zərbə endirildikdən sonra belə 

Rusiya Sovet hökuməti bununla kifayətlənməyərək hətta vahid sovet ittifaq dövləti tərkibində də Azərbaycanın 

müstəqilliyinin az-çox saxlandığından narahat olub bu dəfə onu tamamilə ləğv etmək üçün qondarma 

"beynəlmiləlçilik" bayrağı altında daha məkrli yollar axtardı. 

Nəhəng sovet təbliğat maşınının 9 aylıq gərgin fəaliyyətindən sonra 1922-ci il dekabrın 10-da Bakıda 

keçirilən I Zaqafqaziya Sovetlər qurultayında ZSSRFİ-ni Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası 

(ZSFSR) ilə əvəz etmək haqqında qərar qəbul edildi. Vahid qanunvericilik, icra orqanları olan bu dövlətin 

yaradılması ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə bu dəfə daha sarsıdıcı zərbə endirildi. 1922-ci il dekabrın 

30-da SSRİ-nin yaranması isə Azərbaycanın müstəqilliyinə son qoydu. O, SSRİ-nin atributlarına 

uyğunlaşdırılan bir sıra dövlət atributlarını - bayraq, gerb, himn və konstitusiyasını qoruyub saxlasa da, bir çox 

sahələrdə özünün beynəlxalq hüququn subyekti olmaq statusunu itirdi. 

Əlbəttə, Vətənin, milli mənlik şüuru qanına hopmuş igid və qeyrətli övladları, ilk növbədə isə, çar Rusiyası 

irticası dövründə belə özlərinin milli qürur hissini çəkinmədən bildirmiş qabaqcıl ziyalılarımız milli 
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müstəqilliyin tam itirilməsi faktı və yeni hakimiyyətin həyata keçirdiyi və xalqın adət-ənənələri ilə uyuşmayan 

tədbirləri ilə barışa bilməzdilər. Ona görə də ölkədə güclənməkdə olan totalitar rejim belə insanlara qarşı əsl 

repressiya tədbirlərinə əl atdı: 

"20-30-cu illərin repressiyaları on minlərlə insanın həyatını məhv etmişdir. On minlərlə azərbaycanlı 

yurdlarından uzaq yerlərə sürgün olunmuşdur. Onların hüquqları pozulmuş, var-yoxları əllərindən alınmış, 

Azərbaycan xalqının əsrlər boyu yaratdığı mədəni və mənəvi irsə böyük zərbələr vurulmuşdur" (Heydər 

Əliyev). Repressiya illərində təkcə güllələnənlərin sayı 50 min nəfərdən çox olmuş, 100 min nəfərdən artıq 

insan Sibirə və Qazaxıstana sürgün edilmişdi. 

Bununla yanaşı, 20-30-cu illərdə Azərbaycan xalqının qəhrəman əməyi ilə neft sənayesində böyük yüksəliş 

əldə edilmiş, sənayenin yeni sahələri əmələ gəlmiş, elektrik stansiyaları tikilmiş, suvarma kanalları çəkilmiş, 

kənd təsərrüfatı dirçəldilmişdi. 

Azərbaycan elliklə savadlanmış, ölkədə orta ümumtəhsil məktəblərinin, xəstəxana və poliklinikaların, ali 

və orta ixtisas məktəblərinin, elmi-tədqiqat və .mədəni-maarif müəssisələrinin şəbəkəsi genişlənmişdir. Artıq 

ikinci dünya müharibəsi ərəfəsində Azərbaycanda 4 mindən çox ibtidai və orta məktəb, 16 ali məktəb var idi. 

1938-ci ildə SSRİ Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialı yaradıldı. 1940-cı ildə ölkədə 18 teatr fəaliyyət 

göstərirdi. 

İkinci dünya müharibəsində faşizm taununa qarşı mübarizə Azərbaycan xalqını da ciddi sınaqlar qarşısında 

qoydu. Xalqımız bu müharibədə həm döyüş meydanlarında, həm də, "arxa cəbhə"də əsl şücaət və qəhrəmanlıq 

nümunələri göstərdi. Müharibə başlanandan keçən qısa müddətdə respublika ərazisində 87 qırıcı batalyon, 1124 

özünümüdafiə dəstəsi təşkil edildi. 1941-1945-ci illərdə respublikanın 600 mindən çox oğlan və qızı cəbhəyə 

getmişdi. Azərbaycan diviziyaları Qafqazdan Berlinədək şanlı döyüş yolu keçdilər. Azərbaycandan 130-a qədər 

adam Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına, 30 nəfər azərbaycanlı döyüşçü Şöhrət ordeninin hər üç dərəcəsinə layiq 

görüldü. 170 mindən çox azərbaycanlı əsgər və zabit SSRİ-nin orden və medalları ilə təltif edildi. Tank 

qoşunları qvardiya general-mayoru Həzi Aslanov isə iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdü. 

Respublikanın iqtisadiyyatı hərbi qaydada yenidən quruldu. Bakı döyüşən ordunun mühüm 

cəbbəxanalarından birinə çevrildi. Artıq 1942-ci ildə Bakıda 130 növ müxtəlif silah, hərbi sursat istehsal 

edilirdi. Müharibənin törətdiyi böyük çətinliklərə və məhrumiyyətlərə baxmayaraq, neftçilərimiz fədakarlıqla 

çalışır, həm cəbhəni, həm də iqtisadiyyatın bütün sahələrini yanacaqla təmin edirdilər. Akademik Yusif 

Məmmədəliyevin rəhbərliyi ilə aviasiya benzini istehsalının yeni texnologiyası hazırlandı, Azərbaycanda 

yüksək oktanlı benzin istehsalına başlandı. Elə 1941-ci ildə neftçilərimizin fədakar və gərgin səyləri nəticəsində 

Azərbaycanın bütün tarixində ən böyük həcmdə - 23,5 milyon ton neft hasil olundu ki, bu da İttifaqda çıxarılmış 

neftin 71,4 faizini təşkil edirdi. Azərbaycan neftçiləri müharibə illərində ölkəyə 75 milyon ton neft, 22 milyon 

ton benzin və başqa neft məhsulları verdilər ki, bu da faşizm üzərində qələbənin əldə edilməsində həlledici 

amillərdən biri oldu. Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, 1941-1945-ci illərdə hər beş təyyarə, tank və 

avtomaşından dördü Bakı neft emalı zavodlarında istehsal olunmuş neftlə işləyirdi. 

Müharibədən sonrakı illərdə respublikamız iqtisadiyyat və mədəniyyətin inkişafında uğurlu addımlar 

ataraq artıq 1948-ci ildə sənaye sahəsində müharibədən əvvəlki səviyyəni ötmüş, 1960-cı ildə isə 1940-cı ildəki 

səviyyəni 2,8 dəfə üstələyən məhsul buraxılışına nail olmuşdu. Kənd təsərrüfatının məcmu məhsulu bu illərdə 2 

dəfə, dəmiryol nəqliyyatının yük daşımaları 2,9 dəfə, bütün maliyyələşdirmə mənbələri üzrə kapital qoyuluşu 

3,8 dəfə artmışdı. Azərbaycan əməkçiləri Rusiya Federasiyasının, eləcə də SSRİ-nin digər respublikalarının 

iqtisadiyyatının bərpa olunması və inkişafı işində fəal iştirak edirdi. Respublikamızın alim və mütəxəssisləri 

Qafqazda, Tatarıstan, və Başqırdıstanda, Qazaxıstanda və Türkmənistanda, Qərbi Sibirin Tümen vilayətində iri 

neft yataqlarının kəşf olunmasına və istehsalına əvəzsiz töhfələr vermişdilər. Keçmiş SSRİ-nin yeni yaranan 

neft rayonlarının "İkinci Bakı", "Üçüncü Bakı", "Dördüncü Bakı" adlandırılması bu deyilənlərə əyani sübutdur. 

Bütün bu müvəffəqiyyətlərlə yanaşı, qeyd olunmalıdır ki, 60-cı illərdə respublika iqtisadiyyatının 

inkişafında mənfi meyllər də özünü göstərməyə başlamışdı. Azərbaycan milli gəlirin inkişaf templərinə, sənaye 

və kənd təsərrüfatı istehsalının həcminə, elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin mənimsənilməsinə görə, ictimai 

əməyin məhsuldarlığına görə ümumittifaq göstəricilərindən geri qalırdı. 1965-ci ildə 1940-cı ilə nisbətən 
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respublikada məcmu ictimai məhsul yalnız 3,6 dəfə, sənaye məhsullarının həcmi 4 dəfə artmışdı, halbuki ölkə 

üzrə bu göstəricilər müvafiq surətdə 5,7 və 7,9 dəfəyə çatırdı. Azərbaycan milli gəlirin həcminə görə 

ümumittifaq səviyyəsindən 2 dəfə, əsas fondlara görə 1,8 dəfə, kapital qoyuluşu üzrə 1,7 dəfə, əmək 

məhsuldarlığına görə 1,5 dəfə geri qalırdı. Kənd təsərrüfatında aqrotexniki qaydaların pozulması üzündən 

taxılın, pambığın, tərəvəzin, üzümün, çay yarpağının və başqa bitkilərin məhsuldarlığı aşağı düşmüşdü. İstehsal 

qüvvələrinin yerləşdirilməsi işində kobud yanlışlıqlara yol verildiyindən iri obyekt və müəssisələrin əksəriyyəti 

Bakı, Sumqayıt şəhərlərində tikilirdi ki, bu da orta və kiçik şəhərlərin əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə 

olunması imkanlarını azaldır, ölkə əhalisinin paytaxta axınına səbəb olur və burada yaşayış evləri və sosial 

obyektlərlə əlaqədar artıq mövcud olan problemləri daha da mürəkkəbləşdirirdi. Beləliklə, iqtisadiyyatdakı 

çatışmazlıqlar sosial sahədə, əməkçilərin maddi rifah halının yaxşılaşdırılması işindəki problemlərinin həllinə 

mənfi təsir göstərirdi. 

60-cı illərdə respublika iqtisadiyyatının bütövlükdə dərin və uzunmüddətli böhran mərhələsinə qədəm 

qoyduğu bir şəraitdə yaranmış ağır vəziyyətdən çıxış yolu tapılması tələb olunurdu. Məhz ölkə üçün belə çətin 

bir dövrdə xalqımızın böyük oğlu, o vaxtkı sovet rəhbərliyi ilə müqayisədə nisbətən cavan - 46 yaşlı Heydər 

Əliyevin 1969-cu il iyulun 14-də respublika rəhbərliyinə gəlməsi Azərbaycanın qarşısında duran bir çox 

taleyüklü suallara aydın cavablar tapılması və onların ardıcıllıqla həll edilməsi baxımından tarixi bir hadisə 

oldu. Azərbaycan tarixinin 1969-cu il iyulun 14-dən sonrakı dövrünün əhatəli təhlili və qiymətləndirilməsi bir 

daha təsdiq edir ki, bu hadisə tənəzzül içində olan Azərbaycanın tərəqqiyə dönüşü, cəmiyyətin keyfiyyətcə 

irəliyə, milli özünüdərkə, milli özünəqayıdışına dönüşü mərhələsinin başlanğıcı olmuşdur. 

Heydər Əliyevin respublikanın rəhbəri seçilməsi ilə əsası qoyulan və mahiyyətcə gələcəyə yönəlmiş 

inkişaf strategiyasının əsas vəsiləsini iqtisadiyyatın tezliklə dirçəldilməsi, Azərbaycanın təbii ehtiyatlarından 

iqtisadi, təhsil, elm və mədəniyyət potensialından xalqın bəhrələnməsi üçün ən əlverişli şəraitin yaradılması 

təşkil edirdi. Onun hakimiyyətə gəlişi ilə qısa müddətdə əhatəli inkişaf konsepsiyası hazırlanmış, respublikada 

ənənəvi təsərrüfat sahələrinin şöhrətini və səmərəliliyini bərpa etməklə yanaşı, yeni-yeni istehsal 

istiqamətlərinin yaradılması yolunda çoxşaxəli fəaliyyətin əsası qoyulmuş, respublikada iqtisadiyyatın sənaye 

bazasının genişləndirilməsi və müasirləşdirilməsi xətti yeridilməyə başlanmışdı ki, bunun da nəticəsində bir 

tərəfdən Azərbaycanın iqtisadi potensialı qat-qat güclənmiş, digər tərəfdən isə respublikanın əvvəlcədən 

formalaşmış xammal bazası yönümü dəyişdirilmişdi. 

70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində yaradılmış çoxsaylı sənaye müəssisələri, həmin dövr üçün ən 

müasir texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələri respublikanın iqtisadi infrastrukturunu köklü surətdə 

dəyişdirdi, onun aqrar yönümlü respublikadan daha çox sənaye yönümlü respublikaya çevrilməsinə zəmin 

hazırladı. Bakıda, Azərbaycanın digər şəhərlərində və rayon mərkəzlərində çoxlu sənaye istehsalı sahələri 

yarandı. 

Ölkənin iqtisadi həyatında mühüm rol oynayan Bakı kondisionerləri zavodu, "Ozon" Elmi-İstehsalat 

Birliyi, Elektron Hesablayıcı maşınlar zavodu, dərin özüllər zavodu, Azərbaycan DRES-i, Sumqayıt Kompres-

sor zavodu, üst trikotaj fabriki, Bakı tikiş və ayaqqabı fabriki, Gəncə əlvan metallar emalı zavodu, Naxçıvan 

şüşə qablar zavodu, Əli-Bayramlı məişət cihazları zavodu və s. yüzlərlə digər iri sənaye obyektləri 70-ci illərin 

Heydər Əliyev iqtisadi siyasətinin diqqətəlayiq bəhrələridir. Bu siyasətin nəticə miqyasını dərk etmək üçün 

aşağıdakı rəqəmlərə diqqət yetirmək kifayətdir: əgər 1970-ci ilə qədər Azərbaycanda cəmi 233 iri və orta sənaye 

müəssisəsi fəaliyyət göstərirdisə, təkcə 1970-ci illər - 1980-ci illərin ikinci yarısında 213 iri və orta sənaye 

müəssisəsi inşa edilərək istifadəyə verilmişdi; 1945-ci ildən 1970-ci ilə qədər olan dövrlə nisbətdə 70-ci illər 

ərzində daha çox məhsul istehsal olunmuşdu. 

Azərbaycan sənayesinin inkişafında müəyyənedici amillərdən biri də elmi-texniki tərəqqinin 

nailiyyətlərinin geniş tətbiq edilməsi olmuşdur. 1971-1985-ci illər ərzində 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, 

aparat və cihaz nümunələri yaradılmışdı; 1056 adda mühüm sənaye məhsulunun kütləvi buraxılışına 

başlanılmışdı; istehsalın texnoloji proseslərini idarə etmək üçün 94 avtomatlaşdırılmış sistem işə salınmışdı. 

1985-ci ildə sənayedə 2519 mexanikləşdirilmiş axın xətti, 310 avtomatlaşdırılmış xətt, 1300 komplektləşdirilmiş 

xətt və avtomatlaşdırılmış məntəqə, sex və istehsal sahəsi fəaliyyət göstərirdi. 
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Azərbaycanın ənənəvi təsərrüfat sahələrinin - aqrar bölmənin sürətli inkişafı, respublikanın əlverişli 

üstünlüklərindən bacarıqla istifadə edilməsi 70-ci illərin iqtisadi strategiyasının mühüm tərkib hissələrindən biri 

olmuşdur. Əsası 1969-cu ildə qoyulan və məqsədi aqrar sahəni sürətlə irəliyə aparmaqdan ibarət olan həmin 

strateji xətt çox qısa vaxtda öz bəhrələrini verməyə başladı. Azərbaycan keçmiş SSRİ-nin ən böyük üzümçülük 

respublikasına çevrildi. Üzüm istehsalı 1969-cu ildəki 272 min tondan 1980-ci ildə 1481 min tona çatdırıldı. 

Üzümçülüyün inkişafı çox gəlirli sahə olan şərabçılığın yüksəlişinə güclü təkan verdi ki, bunun da nəticəsində 

respublikamız ixrac etdiyi çeşidli şərablardan böyük mənfəət götürməyə başladı. 

1970-80-ci illərin birinci yarısında pambıqçılıq sürətlə inkişaf etdi və pambıq istehsalına münasibət 

kökündən dəyişdi. Nəticədə pambıq istehsalı 1970-ci ildəki 335,6 min tondan artaraq 831,2 min tona çatdı. 

1982-ci ildə pambıqçılarımız artıq bir milyon ton pambıq istehsalı uğrunda çalışırdılar. 

Göstərilən illərdə bağçılıq-bostançılıq sahələrində güclü artım müşahidə edilirdi. Meyvə-tərəvəz 

istehsalının 1970-ci ildəki 410 min tondan 1982-ci ildə 850 min tona yüksəlməsi məhz həmin sahənin inkişafına 

yetirilən böyük diqqət sayəsində mümkün olmuşdu. Bu yüksəliş digər bölmələrin bütün sahələrində də baş 

vermişdi. 

Bu illər ərzində milli gəlirin ümumi həcmi 2,5 dəfə artmışdı. Respublikada sənaye istehsalı, həmçinin 

əmək məhsuldarlığı iki dəfə, xalq istehlakı mallarının istehsalı isə üç dəfə artmışdı. Həmin 14 ildə istehsal 

olunmuş sənaye məhsulları öz həcminə görə, əvvəlki 50 ildəkinə bərabər olmuşdu. Kənd təsərrüfatında məcmu 

məhsul 2,7 dəfə artmış, bu sahədə məhsuldarlıq, o cümlədən əmək məhsuldarlığı iki dəfədən artıq çoxalmışdı. 

Həmin illərdə xalq təsərrüfatının inkişafına 21,3 milyard rubl vəsait cəlb olunmuşdu ki, bu da əvvəlki əlli 

illə müqayisədə 1,5 dəfədən də artıq idi. İki milyondan çox adam öz yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmışdı. 

Göstərilən illərdə respublikamız üçün gərəkli yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlığına böyük əhəmiyyət 

verilmiş, bu sahəyə olan ehtiyacı ödəmək üçün Azərbaycanın daxilində hazırlanan ali təhsilli mütəxəssislərlə 

yanaşı, Moskvanın, eləcə də keçmiş SSRİ-nin digər şəhərlərinin 170 aparıcı ali elm və təhsil ocağına 3500 

azərbaycanlı oğlan və qız göndərilmiş, gənc azərbaycanlı oğlanların ali hərbi məktəblərə cəlb olunması işinə 

xüsusi diqqət yetirilmişdi. Bütün bunlar Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün qüdrətli kadr potensialının 

formalaşmasına böyük təsir göstərmişdi. Bir sözlə, 70-80-ci illərdə bütün zəruri işlər görülmüşdü ki, gələcəkdə 

müstəqillik şəraitində Azərbaycan özünü təmin etməyə qadir olsun. Təsadüfi deyildi ki, SSRİ dövlətinin 

dağılması ərəfəsində aparılan təhlillər göstərmişdi ki, keçmiş SSRİ-də yalnız iki respublika tam müstəqil olaraq 

öz iqtisadiyyatını idarə edə bilər: Rusiya Federasiyası və Azərbaycan. Azərbaycanın sovet dövründə inkişafının 

ən bariz nəticəsi elə bu olmuşdu ki, həmin dövrdə, xüsusən 1969-1982-ci illərdə yaranmış iqtisadi, elmi-texniki 

və mədəni potensial respublikamızın tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərməsi üçün möhkəm zəmin 

yaratmışdı. 

1920-1991-ci illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilə yanaşı təhsili, elmi və mədəniyyəti də böyük inkişaf 

yolu keçmişdir. Dünyəvi teatr, müasir məktəb və demokratik mətbuatın yaranmasının bünövrəsi XIX əsrdə 

qoyulsa da, məhz bu 70 ildə ölkəmizdə savadsızlıq ləğv olunmuş, tam orta icbari təhsil tətbiq edilmiş, təhsil 

müəssisələrinin, o cümlədən ali məktəblərin inkişaf etmiş şəbəkəsi yaranmış, Elmlər Akademiyası formalaşmış, 

qadınların hüquqlarının qorunması və sosial-iqtisadi həyatda fəal iştirakı təmin olunmuş, onlarla teatr açılmış, 

kino sənəti inkişaf etmiş, minlərlə qəzet və jurnal nəşr olunmuşdu. 

Beləliklə, bütün məhrumiyyətlərə, ayrı-ayrı illərdə xalqın milli-mənəvi dəyərlərinə sağalmaz yaralar 

vurulmasına baxmayaraq, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti illərində, xüsusilə 1969-1982-ci illərdə müdrik 

siyasi rəhbərlik sayəsində həyatın bütün sahələrində əldə etdiyimiz nəhəng potensial XX əsrin sonunda yenidən 

qovuşduğumuz müstəqillik şəraitində respublikamız üçün çox gərəkli oldu. 
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Azərbaycan müstəqillik illərində 

 

SSRİ-nin dağılması və Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası 

 

SSRİ-nin dağılması ərəfəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət 

 

Sosialist inqilabından sonra Azərbaycanın taleyi yenə də Rusiyanın taleyi ilə sıx surətdə bağlı idi. 

Rusiyada, bütövlükdə keçmiş SSRİ ərazi-sində və dünya sosializm sistemində gedən ictimai-siyasi proseslər isə 

cəmiyyətin obyektiv inkişaf qanunauyğunluqlarından irəli gəlməyən ehkamçı fəlsəfəyə və ideya qaynaqları 

kənardan götürülmüş ideologiyaya əsaslandığından, həmişə yuxarıdan nəzarət altında, hərbi maşının gücü və 

vahiməsi ilə həyata keçirilirdi. Belə böyük miqyaslı ictimai prosesləri öz təbii axarından fərqli istiqamətə 

yönəltmək əlavə enerji, böyük daxili gərginlik tələb edirdi. Ona görə də SSRİ ancaq dəmir rejim şəraitində, 

böyük iradəli xarizmatik bir liderin rəhbərliyi ilə yaşaya bilərdi. Liberal siyasət, fikir plüralizmi, demokratik 

meyllər avtoritar rejimlə bir araya sığa bilməzdi. 

İ. V. Stalinin vəfatından sonra cəmiyyət nisbətən sərbəst nəfəs almağa başladı. Dəmir rejim bir qədər 

zəiflədi. İdeoloji təqiblər davam etsə də, formasını dəyişdi və yaradıcı təfəkkür üçün müəyyən hüdud daxilində 

meydan açıldı. Lakin qorxu hissinin azalması cəmiyyətdə neqativ hadisələr üçün də meydan açmış oldu. 

Rejimin mahiyyəti ilə ona uyğun gəlməyən yeni təzahürlər, hadisələr arasındakı ziddiyyət əvvəlki ictimai 

inkişaf tempinin aşağı düşməsinə səbəb oldu. 70-ci illərin axırları, 80-ci illərin əvvəllərində SSRİ-də sonralar 

"durğunluq dövrü" adlandırılan bir dövr yaşandı. Bu dövr tənəzzül məqamlarının tərəqqi məqamlarını 

üstələməsi ilə səciyyələnirdi. Bütün ölkə miqyasında iqtisadiyyat inkişafdan qalmış, reqressiv proseslər 

başlanmışdı. "Yenidənqurma" əməliyyatı da əslində məhz bu durğunluq dövrünün nəticələrini aradan 

qaldırmağa yönəldilmişdi. 

Lakin həmin dövrdə Azərbaycan tarixini vərəqləyərkən paradoksal vəziyyətlə qarşılaşmış oluruq. Bütün 

ölkə miqyasında inkişafın ləngidiyi və bir sıra sahələrdə hətta tənəzzül getdiyi bu dövr Azərbaycanda ancaq 

sürətli inkişaf və dirçəliş dövrü kimi səciyyələnə bilər. Bəs necə ola bilmişdi ki, Azərbaycan ölkə miqyasında 

gedən bu mənfi proseslərdən bir növ kənarda qalmış, əksinə, iqtisadiyyatın demək olar ki, bütün sahələrində: 

sənayedə, kənd təsərrüfatında, şəhərsalma və tikintidə, elm və mədəniyyətdə böyük uğurlar qazanaraq sürətli 

inkişaf yolunu tuta bilmişdi? 

Mərkəzləşmiş sovet iqtisadi sistemində qalmaqla yanaşı belə avtonom mövqe tutmaq və ümumi 

xəstəliklərdən, durğunluq bəlasından özünü qorumaqla bərabər, daxildə belə inkişaf potensialı arayıb tapmaq 

çox çətin ağla gələn bir iş idi. 

Üstündən 20 il keçdikdən sonra tam və hissə arasındakı bu uyğunsuzluq, bu mənzərənin paradoksallığı 

daha qabarıq şəkildə nəzərə çarpır, lakin onu mümkün edən səbəblər də üzə çıxır, o vaxt bizim üçün müəmmalı 

görünən bir çox qaranlıqların üzərinə indi işıq düşür. Bu mənada "tarix hər şeyi öz yerinə qoyur" (H.Ə.ƏIiyev). 

Getdikcə daha aydın görünür ki, ümumi durğunluq kontekstində tərəqqi paradoksunu şəxsiyyətin müstəsna 

rolundan başqa heç bir amillə izah etmək mümkün deyil. Çünki indi sovet milli siyasətinin iç üzü ortaya 

çıxdıqdan sonra bəlli olur ki, SSRİ məkanında Azərbaycana başqalarına nisbətən ancaq daha pis bir aqibət 

hazırlana bilərdi. Bir türk respublikasının irəli çıxması, sürətlə tərəqqi etməsi Mərkəzin siyasəti, dəsti-xətti ilə 

heç cür uyğunlaşmırdı. 

Deməli, kimsə Mərkəzin siyasətindən, ümumi meyllərdən, qanuna-uyğunluqlardan kənara çıxırdı, kimsə 

tabunu pozurdu, kimsə axının əksinə üzürdü. Həm də dərin qatlarda, gözə görünmədən üzürdü. 

Hər dəfə aşkarda axın istiqamətində, alt qatda isə ikiqat sürətlə axına qarşı üzmək üçqat enerji, qeyri-adi 

güc və iradə tələb edir. O vaxt bu gücün bizə haradan gəldiyini çoxları dərk etmirdi. O vaxt bunu dərk etmək 

çətin idi. Hər bir hadisə, hər bir insan ömrü, xalq, ölkə ancaq zaman və məkan kontekstində, öz genetik kökləri 

və daxil olduğu əlaqələr sistemində öyrənilə bilər. Baş verən prosesləri infrastruktursuz, makro-mühiti, 

atmosferi öyrənmədən qiymətləndirmək mümkün olmadığı kimi, onlara kiçik zaman intervalında, ancaq həmin 

dövrün meyarları ilə düz-gün qiymət vermək də mümkün deyil. Ona görə də biz o vaxt Azərbaycanda sürətli 
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inkişafa normal bir hal kimi baxırdıq və hər yerdə belə olduğunu zənn edirdik. SSRİ miqyasında qərarlaşmaqda 

olan tənəzzül meyli ideoloji mülahizələrlə ört-basdır edilir, həqiqi vəziyyət əhalidən gizlədilirdi. Bunlar yalnız 

80-ci illərin ikinci yarısında aşkarlanmağa başladı. Onda da durğunluqdan istisnalar olduğunu, Azərbaycanın 

70-ci illərdə bu meyldən kənarda qaldığını qeyd etmək ölkənin siyasi rəhbərliyinə sərf etmədiyindən yenə 

açıqlanmadı. (O vaxt bəyan edilən "aşkarlıq" da əslində məqsədyönlü bir aşkarlıq idi). 

Yeni ölkə rəhbərliyi - M. S. Qorbaçov hakimiyyəti durğunluq illərini təhlil edərkən Azərbaycanın istisna 

təşkil etdiyini görməyə bilməzdi. Lakin məhz bunu gördüyünə görə, bu istisnanın "günahkarının" daha nələr edə 

biləcəyini anlayaraq onu təcili olaraq rəhbərlikdən uzaqlaşdırmaq qərarına gəldi və təkcə vəzifədən 

uzaqlaşdırmağın kifayət etmədiyini bilərək onu yüksəlmiş olduğu böyük nüfuz zirvəsindən də salmaq planı 

işlənib hazırlandı. Çox təəssüf ki, imperiya paytaxtında Heydər Əliyevə qarşı hazırlanan siyasi sui-qəsdin əsl 

səbəbini, məğzini anlamaq o dövrdə asan deyildi və Azərbaycanda da bu kampaniyaya qoşulanlar tapıldı. Daha 

doğrusu, bilərəkdən bu kampaniyada iştirak edənlər sat-qınlar, bilmədən qoşulanlar isə sadəlövhlər və 

əqidəsizlər idi. Bütövlükdə xalq və ilk növbədə onun həqiqi ziyalı elitası isə bu xəbərdən sarsıldı və bunu hətta 

milli faciə kimi qəbul etdi. Ona görə yox ki, xalq Kremldə gedən və bəlkə də dünyanın gələcək taleyinə təsir 

edəcək böyük siyasi oyunların əsl mahiyyətindən xəbərdar idi. Sadəcə ona görə ki, xalq Heydər Əliyevi sevirdi, 

onunla fəxr edirdi, bu dəyişikliyin gələcək ağır nəticələrini öz fəhmi, intuisiyası ilə duyurdu. 

Sovet rejiminin xüsusiyyətlərini dərindən bilən, rus dilində ən mahir natiqlərdən biri kimi tanınan, öz milli 

dili və mədəniyyəti ilə yanaşı rus dilini və mədəniyyətini də qiymətləndirməyi bacaran və öz işgüzarlığı ilə 

əvvəlki rəhbərliyin etimadını qazanaraq ölkənin ən nüfuzlu rəhbərləri sırasına daxil olan, Siyasi Büroda da 

nəzəri və əməli keyfiyyətləri ilə hamıdan seçilən, yüksəkdə dayanan bir adamın qəlbində Azərbaycan sevgisi 

gəzdirməsi Mərkəzin siyasətinə uyğun gəlmirdi. 

Kremldə oturan bir adam üçün bu həddindən artıq böyük cəsarət idi. Bunu bağışlamaq olmazdı. Kim də 

bağışlasa, ermənipərəst M. S. Qorbaçov bağışlaya bilməzdi. Onun şəxsən Heydər Əliyevə qarşı heç bir iddiası 

olmasa da, bütövlükdə millətə qarşı iddiası var imiş. Bu mövqeyin bir şəxsə deyil, onun simasında Azərbaycana 

qarşı mövqe olduğu sonralar, "Qarabağ problemini" dəstəkləyərkən üzə çıxdı və 20 Yanvar qırğını zamanı 

özünü tam açıqlığı ilə göstərdi. Bundan xeyli əvvəl Azərbaycanda böyük üzümçülük, şərabçılıq təsərrüfatı 

darmadağın edilərkən çoxları sadəlövhlüyündən bunun həqiqətən antialkoqol kampaniyası olduğuna inanırdı. 

Bu kampaniyanın əslində həm də milli-siyasi mülahizələrlə bağlı olduğu da sonralar aydınlaşdı. Mərkəzin 

Azərbaycan haqqında hazırladığı riyakar planların həyata keçirilməsi də "Dağlıq Qarabağ" kartı hələ ortaya 

atılmamışdan bir neçə il əvvəl Heydər Əliyevə qarşı kampaniya ilə başlandı. 

Mərkəz Azərbaycanla bağlı buraxdığı "səhvləri düzəltməyə" başladı. Azərbaycanın o vaxtkı zəif rəhbərliyi 

də Siyasi Büro səviyyəsində gedən proseslərin məğzini anlamadan Kremlin çaldığı yeni havaya uyğunlaşmağa 

çalışdı. Bu yeni musiqinin leytmotivi isə Azərbaycanı 70-ci illərdə keçmədiyi durğunluq mərhələsindən 

keçirmək idi. 

SSRİ miqyasında durğunluq tendensiyasından xilas olmaq üçün axtarışlar getdiyi, rəsmən aşkarlıq, 

plüralizm, demokratiya və s. elan olunduğu, yerlərdə müstəqilliyin artması üçün şərait yarandığı bir vaxtda 

Azərbaycanda yenidən əks bir meyl özünü göstərdi. Bütün ölkə durğunluqdan xilas üçün yollar axtararkən 

Azərbaycan özünün durğunluq dövrünü yaşamağa başladı. 

Lakin Azərbaycan 70-ci illərdə və 80-ci illərin əvvəllərində artıq elə bir səviyyəyə çatmışdı ki, bu 

səviyyədə qalmaq özü də bir nailiyyət sayıla bilərdi. Bu illərdə yaradılmış sənaye müəssisələri, ən müasir 

texnologiyaya əsaslanan istehsal sahələri respublikanın iqtisadi infrastrukturunu köklü surətdə dəyişdirdi. Bakı 

Kondisionerləri Zavodu, "Ozon" Elm-İstehsalat Birliyi, Elektron Hesablayıcı maşınlar Zavodu, Dərin Özüllər 

Zavodu, Azərbaycan DRES-i, Sumqayıt Kompressor Zavodu, Üst Trikotaj Fabriki, Bakı Tikiş və Ayaqqabı 

Fabriki, Gəncə Əlvan Metallar Emalı Zavodu, Naxçıvan Şüşə Qablar Zavodu, Əli-Bayramlı Məişət Cihazları 

Zavodu və s. yüzlərlə digər iri sənaye obyektləri Heydər Əliyev iqtisadi siyasətinin diqqətəlayiq bəhrələri idi. 

Həmin dövrdə bir çox zavod və fabriklər, o cümlədən neftayırma və neftmaşınqayırma zavodları da, demək olar 

ki, tamamilə yenidən qurulmuşdu. Bütün bunlar, habelə respublikanın mədəni-mənəvi inkişafı istiqamətində 

həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil mövcudluğu üçün kifayət qədər güclü 
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zəmin yaratmışdı. Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində mötəbər məclislər, beynəlxalq konfranslar keçirmək 

üçün möhtəşəm saraylar ucaldıldı ki, bunlar da müstəqil dövlətçilik üçün zəruri maddi baza idi. Lakin 80-ci 

illərin ikinci yarısında mərkəzi rəhbərlik Azərbaycanın qalxmış olduğu bu yüksək səviyyə ilə heç cür razılaşa 

bilmirdi. 

SSRİ-nin dağılacağını və respublikaların müstəqilləşməsi şansını hamıdan əvvəl görən imperiya rəhbərliyi 

türk respublikalarının sovet dövründə əldə etdikləri iqtisadi və mədəni-mənəvi potensialı zəiflətmək üçün geniş 

miqyaslı tədbirlər həyata keçirməyə başladı. "O illərdə - 80-ci illərin ortalarında biz ayrı-seçkiliyə məruz 

qalırdıq. Mən həm Azərbaycanı, həm də Orta və Mərkəzi Asiyanın bəzi digər respublika-larını nəzərdə tuturam. 

İndi məhz bunu xatırlamağa lüzum var ki, o illərdə xalqların, o cümlədən Özbəkistan və Azərbaycan 

xalqlarının milli azadlığı və dövlət müstəqilliyi üçün şərait yetişməyə başlayan vaxtlarda son dərəcə çox 

əngəllər törədilirdi. 1988-ci ildə Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı təcavüzün başlanması da, nəinki 

Ermənistandakı ayrı-ayrı millətçilərin və özgə ərazisini ələ keçirməyə can atan şəxslərin əməlləri idi, həm də 

böyük bir siyasətin - artıq baş vermiş müsbət proseslərə maneçilik törətməyə yönəldilmiş siyasətin bir hissəsi 

idi" (Heydər Əliyev). Mərkəzin belə məqsədyönlü imperiya siyasəti millətlərin azadlığa çıxmaq, dövlət 

müstəqilliyi əldə etmək şansına qarşı yönəldilmişdi. 

İctimai-iqtisadi tərəqqinin müəyyən bir mərhələsində insanların milli şüurunun istər-istəməz formalaşması, 

xüsusən birləşdirici amil olan kommunist ideologiyasının böhranı şəraitində imperiya üçün böyük təhlükə idi. 

Vahid "sovet milləti" yetişdirmək cəhdlərinin boşa çıxdığı artıq aydın idi. 

Hələ sosialist sisteminin dağılması ehtimalı çox az olan vaxtlarda, əksinə, Moskvanın dünya kapitalizm 

sistemini dağıtmaq üçün planlar hazırladığı vaxtlarda SSRİ-nin milli tərkibi haqqında bir sıra proqnozlar Qərb 

dünyasını narahat edirdi. Bu, ilk növbədə, SSRİ daxilində türk xalqlarının (başqa variantda islam amilinin) 

xüsusi çəkisinin artması idi. Hələ nə qədər ki, söhbət yalnız əhalinin miqdarından gedirdi, bu fakt o qədər də 

qorxulu görünmürdü. Çünki həm iqtisadi potensialına görə, həm də intellektual, mədəni-mənəvi aspektlərdə geri 

qalmış xalqların çoxluğu siyasi müstəvidə ciddi bir amil kimi qiymətləndirilə bilməzdi. Lakin elə ki, SSRİ 

məkanındakı türk xalqlarının sosial-iqtisadi, intellektual və mədəni-mənəvi inkişafı nəzərə çarpacaq bir 

səviyyəyə qalxdı və iş o yerə gətirdi ki, onların nümayəndələri Siyasi Büroya üzv seçildilər və hətta SSRİ 

hökumətinə başçılıq etməyə başladılar, onda bu amilin ciddiləşdiyinə şübhə yeri qalmadı. 

İndi çoxları SSRİ-nin dağılmasını M. S. Qorbaçovun müstəsna xidməti kimi qiymətləndirir. Lakin əslində 

SSRİ imperiyasının milli-siyasi müstəvidəki daxili ziddiyyətləri ondan xeyli əvvəl - ilk baxışda nəzərə çarpma-

yan bir hadisə ilə üzə çıxmağa başladı. Bu hadisə türk oğlunun ölkə rəhbərlərindən biri seçilməsi idi. 

80-ci illərin ortalarında Heydər Əliyev fenomeni elə bir miqyas kəsb etmişdi ki, bu böyük ölkəni ən yaxşı 

idarə edə biləcək şəxsin məhz Heydər Əliyev ola biləcəyinə artıq şübhə yeri qalmamışdı. Bunu o vaxt SSRİ-nin 

ən məşhur siyasi xadimləri də etiraf edirdilər. Andrey Qromıko Çernenkodan sonra Baş Katib vəzifəsinə kimin 

real namizəd olması barədə öz oğlu ilə səmimi söhbətində demişdi: "Bizim Siyasi Büroda ancaq üç adam 

nisbətən cavandır - Romanov, Qorbaçov və Əliyev. Axırıncı mənə daha xoş gəlir. Onun vaxtında Azərbaycan, 

xüsusən onun kənd təsərrüfatı, çox sürətlə inkişaf etmişdir. Əliyev - gözəl təşkilatçıdır, təmiz və abırlı adamdır. 

Amma təəssüf ki, onun namizədliyi istisna olunur... 

- Milliyyətinə görəmi? 

- Bu məsələdə hə. Milliyyətinə görə." (Anatoliy Qromıko. "Andrey Qromıko. V labirintax Kremlya. 

Vospominaniya i razmışleniya sına". M., 1997, s. 86) 

Rus millətçiliyi o vaxt Heydər Əliyevin ölkə başçısı olmasına yol vermədi. 

M. S. Qorbaçovun hakimiyyətə gəlişi və eklektik ideoloji və dövlətçilik sistemi yaratmaq təşəbbüsləri 

daxili ziddiyyətlərin daha tez üzə çıxmasına səbəb oldu. 80-ci illərin ikinci yarısında sovet imperiyasının 

iqtisadi, siyasi və mənəvi həyatında böhranqabağı vəziyyət yaranmışdı. İstehsalın artım sürəti, səmərəliliyi, 

əməyin məhsuldarlığı durmadan aşağı düşürdü. Mövcud üsul-idarənin mənəvi dayağı olan ehkamçı kommunist 

ideologiyası iflasa uğramışdı. Milli respublikalarda milli özünü-dərk, hüquqların tapdalanmasına, sərvətlərin 

talan olunmasına etiraz əlamətləri güclənməkdə idi. 
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İqtisadi iflasın başlıca səbəbi "sosialist iqtisadi modeli"nin səmərəsizliyi, adamlarda mülkiyyətə sahiblik 

hissinin, bazar rəqabətinin olmaması idi. Güclü inzibati-amirlik üsul-idarəsi iqtisadi tərəqqini buxovlayırdı. 

Daha xammal istehsal edən milli ucqarların istismarını gücləndirmək kimi ənənəvi vasitələrlə də iqtisadi geriliyi 

aradan qaldırmaq mümkün deyildi. Buna külli miqdarda yeni investisiyalar tələb olunurdu. Böyük hissəsi hərb 

maşını tərəfindən udulan milli gəlir bu tələbi artıq ödəyə bilmirdi. 

SSRİ-nin iflası mühüm xarici səbəblərlə də şərtlənirdi. Məlumdur ki, SSRİ çox böyük çətinliklə də olsa 

kapitalist və sosialist sistemləri arasında hərbi paritet yaratmağa nail olmuşdu. Lakin dünyanın demokratik 

ölkələri SSRİ-yə qarşı qüvvələrini birləşdirirdilər. Ümumdünya antikommunist liqasının fəaliyyəti 

genişlənmişdi. 

80-ci illərin ikinci yarısında Kommunist Partiyası növbəti dəfə Sovet imperiyasını mövcud böhranqabağı 

vəziyyətdən xilas etmək üçün bir sıra cəhdlər göstərdi. M.S.Qorbaçov 1985-ci ilin martında Sov. İKP MK-nın 

baş katibi vəzifəsini tutduqdan sonra imperiyanı iflasdan xilas etmək məqsədi  ilə  Sov. İKP MK-nın həmin il 

çağırılmış aprel plenumunda "iqtisadi və sosial-mədəni tərəqqini sürətləndirmək konsepsiyası"nı irəli sürdü. 

Sovet cəmiyyətində elmi-texniki tərəqqini, maddi-texniki bazanı inkişaf etdirmək, istehsal münasibətlərini 

təkmilləşdirmək, bütün siyasi, ictimai və ideoloji təsisatlar sistemini fəallaşdırmaq, "insan amilinin rolunu 

yüksəltmək" üçün təşəbbüslər edildi. Tezliklə əməyin təşkili, təsərrüfat hesabını təkmilləşdirmək, çoxukladlı 

iqtisadiyyatı, eləcə də icarə sistemini, kooperasiyanı inkişaf etdirmək, müxtəlif mülkiyyət forma-larına 

əsaslanan təsərrüfatlar üçün imkanlar yaratmaq haqqında qanunlar və qərarlar qəbul olundu. Lakin onların 

tətbiqi üçün münasib şərait yox idi. Əvvəlki direktiv aktlar kimi bu qanun və qərarlar da gözlənilən nəticəni 

vermədi. Təkpartiyalı siyasi sistem, partiya amirliyi ləğv olunmadan, respublikaların suveren hüquqları özlərinə 

qaytarılmadan iqtisadiyyatı dirçəltmək qeyri-mümkün idi. İqtidar bunu dərk edirdi. Lakin partiya elitasının üç 

qrupu - mühafizəkarlar, yenilikçi partokratlar və öz dünya-görüşləri ilə Avropa sosial-demokratlarına yaxın 

islahatçılar arasında gedən gərgin mübarizə əsaslı islahatları ləngidirdi. 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və ictimai-siyasi böhranın dərinləşməsi. Qanlı Yanvar 

 

SSRİ rəhbərliyində ölkənin taleyi ilə bağlı fikir ayrılıqları olsa da, milli respublikalara və əyalətlərə 

münasibətdə daha çox yekdillik var idi. Məqsəd hətta ictimai-iqtisadi sistem və dövlət idarəçiliyinin üsulları 

dəyişilsə də, imperiyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq idi. Moskva mərkəzdənqaçma qüvvəsini zəiflətmək üçün 

ənənəvi "parçala, hökm sür" siyasətindən daha geniş istifadə edir, milli münaqişələri qızışdırır, xalqlar arasında 

qanlı nifaq salırdı. Kreml mühüm coğrafi-siyasi ərazi olan Azərbaycanı və bütün Zaqafqaziyanı əldə saxlamaq 

üçün uydurma "Dağlıq Qarabağ problemini" qızışdırdı. Sovet imperiyasını dağıtmaq üçün milli münaqişələr 

törətməyi mühüm vasitə hesab edən Qərb dövlətləri də bu işdə fəal iştirak etdilər. Avropa Parlamenti 1987-ci 

ilin iyununda erməni "genosidi" qurbanlarına xatirə günü təsis etdi. Avantürist erməni jurnalisti daşnak Zori 

Balayanın Azərbaycan xalqını təhqir edən, tarixi saxtalaşdıran "Ocaq" kitabı da Azərbaycan və erməni xalqları 

arasında nifaq salmaqda müstəsna rol oynadı. 

1987-ci ildə H. Əliyevin SSRİ rəhbərliyində tutduğu yüksək vəzifələrdən uzaqlaşdırılması onlarda 

niyyətlərinə çatmaq ümidini artırdı. Ermənilərin hərəkətləri daha davakar, həyasız xarakter aldı. Erməni 

millətçilərinin tələbi ilə Azərbaycanın Qazax və Gədəbəy rayonlarından min hektarlarla torpaq sahəsi 

Ermənistana "bağışlandı". Bu, xalqda böyük narazılıq yaratdı. Respublikanın başçısı Kamran Bağırov xalqın 

narazılıq çıxışlarını hərbçilərin köməyi ilə susdurdu. Erməni təxribatçıları Bakıda Opera və Balet Teatrını üç 

dəfə yandırdılar, şəhər nəqliyyatında partlayışlar törətdilər. Bu terrorçu aktların icraçıları həbs olunsa da, artıq 

nifaq düşmüşdü. Milli münaqişə getdikcə alovlanırdı. 

1987-ci ilin oktyabrında Yerevanda "Qarabağ komitəsi" deyilən təşkilatın ilk açıq mitinqi keçirildi. Rəsmi 

Moskva 1987-ci ilin noyabrında Parisdə M. S. Qorbaçovun  əshabələrindən olan A. Aqanbekyanın dili ilə 

Qarabağ hərəkatına müsbət münasibətini, qeyri-rəsmi olsa da, bütün dünyaya bildirməkdən çəkinmədi. Hərəkata 

yenə də bir qrup millətçi erməni ziyalıları arxasından kommunist-daşnaklar, Ermənistan KP liderləri, DTK 

agentləri rəhbərlik edirdilər. Moskvada ermənilərin "Milli müqəddəratın müstəqil təyin edilməsi birliyi" və 

"Siyasi məhbusların müdafiəsi üzrə erməni komitəsi" də bu istiqamətdə fəal iş aparırdılar. Sovet imperiyası 

tənəzzül edərkən fəallaşmış erməni millətçilərinin ilhamçısı təkcə Moskva deyildi. Erməni millətçi-sosialist 

Daşnaksütun partiyasının 1985-ci ilin dekabrında Afinada keçirilən XXII qurultayı sərsəm "Böyük Ermənistan" 

uğrunda mübarizəni yenidən genişləndirmək üçün yaranmış əlverişli şəraitdən səmərəli istifadə etməyə, 

qüvvələri birləşdirməyə çağırmışdı. "Qarabağ Komitəsinin" Azərbaycan SSR-də, xüsusən DQMV-də uzun 

müddət gizli fəaliyyət göstərən yerli təşkilatı bu millətçi təşkilatların bilavasitə köməyi ilə "Krunk" (Durna) adı 

altında açıq fəal mübarizəyə başlamışdı. Dağlıq Qarabağ erməniləri arasında Ermənistanla birləşmək uğrunda 

"Miatsum" (birləşmə) hərəkatı genişlənirdi. Ona "55-lər komitəsi" adlı xüsusi orqan rəhbərlik edirdi. 

İki xalq arasında milli ədavətin ilk qurbanları bu dəfə də Ermənistanda öz dədə-baba yurdunda yaşayan 

Azərbaycan türkləri oldular. Azərbaycanlıların qovulması kampaniyası başlandı. Bunun üçün əvvəlcədən xüsusi 

silahlı dəstələr hazırlanmışdı, 1986-cı ildə Ermənistanın Qafan və Mehri rayonlarında bu cinayətkar dəstələrin 

əməllərindən yaxa qurtaran ilk qaçqınlar Azərbaycana pənah gətirdilər. Onlar əsasən Sumqayıt şəhərində və 

onun ətrafındakı məntəqələrdə məskunlaşdılar. 1988-ci il fevralın 19-da Yerevanda antitürk mövqeli mitinq 

keçirildi. "Ermənistanı türklərdən təmizləməli", "Ermənistanda ancaq ermənilər yaşamalıdır" və s. millətçi 

şüarlar irəli sürüldü. Erməni vandalları fevralın 21-də Yerevanda qalmış son məscidi də dağıtdılar. Vedibasarda 

Azərbaycan türklərinə qarşı terror 1988-ci ilin əvvəllərində daha da genişləndirildi. Kəndlər talan olunurdu. Qız-

gəlinlər, ağsaqqallar təhqir edilirdi. Heç yerdən köməyi olmayan, döyülmüş, alçaldılmış dörd min nəfərə qədər 

adam ev-eşiyini atıb böyük çətinliklə, piyada, ayaqyalın-başıaçıq qarlı dağ keçidləri ilə Azərbaycana gəlməyə 

məcbur oldular. Bu zülm da cəzasız qaldı. DQMV-dəki erməni millətçiləri bundan ruhlanaraq daha fəal 

zorakılıqlar və siyasi aksiyalar təşkil etdilər. 1988-ci ilin əvvəlindən Stepankertdə erməni əhalisi ardı-arası 

kəsilməyən kütləvi mitinqlər, nümayişlər keçirməyə başladı. Mitinqçilərin tələbi ilə fevralın 20-də Vilayət 

Sovetinin sessiyası Azərbaycan SSR Ali Sovetinə DQMV-nin statusuna baxılması haqqında müraciət qəbul etdi. 
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Moskva münaqişəni daha da qızışdırırdı. Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun Bakıya gəlmiş üzvü sərhədləri 

dəyişdirməyin yolverilməzliyindən danışsa da, Yerevana gedən üzvü DQMV-dəki separatçılığa haqq 

qazandırırdı. 

Erməni millətçiləri SSRİ və Azərbaycan SSR konstitusiyalarının məlum maddələrinin əleyhinə çıxarkən və 

nümayişkaranə surətdə separatçılıq və terrorçuluq mövqeyində dayanarkən nəyə ümid bəsləyirdilər? Heç 

şübhəsiz, mərkəzi rəhbərliyin himayəsinə, Kremlin beynəlxalq hüquqa və qanunlara sayğısızlıq göstərməsinə, 

SSRİ-də hüquqi dövlət əvəzinə avtoritar rejimin mövcudluğuna... Axı stalinizm dövründə və "durğunluq" 

illərində mərkəzi rəhbərliyin özünü qanunlardan və insan hüquqlarından yüksəkdə tutması, "yenidənqurma" 

dövründə ümumiyyətlə qanunlara qeyri-ciddi münasibət nəticəsində müqəddəs, toxunulmaz, mümkün olmayan 

heç bir şey yox idi. Rəhbərlik qanunları necə istəsə elə də pozurdu və bunun üçün heç kim cəza almırdı. Stalin 

dövründə bir sıra millətlərə qarşı ayrı-seçkilik və deportasiya tədbirləri həyata keçirilmiş, bir millətin başqa 

milləti sıxışdırmasına, torpaqlarını zəbt etməsinə dəfələrlə şərait yaradılmışdı. O cümlədən erməni millətçiləri 

müxtəlif bəhanələrlə (məsələn, xaricdən köçən erməniləri yerləşdirmək adı ilə) azərbaycanlı əhalinin böyük bir 

qismini dədə-baba yurdundan kütləvi surətdə sürgün etmiş, onların yerini zəbt etmişdilər. Daha sonra guya 

mübahisəli olan bəzi Azərbaycan torpaqları müxtəlif yollarla ələ keçirilmişdi. Bu cür haqsızlıqların 

mümkünlüyünə artıq adət etmiş, "dişində şirə qalmış" erməni millətçiləri "yenidənqurma" şəraitində açılmış 

imkanlardan istifadə edərək bütün beynəlxalq və daxili vasitələri işə salmaq, dövlətə hər yolla təzyiq göstərmək 

vasitəsilə özlərinin qanundan və ədalətdən kənar işğalçılıq niyyətlərinə çatmağa cəhd göstərirdilər. 

Erməni ekstremistlərinin hər vasitə ilə aranı qızışdırması, məsələlərin sakit şəraitdə müzakirə edilməsinə 

mane olması, dövlətimizə xarici və daxili təzyiqin hər cür eybəcər vasitələrindən istifadə etməsi - öz "ədalətli" 

tələblərinin yerinə yetirilməsi üçün bu qədər tələsiklik, hövsələsizlik göstərməsi nə ilə bağlı idi? Məgər haqlı 

tələb səbir və təmkinlə, əsaslı surətdə irəli sürülsə, iğtişaşlarsız və təzyiqlərsiz yerinə yetirilə bilməzdimi? 

Erməniləri tələsdirən nə idi? 

Bəlkə DQMV-də ermənilərin həyat şəraiti pis idi, sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə çox geri 

qalmışdılar və bu şərait daha artıq dözülməz bir həddə çatmışdı? Bəlkə onları öz dillərində danışmaq, öz milli 

mədəniyyətlərini inkişaf etdirmək imkanından məhrum etmişdilər və ya bu istiqamətdə onlara qarşı sanksiyalar 

tətbiq olunmuşdu? 

Xeyr, tədqiqatlar göstərdi ki, bütün bu iddialar və ehtimallar əsas-sızdır. Əksinə, nisbətdə götürəndə, bir 

sıra mühüm sahələrdə DQMV-nin sosial-iqtisadi göstəriciləri həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın müvafiq 

göstəricilərindən yüksək idi. Əlbəttə, sosializmin ümumi problemləri vilayətdə də iz qoymuşdu. Lakin ölkə 

üçün səciyyəvi olan çatış-mazlıqlardan və nöqsanlardan bütün ölkə ilə birlikdə, ümumi yenidən-qurma 

prosesində xilas olmaq problemin daha təbii həll yolu deyildimi? Buna baxmayaraq, DQMV-də vəziyyəti ələ 

almış millətçi qrupların xüsusi təşkilatçılığı sahəsində elə bir haray salınmışdı ki, onların həqiqətən də kim 

tərəfindənsə bərk sıxışdırıldığını, çıxılmaz ağır vəziyyətdə qaldığını güman etmək olardı. Həm də haray salan 

təkcə DQMV vətəndaşları deyildi. Onların "acınacaqlı" vəziyyətindən "birdən-birə xəbər tutmuş və bu 

vəziyyətin dözülməzliyindən riqqətə gəlmiş" ermənistanlı soydaş-həmfikirlər daha böyük səs-küy qaldırır və 

"dara düşmüş" vilayət ermənilərini xilas etmək üçün həyəcan təbili çalırdılar. Bu hay-küy, bu həyəcan səsi 

Dağlıq Qarabağ erməni əhalisinə, sonra isə dünyanın bütün ermənilərinə və ermənipərəst qüvvələrə təlqin edildi 

və ekstremistlər bundan istifadə edib, öz çıxışlarmı xalqın tələbi kimi qələmə verməyə çalışdılar. 

Xüsusi ustalıqla yaxşı düşünülmüş plan əsasında yaranmış belə vəziyyət, heç şübhəsiz, partiya və 

hökumətin diqqətini cəlb etdi və problemi geniş surətdə, daha böyük kontekstdə təhlil etməyə aman 

vermədiklərinə görə, "təcili xilas tədbirləri" görülməyə başlandı. Bu istiqamətdə ilk addım Sov. İKP MK-nın və 

SSRİ Nazirlər Sovetinin Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına yönəldilmiş qərarı oldu. Etiraf 

etmək lazımdır ki, bütün ölkə miqyasında sosial-iqtisadi vəziyyətin ağır olduğu, müəssisələrin və bütövlükdə 

regionların təsərrüfat hesabına keçməsinin planlaşdırıldığı bir şəraitdə vəziyyəti orta inkişaf səviyyəsindən yaxşı 

olan bir regiona ümumittifaq fondundan 400 mln. manat məbləğində yardım ayrılması açıq-aşkar güzəşt idi. 

Lakin bu güzəştli addım heç kimin gözləmədiyi halda tərs effekt yaratdı. Ayrılan pul da başqa səmtə yönəldildi. 
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Erməni ekstremistlərinin necə deyərlər, ayaqları yer tutdu. Yaxşı uydurulmuş hay-harayın, qaragüruhçuluğun ilk 

nəticələrindən ürəklənərək daha çox səs-küy salmağa, daha böyük tələblər irəli sürməyə başladılar. 

Moskvanın və Azərbaycan rəhbərliyinin respublikanın suveren hüquq-larının tapdalanmasına qəti etiraz 

etmədiyini görən Azərbaycan xalqı böyük həyəcan içində idi. Kortəbii mitinqlər, etiraz nümayişləri olurdu. 

Fevralın 24-də vilayətin Əskəran rayonunda ermənilərin iki nəfər azərbaycanlını öldürməsi, 19 nəfəri isə 

yaralaması vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. 

Erməni millətçiləri xarici ölkələrdə kök salmış lobbilərinin dünyanın əsas informasiya mərkəzlərinə təsir 

imkanlarından istifadə edib, beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa, öz istilaçılıq niyyətlərinə haqq qazandırmaq 

üçün ermənilərin "cəfakeşliyi", azərbaycanlıların isə "vəhşi, quldur, qan-içən" olması haqqında yalan 

təsəvvürlər yaratmağa, xristian həmrəyliyinə nail olmağa, münaqişənin guya dini mahiyyət daşıdığını, hansısa 

qlobal xristian-islam qarşıdurmasının tərkib hissəsi olduğunu göstərməyə çalışırdılar. Öz qeyri-insani əməllərinə 

haqq qazandırmaq, habelə azərbaycanlıları gözdən salmaq məqsədi ilə ermənilər böyük sensasiya yaradacaq 

dəhşətli bir faciə törətməyi planlaşdırırdılar. Bunun üçün ən münasib yer Sumqayıt şəhəri hesab olunurdu. Son 

iki ildə, xüsusən 1988-ci ilin yanvar-fevral aylarında Ermənistandan zorla qovulmuş dörd min nəfərdən çox 

qaçqın buraya - qohumlarının yanına pənah gətirmişdi, milli iğtişaşa təhrikçilik üçün münasib şərait yaranmışdı. 

Sumqayıt aksiyası dəqiq plan üzrə həyata keçirildi: varlı ermənilər əmlakını, əmanət kassalarındakı 

pullarını götürüb şəhəri tərk etdilər. Hər an milli toqquşma baş verə biləcək şəhərdə həmin günlərdə milisə 

nəinki odlu silah, heç adi dəyənək də gəzdirməyə icazə verilmədi. Fevralın 28-ə keçən gecə general Karayevin 

komandanlığı altında şəhərə hərbi hissə gətirilmişdi. Onlar hadisələrin plan üzrə həyata keçməsinə bir növ 

nəzarət edir, şərait yaradırdılar. Şəhərdə vəziyyət DTK-nın tam nəzarəti altında idi. Sifarişlə törədiləcək faciəni 

lentə almaq, elə səhəri gün hay-küylə bütün dünyaya çatdırmaq üçün əsas cinayətlərin baş verəcəyi yerlərdə 

əvvəlcədən tele-foto-operatorlar yerləşdirilmişdi. 

Azərbaycanın suveren hüquqlarının tapdanmasına, Ermənistanda azərbaycanlıların genosidinə qarşı 

kortəbii çıxışlar Sumqayıtda fevralın 20-dən başlanmışdı. Təhrikçi qüvvələr, cinayətkar elementlər vəziyyət-dən 

istifadə edərək hüquq-mühafizə orqanlarının qarışmazlığı və razılığı şəraitində ehtirasları qızışdırırdılar. 

Fevralın 27-də böyük mitinq oldu. Səhəri gün erməni talanları başlandı. Şəhər rəhbərliyinin ordu hissələrin-dən 

istifadə edib cinayətlərin qarşısını almaq tələbi cavabsız qaldı. İlk cinayət hərəkətlərini özünü azərbaycanlı kimi 

qələmə verən "paşa" ləqəbli erməni təxribatçısı E. Qriqoryan törətdi. Təsir altına düşmüş cinayətkarlara erməni 

ünvanlarını Qriqoryanın arvadı əldə edib vermişdi. Qriqoryan özü şəxsən beş erməni öldürmüşdü. DTK-nın və 

erməni millətçilərinin törətdiyi bu faciə nəticəsində şəhərdə 32 nəfər, o cümlədən 26 nəfər erməni və 6 nəfər 

azərbaycanlı öldürülmüş, 200 mənzil qarət olunmuş, onlarla ictimai bina, avtobus, şəxsi maşınlar yandırılmışdı. 

Azərbaycanlılar içərisində emosional affekt vəziyyətində cinayət törə-dənlər olmuşdu. Lakin erməniləri 

evlərində gizlədən, onları ölümdən xilas edənlər daha çox idi. 

Bu faciə kimə lazım idi? Onu kim təşkil edə bilərdi? Vaxt keçdikcə daha çox aydın olur ki, Sumqayıt 

hadisəsi erməni ekstremistlərinin göydə axtardığı fürsət idi ki, yerdə əllərinə düşmüşdü. Nəhayət ki, əl tutmaq 

üçün yer, istinad üçün real fakt, sənədli materiallar əldə edildi. Şəhərin hadisə baş verəcək yerlərində 

qabaqcadan hazırlanmış böyük bir təşviqat mexanizmi işə düşdü və xeyli dərəcədə şişirdilmiş məlumatlar qısa 

bir vaxtda dünya ölkələrinə yayıldı. Həm erməni, həm də Azərbaycan xalqı yas tutduğu bir məqamda DTK ilə 

əlaqəyə girib öz murdar planlarını həyata keçirən erməni ekstremistlərinin sevinci yerə-göyə sığmırdı. Millətin 

sıxışdırılmasına dair heç bir dəlil-sübut olmadan hay-küy qaldırmış, vəziyyəti gərginləşdirmiş və nəhayət, buna 

"əsas verən" bir fakt əldə etmişdilər. Düzdür, elm çoxdan sübut edib ki, səbəb nəticədən sonra gələ bilməz. 

Lakin buna çarə tapmaq bütün dünya miqyasında mütəşəkkil surətdə fəaliyyət göstərən təcrübəli erməni 

millətçilərinin əlində çox da çətin iş olmadı. Doğrudan da, səbəbiyyət zənciri tərsinə çevrildi və xarici 

radiostansiyalar, SSRİ-nin bir sıra mətbuat orqanları və mərkəzi televiziya Sumqayıtdakı ekstremal-psixoloji 

iqlimi şərtləndirmiş olan cinayətlərdən - azərbaycanlılara qarşı bu vaxta qədər törədilən planlı fitnəkarlıqlardan 

bir kəlmə də söhbət açmadan, Sumqayıt hadisəsini erməni hərəkatının və separatçı tələblərin səbəbi kimi qələmə 

verməyə çalışdılar. 21 mart 1988-ci il tarixli "Pravda" qəzetində çap olunmuş "Emosiya və zəka" adlı sanballı 

məqalə istisna olunmaqla, heç bir informasiya vasitəsi hadisələrin real səbəblərini və əsl mahiyyətini izah 
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etməyə təşəbbüs göstərmədi. Hadisələr ümumi kontekstdən çıxarılmış halda təsvir olunur və bu zaman istər-

istəməz subyektivliyə, birtərəfliliyə yol verilirdi. 

Sumqayıt hadisələrindən sonra Ermənistanda hökumətin və "Qarabağ hərəkatı" liderlərinin mütəşəkkil 

surətdə təşkil etdiyi qanlı antitürk hərəkatı genişləndi. Bu işdə yaxşı silahlandırılan erməni qeyri-formal hərbi 

birləşmələri fəal iştirak etdilər. Martın 10-dan Yerevandan cənubda Mehmandar azərbaycanlı kəndinin 4 sakini 

qətlə yetirildi. Martın 25-də Ararat rayonunun azərbaycanlı kəndlərində 100-dən çox ev talan edilib yandırıldı, 

əhalisi qovuldu. Mayın ortalarında Yerevan yaxınlığındakı Azərbaycan kəndlərinə yenidən basqın edildi. Şirazlı 

kəndinin 880 nəfər sakini SSRİ-Türkiyə sərhədinə qaçıb orada sığınacaq tapdılar. İyunun 20-də Ararat 

rayonunun daha beş Azərbaycan kəndinin 10 minə qədər sakini silahlı erməni quldurlarından yaxa qurtarıb 

onlara qoşuldu. Erməni faşistləri Quqark rayonunda daha dəhşətli faciələr törətdilər. 1988-ci ilin noyabrın sonu, 

dekabrın əvvəllərində bu rayonda 70 nəfər azərbaycanlı qətlə yetirilmişdi. Rayonun təkcə Gözəldərə kəndində 

21 nəfər, o cümlə-dən 6 qadın və 3 körpə öldürülmüşdü. Ermənistanda Azərbaycan türklərinin genosidi hətta 

burada baş verən dəhşətli zəlzələdən (7 dekabr) sonra belə dayanmaq bilmədi. 

Təbii fəlakətə düçar olmuş qonşusuna ilk kömək əlini Azərbaycan uzatdı. Dekabrın 8-də Bakıdan 80 

peşəkar xilasedici, 28 güclü avtokran-dan ibarət mexanikləşdirilmiş dəstə Spitaka yola düşdü, onlar təkcə ilk 

günlər 63 nəfəri ölümdən xilas etdilər, uçqunlar altından 320 meyit çıxartdılar. Dekabrın 11-də Azərbaycandan 

zəlzələ zonasına İL-76 təyyarə-sində köməyə gedən 78 nəfər, o cümlədən 50 nəfər azərbaycanlı, 13 nəfər ləzgi 

və başqa millətlərin nümayəndələri Leninakan yaxınlığında "qəzaya uğradı". 77 nəfər həlak oldu. Lakin erməni 

millətçiləri azərbaycanlılara qarşı qanlı əməllərinə yenə də son qoymadı. Nəticədə Ermənistanda bir nəfər də 

azərbaycanlı qalmadı. Onların son nümayəndələri - Nüvədi kəndinin əhalisi 1991-ci il avqustun 8-də bir gün 

içində rus əsgərlərinin köməyi ilə Ermənistandan qovuldular. 

Beləliklə, Ermənistanda azərbaycanlıların genosidi və deportasiyası başa çatdı. 1988-1991-ci illərdə 

Ermənistandakı 185 azərbaycanlı kəndindən, habelə digər yaşayış məntəqələrindən 230 min nəfərə qədər 

azərbaycanlı qovuldu. Onlara məxsus 31 min ev, 165 kolxoz və sovxoz əmlakı, çoxlu mal-qara talandı. 225 

nəfər öldürüldü, 1154 nəfər yaralandı, yüzlərlə adama işgəncə verildi, bədən əzaları kəsildi, gözləri çıxarıldı. 

Ermənistanda azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlərin SSRİ-nin rəhbərliyi, habelə müvəffəqiyyətlə 

aldadılmış dünya ictimaiyyəti tərəfin-dən soyuqqanlılıqla qarşılanması Dağlıq Qarabağ separatçılarının əl-

qolunu daha da açdı. Moskva Azərbaycanın qanuni ərazisini ondan qoparıb Ermənistana birləşdirmək istəyən 

ermənilərin tələblərini öz torpaqlarını, konstitusiya hüquqlarını qorumaq üçün ayağa qalxmağa məcbur olmuş 

Azərbaycan xalqının tələbləri ilə eyniləşdirmək, nəticədə kompromis axtarmaq kimi riyakar mövqe tuturdu. 

Qorbaçovun 1988-ci il fevralın 23-də hər iki xalqa müraciəti, Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin "1988-

1995-ci illərdə Azərbaycan SSR-in DQMV-nin sosial-iqtisadi inkişafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında" 

1988-ci il 24 mart, habelə SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin mövcud ixtilafları hər iki xalqın mənafeyinə 

uyğun şəkildə həll etmək haqqında 1988-ci il 18 iyun tarixli qərarları vəziyyətdən real çıxış yolları göstərə 

bilməzdi, çünki reallığa, obyektiv münasibətlərə söykənmirdi. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 24 mart 1988-ci il tarixli qərarı ilə "Krunk" cəmiyyəti 

xalqlar arasında nifaq salmaq kimi yolverilməz bir fəaliyyətdə günahlandırılıb rəsmən qadağan edilsə də, yenə 

fəal iş aparırdı. İyunun 21-də DQMV xalq deputatları sovetinin sessiyası vilayətin Ermənistan SSR-ə verilməsi 

məsələsini azərbaycanlı deputatların iştirakı olmadan müzakirə edərək müvafiq qərar qəbul etdi. Azərbaycan 

SSR Ali Sovetinin sessiyası bunun qeyri-qanuni olduğunu bildirdi. Ermənistan SSR Ali Soveti isə yenə 

kobudcasına Azərbaycanın daxili işlərinə qarışaraq vilayəti öz tərkibinə qəbul etmək haqqında qərar qəbul etdi. 

Xankəndində (Stepanakertdə) tətil və nümayişlər ara vermirdi. Sentyabrın 18-də ermənilər 

azərbaycanlıların yaşadığı Xocalı kəndinə hücum etdilər. Qanlı toqquşma oldu. Sentyabrın 21-i və oktyabrın 18-

də Xankəndində azərbaycanlıların, Şuşada isə buna cavab olaraq ermənilərin evləri, avtomobilləri yandırıldı. 

1988-ci il noyabrın 24-də Ermənistan ərazisindən Qubadlı rayonunun Eyvazlı, Qədirli və Davudlu sərhəd 

kəndlərinə hücumlar edildi. Eyvazlı kəndi tamamilə yandırıldı. 

"Vəziyyəti nizama salmaq üçün" SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti Azərbaycanın hüquqlarını kobud 

surətdə pozaraq, 1989-cu il yanvarın 12-də "Azərbaycan SSR-in DQMV-də xüsusi idarəçilik formasının tətbiqi 
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haqqında" qərar qəbul etdi. Ermənipərəst A. Volskinin başçılığı ilə birbaşa Moskvaya tabe olan müvəqqəti 

Xüsusi İdarə Komitəsi (XIK) təşkil edildi, bütün dövlət və ictimai orqanların səlahiyyətləri dayandırıldı. XİK 

vilayətdə qayda-qanunu bərpa etmək əvəzinə, onu Azərbaycana bağlayan əlaqələrin tam qırılmasına, 

azərbaycanlıların buradan qovulmasına, ermənilərin silahlanmasına və quldur dəstələrində birləşdirilməsinə 

şərait yaratdı. DQMV-də və onunla qonşu olan Şaumyan və Xanlar (indiki Goran-boy rayonunun bir hissəsi) 

rayonlarının ərazisində silah, sursat cəbbəxanaları yaradıldı. Ermənistandan DQMV-nin Mardakert (indiki 

Ağdərə) rayonundakı gizli təyyarə meydanına silah və sursat daşınırdı. Azərbaycanlılardan isə adi ov silahları 

da alınırdı. SSRİ Nazirlər Sovetinin 6 may 1989-cu il tarixli qərarı ilə DQMV-dəki idarə və müəssisələr 

Azərbaycan SSR-in tabeliyindən çıxarıldı. İyunun 13-dən XİK-in tam imkan yaratdığı şəraitdə azərbaycanlıların 

yaşadığı məntəqələrin blokadasına başlandı. Sovet Ordusunun köməyi ilə silahlı erməni quldurları - 

"saqqallılar" iyulda Xankəndindən bütün azərbaycanlıları (14 min nəfər) qovub çıxartdılar. Avqustun sonlarında 

isə azərbaycanlılar bir hissəsi qırıldıqdan sonra Cəmilli, Həsənabad və Daşbulaq kəndlərini tərk etməyə məcbur 

oldular. 

Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin təkidli tələbi ilə SSRİ Ali Soveti 1989-cu il noyabrın 28-də Dağlıq 

Qarabağda XİK-i ləğv etdi. Vilayətin idarə olunması SSRİ Ali Sovetinin xüsusi komissiyasının nəzarəti altında 

Azərbaycan SSR-in təşkilat komitəsinə tapşırıldı. Lakin yenə də Mərkəz tərəfindən qəti tədbir görülməməsi 

erməniləri yeni təhrikçi hərəkətlərə şirnikdirirdi. Ermənistan SSR Ali Soveti dekabrın 1-də "Ermənistan SSR və 

Dağlıq Qarabağı birləşdirmək haqqında" qərar qəbul etdi. Xankəndində Ermənistan bayrağı qaldırıldı, təsərrüfat 

idarələri və müəssisələr Ermənistanın nazirlik və baş idarələrinə tabe edildi. Vəziyyət daha da gərginləşdi. 

Azərbaycanda Moskvanın siyasətinə qarşı etiraz dalğaları gücləndi. 

1990-cı il yanvarın 15-də SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti DQMV və ətraf rayonlarda fövqəladə 

vəziyyət elan etdi. SSRİ Nazirlər Soveti 1990-cı il mayın 22-də Muxtar Vilayətin iqtisadiyyatını idarə etmək 

hüququnu yenidən Azərbaycana qaytardı. Respublika təşkilat komitəsi, hərbi komendatura, xüsusi təyinatlı 

milis dəstələri vilayətdəki azərbaycanlılar yaşayan kəndlərin mühasirəsini yarmağa, qanunsuz silahlı dəstələri 

ləğv etməyə başladı. Ermənistandan buraya silah və sursat daşınmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görüldü. 

1990-cı ilin yanvar-iyun aylarında vilayətin 43 yaşayış məntəqəsində 67 xüsusi əməliyyat aparıldı və silahlar 

quldurlardan alındı. 

Lakin Ermənistandan Azərbaycan ərazisinə silahlı basqınlar edilirdi. Naxçıvan MSSR Ermənistan 

tərəfindən blokadaya alınmışdı. Ermənilər Azərbaycan dəmir yolunun Ermənistanın Mehri rayonu ərazisindən 

keçən hissəsində qatarların hərəkətinə mane olur, onları atəşə tutur, dəmiryolçuları, sərnişinləri qətlə yetirirdilər. 

1990-cı ilin fevral-may aylarında erməni faşistləri Naxçıvanın Kərki kəndinə basqınlar edib 320 sakini oradan 

qovdu və kəndi ələ keçirdi. Bu əməliyyatlarda sovet ordusunun əsgərləri və zabitləri də iştirak edirdilər. 

Azərbaycan ərazisi Ermənistandan raket atəşinə tutulurdu. 1990-cı il martın 24-də gecə üç erməni hərbi hissəsi 

rusların köməyi ilə Qazax rayonunun Bağanıs-Ayrım kəndinə hücum etdilər. Kənd əhalisindən yeddi nəfəri, o 

cümlədən iki qadını və iki aylıq körpəni öldürüb yandırdılar. 

Bütün bunlar hakimiyyət böhranının, Moskva canişini və onun aparatının respublikadakı hadisələrə 

nəzarəti tam itirməsinin təzahürü idi. Mərkəz bununla barışa bilmirdi. Yanvarın əvvəllərindən başlayaraq 

respublikada müxtəlif qoşun hissələri, cəza dəstələri yerləşdirildi. SSRİ müdafiə naziri Yazov gizli şəkildə 

Gəncəyə gəlmiş, vəziyyətlə tanış olmuş və respublika rəhbərliyinin təklifləri də nəzərə alınmaqla "Tayfun" 

(Tufan) adlı qanlı əməliyyat planı hazırlanmışdı. 

Ermənilərin təhrikçilik hərəkətləri, Azərbaycanın sərhəd kəndlərinə, DQMV-də azərbaycanlılar yaşayan 

kəndlərə silahlı basqınlar isə getdikcə artırdı. Yanvarın 12-də Ermənistan SSR-dən 500 nəfər silahlı quldur, 20 

vertolyot Xanlar rayonunun Quşçu kəndinə hücum edib dinc əhaliyə divan tutmuş, onlarla sakini, qocaları, 

qadınları, uşaqları vəhşicəsinə öldürmüşdü. 

Bütün bu hadisələrə müxtəlif vasitələrlə münasib şərait yaradan Moskva öz istəyinə nail olmuşdu. Əhali 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 6-7 yanvar 1990-cı il konfransında yeni seçilən İdarə Heyətində üstünlük təşkil 

edən liberalların deyil, radikalların arxasınca gedirdi. Yanvarın 12-də radikallar Milli Müdafiə Şurası (MMŞ) 
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təşkil etdilər. Respublikanın təhrikçi rəhbərliyi də gəncləri MMŞ-nin köməyi ilə milis hissələrinə cəlb edib, 

silahlanmağa, müəssisələrdə fəhlə drujinaları təşkil etməyə çağırırdı. 

AXC-ni dağıtmaq, xalq hərəkatını boğmaq üçün ən münasib vaxt yetişmişdi. Həmin dövrdə Bakıda milli 

azadlıq hərəkatı, kommunist rejiminə və imperiya əleyhinə çıxışlar dünya ictimaiyyəti tərəfindən rəğbətlə 

qarşılanırdı ki, bu da Kremlə öz məkrli siyasətini həyata keçirməkdə mane olurdu. Xalq hərəkatının imicini 

aşağı salmaq, reputasiyasına xələl gətirmək lazım idi. Buna görə də Sumqayıt ssenarisinə bənzər bir ssenari 

hazırlanmışdı. Yenə də yerli milis tərk-silah edilmiş və mənəvi-psixoloji cəhətdən kütləşdirilmiş, Mərkəzdən 

daxili qoşun hissələri gətirilmişdi. Vəziyyətə Moskva nəzarət edirdi. Azərbaycanlıların əli ilə təxribatlar 

törətmək, siyasi aksiyaları milli müstəviyə yönəltmək, öz beynəlmiləlliyi ilə şöhrət tapmış Bakıda milli qırğın 

törətməklə beynəlxalq ictimai rəyi məqsədyönlü surətdə dəyişmək və Bakı əhalisinə qarşı planlaşdırılmış cəza 

tədbirlərinə "haqq qazandırmaq" ssenarisi həyata keçirilirdi. 

Beləliklə, Bakıda Sumqayıt ssenarisi artıq hazır idi və hər şey bir qığılcıma bənd idi. Yanvarın 13-də 

Bakıda bir erməninin iki azərbaycanlını öldürməsinə cavab olaraq ermənilərə qarşı hüquqazidd hərəkətlər baş 

verdi. Ayrı-ayrı dəstələrin azğın əməllərinə nə yerli hüquq mühafizə orqanları, nə də o zaman Bakıda olan SSRİ 

Daxili İşlər Nazirliyinin 12 minlik silahlı qüvvəsi mane olmadı. AXC İdarə Heyəti öz bəyanatında bu cinayətləri 

qətiyyətlə pislədi, onların səbəblərini göstərdi və qeyd etdi ki, AXC humanizm, demokratiya, insan hüquqlarının 

müdafiəsi prinsiplərinə əsaslanır. Əhalinin köməyi ilə ermənilərin çoxu evlərdə, məscidlərdə, hərbi hissələrdə 

sığınacaq tapmışdılar. Bu işdə AXC üzvləri xüsusi fəallıq göstərmişdilər. Qanunazidd hərəkətlərin qarşısı MMŞ 

özünümüdafiə dəstələrinin gücü ilə yanvarın 15-də, demək olar ki, alındı. MMŞ özünü-müdafiə dəstələri şəhərə 

tam nəzarət edirdilər. Xalqa tutulacaq divana hüquqi don geyindirilməsi üçün fövqəladə vəziyyət elan olunması 

planlaşdırılmışdı, Ə. Vəzirov yanvarın 14-də Azərbaycan KP MK bürosunda müzakirə etdikdən sonra qeyri-

qanuni olaraq özünün çağırdığı Azərbaycan SSR Ali Soveti sessiyasında DQMV və zərurət olarsa ona bitişik 

rayonlarda və sərhəd boyunda fövqəladə vəziyyət elan olunması və mərkəzdən lazımi köməklik göstərilməsi 

haqqında qərar qəbul edilmə-sinə nail oldu. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin müraciəti əsasında 

SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti yanvarın 15-də "DQMV və bəzi başqa rayonlarda fövqəladə vəziyyət elan 

olunması haqqında" fərman verdi. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə təklif edildi ki, Bakı və Gəncə şəhərlərində və 

başqa yaşayış məntəqələrində qadağan saatlarının tətbiq edil-məsi də daxil olmaqla hər cür lazımi tədbirlər 

görsün. Lakin respublika hökuməti iflic vəziyyətində idi. 

İmperiya respublikada hakimiyyət böhranından, bəzi bölgələrdə olduğu kimi, Bakıda da sovet hökumətinin 

devriləcəyindən, beləliklə, Azərbaycanı itirəcəyindən qorxub Bakının ətrafına əlavə qoşun hissələri, ağır texnika 

gətirməyə başladı. MMŞ-nin təşəbbüsü ilə şəhərin girəcəklərində və Bakı qarnizonu hissələrinin ətrafında əhali 

yük, minik maşın-larını, avtobus və trolleybusları yan-yana düzüb barrikadalar qurdu, piketlər təşkil etdi. 

Yollarda 26 iri maneə yaradıldı. Şəhərdəki 60 qoşun hissəsindən 34-nün, o cümlədən Salyan kazarmalarının 

yolu kəsildi. 

Şəhərin hərbi komendantlığı həmin günlərdə, buna heç bir ehtiyac olmadığı halda, rusdilli əhalini, ilk 

növbədə hərbi qulluqçuların ailələrini Azərbaycandan köçürməyə başladı. Guya bu onların təhlükəsizliyi üçün 

edilirdi. Əslində isə məqsəd Bakıya qoşun yeridilməsinin vacibliyi haqqında beynəlxalq ictimaiyyətdə yəqinlik 

yaratmaq idi. 

Moskvanın Bakıya göndərdiyi emissarların - SSRİ Ali Soveti İttifaqlar Sovetinin sədri Y. Primakov və 

Sov. İKP MK katibi A. Girenkonun AXC-nin radikal və liberal qanadlarının nümayəndələri ilə ayrı-ayrılıqda 

görüşləri müsbət nəticə vermədi. Yanvarın 17-dən Azərbaycan KP MK binası qarşısında izdihamlı mitinq 

başlandı, ümumi tətil elan olundu. Tələb edildi ki, Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddialarına son qoyulsun, 

imperiyanın Bakı ətrafında yığdığı qoşunlar Dağlıq Qarabağa, daima basqınlara məruz qalan sərhəd bölgələrinə 

göndərilsin. Mitinqçilər xalqa xəyanətdə təqsirkar bildikləri respublika partiya, dövlət və hökumət başçıları 

üçün simvolik dar ağacları qurmuşdular. Ayaz Mütəllibov, Vaqif Hüseynov, Müslim Məmmədov siyasi meyitə 

çevrilmiş Ə. Vəzirovun yerinə Moskvalı ağalarından xeyir-dua almaq üçün mübarizə apardıqları vaxt 

"yuxarılara" əli çatmayan başqa kommunist hakimiyyət hərisləri xalq hərəkatından istifadə etməyə çalışırdılar. 

Mitinqdə iştirak edənlər də Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi vəzifəsinə öz namizədlərini irəli sürürdülər. 
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Moskvanın təyin etdiyi canişinin istefası tələbi qəti rədd edildi. A. Girenko açıqca bildirdi ki, respublika 

rəhbərliyini Sov. İKP MK-nın deyil, kütlələrin dəyişməsi yolverilməzdir. 

Başqa bölgələrdə də vəziyyət gərgin idi. 11 rayonda izdihamlı mitinqlər keçirilirdi. Mərkəz Naxçıvanda da 

xalqa divan tutmaq məqsədi ilə fövqəladə vəziyyət elan edilməsi üçün təzyiqlər göstərirdi. Lakin bütün cəhdlərə 

baxmayaraq, o, buna nail ola bilmədi. Xalqın tələbi ilə Naxçıvan MSSR Ali Soveti yanvarın 19-da Muxtar 

Respublikanın SSRİ tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul etdi. 

Qanlı Yanvar. Moskva özü yerli əlaltılarının fəal köməyi ilə radikallaşmağa məcbur etdiyi xalqa divan 

tutmaq üçün münasib şərait yarada bildi. 1990-cı il yanvarın 19-da SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti Azərbaycan 

Ali Sovetinin razılığı olmadan yanvarın 20-də saat 00-dan "Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi 

haqqında" fərman verdi. Xalqı qəfildən yaxalamaq, ona divan tutmaq, qırğın törətmək məqsədi ilə qoşunlardan 

istifadə etmək niyyəti, heç kəsə aman verilməyəcəyi elan edilmədi. Fövqəladə vəziyyətin başlanma vaxtı gizli 

saxlanıldı. Fövqəladə vəziyyətin, komendant saatının vaxtında elan edilməsi Moskvanın qanlı planlarmı poza 

bilərdi. Ona görə də AXC İdarə Heyəti komendant saatı tətbiq olunduğu təqdirdə orduya müqavimət 

göstərmədən piketləri götürmək haqqında qərar qəbul etmişdi. Lakin radikallar adamlara "silah", "kömək 

gələcəyi" haqqında yalan vədlər verir, onları sonacan barrikadaları tərk etməməyə çağırırdılar. 

Piketçilər Moskvanın və respublikanın səlahiyyətli nümayəndələrinin ordunun şəhərə girməyəcəyi 

haqqında dəfələrlə təkrar etdikləri vədlərə inanmışdılar. Xalqa məlumat verilməsin deyə, yanvarın 19-da saat 

19.27-də Azərbaycan televiziyasının enerji bloku partladılaraq sıradan çıxarılmışdı. 

Fövqəladə vəziyyətin yanvarın 20-də saat 00-da başlayacağının elan olunmasına baxmayaraq, qoşun 

hissələri yanvarın 19-da saat 21-dən birinci olaraq Türkan-Qala tərəfdən şəhərə yeridildi. "Bakı əməliyyatı"na 

SSRİ müdafiə naziri D. Yazov şəxsən rəhbərlik edirdi. Bakı qarnizonunun qoşunları, gətirilən hərbi hissələr, 

hərbi gəmilərdən çıxarılan desant hücuma keçdi. Ağır hərbi texnika çox asanlıqla barrikadaları dağıtdı. Əsgərlər 

gözyaşardıcı qazdan istifadə edir, eyni zamanda adamları avtomat silahdan güclü atəşə tuturdular. Adamların 

gizlənməsi üçün bir sıra yerlərdə elektrik stansiyalarının işçiləri küçə fənərlərini söndürmüşdülər. Lakin qaçıb 

müxtəlif sığınacaqlarda gizlənən adamlar döyüş texnikasındakı projektorların köməyi ilə tapılır, atəşə 

tutulurdular. Şəhərin küçələri yüzlərlə ölmüş və yaralanmış günahsız adamların - qocaların, qadınların, uşaqların 

qanına qərq olmuşdu. Hərbçilər təsadüfən yola çıxanları, yaşayış evlərini, təcili yardım maşınlarını atəşə tutur, 

yaralıları öldürür, meyitləri yandırır, təhqir edir, eybəcər hala salırdılar. Adamları ağır hərbi texnikanın tırtılları 

altına salır, əzabla öldürürdülər. Onlar tibb müəssisələrini dövrəyə alaraq yaralı mülki şəxslərin buraya 

gətirilmə-sinə, habelə tibbi heyətin yaralılara köməyə getməsinə mane olurdular. 

Bakıya və respublikanın digər yaşayış məntəqələrinə sovet ordusunun hücumu vaxtı 150 nəfər, o cümlədən 

138 azərbaycanlı, 6 rus, 3 yəhudi, 3 tatar öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmışdı. 400 nəfər həbs olunmuş, 4 nəfər 

itkin düşmüşdü. Evlər yandırılmış, ictimai və şəxsi nəqliyyat vasitələrinə, şəhər təsərrüfatına və vətəndaşlara 

böyük maddi ziyan dəymişdi. "Bakı əməliyyatı"nda, əsasən, yanlışlıqla bir-birini atəşə tutmaq halları ilə 

əlaqədar 25 nəfər hərbi qulluqçu ölmüş, 283 nəfər yaralanmışdı. 

Fövqəladə vəziyyət haqqında fərman yanvarın 20-də saat 7-də elan olunmuşdu. Qanlı Yanvara etiraz 

olaraq respublikada 40 günlük ümum-milli tətil başlandı. Azərbaycanda yüksək vəzifə sahibi olanlar xalqa 

kömək etmək, ona arxa olmaq əvəzinə vəzifə kürsülərini qorumaq naminə qaçıb gizləndilər. Bir sıra qabaqcıl 

ziyalılar yanvarın 20-də Akademiyada etiraz mitinqi keçirdilər. Ziyalıların səsini boğmaq, onları qorxutmaq 

üçün bu mitinqin iştirakçısı olan iki görkəmli elm xadimi, professor işə gedərkən tankın altına salınıb məhv 

edildi. 

Hərbi hökumət gərginliyi bir qədər yumşaltmaq üçün həmin gün radio ilə Azərbaycan SSR Ali Soveti 

sədrinin Bakıda fövqəladə vəziyyət elan olunmasına və şəhərə qoşun yeridilməsinə qarşı etiraz bəyanatının 

yayılmasına icazə verdi. Xalq deputatları - şair Bəxtiyar Vahabzadə, yazıçılar Anar və Elçin Ali Sovet sədrindən 

fövqəladə sessiya çağırılmasını, hadisəyə qiymət verilməsini tələb etdilər. Bəxtiyar Vahabzadə radio ilə xalq 

deputatlarına müraciət etdi. Yanvarın 21-22-də deputatların üçdə birinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin fövqəladə sessiyası keçirildi. Moskvanın kimi birinci katib təyin edəcəyini gözləyən yüksək vəzifə 

sahibləri, bu sessiyanın işində, demək olar ki, iştirak etmədilər, hətta onu qeyri-qanuni yığıncaq adlandırdılar. 
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Deputatların bir qismi baş vermiş faciəyə siyasi qiymət verməyə çalışdı. Onu törədən ölkə və respublika 

rəhbərlərinə qəti etirazlarını bildirdilər. Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında fərmanın 

fəaliyyətini dayandırmaq, ordu hissələrini şəhərdən çıxarmaq barədə qərar qəbul olundu. Lakin Moskva bu 

qərara əhəmiyyət vermədi. 

Xalq vahimə içində idi; o, qanına bulanmış, alçaldılmış, təhqir olunmuşdu. Yanvarın 21-də Heydər Əliyev 

Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək burada təşkil olunmuş izdihamlı yığıncaqda çıxış 

etdi. Bu ağır günlərdə xalqla olduğunu bildirdi, 20 yanvar faciəsinə siyasi qiymət verdi, əliyalın xalqın 

qırılmasını hüquqa, demokratiyaya, humanizmə zidd, mərkəzin və respublika rəhbərlərinin günahı üzündən yol 

verilmiş kobud siyasi səhv kimi ifşa etdi. 

Bu tarixi çıxışın mətni respublikada, bütün dünyada geniş yayıldı. Təklənən, əli heç nəyə çatmayan xalqın 

qəlbində ümid çırağı yandı. Xalq Heydər Əliyev kimi nüfuzlu şəxsiyyətin, doğma oğlunun onunla olduğunu, 

onu cəsarətlə müdafiə etdiyini gördü, ürəkləndi. 

Bakı, bütün Azərbaycan, fövqəladə vəziyyətə baxmayaraq, yanvarın 22-də şəhidlərlə vidalaşdı. Şəhər 

matəm libası geymişdi. Respublikada üç gün matəm elan olunmuşdu. "Azadlıq" meydanında böyük matəm 

mitinqi keçirildi. Mitinqdə və dəfn mərasimində iki milyona qədər adam iştirak edirdi. Bu, azadlıq yolunda 

müqəddəs şəhidlərə ehtiramın, habelə Moskvanın qanlı əməllərinə qarşı etirazın ifadəsi idi. Küçələrdə, 

Azərbaycan KP MK binasının divarlarında "Qorbaçov cəlladdır!", "Rədd olsun Sov. İKP!", "İşğalçılar, rədd 

olub gedin!" və s. şüarları yazılmışdı. Partiya biletlərindən tonqallar qalanırdı. 

Şəhidlər şəhərin ən uca yerində - Dağüstü parkda dəfn edildilər. 

Xalqa qarşı sovet ordusunun qanlı cinayətləri isə hələ bitmək bilmirdi. Qanlı qırğına etirazını bildirmək 

üçün Bakı buxtasına gəlmiş "Xəzərneftdonanması"nın gəmiləri burda hərbi gəmilər tərəfindən mühasirəyə 

alınaraq gülləbaran edilmiş, onlarla dənizçi dövlət çevrilişi cəhdinin iştirakçısı kimi həbs olunmuşdu. 

Sovet hökumətinin xalq tərəfindən devrildiyi bölgələrdə ordunun köməyi ilə kommunistlərin hakimiyyəti 

yenidən bərpa olundu. Ordu Lənkərana yeridildi. Hələ yanvarın 18-də bu rayonda partiya komitəsi və yerli 

hökumətin fəaliyyəti bərpa edilmişdi. Xalq Cəbhəsinin radikal qanadına mənsub silahlı qrup İstisu meşəsinə 

çəkildi. Yanvarın 26-da meşəyə desant salındı. Döyüşdə beş nəfər öldürüldü, bir neçəsi həbs edildi. 

Moskva gizlicə respublikadan qaçmış Ə. Vəzirovun yerinə hakimiyyət uğrunda mübarizədə bütün 

vasitələrdən istifadə edərək qalib gəlmiş Ayaz Mütəllibovu yanvarın 24-də Azərbaycan KP MK-nın birinci 

katibi seçdirdi. 

İmperiya, onun yerli əlaltıları istədiklərinə nail oldular. Bakıda fövqəladə vəziyyət, komendant saatı tətbiq 

edildi. Milli Müdafiə Şurası dağıdıldı, bir çox fəal cəbhəçilər həbs olundu. AXC-nin seçkilərdə demokratik yolla 

hakimiyyətə gəlməsi kimi real imkan aradan qaldırıldı. 

Qanlı Yanvar qırğını həm də rus şovinistlərinin erməni daşnakları ilə birgə apardıqları antitürk siyasətinin, 

türk soyqırımının tərkib hissəsi idi. İmperiyanın Qazaxıstanda (Alma-Atada), Özbəkistanda, DQMV-də tökdüyü 

qanlara daha 117 şəhid, yüzlərlə yaralanmış azərbaycanlının qanı əlavə olundu. 

Lakin imperiya qanlı əməlləri ilə Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədi. Əksinə, özünün dayağı olan 

kommunist partiyasını, sovet hökumətini xalqın gözündən daha da saldı, bəzilərində "yenidənqurma"ya olan 

ümidi puça çıxardı, təsdiq etdi ki, imperiya üçün xalqların ləyaqəti, respublikanın suverenliyi heç nədir. Qanlı 

Yanvar günləri on minlərlə kommunist partiya biletini cırıb atdı, yandırdı, qaytardı. 

Əgər Qanlı Yanvara qədər Azərbaycan xalqının bəzi qüvvələri respublikanın suverenliyini SSRİ daxilində 

mövcud siyasi və iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsi kimi qeyri-real imkanlarda axtarırdısa, bu hadisə 

sübut etdi ki, suverenliyin yeganə yolu sovet imperiyasından çıx-maq, dövlət müstəqilliyini bərpa etməkdir. 

Etiraz hərəkatı Meydan dağıdılandan sonra demokratik hərəkata çevrilmişdisə, Qanlı Yanvar milli azadlıq 

hərəkatının yüksəlməsinə səbəb oldu. 

1990-cı ilin Qanlı Yanvar hadisəsi Azərbaycan xalqı üçün təkcə böyük faciə deyildir. O, ləyaqətini 

qorumaq üçün hər cür qurban verməyə hazır olan xalqın tarixində şərəfli bir səhifədir. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti 1990-cı il iyunun 11-də Ermənistanla sərhəd xətti boyu fövqəladə vəziyyət 

elan etdi. Sərhədlər mühəndis qurğuları ilə möhkəmləndirildi, onu müdafiə etmək üçün xüsusi milis dəstələri 
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yaradıldı. Bu zaman SSRİ silahlı qüvvələri SSRİ-nin saxlanma-sına münasibət haqqında 17 mart ümumittifaq 

referendumunda iştirak etməyən Ermənistana "dərs vermək", habelə Azərbaycandakı kommunist rejimini 

dəstəkləmək üçün erməni silahlı dəstələrinə köməyi xeyli azaltdı. 1991-ci il mayın əvvəllərində Çaykənd və 

Martunaşendə pasport rejimi yoxlanıldı və hərbiləşdirilmiş erməni birləşmələri tərksilah edildi. İyulun 

əvvəllərində Goranboy rayonunun Azadkənd, Sarısu, Manaşid, Erkeç və Buzluq kəndlərində erməni silahlı 

quldurlarının dayaq məntəqələri dağıdıldı. Erməni əhali öz razılığı ilə bu bölgələrdən köçüb getdilər. Lakin 

ermənilər sərhəd zonalarındakı Azərbaycan kəndlərinə basqınlardan əl çəkmirdilər. Avqustun 18-22-də erməni 

hərbi hissələri rusların köməyi ilə, vertolyotlar və ağır texnikadan istifadə etməklə Qazax rayonuna hücuma 

keçdi. Bağanıs-Ayrım kəndi dağıdıldı, dinc əhaliyə işgəncələr verildi. Erməni hərbi hissələrinin Zəngilan, 

Qubadlı və Laçın rayonu kəndlərinə də hücumları ara vermirdi. Bu vaxt Qubadlı rayonunun Yuxarı Cibikli 

kəndinə erməni quldurları basqın etmişdilər. Əhali mərdliklə müqavimət göstərdi, 20 erməni qulduru məhv 

edildi. Burada olan Sovet Ordusu dəstəsi, demək olar ki, seyrçi mövqe tutmuşdu. Təkcə ukraynalı Oleq Babak 

əliyalın azərbaycanlılara kömək etdi və qəhrəmanlıqla həlak oldu. Ölümündən sonra ona Sovet İttifaqı 

Qəhrəmanı adı verildi. 

Can üstündə olan imperiya milli münaqişəni daha da dərinləşdirdi. Lakin onun iflası günü-gündən 

yaxınlaşırdı. İmperiyanın pəncəsindən xilas olmağa çalışan xalqın tələbi ilə 1991-ci il avqustun 30-da 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasında Respublikanın dövlət müstəqilliyinin bərpa 

edilməsi haqqında bəyanat qəbul olunması ilə əlaqədar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daha da kəskinləşdi. Bu 

münaqişə Ermənistanın əli ilə Azərbaycana qarşı aparılan açıq-aşkar təcavüzkar müharibəyə çevrildi. 
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Xalq hərəkatı. "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" 

Konstitusiya Aktının qəbul olunması 

 

Uzun illər əsarətə, var-dövlətinin talanmasına, milli və dini hisslərinin təhqir olunmasına, hüquqlarının 

tapdalanmasına dözmüş xalqın səbir kasası artıq dolmuşdu. Köhnə idarəçilik mexanizminin dağıdılması, yeni 

mexanizmin isə hələ yaradılmaması ilə əlaqədar imperiyanın düşdüyü ümumi böhran gündən-günə dərinləşirdi. 

Xalqın güzəranı pisləşirdi. Belə bir şəraitdə SSRİ-nin dağılma prosesinin qarşısını almaq üçün mərkəzçi 

qüvvələr milli münaqişələri daha da qızışdırır, antitürk, antiislam siyasətini genişləndirirdilər. Azərbaycan 

mühüm coğrafi-siyasi məkanda yerləşdiyindən, imperiyanın türk xalqları ilə Türkiyə arasında körpü olduğun-

dan əsas zərbə hədəfi olmuşdu. Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda azərbaycanlıların soyqırımını törətmək, 

Azərbaycanı parçalamaq, bu yolla bütün Qafqazda ağalığı saxlamaq siyasəti həyata keçirilirdi. Bu siyasət 

Azərbaycanda xalq hərəkatının yüksəlməsinə güclü təkan verdi. 

Xalq Azərbaycanı parçalamaq cəhdlərinə, ermənilərin Dağlıq Qara-bağın Ermənistana verilməsi 

tələblərinə qarşı münasibətini əvvəllər Mərkəzi Komitəyə, rəhbərlərə etiraz teleqramları, məktublar 

göndərməklə, imzalar toplamaqla bildirirdi. Daha sonra kütləvi çıxışlar başlandı. İlk etiraz mitinqi 1988-ci il 

fevralın 19-da Bakıda keçirildi. Martın 16-da Azərbaycan Elmlər Akademiyasında etiraz mitinqi oldu. 

Ermənistanda azərbaycanlıların soyqırımının kütləvi hal almasına qarşı mayın 16-da universitetin qarşısında 

"Yurd" təşkilatının fəal iştirakı ilə böyük mitinq oldu. Mitinqçilər şəhərin baş meydanına - Lenin adına meydana 

(indiki "Azadlıq") toplandılar. Burada davam edən mitinqdə görkəmli ziyalılar çıxış edərək xalqı, rəhbərləri 

respublikanın hüquqlarını müdafiə etməyə çağırdılar. Mitinqçilər mərkəzdən və respublika rəhbərliyindən 

erməni millətçilərinin azğın hərəkətlərinə qəti cavab tələb edirdilər. Respublikanın başqa şəhərlərində də 

mitinqlər keçirilirdi. Ermənipərəst Moskvada sözü keçməyən respublika rəhbərliyi xalqın ciddi narazılığını 

nümayiş etdirib ağalarına təsir göstərmək istəyirdi və belə mitinqlərin keçirilmə-sinə mane olmurdu. Lakin 

kortəbii etiraz hərəkatının böyüyüb bu milli münaqişəni törədən rejimə, onun respublikadakı canişininə qarşı 

ümum-xalq hərəkatına çevrilməsinə yol verməməyə çalışırdı. 

Moskva 1988-ci ilin mayında Azərbaycandakı canişinini dəyişdirib, xalqın psixologiyasını, adət-

ənənələrini, köklü maraqlarını yaxşı bilməyən Əbdürrəhman Vəzirovu qəsdən hakimiyyətə gətirmişdi. Noyabrın 

15-də Bakıda Universitetin qarşısında, səhəri gün Elmlər Akademiyasının böyük dairəvi zalında və M. Ə. Sabir 

adına bağda "Yurd" təşkilatının təşəbbüsü ilə mitinqlər keçirildi. Xalq hərəkatının kortəbii mərhələsinin ən 

yüksək dövrü noyabrın 17-dən başlandı. Həmin gün səhər Universitet, Akademiya, Politexnik, İqtisad 

institutları qarşısından nümayişçi dəstələr milisin canlı maneələrini yararaq M. Ə. Sabir adına bağa, oradan isə 

"Azadlıq" meydanına gəldilər. Meydanda mitinqçilərin tələbləri oxundu. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

təcavüzünün dayandırılması, Dağlıq Qarabağda antiazərbaycan siyasəti yeridən qurumun ləğv edilməsi, əks 

təqdirdə Ermənistana qarşı iqtisadi sanksiyalar həyata keçirilməsi, Azərbaycandan olan deputatların SSRİ Ali 

Sovetinin sessiyasında Ermənistanın təcavüzü ilə əlaqədar məsələ qaldırması başlıca tələblər idi. Bu tələblər 

Azərbaycan rəhbərliyini qane edirdi. Axşam hökumət nümayəndələri mitinqi dayandırmağı tələb etdikdə 

mitinqçilər tələblər yerinə yetirilməyincə meydanı tərk etməyəcəklərini bildirdilər. Meydanda liderliyi leytenant 

Şmidt (indiki Səttərxan) adına zavodun gənc fəhləsi Nemət Pənahov ələ aldı. Burada "Moskvanın fitnələri", 

"Suverenlik", "Azadlıq" sözləri eşidilməyə başlandı. Bundan Moskvaya təzyiq edib respublikada hakimiyyəti 

ələ keçirmək istəyən qüvvələr istifadə etməyə çalışırdılar. Bakının bəzi rayonlarında vəziyyət qəsdən 

gərginləşdirilir, xuliqanlıq hərəkətləri törədilirdi. Naxçıvanda dövlət orqanlarının binasına hücum edilmişdi. 

Gəncədə əhali ilə ordu arasında qanlı toqquşma baş vermiş, 160 nəfər yaralanmış, üç əsgər və bir uşaq 

öldürülmüşdü. Bunları bəhanə edərək hökumət noyabrın 24-də Bakı, Naxçıvan və Gəncə şəhərlərində xüsusi 

vəziyyət və komendant saatı tətbiq etdi. 

Buna baxmayaraq, xalqın mübarizə ruhu daha da artdı. Nümayişçilər Meydana Azərbaycan SSR-in oraq-

çəkicli bayrağı ilə gəlmişdi, burada isə 1918-1920-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

üçrəngli, ay-ulduzlu bayrağı qaldırıldı. Hər gün yüz minlərlə adam küçələri qapayan tankların, əsgərlərin 
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arasından keçərək səngimək bilməyən Meydana axışırdı. Çox vaxt mitinqçilərin sayı milyona çatırdı. Gecələr 

Meydanda qalanmış tonqalların kənarında minlərlə adam qalırdı. 

Artıq xalq mitinqlə mümkün olan nəticəni əldə etmişdi. İndi təşkilatlan-maq, mübarizəni başqa demokratik 

vasitələrlə davam etdirmək lazım idi. Lakin o vaxt respublika rəhbərliyinin səriştəsizliyi və satqınlığı, habelə 

xalq hərəkatına salınmış nifaq nəticəsində ümumxalq maraqlarını müdafiə etmək və Moskvanın məkrli 

siyasətinə qarşı milli birlik nümayiş etdirmək mümkün olmadı. 

Mitinqçilərin sayı getdikcə azalır, Meydanın mühasirə həlqəsi daralırdı. Dekabrın 3-də mitinqçilərdən 

Meydanı tərk etmək tələb olundu. Mitinqçilərin çoxu dağıldı. Dekabrın 4-də gecə hərbçilər hücum edib Mey-

danı zorla boşaltdılar, burada gecələyən mitinqçiləri həbs etdilər. 

Meydan dağıdıldıqdan sonra bir neçə gün Bakıda və respublikanın başqa şəhərlərində etiraz tətili və 

nümayişlər keçirildi. Həmin günlər təkcə Bakıda 14,5 min fəhlə və qulluqçu tətil etmişdi. Astarada yerli əhali 

etiraz əlaməti olaraq şose yolunu kəsmiş, yüklərin daşınmasına mane olmuşdu. 

Meydan xalq hərəkatının birinci - kortəbii mərhələsinin zirvəsi idi. Meydan xalqda özünə inam yaratdı, 

ona ümummilli mənafe uğrunda birləşmək bacarığı aşıladı. Xalq artıq təşkilatlanmağın, vahid cəbhədə 

birləşməyin vacibliyini dərk etdi. 

Xalq başa düşdü ki, Moskvanın təyin etdiyi respublika rəhbərləri onun mənafeyini müdafiə etmir. Xalqın 

mənafeyini yalnız özünün hakimiyyətə gətirdiyi rəhbər müdafiə edə bilər. Bununla yanaşı, hansı yolla olursa 

olsun, xalqın etimadını qazanıb hakimiyyət iştahasına düşənlər çoxaldı. 

Respublikanın nüfuzlu, tanınmış ziyalılarının xalq hərəkatına rəhbərlik etməsinə yol verməmək üçün 

hakim dairələr, xüsusi idarələr dəridən-qabıqdan çıxır, xalqın labüd təşkilatlanmasının siyasi təcrübəsi və səbatı 

nisbətən az olan şəxslərin ətrafında baş verməsinə şərait yaradırdılar. 

Siyasi fəaliyyət təcrübəsi olanlar, xüsusən görkəmli siyasətçi, dövlət xadimi Heydər Əliyev ciddi təqib 

olunur, onun və tərəfdarlarının xalqla birləşməsinə hər vəchlə maneçilik törədilirdi. Xalq Azərbaycanın 

üzləşdiyi ciddi problemləri həll etməyə qadir siyasətçinin Heydər Əliyev olduğunu görür və onun yenidən 

respublika rəhbərliyinə qayıtmasını arzulayırdı. Minlərlə adam mitinq və nümayişlərə, xüsusən münaqişə 

zonasında və ətraf rayonlarda, Heydər Əliyevin portretləri ilə çıxırdılar. Təkcə Yevlax şəhərində 1988-ci ildə 

vətənpərvər gənclərin təşkil etdiyi nümayiş və izdihamlı mitinqdə 20 minədək adam iştirak etmişdi. 

Nümayişçilər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qaytarılmasını tələb edirdilər. Belə nümayiş və mitinqlər 

iqtidarı, onun moskvalı ağalarını çox narahat edirdi. Xalq Azərbaycanın SSRİ daxilində iqtisadi və mədəni 

suverenliyi uğrunda mübarizə aparır, qanunlara hörmət olunmasını tələb edirdi. 

1989-cu il iyunun 16-da Bakıda AXC-nin təsis konfransı keçirildi. Konfransda Cəbhənin Proqram və 

Nizamnaməsi qəbul olundu. Əbülfəz Əliyev AXC-nin sədri oldu. 

AXC geniş sosial bazaya malik idi, siyasətdə radikal, liberal, həm də barışdırıcı mövqe tutanları 

birləşdirirdi. Cəbhə demokratik mərkəziyyət prinsipindən imtina etmişdi. Yuxarı təşkilatların qərarları üzvlər 

üçün yalnız məsləhət xarakteri daşıyır, tədbirlərdə iştirak könüllü sayılırdı. Cəbhə daxilində plüralizm, ən 

müxtəlif fraksiyaların yaradılması nəzərdə tutulurdu. AXC sədri təmsilçilik funksiyası daşıyırdı, onun hətta səs 

vermək hüququ yox idi. Hələ demokratiya mədəniyyəti olmayan cəmiyyətdə belə bir ifrat demokratik 

nizamnamə ilə çox mürəkkəb siyasi şəraitdə xalqa rəhbərlik edə biləcək güclü təşkilat yaratmaq mümkün 

deyildi. Yuxarı dairələrdə hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələr bundan məharətlə istifadə edərək, "öz 

adamlarını", xüsusi idarə agentlərini bu təşkilata yerləşdirdilər. Respublikada fövqəladə vəziyyət şəraitində 

iyun-sentyabr aylarında keçirilən kütləvi mitinq və tətillər "yuxarılarda" hakimiyyətə gəlmək istəyənlərin 

ssenariləri üzrə baş vermişdi. 

İmperiya sadiq əlaltısı Vəzirovun əli ilə hərəkatı boğmağa çalışırdı. Tələbələrin kütləvi mitinqlərdə 

mütəşəkkil iştirakının qarşısını almaq üçün dərslərin başlanması oktyabrın 2-ə keçirilmişdi. 

Sentyabrın 2-də respublikanın, demək olar ki, bütün şəhərlərində izdihamlı mitinqlər təşkil olundu. İki gün 

sonra ümummilli tətil başlandı. Bakıda şəhərin normal həyat fəaliyyətini təmin edən müəssisə və texnoloji 

rejimi işi dayandırmağa yol verməyən neftayırma qurğularından başqa bütün müəssisələr, habelə dəmiryolçular 

tətilə qoşuldu. Ayın 5-də Şimali Qafqaz dəmir yolunda hərəkət tam dayandı, imperiyanın cənub rayonlarının 
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təsərrüfatına böyük ziyan dəydi. Təkcə Azərbaycan sənayesində 13 milyon manatlıq məhsul istehsal olunmadı. 

Sentyabrın 6-da mitinqçilər öz tələblərinə respublika rəhbərliyinə "istefa" tələbini də əlavə etdilər. Bundan sonra 

AXC və Azərbaycan KP MK arasında danışıqlar başlandı. Tələblərin ödəniləcəyi barədə razılıq əldə olundu. 

AXC və Azərbaycan KP MK arasında saziş protokolu imzalandı. Sentyabrın 15-də Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin növbədənkənar sessiyası çağırıldı. Sessiya DQMV XİK-in ləğvi, Azərbaycan SSR Konstitusiyasına 

respublikanın sərhədlərinin yalnız ümumxalq referendumu yolu ilə dəyişdirilə bilməsini nəzərdə tutan 

dəyişikliklər edilməsi, suverenlik, vətəndaşlıq və iqtisadi müstəqillik haqqında qanun layihələrinin geniş 

müzakirəyə verilməsi haqqında qərarlar qəbul etdi. 

Suverenlik haqqında qanun layihəsinin ümumxalq müzakirəsi keçirildi. Qanuna respublikada Azərbaycan 

SSR qanunlarının ittifaq qanunlarından üstünlüyü və onun SSRİ tərkibindən çıxmaq reqlamenti haqqında 

mühüm bəndlər daxil edildi. Ali Sovetin sentyabrın 23-də öz işini davam etdirən növbədənkənar sessiyası 

"Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında" Konstitusiya qanunu qəbul etdi. Bu, xalqda qələbə əhval-ruhiyyəsi 

yaratdı. Noyabrın 25-də keçirilən mitinq və burada ümumi tətil elan olunması Moskvanı DQMV Xüsusi İdarə 

Komitəsini ləğv etməyə məcbur etdi. Noyabrın 28-də bu komitə buraxıldı. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1989-cu il oktyabrın 5-də AXC-ni rəsmi qeydə aldı. AXC-nin bu vaxta 

qədər buraxılan bülleteni əvəzinə dekabrın 4-də "Azadlıq" qəzeti kütləvi tirajla nəşr olunmağa başladı. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi artıq kütləvi təşkilata çevrilmişdi. Onun sıralarında 300 minə qədər üzv və tərəfdar 

birləşmişdi. 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi real siyasi qüvvə idi. Onun qarşıdakı seçkilərdə (mart ayında keçirilməsi 

nəzərdə tutulurdu) qələbə çalaraq hakimiyyətə gələcəyinə şübhə yox idi. Sosioloqların fikrincə seçkilərdə AXC 

səslərin 80-90 faizini toplaya bilərdi. Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsi suverenlik haqqında Azərbaycan 

SSR qanununa ardıcıl əməl olunması, ən başlıcası, respublikanın öz qanunlarının SSRİ qanunların-dan 

üstünlüyünün, iqtisadi müstəqilliyinin təmin edilməsi demək olardı. 1989-cu ilin payızından başlayaraq AXC 

liderlərinin türkçülüyə meyllərini açıq ifadə etmələri də Moskvanı çox ciddi narahat edirdi. Mərkəz belə bir 

təşkilatın hakimiyyətə gəlməsinə heç vəchlə razı ola bilməzdi. SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədri 

Y. Primakov Əbülfəz Elçibəyə verdiyi "Sizin məqsədiniz nədir?" sualına "demokratik seçkilər aparmaq" cavabı 

aldıqda demişdi: "Bundan sonra Sovet İttifaqından ayrılmağa bir pillə qalır". Buna görə də, liderləri 

"radikallar"a və "liberallar"a bölüb xalq hərəkatını daxildən parçalamaq, seçkiləri fövqəladə vəziyyət, 

komendant saatı şəraitində keçirməklə yenə kommunistlərin qalib gəlməsinə nail olmaq üçün məkrli siyasət 

aparılırdı. Əsas vasitə xalqı radikallaşdırmaq, bəzi güzəştlərlə onu zorakı hərəkətlərə şirnikdirmək idi. 

Ə. Vəzirov AXC rəhbərləri ilə görüşündə açıqca demişdi: "Gücünüzü göstərin, sizinlə hesablaşaq". AXC İdarə 

Heyətində hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan radikallar bu "tələyə" düşdülər. AXC Məclisinin birinci 

sessiyasında (27-28 oktyabr 1989-cu il) cəbhə daxilində "radikallar" və "liberallar" arasında ixtilaf bütün 

barışmazlığı ilə üzə çıxdı. "Radikallar" AXC İdarə Heyətinin "liberal" üzvlərini təslimçilikdə, xalqa xəyanətdə, 

qətiyyətsizlikdə təqsirləndirdilər. Onlar AXC-nin yeni rəhbər orqanları seçiləcək fövqəladə konfransının 

keçirilməsini tələb etdilər. Xalq Cəbhəsinin bütövlüyünü qoruyub saxlamaq üçün liberallar müəyyən güzəştlərə 

getməyə məcbur oldular. 1989-cu il dekabrın 9-da AXC müşavirəsində İdarə Heyəti buraxıldı. Onun 

səlahiyyətini yerinə yetirən əsasən radikallardan ibarət müvəqqəti təşkilat qrupu seçildi. Bu, radikalları daha da 

fəallaşdırdı. Bir çox bölgələrdə əsl ikihakimiyyətlilik yaranmışdı: Kommunist Partiyasının və Xalq Cəbhəsinin 

hakimiyyəti. AXC təşkilatlarında dövlət funksiyalarını yerinə yetirən strukturlar meydana gəlirdi. 

1989-cu il dekabrın 8-dən Cəlilabadda fasiləsiz mitinqlər, tətillər başlandı. İnzibati orqan işçiləri xalqa 

silah qaldırmadı, onun tərəfinə keçdi. Vəziyyəti "nizama salmaq üçün" dekabrın 27-də rayona gətirilən milis 

dəstələri həbslər keçirməyə başladı. Qəzəblənmiş əhali hücum edib rayon partiya komitəsinin, milisin binalarını 

dağıtdı, rəhbərləri döyüb qovdu. Toqquşmalarda 150-dən çox adam yaralanmışdı. Dekabrın 29-da burada "xalq 

hökuməti" fəaliyyətə başladı. Müvəqqəti təşkilat komitəsi və Milli müdafiə şurası yaradıldı. 

Başqa rayonlarda hadisələr əsasən dinc yolla inkişaf edirdi. Sabirabad, Ağcabədi və Naxçıvanda 

hakimiyyət orqanları Xalq Cəbhəsi ilə kompromisə gedərək, idarəetmə məsələlərində bəzi problemlərin 

müştərək həllinə nail ola bildi, qarşıdurmanın güclənməsinə, qan tökülməsinə yol vermədi. 1989-cu ilin noyabr-
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dekabr aylarında Sabirabad və Ağca-bədi rayonlarında xalq hərəkatı rayon partiya komitələri birinci katiblərinin 

istefası ilə nəticələndi. Naxçıvan MSSR-də də belə oldu. 

Xalq Cənubi Azərbaycanda - İran İslam Respublikasında yaşayan qan qardaşları, qohumları ilə mədəni və 

iqtisadi əlaqələrin, gediş-gəlişin bərpa olunması tələbi ilə dəfələrlə rəhbər orqanlara müraciət etmişdi. İkiyə 

bölünmüş xalqın bu təbii arzusunun boy atmasına dünyada ayrı salınmış xalqların rəğbətlə qarşılanan birləşmə 

hərəkatı, Avropada Berlin divarının sökülməsi də mühüm təsir etmişdi. 

Naxçıvan MSSR kimi aztorpaqlı ərazidə xeyli münbit torpaq sahəsi sərhədlə tikanlı məftillər arasında 

qalmışdı. Bu zonadakı qədim qəbiristanlığa və ziyarətgahlara da getmək mümkün deyildi. Lakin vəziyyəti 

düzgün qiymətləndirməyən rəhbər dairələr tədbir görməyə tələsmirdilər. 

1989-cu ilin dekabrında Naxçıvan MSSR-də sərhəd boyu 9 minə qədər adam toplanmış, çadırlar qurulmuş, 

tonqallar yandırılmışdı. Xalq cəbhəsi dekabrın 23-də sərhəd dəstəsinin komandirinə ultimatum gön-dərib 

dekabrın 31-dək sərhəddən adamların müəyyən qaydalarla keç-məsinə, cənublu qan qardaşları ilə əlaqə 

saxlanmasına imkan yaratmasını tələb etdi. Lakin razılıq əldə edilmədi. 

İmperiya azadlıq əldə etmək istəyən xalqa divan tutmağa hazırlaşırdı. Sərhədlərin pozulması bəhanəsi də 

onun planlaşdırdığı qanlı qırğına bəraət qazandıra bilərdi. Buna görə də sərhədçilərə adamlara müqavimət 

göstərməmək əmri verilmişdi. 

Dekabrın 31-də saat 13-də Araz çayı boyu 137 km Sovet-İran sərhədində həyəcanlar başladı. Sərhəd 

qurğuları dağıdıldı. Hər iki tərəfdən sər-hədə toplaşanlar Arazı keçib görüşdülər. 1990-cı il yanvarın 7-də isə 

SSRİ-Türkiyə sərhədində həyəcanlar oldu. Yanvarın 18-də Biləsuvar və Cəlil-abad rayonlarında sərhəd 

qurğuları dağıdıldı. Əhali cənublu qan qardaşları ilə görüşdü. 

1990-cı il yanvarın 11-də gecə Lənkəranda rayon partiya komitəsi, daxili işlər şöbəsi, rabitə qovşağı, 

mətbəə və digər dövlət müəssisələri mühasirə olundu, partiya komitəsinin, hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti 

dayandırıldı. Müvəqqəti müdafiə komitəsi təsis olundu. Yanvarın 12-də xalqa divan tutmaq üçün 

mexanikləşdirilmiş hərbi hissələr Lənkərana göndərildi. Lakin qonşu Salyan, Sabirabad, Kürdəmir rayonlarında 

əhali qoşun keçəcək yolda canlı sipər yaratdı. 

SSRİ-ni labüd iflasdan iqtisadi və siyasi islahatlarla xilas etmək, xalqları bir-birinə qarşı qoymaqla 

mərkəzdənqaçan qüvvələri zəiflətmək üçün "yenidənqurma" müəlliflərinin həyata keçirdiyi tədbirlər səmərəli 

olmadı. Əksinə, bu, imperiyada ümumi böhranı, ittifaqın dağılma prosesini sürətləndirdi. Milli ucqarlarda 

müstəmləkə boyunduruğuna qarşı mübarizə aparan qüvvələr daha da yetkinləşdi. 

Azərbaycan xalqı "Qanlı Yanvar"dan böyük dərs aldı, fövqəladə vəziyyət şəraitində partizan müharibəsi 

aparmaq kimi avantürist çağırışları rədd etdi, qarşıya mövcud reallıqlar daxilində həll edilməsi mümkün olan 

məsələlər qoymağa, mübarizəni dinc siyasi vasitələrlə davam etdirməyə başladı. Mütəşəkkil şəkildə qırx günlük 

ümumrespublika etiraz tətili keçirildi. Kənd əhalisinin yaxından köməyi ilə tətil edən fəhlələrə müntəzəm maddi 

və mənəvi yardım göstərildi. Tətil imperiyaya yarım milyard rubl-dan çox iqtisadi ziyan vurdu. 

Lakin tarixin bu məsuliyyətli dövründə AXC artıq xalqa rəhbərlik edə bilmədi. Onun siyasi cəhətdən 

uzaqgörməyən və öz ambisiyalarından çıxış edən bəzi liderləri qarşıdakı parlament seçkilərində yer almaq üçün 

iqtidarla razılığa gəldilər. Belə ki, bir qrup ziyalının "75-lərin bəyanatı" adlı müraciətindən "təsirlənən" iqtidar 

və AXC liderləri mayın ortalarında görüşüb Məşvərət Şurası yaratdılar. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyası mayın 19-da, Məşvərət Şurasında əvvəlcədən əldə olunmuş 

razılığa əsasən, prezident vəzifəsi təsis etdi və Ayaz Mütəllibovu bu vəzifəyə seçdi. 

İqtidar da bir sıra güzəştlərə getdi. Demokratlara qarşıdakı seçkilərdə deputat yerləri vəd olundu. 21 may 

tarixli fərman ilə 28 may 1918-ci il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gün Azərbaycan 

dövlətçiliyinin bərpası günü elan edildi. Həmin gün demokratik qüvvələr Azərbaycan Respublikasının üçrəngli 

bayrağını keçmiş Azərbaycan parlamenti binası üzərində yenidən qaldırdılar. Fövqəladə vəziyyət olsa da, 

Bakıda, habelə Gəncədə və respublikanın başqa şəhərlərində 28 may münasibəti ilə mitinqlər, nümayişlər 

keçirildi. Lakin bütün bu nümayişkaranə tədbirlərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı Xalq Cəbhəsi liderlərinin 

qeyri-ardıcıl mövqeyini görüb onlardan uzaqlaşdı. Tezliklə bu təşkilatın üzvlərinin sayı 3 dəfəyə qədər azaldı. 
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Xalqın böyük bir hissəsi bütün ümidini Heydər Əliyevə bağlamışdı. Azadlıq uğrunda xalq hərəkatının əsl lideri 

Heydər Əliyev idi. 

Qanlı Yanvar hadisələrindən sonra xalqın öz qüdrətli rəhbəri ilə birləşəcəyindən qorxan imperiya Heydər 

Əliyevə qarşı repressiya planları hazırladı və həyata keçirməyə çalışdı. Respublika rəhbərləri də hər vəchlə onun 

Azərbaycana qayıtmasına mane olurdular. Tarixin bu məsuliyyətli və çətin, lakin şərəfli dövründə xalqı ilə 

olmağı, ona kömək etməyi vacib bilən Heydər Əliyev 1990-cı il iyulun 20-də Bakıya gəldi. Xalq bu gəlişi 

böyük ümid və ruh yüksəkliyi ilə gözləyirdi. Lakin iqtidar, ondan hakimiyyət bölgüsü gözləyən sol müxalif 

qüvvələr Heydər Əliyevin Bakıda qalmasına hər cür maneə törətdilər və o, doğma diyarı olan Naxçıvana 

getməli oldu. Heydər Əliyev iyulun 22-də Naxçıvanın "Azadlıq" meydanında 80 mindən çox adamın iştirakı ilə 

keçirilən izdihamlı mitinqdə çıxış etdi. Xalqın nümayəndələri ilə görüşlər keçirdi. Heydər Əliyev xalqı, azadlıq, 

müstəqillik uğrunda sonacan mübariz olmağa çağırırdı. 

İyul ayından Azərbaycan SSR xalq deputatları və yerli xalq deputatları Sovetləri deputatları seçkiləri üzrə 

seçki kampaniyası başlandı. İyulun 28-də respublika demokratik qüvvələrinin forumu keçirildi, 20-dən artıq 

ictimai təşkilatın iştirak etdiyi demokratik blok ("Demblok") yaradıldı. Seçki komissiyalarına cəbhənin və başqa 

ictimai təşkilatların nümayəndələri də salındı. Seçkilər alternativ əsasda keçirilirdi. 360 Azərbaycan SSR xalq 

deputatı mandatını almağa 1200 nəfər namizəd irəli sürülmüşdü. Seçkilər sentyabrın 30-da keçirildi. Bəzi 

dairələrdə oktyabrın 14-də və dekabrın 16-da təkrar seçkilər oldu. Kommunistlərin qüvvələri səfərbər etməsi, 

habelə fövqəladə vəziyyət, repressiyalar seçkilərin nəticəsinə ciddi təsir göstərdi. Azad və ədalətli rəqabət təşkil 

etmək mümkün olmadı. Qeyri-demokratik olan seçki qanununun özünü də rəhbər dairələr biabırçı şəkildə 

pozurdular. Bu yolla onlar seçkilərin nəticələrini saxtalaşdırıb parlamentdə yerlərin çoxunu kommunistlərə 

verdilər. "Demblok"un cəmi 30 nümayəndəsi xalq deputatı seçildi. 

İqtidarın və Xalq Cəbhəsi liderlərinin başı hakimiyyət, vəzifə uğrunda mübarizəyə qarışdığı bir vaxtda 

Heydər Əliyev Naxçıvandan Azərbaycan xalqının azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizəsinə rəhbərlik edirdi. 

O, Azərbaycan SSR və Naxçıvan MSSR Ali Sovetlərinə deputat seçildi. Heydər Əliyev müdrik, uzaqgörən 

siyasəti ilə xalqın azadlıq mübarizəsini istiqamətləndirdi. 1990-cı il noyabrın 17-də Naxçıvan parlamentinin 

onun sədrliyi ilə keçirilən sessiyası Muxtar Respublikanın adından "sovet sosialist" sözlərinin götürülməsi, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli, aypara və səkkizguşəli ulduz nişanlı bayrağının dövlət bayrağı 

kimi qəbul edilməsi və bu barədə Azərbaycan parlamenti qarşısında qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında 

məsələ qaldırılması haqqında tarixi qərarlar qəbul etdi. Naxçıvan MR Ali Məclisi 1990-cı il noyabrın 21-də 20 

yanvar hadisəsinə düzgün siyasi qiymət verdi, bu qanlı hadisədə SSRİ rəhbərliyi ilə yanaşı respublika rəhbərləri 

Vəzirovun, Mütəllibovun və b. günahkar olduqlarını qeyd etdi, xalqa kimlərin ona rəhbərlik etmək istədiyini 

göstərdi. 

Heydər Əliyev Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 1991-ci il fevralın 5-də açılmış sessiyasındakı çıxışında 

mövcud siyasi vəziyyəti əhatəli təhlil etdi, böhranın, habelə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəblərini, SSRİ və 

respublika rəhbərlərinin yol verdiyi ciddi qüsurları və onları aradan qaldırmağın, təcavüzkar Ermənistana qarşı 

müdafiə mövqeyindən çıxıb birlikdə mübarizə aparmağın vacibliyini qeyd etdi. Onun çağırışını hakim dairələr 

qulaqardına vursa da, xalq ruh yüksəkliyi ilə qarşıladı. Naxçıvanda həyata keçirilən demokratik tədbirlər bütün 

Azərbaycana nümunə olmuşdu. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyası demokratik 

qüvvələrin tələbi ilə bir sıra tarixi qərarlar qəbul etdi. Dövlətin adı dəyişdirilərək "Azərbaycan Respublikası" 

adlandırıldı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı dövlət bayrağı kimi təsdiq olundu. 

 

Kommunist rejiminin süqutu. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası.  

Respublikada kommunist rejimi hələ yaşayırdı. Lakin onun arxalandığı partiya artıq daxildən 

parçalanmağa başlamışdı. 1990-cı ilin əvvəllərindən SSRİ Konstitusiyasının 6-cı maddəsini ləğv etmək şüarı 

altında demokratik hərəkatın genişləndiyi vaxt partiya daxilində müxtəlif cərəyanlar əmələ gəlmişdi. 

Azərbaycanın rəhbər kommunistləri, demək olar ki, "Sov. İKP-də demokratik platforma"nın mövqeyində 

dururdular. "Demokratik platforma" kommunizmə çatmaq üçün inzibati-amirliyin tədricən demokratik 

metodlarla əvəz olunmasını vacib bilirdi. Lakin respublika kommunistləri içərisində SSRİ-də qurulmuş eybəcər 
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cəmiyyətin sosializmlə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirən, marksizm mənbələrindən öyrənməyə qayıtmağa 

təkid edən "Sov. İKP-də marksist platforması" mövqeyində dayananlar da var idi. Hətta onların bir qrupu hələ 

1989-cu ilin yayında təşkilatlanmış, "Hümmət" adlı dərgi buraxaraq öz məqsədlərini elan etmişdilər. Bu qrup 

idarəçilikdə yol verdikləri ciddi qüsurlara - rüşvətxorluğa, yerliçiliyə, cəmiyyəti böhrana saldıqlarına görə 

kommunist rəhbərləri tənqid edir, bütün kommunistləri xalqın xoşbəxt gələcəyi uğrunda mübarizə aparmağa 

çağırırdı. 

Hakimiyyəti əlində saxlamağa çalışan Qorbaçov "mühafizəkarlar"ı bir növ neytrallaşdırmaq, hakim 

dairələrdə mübarizəni səngitmək üçün "SSRİ-nin taleyi" məsələsini ortaya atdı. Azərbaycanda demokratik 

qüvvələr, öncə Heydər Əliyev milli respublikaların müstəqilləşməsinin qarşısını almağa yönəlmiş bu siyasəti 

ifşa etdi, xalqı SSRİ-nin saxlanmasına münasibət üzrə referendumda iştirak etməməyə çağırdı. Lakin 1991-ci il 

fevralın 5-də Azərbaycan parlamentində "demblok"un ciddi təkidli etirazına baxmayaraq, kommunistlər birləşib 

SSRİ-nin saxlanmasına münasibət üzrə ümumittifaq referendumunda Azərbaycanın iştirak etməsi haqqında 

qərar qəbul etdilər. Ermənistanın boykot etdiyi referendumda Azərbaycanın iştirak etməsini Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsində Moskvanın mövqeyinin ikincinin xeyrinə dəyişəcəyinə ümid də bu nəticəyə az təsir 

göstərməmişdi. 

Referenduma qanunla nəzərdə tutulmuş iki ay əvəzinə cəmi on gün hazırlıq görüldü. Demokratik qüvvələr 

fövqəladə vəziyyət şəraitində bu üzdəniraq "ümumxalq səsverməsini" boykot etdi. Naxçıvan MR əhalisi 

referendumda iştirak etmədi. Referendum martın 17-də keçirildi. Nəticələr saxtalaşdırıldı, guya səsvermədə 

iştirak edənlərin 95 faizi SSRİ-nin saxlanılması lehinə olmuşdular. 

Aprelin sonlarında SSRİ prezidenti və referendumda iştirak etmiş 9 respublikanın yüksək vəzifəli şəxsləri 

Moskva yaxınlığında Novo-Oqaryovodakı prezident iqamətgahında tezliklə yeni ittifaq müqaviləsi bağlanacağı 

haqqında niyyət protokolu imzaladılar. Təqdim olunan müqavilə layihəsi kompromis xarakterli idi. Müqavilə 

bağlanandan sonra altı aydan gec olmayaraq ittifaq orqanlarına yeni seçkilər keçirilməsi və bu yolla rəqiblərin 

siyasi hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması nəzərdə tutulurdu. Moskva may-iyun aylarında Goranboyda erməni 

quldurlarına köməyi azaltmaqla həm Ermənistanı "cəzalandırdı", həm də Mütəllibov rejimini bir qədər 

populyarlaşdıra bildi. Bundan istifadə edən prezident mövqeyini möhkəmləndirmək üçün ümumxalq prezident 

seçkilərinə getməyi qərara aldı. Seçkilər sentyabrın 8-ə təyin olundu. 

Heydər Əliyev imperiyanın qorunub saxlamasına çalışan qüvvələrə, ilk növbədə Kommunist Partiyasına 

və Sovet dövlətinə açıq etirazını bildirdi, onların riyakar siyasətini ifşa etdi, 1991-ci il iyulun 19-da Kommunist 

Partiyasından çıxdı. O, SSRİ Nazirlər Kabineti partiya təşkilatına ərizəsində qeyd edirdi: "Azərbaycanın dövlət 

suverenliyi, ərazi bütövlüyü konstitusiyaya zidd olaraq kobud şəkildə pozulub. Ermənistanla Azərbaycan 

arasında elan edilməmiş müharibə gedir... bütün bunlar "humanist ideologiyalı" Sovet dövləti üçün adi haldır". 

Xalq imperiyanın bərpası üçün cəhdlərə onun bu qəti etirazını razılıqla qarşıladı. 1991-ci il avqustun 26-dan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Azərbaycan Kommunist Partiyasının fəaliyyəti dayandırıldı, onun 

bütün strukturları ləğv edildi. 

Respublika rəhbərlərinin imperiyanı qoruyub saxlamaq istəyən qüvvələrlə əməkdaşlığı ümumxalq 

narazılığına səbəb olmuşdu. Bu, Naxçıvanda daha aydın təzahür edirdi. 1991-ci il sentyabrın 3-də Naxçıvan MR 

Ali Məclisi xalqın təzyiqi ilə Heydər Əliyevi, onun dəfələrlə öz namizədliyini geri götürməsinə baxmayaraq, Ali 

Məclisin sədri seçdi. Naxçıvan MR Ali Məclisi 1991-ci il 4 sentyabr tarixli qərarı ilə prezident seçkilərini 

Naxçıvan MR ərazisində dayandırdı. Xalqı yolundan döndərmək üçün Azərbaycan rəhbərliyi Naxçıvana ciddi 

təzyiqlər göstərdi. Muxtar Respublikaya silahlı qüvvələr yeridildi. Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup zabiti, 

Azərbaycan Parlamenti deputatlarından ibarət böyük bir dəstə Naxçıvana göndərildi ki, yerli hakimiyyət 

orqanlarını bu qərarı dəyişməyə məcbur etsin. Lakin xalqın lideri Heydər Əliyev yerli televiziya vasitəsi ilə 

bəyanat verdi və xəbərdarlıq etdi ki, Naxçıvana təzyiq üçün gələn qüvvələr Muxtar Respublikanı tərk 

etməlidirlər, əks təqdirdə bütün əhali ayağa qalxacaqdır. İqtidar geri çəkilməyə məcbur oldu. Sentyabrın 7-də 

Naxçıvan MR Ali Məclisi Naxçıvan Dövlət Müdafiə Komitəsi yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Heydər 

Əliyev Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin Moskva ilə əlaqəli işlədiyini aşkar etdi və Ali Məclis bu 

təşkilatın fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq haqqında qərar qəbul etdi. Bu vacib orqanda xain və satqınlardan 
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təmizləmə işləri aparıldı. Bunu iqtidar Muxtar Respublikanı Azərbaycandan ayırmaq cəhdi kimi qiymətləndirdi. 

Heydər Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində Naxçıvan Respublikasında həyat tədricən öz axarına düşməyə 

başladı. İran hökuməti ilə razılığa əsasən Muxtar Respublikaya bu ölkə vasitəsi ilə ərzaq, yanacaq, sərnişin 

daşınmasına başlandı. 1991-ci ilin oktyabrında Araz üzərində Türkiyə və Naxçıvan arasında "Həsrət körpüsü" 

açıldı. 

Artıq "Dağlıq Qarabağ problemi" ətrafında birləşən müxtəlif siyasi qruplar bu problemin yalnız 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra həll oluna biləcəyi yəqinliyinə gəlmişdilər. Müstəqilliyin əldə 

edilməsi yollarını isə onlar müxtəlif cür təsəvvür edirdilər. Etibar Məmmədov AXC-nin IV konfransında (26-27 

may 1991-ci il) diskussiya açıb milli cəbhə yaratmaq, milli azadlığa demokratiyadan deyil, demokratiyaya milli 

azadlıqdan gəlmək prinsipini irəli sürdü. İki platforma: birincisi müstəqilliyə doğru insan hüquqlarının aliliyinə 

zidd olmayan yollarla getməyi vacib hesab edən "liberal-demokratlar"ın, ikincisi isə müstəqilliyə hər bir 

mümkün, hətta lazım gələrsə, insan hüquqlarına zidd olan yollarla getməyi lazım bilən "millətçi-

vətənpərvərlər"in platforması formalaşdı. AXC-nin idarə heyətində artıq fikir birliyi yox idi. Cəbhə daxilində 

partiyalaşma prosesi başlamışdı. Buna görə də AXC-nin I qurultayında (1991, 13-16 iyul) idarə heyəti buraxıldı. 

Hələ 1990-cı ilin əvvəllərində Xalq Cəbhəsi üzvləri müxtəlif siyasi partiyaların təşəbbüs qruplarını 

yaratmışdılar. Xalq Azadlıq Partiyası, Dirçəliş Partiyası, Azərbaycan Sosial-Demokrat Partiyası, Azərbaycan 

Milli-Demokrat (Yeni Müsavat) Partiyası, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası və s. siyasi təşkilatlar meydana 

gəlmişdi. Lakin cəmiyyətdə onların kifayət qədər nüfuzu yox idi. İndi xalqın azadlıq mübarizəsinə rəhbərliyi 

Heydər Əliyev, parlamentdə müxalifətə rəhbərliyi isə "demblok" yerinə yetirirdi. 

İmperiya hakimiyyətinin yuxarı eşelonlarında mühafizəkar qüvvələrin müqaviməti getdikcə güclənirdi. 

İnflyasiyanın sürətlə artması, əhalinin vəziyyətinin gündən-günə pisləşməsi onların səmərəli fəaliyyəti üçün 

münasib şərait yaradırdı. 1991-ci ilin iyununda SSRİ Ali Sovetinin gizli iclasında mühafizəkarların liderləri 

Nazirlər Kabinetinə fövqəladə səlahiyyətlər verilməsini tələb etdilər. Bu, baş tutmadı. İrticanın növbəti hücumu 

18-19 avqust dövlət çevrilişi cəhdində təzahür etdi. Onun başçı-ları Forosda, (Krımda) istirahət edən Qorbaçovu 

"neytrallaşdırıb", Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsi ("QKÇP") təşkil etdilər və "demokratikləşmə"nin, 

"yenidənqurma"nın çıxılmaz vəziyyətə saldığı imperiyanı iflasdan qurtarmaq üçün bütün hakimiyyəti öz əllərinə 

aldılar. Lakin qiyamçılar səhv etmişdilər, onlar iri şəhərlərdə demokratik qüvvələrin güclü olduğunu nəzərə 

almamışdılar. Avqustun 19-da Rusiya prezidenti B. Yeltsinin başçılığı ilə qiyama qarşı bütün demokratik 

qüvvələr birləşib ayağa qalxdı. Azərbaycanda da demokratik qüvvələr "QKÇP"-nin qanuna zidd fəaliyyətinə 

qarşı çıxdılar. Lakin respublikanın prezidenti "QKÇP"-ni müdafiə edərək ciddi siyasi səhvə yol verdi. 

Rusiyada demokratik qüvvələrin birgə fəaliyyəti nəticəsində dövlət çevrilişinin qarşısı alındı. 

Azərbaycanın hər yerində irticaya tərəfdar olan qüvvələrə qarşı mübarizə, mitinqlər başlandı. Naxçıvanda 

izdihamlı mitinqlər keçirildi. Hərəkatı istiqamətləndirən Heydər Əliyev idi. Mitinqlərdə respublikada prezident 

seçkilərinin dayandırılması, parlamentin buraxılması, yeni parlament seçkiləri keçirilməsi, fövqəladə vəziyyətin 

ləğv edilməsi, DQMV-də Azərbaycanın suveren hüquqlarının təmin olunması üçün qəti tədbirlər görülməsi 

tələb edilirdi. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin xalqın tələbi ilə çağırılmış növbədənkənar sessiyası 1991-

ci il avqustun 30-da saat 13.30-da Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında 

bəyannamə qəbul etdi. 

 

"Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 

BƏYANNAMƏSİ 

 

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan xalqının ali dövlət mənafelərini rəhbər tutaraq və onun 

iradəsini ifadə edərək, 

1918-ci ildən 1920-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış müstəqil 

dövlət kimi mövcud olduğunu qeyd edərək, 
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Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublika-sının suverenliyi haqqında və 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında konstitusiya qanunlarına əsaslanaraq, 

Azərbaycan xalqının müqəddəratı və azad inkişafının təmin olunması üçün məsuliyyətini dərk edərək, 

Milli mənsubiyyətindən və dini etiqadından asılı olmadan Azərbaycan Respublikasının bütün 

vətəndaşlarının beynəlxalq aktlarda nəzərdə tutulan bütün insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına təminat 

verərək, 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyü üçün təhlükəni aradan qaldırmağa çalışaraq, 

Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək kimi 

müqəddəs borcu rəhbər tutaraq, 

Respublikanın bütün vətənpərvər qüvvələrinin sıx birləşməsinin zəruriliyini dərk edərək, 

Azərbaycan Respublikasının və onun xalqının mənafeyinə zidd olmayan beynəlxalq paktları, 

konvensiyaları və başqa sənədləri qəbul edərək, SSR İttifaqına daxil olan bütün respublikalarla dostluq 

münasibətlərini bundan sonra da saxlamağı arzu edərək, 

Beynəlxalq birliyin üzvü olan dövlətlərlə bərabər hüquqlu münasibətlər yaratmağa hazır olduğunu 

bildirərək, 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində, digər 

beynəlxalq hüquq paktlarında və konvensiyalarında təsbit edilmiş prinsiplərə müvafiq surətdə beynəlxalq 

birliyin üzvü olan dövlətlər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmasına ümid bəsləyərək Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa olduğunu elan edir". 

Azərbaycan xalqının tarixində yeni dövr başlandı. 

1991-ci il sentyabrın 5-də SSRİ xalq deputatlarının V qurultayı keçid dövrünün hakimiyyəti haqqında 

Konstitusiya qanunu qəbul etdi və öz səlahiyyətini respublikaların yüksək vəzifəli şəxslərindən təşkil olunmuş 

SSRİ Dövlət Şurasına verdi. Lakin respublikalarda, o cümlədən Azərbaycanda bu qərarın həyata keçirilməsinə 

qarşı ciddi mübarizə başlandı. Heydər Əliyevin sədrlik etdiyi Naxçıvan MR Ali Məclisi 1 oktyabr tarixli qərarı 

ilə keçid dövrü ittifaq orqanlarında Azərbaycan Respublikasının iştirakını qeyri-mümkün saydı, respublika 

rəhbərliyinin müstəqillik məsələsində qeyri-ardıcıl mövqeyini tənqid etdi. 

Digər respublikalar kimi, Azərbaycan da SSRİ Dövlət Şurasına öz nümayəndələrini yalnız məşvərətçi 

səlahiyyəti ilə göndərdi. Yeni ali qanunverici orqan təşkil etmək mümkün olmadı. Respublikalarda dövlət 

müstəqilliyi uğrunda mübarizə daha da genişləndi. 

Sentyabrın 8-də Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirildi. Demokratik qüvvələr bu seçkiləri boykot 

etməyə çağırmışdı. Prezident seçkiləri Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində keçirilmədi. Seçicilərin çoxu 

seçki məntəqələrinə gəlməmişdi. Lakin nəticələr saxtaşdırıldı və A. Mütəllibov yenidən prezident "seçildi". 

Xalqın rəğbətini qazanmağa çalışan birinci katib - prezidentin təşəbbüsü ilə sentyabrın 14-də artıq tam 

iflasa uğramış Azərbaycan Kommunist Partiyası XXXIII fövqəladə qurultayını çağıraraq özünün buraxıldığını 

bəyan etdi. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 18 oktyabr tarixli sessiyasında "Azərbaycan Respublikasının 

dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya Aktı yekdilliklə qəbul edildi. Mühafizəkarların cəhdlərinə 

baxmayaraq, müxalifətin təklifi ilə sessiya Qorbaçovun yeni ittifaq üçün iqtisadi baza yaratmaq məqsədi ilə irəli 

sürdüyü iqtisadi birlik haqqında vahid müqavilə bağlamaq təşəbbüsünə Azərbaycanın qoşulmasına etirazını 

bildirdi, Azərbaycanın başqa respublikalarla birtərəfli iqtisadi müqavilələr bağlamasına üstünlük verdi. 

Noyabrın 14-də Moskva yaxınlığında Novo-Oqaryovoda yeddi respublikanın, o cümlədən Azərbaycanın 

rəhbərləri yeni dövlətlərarası birlik - "Suveren Dövlətlər İttifaqı"nı yaratmaq haqqında niyyətlərini bildirdilər. 

Lakin hazırlanmış müqaviləyə Qorbaçovdan başqa heç kim imza atmadı. 

Demokratik qüvvələr düşmənlər tərəfindən müstəqil Azərbaycanı diz çökdürmək üçün təzyiqlərin artdığı 

şəraitdə iqtidarı fəaliyyətsizlikdə təqsirləndirir, vətəndaşları hakimiyyətə tabe olmamağa çağırır, qəti tədbirlər 

görülməsini tələb edirdi. İqtidar artıq dövləti idarə edə bilmədiyini başa düşürdü. AXC nə vasitə ilə olur-olsun 

hakimiyyətə gəlməyə, iqtidar isə müəyyən güzəştlərlə hakimiyyəti əlində saxlamağa çalışırdı. İqtidarı və AXC-

ni yaxınlaşdıran bir mühüm səbəb də vardı: onları xalq içərisində Heydər Əliyevin böyük siyasətə qayıtmasını 
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tələb edənlərin sayının durmadan artması narahat edirdi. Sövdələşmədə AXC səsi az olduğundan sözünü keçirə 

bilmədiyi parlamenti buraxmağı, paritet əsasda Müvəqqəti Milli Şura yaratmağı, rəhbərliyini əlinə keçirəcəyinə 

əmin olduğu ordunun yaradılmasını, iqtidar isə belə güzəşt əvəzində sabitlik yaratmaq, yerlərdə möhkəmlənmək 

üçün təsərrüfatı idarəetmənin təşkili, yerli dövlət və hakimiyyəti idarəetmə orqanlarının yaradılması və ləğvi 

işində müstəqillik tələb edirdi. AXC Heydər Əliyevin nüfuzundan istifadə etmək üçün ona Milli Şuraya daxil 

olmağı təklif etmişdi, lakin rədd cavabı almışdı. 

Oktyabrın 3-də prezident və demokratik qüvvələrin liderlərinin görüşündə Milli Şura yaradılması haqqında 

razılıq əldə olundu. Parlamentin üzvlərindən 43 nəfər Ali Sovetin sədr müavini Telman Orucovun rəhbərliyi 

altında gizli müşavirə keçirib, parlamenti buraxmaq təhlükəsi yaranarsa, prezidentə qarşı birləşməyi qərara 

almışdılar. Piketçilərin mühasirəyə aldığı parlament binasında oktyabrın 8-də keçirilən Ali Sovetin sessiyasında 

parlamenti müdafiə edən qüvvələrə ciddi zərbə vuruldu. T. Orucov vəzifəsini itirdi. 

Prezident yerlərdə tərəfdarları ilə möhkəmlənmək üçün dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanlarının 

quruluşunu və fəaliyyətini təkmilləşdirmək adı ilə oktyabrın 18-də rayonlarda, şəhərlərdə və şəhər rayonlarında 

icra hakimiyyəti başçıları vəzifəsi təsis etdi və bu vəzifəyə özünə dayaq hesab etdiyi adamları qoydu. Prezident 

idarəsi yaradıldı. Dövlət katibi və dövlət müşavirləri vəzifələri təsis olundu. İlk dövlət katibi akademik Tofiq 

İsmayılov təyin edildi. Lakin nə bu tədbirlər, nə də əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmağa yönəldilsə də, 

dərin inflyasiya şəraitində heç bir real təsirə malik olmayan bəzi sosial güzəştlər A. Mütəllibovun mövqeyini 

möhkəmləndirə bilmədi. Milli Şura haqqında oktyabrın 30-da qəbul olunmuş Qanun parlamentin bir orqanı kimi 

nəzərdə tutulan bu şuraya əslində elə bir real səlahiyyət vermədi. Milli Şura 72 nəfər deputatdan təşkil olunmalı 

idi. Bu, cəmi 30-a qədər səsi olan müxalifətə yenə də üstünlük əldə etməyə imkan vermirdi. 

Yuxarı Qarabağda Xocavənd azərbaycanlı kəndinin erməni quldurları tərəfindən ələ keçirilib vandalizmə 

məruz qalması ilə əlaqədar vəziyyətlə yerində tanış olmaq üçün gəlmiş bir neçə yüksək vəzifəli şəxsi, o 

cümlədən Dövlət katibi, daxili işlər naziri, Baş prokuror, habelə SSRİ Müdafiə Nazirliyi nümayəndələrini, 

Rusiya və Qazaxıstan müşahidəçilərini oradan Ağdama gətirən vertolyotun noyabrın 20-də vurulub salınması 

respublikada siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Noyabrın 26-da Ali Sovet Milli Şura haqqında qanuna 

yenidən baxdı və bu şuranın səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran bəzi maddələri dəyişdirdi. Paritet əsasda 25 ,nəfər 

"demblok" nümayəndələrindən və 25 nəfər başqa deputatlardan ibarət Milli Şura yaradıldı. 

1991-ci il dekabrın 8-də Brest şəhəri yaxınlığındakı "Viskuli" iqamətgahında Rusiya Federasiyası, 

Ukrayna və Belarus respublikaları rəhbərləri "Müstəqil Dövlətlər Birliyi" (MDB) yaradılması haqqında 

müqavilə bağladılar. "Belovejsk sazişi" adlanan bu müqavilədə SSRİ-nin artıq bir beynəlxalq hüquq subyekti 

kimi mövcudluğuna son qoyulduğu elan edildi. Brest "üçlüyü" keçmiş SSRİ-yə daxil olan respublikaları da bu 

birliyə qoşulmağa dəvət etdi. Orta Asiya respublikaları və Qazaxıstan rəhbərləri Türkmənistanın Aşqabad 

şəhərində görüşüb MDB-yə daxil olmaq niyyətlərini bildirdilər. Dekabrın 21-də Qazaxıstanın Alma-Ata 

şəhərində Brest "üçlüyü", Aşqabad "beşliyi", Ermənistan, Moldova və Azərbaycan rəhbərlərinin görüşü oldu. 

Burada SSRİ mövcudluğunun dayandırılması və bununla əlaqədar problemlərin nizama salınması haqqında 

bəyannamə qəbul edildi. Alma-Ata görüşündə Azərbaycan prezidenti bir sıra müqavilələr imzaladı. Lakin 

Azərbaycan parlamenti onları təsdiq etməkdən imtina etdi. 

Azərbaycan Respublikasında dekabrın 29-da ümumxalq səsverməsi keçirildi. Referendum bülleteninə bir 

sual yazılmışdı: "Siz "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Ali 

Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya Aktına tərəfdarsınızmı?" Səsvermə hüququ olanların 95 faizdən çoxu 

referendumda iştirak etdi. Azərbaycan xalqı yekdilliklə respublikanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxdı. 

1992-ci ilin mayında Milli Məclis Azərbaycan Respublikasının Dövlət himnini (musiqisi Ü. Hacıbəyov, 

sözləri Ə. Cavad), az sonra üçrəngli bayraq, içində alov olan səkkizguşəli ulduz təsvirli Dövlət gerbini təsdiq 

etdi. 

Xalqın iradəsi ilə müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan Respublikası çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət 

göstərməyə başlamışdı. 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini dünya dövlətləri tanıdı. Onu ilk olaraq 1991-ci il noyabrın 9-da 

Türkiyə Respublikası, sonra Rumıniya (11 dekabr 1991-ci il), Pakistan (13 dekabr 1991-ci il), İsveçrə (23 
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dekabr 1991-ci il), İran (25 dekabr 1991-ci il), ABŞ (23 yanvar 1992-ci il), Rusiya (10 aprel 1992-ci il) və başqa 

dövlətlər də tanıdı. 1993-cü ilin əvvəllərində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini artıq 116 dövlət tanıyırdı. 70 

xarici dövlət ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr yaradılmışdı. Azərbaycan Respublikası 14 beynəlxalq 

təşkilata üzv qəbul edilmişdi. O, 1991-ci ilin dekabrında İslam Konfransı Təşkilatına, 1992-ci ilin fevralında 

Türkiyə, İran və Pakistan dövlətlərinin daxil olduğu İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv oldu. Azərbaycan 

Respublikası Ümumavropa təhlükəsizlik və əməkdaşlıq prosesini tənzimləyən Helsinki müqaviləsinin Yekun 

aktına, Yeni Avropa üçün Paris Xartiyasında irəli sürülən prinsiplərə tərəfdar oldu və Avropa Təhlükəsizlik və 

Əməkdaşlıq Müqaviləsinin (ATƏM) tam hüquqlu üzvləri sırasına qəbul edildi. 1992-ci il martın 2-də 

Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatına (BMT-yə) üzv qəbul olundu, bu təşkilatın qəbul və 

təsdiq etdiyi bir çox mühüm beynəlxalq konvensiya və paktlara qoşuldu. 

Azərbaycanın Türkiyə, ABŞ, İran, Almaniya, Fransa, Böyük Britaniya və İrlandiya krallığında və b. 

ölkələrdə səfirlikləri açıldı.  
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Müstəqilliyin ilk illərində daxili siyasi vəziyyət (1991-1993-cü illər) 

 

 Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi. Siyasi hərc-mərclik və hakimiyyət uğrunda mübarizə 

 

Əvvəl sovet, sonralar Rusiya hərbi qüvvələrinin köməyi ilə ermənilər Dağlıq Qarabağda irimiqyaslı hərbi 

əməliyyatlar keçirmiş, bir sıra əlverişli strateji mövqelər tutmuş, azərbaycanlıları buradan qovub çıxarmağa 

başlamışdılar. 1991-ci ilin sentyabrında Yuxarı Qarabağda qeyri-qanuni bir qurum, oyuncaq - Dağlıq Qarabağ 

Respublikası yaradılmışdı. Hətta 1991-ci ildə referendum keçirilmişdi, erməni icması buna tərəfdar çıxmışdı. 

Üzdəniraq, oyuncaq "respublikanın" ali sovetinə seçkilər də keçirilmişdi. Həmin il noyabr ayının 26-da 

Azərbaycan Respublikası DQMV statusunu ləğv etməyə məcbur oldu. 

Beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən, demək olar ki, heç bir müqavimətə rast gəlməyən, Rusiyanın 

himayəsini açıq-aşkar hiss edən ermənilər daha da azğınlaşdılar. 1991-ci ilin axırında Rusiya ilə Ermənistan 

arasında "Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə" bağlandı. 

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il oktyabrın 9-da "Azərbaycanın milli özünümüdafiə 

qüvvələri haqqında" qanun qəbul etmişdi. Bu qüvvələrin ilk hissələri dekabrın 8-də cəbhəyə yola salınmışdı. İlk 

vaxtlar könüllülük prinsipi əsasında qurulmuş, təcrübəli hərbçiləri az olan orduda ciddi nizam-intizam yaratmaq 

mümkün deyildi. Hərbi hissələrə müxtəlif siyasi qüvvələrin təsiri böyük idi. Bəzi ictimai təşkilatların, məsələn 

AXC-nin, hətta ayrı-ayrı şəxslərin hərbi dəstələri vardı. Hərb sənətini mükəmməl bilən komandirlər çatışmırdı. 

Baş qərargahın işi pis qurulmuşdu. Hərbi hissələrə pozuculuqla məşğul olan satqınlar soxula bilmişdi. Güclü 

informasiya axınına yol verilirdi. 

Orduda korrupsiya baş alıb gedirdi. Hərbi hissələrdən silah, sursat, yanacaq oğurlanır, hətta düşmənə 

satılırdı. Fərariliyə qarşı ciddi mübarizə aparılmırdı. 

Noyabrın 19-da 22 rayon və şəhərdə özünümüdafiə batalyonları yaradılması haqqında əmr verildi. Əslində 

bu işə oktyabrda başlanmışdı. Qazax, Ağstafa, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, 

Tovuz, Füzuli, Goranboy, Xanlar, Yevlax, Bərdə, Tərtər, Gədəbəy, Şəmkir rayonlarında, Gəncə və Xocalı 

şəhərlərində ərazi özünümüdafiə qüvvələri yaradıldı. Bu batalyonların tərkibi yerli əhalidən formalaşırdı. Bu 

qüvvələr müvəqqəti hesab olunurdu və sonradan ordu hissələri çağırışçılar hesabına komplektləşdiriləndə 

könüllülər tədricən ehtiyata buraxılacaqdı. Özünümüdafiə batalyonlarının komandirləri, onların müavinləri 

rayonların hərbi komissarları tərəfindən seçilir, icra hakimiyyəti başçılarının razılığı ilə təyin edilir və Müdafiə 

Nazirliyinə təqdim olunurdu. Bu batalyonların komandirləri icra başçılarının müdafiə məsələləri üzrə 

müavinləri idilər. Özünümüdafiə batalyonlarına rəhbərlikdə ikili tabeçilik kimi yolverilməz bir vəziyyət 

yaranmışdı. Respublika prezidenti icra başçıları vasitəsilə ordunu əlində saxlamaq istəyirdi. 

Yuxarı Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan kəndlərinin çoxunda əsasən 1992-ci ilin fevralında yerli 

əhalidən ibarət özünümüdafiə bölmələri təşkil olunmuşdu. Muğanlı, Əmirallar, Malikli, Günəşli, Orta 

Güneypəyə, Malıbəyli, Gülablı, Çərəkdar, Xatənbəyli, Tuğ kəndlərində müstəqil hərbi hissələr yaradılmışdı. 

Sərhəd rayonlarında müdafiə istehkamları, kəşfiyyat və rabitə şəbəkələri qurulması işi də özünümüdafiə 

batalyonlarına tapşırılmışdı. Hərbi vəziyyətin kəskinləşməsi ilə əlaqədar sonralar, 1992-ci ilin fevralında 

Ağcabədi və Beyləqanda da özünümüdafiə batalyonları yaradıldı. Lakin təchizatda, səfərbərlikdə ciddi qüsurlara 

yol verilirdi. Yerli imkanlar hesabına saxlanılan batalyonların silahla, hərbi işə yaxşı bələd olan zabitlərlə təmin 

olunması yarıtmaz vəziyyətdə idi. İkili tabeçilik də onların fəaliyyətinə mənfi təsir göstərirdi. 

Lazımi döyüş qabiliyyəti, təchizatı olmayan və müdafiə taktikası seçməyə məcbur olan bu yerli 

özünümüdafiə qüvvələri xeyli dərəcədə yaxşı silahlanmış və təlim görmüş düşmənə qarşı, təbii ki, döyüşə 

bilmir, tez-tez məğlubiyyətə uğrayırdılar. 

Formal şəkildə ordu bölmələri təşkil olunsa da, onun nə lazımınca silahı və sursatı, nə də ərzaq və geyimi 

vardı. Təlim keçirilmirdi, könüllülük prinsipi həddən ziyadə siyasiləşmiş cəmiyyətdə orduya müxtəlif amallı və 

əqidəli adamların gəlməsinə səbəb olmuşdu. Orduda elə ilk günlərdən xaos yaranmağa başlamışdı. Müxalif 

qüvvələr də silahlı qüvvələr yaradılmasına öz səriştəsiz, populist hərəkətləri ilə mane olurdu. Onların tələbləri 

ilə Parlament silahlı qüvvələri 3 aya yaratmaq üçün vaxt vermişdi. Ə. EIçibəy Prezidentə "Qarabağ problemini 
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həll etmək üçün 20-25 gün" vaxt verilməsini tələb edirdi. Müdafiə Nazirliyini ələ keçirmək istəyən siyasi 

qüvvələr - Rəhim Qazıyev, Etibar Məmmədov, Fəhmin Hacıyev və b. buraya hərbçinin deyil, mülki şəxsin 

rəhbər təyin olunmasını tələb edir, piketlər keçirirdilər. Müdafiə nazirlərinin tez-tez dəyişdiril-məsi ordu 

quruculuğuna ağır zərbələr vururdu. 

1991-ci il oktyabrın 9-da "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri haqqında" qanunun qüvvəyə 

minməsi ilə əlaqədar olaraq hərbi obyektləri, silah və texnikanı inventarlaşdırıb müsadirə etmək tələblərinə 

baxmayaraq, rus hərbçiləri mümkün olan hər bir şeyi respublikadan çıxarmağa, şəxsi adamlara satmağa, məhv 

etməyə çalışırdılar. 

Bu təxribatlardan biri də Səngəçal qəsəbəsindəki aerodromda hərbi vertolyotları yandırmaq cəhdi oldu. 

Razılığın əksinə olaraq, Sitalçay, Kürdəmir və Dəllərdə yerləşən aviasiya hissələrindən təyyarələr aparıldı, hərbi 

aerodrom dağıdıldı, qiymətli hərbi cihazlar məhv edildi. Xəzər Donanması gəmilərində də avadanlığa, yerüstü 

obyektlərin, demək olar ki, hamısına xəsarət yetirilmiş, sökülüb dağıdılmışdı. 

Belə bir şəraitdə erməni hərbi hissələri Rusiya qoşununun köməyi ilə azərbaycanlılar yaşayan kəndlərə 

hücumu genişləndirirdi. Onlar 1992-ci il yanvarın 15-də Kərkicahan, fevralın 10-da Malıbəyli, Quşçular 

kəndlərini ələ keçirdilər. Xocalı və Şuşanın mühasirəsi getdikcə daralırdı. Yeni yaranmağa başlayan Azərbaycan 

ordusunun hissələri, xüsusi təyinatlı milis və özünümüdafiə dəstələrinin müqavimət tədbirləri nizamsızlıq, 

əlaqəsizlik, satqınlıq üzündən baş tutmurdu. Azərbaycan ordusunun Şuşanın mühasirəsini Daşaltı tərəfdən 

yarmaq üçün keçirdiyi əməliyyat da tam uğursuzluqla nəticələndi. Satqın bələdçilər bir taqım əsgər və zirehli 

maşınları minalanmış əraziyə saldılar, ordu böyük tələfat verdi, 33 nəfər həlak oldu, 34 nəfər itkin düşdü, 36 

nəfər yaralandı. 

Fevralın ortalarında düşmən növbəti dəfə Qarabağlı kəndinə güclü hücuma başladı. Qanlı döyüşlərdə kənd 

dəfələrlə əldən-ələ keçdi. Dörd gün davam edən qeyri-bərabər döyüşdən sonra ermənilər kəndi ələ keçirib onun 

92 nəfər müdafiəçisini, 54 sakinini vəhşicəsinə öldürərək silos quyularına atdılar. Qalan əhali əsir götürüldü. 
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Hakimiyyət boşluğunun yaranması 

 

Fevralın sonunda Xocalı faciəsi törədildi. Şəhər uzun müddət mühasirədə olmuş, Respublika rəhbərliyinin 

cinayətkar laqeydliyi üzündən müdafiə işləri lazımınca təşkil edilməmişdi. Xocalı ərazi özünümüdafiə batalyonu 

heç bir zirehli texnika ilə silahlanmamışdı. Ona Şıx briqadası batalyonunun cəmi 20 nəfərdən ibarət minaatanlar 

batareyası kömək edirdi. 

Fevralın 25-də axşam saat 9-da erməni hərbi birləşmələri, Rusiya ordusunun Xankəndindəki 366-cı 

mexanikləşdirilmiş atıcı alayı, xarici ölkələrdən gətirilmiş muzdlu quldurlar uzun müddət mühasirədə olan 

Xocalıya hücum etdilər. İlk zərbə şəhərin yaxınlığındakı hava limanına vuruldu. Şəhərin müdafiəçiləri azsaylı 

və pis silahlanmış olsalar da, mərdliklə vuruşdular. Xüsusi təyinatlı milis dəstələrinin komandiri, milis mayoru 

Əlif Hacıyev döyüşdə xüsusilə fərqləndi. Onun rəhbərlik etdiyi 22 nəfərlik dəstə düşmənin hava limanına güclü 

hücumlarını üç dəfə dəf etdi. Lakin qüvvələr bərabər deyildi. Ə. Hacıyev vəziyyətin çıxılmaz olduğunu görəndə 

hava limanının dispetçer məntəqəsini partladaraq düşmən əlinə keçməsinə imkan vermədi. Sonrakı döyüşlərdə 

igid komandir yaralanıb qəhrəmancasına həlak oldu. Ölümündən sonra ona Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı 

verildi. 

Güclü artilleriya hazırlığından sonra düşmən tankları, zirehli maşınlar şəhərə soxuldu, küçə döyüşləri 

başlandı. Cəsur komandir Tofiq Hüseynovun rəhbərlik etdiyi batalyonun 150-ə qədər döyüşçüsü qat-qat güclü 

olan yağı düşmənlə qəhrəmancasına vuruşdular. Tofiq düşmənlə üç gün, üç gecə son nəfəsinədək döyüşdü, 

yağıları azdırıb onlarca adamın mühasirədən çıxmasına imkan yaratdı. Axırda özü mühasirəyə düşdü. O, 

düşmənin təslim olmaq tələbinə məhəl qoymayıb son gülləni özünə vurdu. Ölümündən sonra ona Azərbaycanın 

Milli Qəhrəmanı adı verildi. Xocalı döyüşündə yüzlərlə adam həlak oldu, yaralandı, əsir götürüldü, şəhər 

yandırıldı. Sağ qalanların bir hissəsi, əsasən qadınlar, qocalar və uşaqlar şəhərin şimal-şərq istiqamətində iki 

yolla Ağdama tərəf qaçmağa başladılar. Qarlı, şaxtalı gecəni ayaqyalın, başıaçıq meşədə keçirən qadınların 

çoxunu don vurdu, yaralıların bir hissəsi tab gətirməyib öldü. Qalanları səhərisi gün Xocalıdan 6-7 km aralı 

Qaraqaya adlı yerdə meşə-dən çıxarkən pusquda durmuş erməni faşistləri tərəfindən gülləbaran edildilər. 

Yüzlərlə köməksiz qadın, qoca, uşaq həlak oldu. Xilas olaraq Abdalı-Gülablı kəndinə getməyə çalışan 

qaçqınları da düşmən mühasirəyə alıb atəşə tutdu. Çoxları əsir götürüldü. Erməni quldur dəstələri yaralılara 

işgəncə verir, meyitləri eybəcər hala salır, baş dərisini soyur, qadın və qızları təhqir edirdilər. 

Xocalı qırğını XX əsrin ən böyük faciələrindən biri oldu. Rusiyanın imperiyapərəst dairələri Azərbaycanda 

öz təsirini saxlamaq üçün təxribatlara rəvac verdi. Lakin uzun müddət düşmən əhatəsində qalmış şəhərə lazımi 

kömək göstərməyən, erməni və rus hərbi birləşmələrinin geniş hücuma hazırlığı haqqında məlumat aldıqdan 

sonra belə əhalini təhlükəsiz yerlərə köçürmək üçün təcili tədbirlər görməyən respublika rəhbərliyi, habelə 

hakimiyyət uğrunda mübarizədə Qarabağ problemin-dən istifadə edib siyasi kapital toplamağa çalışan 

siyasətbazlar da bu faciədə günahkar idilər. Xocalı faciəsi ölkədə siyasi gərginliyi daha da artırdı. Ali Sovetin 

binası qarşısında çoxminli izdihamlı mitinqə toplaşmış xalqın tələbi ilə parlamentin 1992-ci il martın 5-6-da 

keçirilən fövqəladə sessiyasında Mütəllibov istefa verməyə məcbur oldu. 

Hakimiyyətdə boşluq yaranmışdı, onu ələ keçirmək, revanş almaq istəyən qüvvələr siyasi vəziyyəti daha 

da gərginləşdirməyə çalışırdılar. Parlament spikeri Yaqub Məmmədovun prezident səlahiyyətlərini daşıdığı 

dövrdə elan olunmuş prezident seçkiləri bu mübarizəni daha da qızışdırmışdı. 

Səbir kasası dolmuş xalq Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtmasına xilas yolu kimi baxır, Konstitusiyanın 

121-ci maddəsinin prezident seçil-məsi üçün yaş senzi müəyyən edən 2-ci bəndini dəyişməyi tələb edirdi. 

Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu məzmunda minlərlə adamın imzası olan saysız-hesabsız protokollar və 

müraciətlər daxil oldu. Aprelin 25-dən bu tələblə respublikanın hər yerində piketlər, mitinqlər keçirilirdi. 

İctimai bazası zəif olan, lakin cəbhələrdə vəziyyətə əsaslı təsir etmək imkanına malik silahlı dəstələrə 

arxalanan qüvvələr çəkişməsinin növbəti qurbanı Şuşa və Laçın oldu. 

Şuşaya güclü hücum gözlənilirdi. Vəziyyət 1992-ci ilin martında Müdafiə Şurasında müzakirə olunmuşdu. 

Lakin əməli iş, demək olar ki, görülmürdü. Şəhər uzun müddət mühasirədə qalmışdı. Lazımi silah və sursatlarla 
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təmin olunmurdu. Rusların 336-cı polkunun 180 hərbi mütəxəssisinin ağır texnika ilə birlikdə ermənilər tərəfə 

keçməsi məlum idi. Şuşanın müdafiəsində isə cəmi 24 ağır texnika dururdu. Düşünülmüş müdafiə planı yox idi. 

Milis silahlı qüvvələri komandanlığı ilə ordu hissələri komandanlığı arasında tabeçilik münasibətləri 

müəyyənləşdirilməmişdi. 1992-ci ilin martında müdafiə naziri vəzifəsini ələ keçirmiş, Rusiyanın imperiyapərəst 

qüvvələrinin əlində oyuncaq olan Rəhim Qazıyev hakimiyyəti tutmaq, ölkədə hərbi diktatura yaratmaq üçün 

siyasi vəziyyəti daha da gərginləşdirmək məqsədilə burada vahid komandanlıq yaranmasına mane olurdu. 

Bununla yanaşı, ordu zabitlərinin çoxunun hazırlıqsız, nizam-intizamsız olması da uğursuzluqlarda az rol 

oynamamışdı. Hərbi rabitə bərbad vəziyyətdə idi. Hücum ərəfəsində xeyli döyüşçü qısa müddətli məzuniyyətə 

buraxılmışdı. Şuşa batalyonunda ştatda 1500-ə yaxın döyüşçü olduğu halda şəhərdə cəmi 500 döyüşçü vardı. 

Mayın 7-dən 8-ə keçən gecə düşmən şəhəri güclü artilleriya atəşinə tutdu. Bu hücumda düşmənin 80-ə 

yaxın T-72 tankı, 6000-ə yaxın döyüşçüsü iştirak edirdi. Ermənilərin tərəfində xaricdən muzdla tutulmuş 

döyüşçülər də vuruşurdu. 

Qəribə burasıdır ki, ermənilərin hücumundan bir qədər əvvəl Azərbaycana məxsus hərbi texnika Şuşadan 

çıxarılmış, xüsusi milis dəstəsi döyüşçüləri şəhəri tərk etmişdilər. Minalanmış sahələr zərərsizləşdirilmişdi. 

Mayın 9-da səhər saat 5-də şəhər ətrafında olan postların əksəriyyəti artıq tutulmuşdu. Ön mövqelərdə duran 

əsgərlər düşmənə qarşı qəhrəmanlıqla vuruşurdular. Lakin şəhərin müdafiəçilərinə köməklik göstərilmədi. 

Axşama yaxın "köməyə gələn" vertolyot asfalt zavodu yaxın-lığında səhvən öz mövqelərimizi atəşə tutdu, bir 

PDM-i məhv etdi. 

"Qayabaşı" adlanan yerdə mövqe tutan müdafiə batalyonunun əsgərləri son nəfəsədək vuruşdular. 40 nəfər 

şəhid oldu. Mühasirəyə düşüb əlacsız qalmış 38 döyüşçü özünü öldürdü. Digər müdafiə dəstələri axşama qədər 

müqavimət göstərdilər. 30-40 nəfərdən başqa şəhərdə heç kim qalmamışdı. Axşam onlar da müdafiəni 

dayandırmağa məcbur oldular. Şuşa süqut etdi. Döyüşlərdə 155 nəfər şəhid oldu, 167 nəfər yaralandı. 

Şuşanın süqutu, mayın ortalarında milli hərbi hissələrin Laçını tərk etməyə başlaması siyasi vəziyyəti daha 

da gərginləşdirdi. Tərəfdarları eks-prezidenti mayın 14-də parlament sessiyasında yenidən öz vəzifə-sinə 

qaytardılar. A. Mütəllibov dərhal ölkədə fövqəladə vəziyyət tətbiqi haqqında fərman verdi. 

Lakin demokratik qüvvələr parlamentin 14 may tarixli qərarını konstitusiyaya zidd hesab etdilər və onu 

yenidən totalitarizmə qayıdış kimi qiymətləndirdilər. Bakıda AXC-nin qərargahı qarşısında etiraz mitinqi 

başlandı. Rəsmi hökumət isə fövqəladə vəziyyət haqqında qanuna uyğun tədbirlər həyata keçirə bilmədi. AXC-

yə tabe olan hərbi hissələr cəbhə bölgələrindən Bakıya gətirilmişdi. Xalq Cəbhəsi Parlamentə öz qərarını ləğv 

etmək tələbi ilə ultimatum verdi. Ultimatum müddəti qurtarandan sonra mitinqçilər hərbçilərin köməyi ilə Ali 

Sovetin binasına doğru yürüş etdilər. Yürüşün önündə zirehli texnika gedirdi. Silahlılar "Moskva" 

mehmanxanası və Ali Sovet binası üstündəki atəş nöqtələrini susdurdular. Toqquşma nəticəsində bir adam öldü, 

iki nəfər yaralandı. Cəbhə tərəfdar-ları, demək olar ki, müqavimətsiz Parlament binasına daxil oldular. 

Müxalifət qüvvələri respublika teleradio şirkətini, digər mühüm obyektləri, habelə Prezident aparatı 

binasını ələ keçirdilər. Parlamentin 18 may sessiyasında Xalq Cəbhəsi liderlərindən biri olan İsa Qəmbər 

Respublika Ali Sovetinin sədri seçildi. Bu sessiyada parlament səlahiyyətinin Milli Məclisə verilməsi haqqında 

qərar qəbul edildi. 

1992-ci il iyunun 7-də Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə seçkilər keçirildi. Respublikanın 

Prezidenti Azərbaycanın Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy oldu. 
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Siyasi böhranın dərinləşməsi 

 

 Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti ələ keçirməsi bu təşkilatın daxildən parçalanmasını və zəifləməsini daha da 

sürətləndirdi. AXC fəlakətinin əsas səbəbi xalqın rifahı naminə cəmiyyəti yeniləşdirmək yollarını göstərən 

konstruktiv proqramın olmaması, əsa-sən, populistlərə arxalanıb, ağıllı siyasətçiləri, aparıcı ziyalıları özündən 

uzaqlaşdırması idi. 

Bu zaman siyasət səhnəsinə onlarla yeni partiya və hərəkat atılmışdı. Hələ 1991-ci ilin payızında 

"Azərbaycan Qarabağa nicat cəmiyyəti", "Azərbaycan islam partiyası", "Vahid Azərbaycan uğrunda mübarizə 

ittifaqı", "Azərbaycanın Gənc Sosial-Demokratik Təşkilatı", AXC yanında "Gənc Türklər Təşkilatı", 1992-ci 

ilin yayında "Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası", "Türk Dünyası Birliyi Partiyası", "Çağdaş Turan Partiyası" 

yaranmış, həmin ilin payızında "Müsavat" partiyasının bərpa qurultayı keçirilmiş, "Yeni Azərbaycan Partiyası" 

təşkil edilmiş, "Boz Qurd" partiyası fəaliyyətə başlamışdı. 1993-cü ilin yayında "Azərbaycan Demokratik 

İstiqlal", "Azərbaycan Xalqlarının Bərabərliyi" partiyaları təşkil olunmuşdu. 

1993-cü ilin ortalarında respublikada 30-a qədər siyasi partiya, cəmiyyət və hərəkat fəaliyyət göstərirdi. 

Onların arasında xaricdəki soydaşlarla mədəni əlaqələr - "Vətən" cəmiyyəti, Azərbaycan Mədəniyyət Fondu, 

"İnkişaf" assosiasiyası, xüsusən onun Z. Tağıyev adına xeyriyyə fondu, "Bakılı" cəmiyyəti, "Bakı incəsənət 

mərkəzi" və b. seçilirdi. Milli azlıqların ictimai-mədəni-siyasi təşkilatları, o cümlədən "Rus" icması, 

"Sodrujestvo" cəmiyyəti, "Slavyan Mədəniyyət mərkəzi", "Samur" ləzgi milli mərkəzi, "Avar cəmiyyəti", kürd, 

tat, tatar, talış və s. icmaları, habelə müxtəlif dini icmalar formalaşmağa başladı. 

1992-ci ilin fevralında Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası təsis edildi. 

Əhalinin təşkilatlanma tələbinin yüksəldiyi belə bir dövrdə meydana gəlmiş siyasi qüvvələrin marağını 

nəzərə almamaq AXC - Müsavat cütlüyünün ciddi qüsuru idi. 

Xalq Cəbhəsi-Müsavat hakimiyyəti dövründə respublikada siyasi və iqtisadi böhran dərinləşdi. İdarəçilik 

işinə əsasən təcrübəsiz, siyasi cəhətdən qeyri-yetkin adamlar gətirildi. Dövlətçilik dağılmağa başladı. 

Hakimiyyəti ələ keçirənə qədər addımbaşı demokratiyadan dəm vuranlar rəhbərliyi müxtəlif siyasi 

ambisiyalı fərasətsiz siyasətbazlara verməklə güc orqanlarına nəzarəti, demək olar ki, itirmiş, ölkədə 

qanunsuzluq, hərki-hərkilik daha da dərinləşmişdi. Ən təhlükəli hal orduya rəhbərliyin əldən verilməsi idi. 

Rəhim Qazıyev ordudan öz məqsədi üçün istifadə etməyə çalışırdı. Daxili İşlər nazirliyini ələ keçirmiş İsgəndər 

Həmidov öz tərəfdarları hesabına polisin sayını 10 min nəfərdən çox artırmışdı. 

"SSRİ hərbi əmlakının bölüşdürülməsi haqqında" 1992-ci il 15 may tarixli Daşkənd müqaviləsinə əsasən 

4-cü ordunun silahlarının təhvil verilməsi Azərbaycanın ordu təchizatını nisbətən yaxşılaşdırdı. Operativ-faktiki 

işlər aparıldı. Bakı Ali Ümumqoşun (1991, 17 dekabr) və Ali Hərbi Dənizçilik məktəbləri (1992, 3 iyun) 

Müdafiə Nazirliyinə verilmişdi. Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri məktəbi Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər 

məktəbi adlandırıldı. Kiçik hərbi mütəxəssislərin hazırlanması üçün iyunun 1-dən Goran təlim mərkəzi bazası 

ayrıldı. 

Azərbaycan hərbi hava qüvvələri Səngəçalda yerləşən MDB aviasiya hissəsi texniki bazasında yaradıldı. 

Hissənin texnikası hələ 1991-ci ilin sonlarından çıxarılmağa başlamışdı. Lakin burada xidmət edən azərbaycanlı 

zabitlərin sayıqlığı sayəsində hissədə olan 9 Mİ-24 vertolyotunun hamısı respublikada qaldı. Sonra MDB 

ölkələri rəhbərləri müşavirəsinin qərarına əsasən hissənin vertolyotları və texnikası Azərbaycan Müdafiə 

Nazirliyinə verildi. Fevralın 20-də ilk Azərbaycan aviaeskadrilyası təşkil edildi və həmin gün Azərbaycan 

tarixinə hərbi hava qüvvələri günü kimi daxil oldu. 1992-ci ilin iyununda bu eskadrilya əsasında ilk aviapolk 

yaradıldı. 

1992-ci il aprelin 7-də Azərbaycan Respublikası hərbi dəniz qüvvələri qərargahı, mühafizə və təminat 

rotası yaradıldı. 

MDB qoşunları komandanlığı hərbi dəniz qüvvələri Baş qərargahı ilə danışıqlar nəticəsində aprelin 15-də 

"Xəzər donanması qüvvə və vasitələrinin bir hissəsinin Azərbaycan Respublikasına verilməsi şərtləri və 

prinsipləri haqqında protokol" imzalandı. 
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Donanmanın qüvvə və vəsaitinin 25 faizi Azərbaycan Respublikasının ixtiyarına keçdi. İyunun 26-da 

"Bakı" keşikçi gəmisində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı qaldırıldı. 

Lakin respublikada yenə də Müdafiə Nazirliyi strukturuna daxil olmayan müxtəlif müdafiə komitələrinə və 

şuralarına aid çoxlu silahlı dəstələr fəaliyyət göstərirdi. 

Düşmənin himayədarları tərəfindən daha yaxşı silahlandırılmasına, təcrübəli hərbçilərə malik olmasına 

baxmayaraq, Azərbaycanın igid, qeyrətli oğulları qəhrəmancasına döyüşür, ana vətəni son damla qanlarına 

qədər müdafiə edirdilər. 1992-ci ildə yay hərbi əməliyyatları yeni yaranan Azərbaycan Ordusu üçün 

müvəffəqiyyətli oldu. 

Azərbaycan Ordusu xüsusi təyinatlı polis dəstələrinin köməyi ilə vətən torpaqlarının bir hissəsini 

düşməndən təmizləyə bildi. 1992-ci il iyunun 12-də Azərbaycan Ordusu Ağdərədə irimiqyaslı hücuma başladı. 

İyul-avqust aylarında Azərbaycan Ordusunun Tərtər və Ağdam bölgələrinin qəhrəman döyüşçüləri Ağdərə 

rayonunu, demək olar ki, düşməndən təmizlədi. Goranboy bölgəsinin düşmən əlinə keçmiş torpaqları tam azad 

edildi. Avqustun əvvəllərində erməni hərbçiləri Başkənd yaşayış məntəqəsindən qovuldu. 

Avqust ayında Azərbaycan Ordusunun cənub bölmələri də hücuma keçib ermənilərin Xocavənddəki böyük 

silah və sursat anbarını partlatdılar. Hərbi hissələr iki tərəfdən hücum edib düşmən əlinə keçmiş kəndləri azad 

etməyə, Ermənistanla Yuxarı Qarabağ arasındakı "dəhliz"i xeyli daraltmağa müvəffəq olmuşdular. Düşmən 

ciddi müqavimət göstərir, qanlı döyüşlərdə torpaqlar, yaşayış məntəqələri dəfələrlə əldən-ələ keçirdi. 

Azərbaycan Ordusu hərbi hissələrini Yuxarı Qarabağı erməni quldurlarından təmizləmək əməliyyatından 

yayındırmaq üçün Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının sərhəd bölgələrinə etdiyi güclü 

hücumlar da müvəffəqiyyətlə dəf olunurdu. 

Müstəqil daxili və xarici siyasət yeridən Azərbaycan Respublikasına təzyiq göstərib onu MDB-yə qoşmaq, 

ordularını yenidən Azərbaycana yeritmək üçün Rusiya artıq açıqca erməni tərəfini dəstəkləməyə başlamışdı. 

İmperiyapərəst dairələrin əlaltıları olan müdafiə naziri Rəhim Qazıyev və guya onu neytrallaşdırmaq üçün 

prezidentin korpus koman-diri və Qarabağda səlahiyyətli nümayəndə təyin etdiyi, "Milli Qəhrəman" adı verdiyi 

Surət Hüseynov, hərəsi bir tərəfdən, cəbhədə təxribat işini gücləndirdilər, ordunun müvəffəqiyyətlə gedən 

əməliyyatları dayandırıldı. Geriləmə başladı. Sentyabrın əvvəllərində Ağdam cəbhəsində böyük strateji 

əhəmiyyəti olan Abdal-Gülablı, Paprəvənd, Çinli, Yeddixırman yüksəklikləri xəyanət nəticəsində itirildi. Ordu 

quruculuğuna operativ rəhbərlik etmək üçün 1992-ci ilin sentyabrında Müdafiə Nazirliyində yaradılmış Hərbi 

Şura da vəziyyəti nizamlaya bilmirdi. 

Ermənistanın silahlı qüvvələri 1992-ci il dekabrın 10-da Azərbaycanın Qubadlı və Zəngilan rayonlarına 

soxulub bir neçə kəndi ələ keçirdi və yandırdı. Eyni zamanda düşmən Tovuz və Gədəbəy istiqamətində hücum 

etdi. Azərbaycan Ordusu və polis qoşunları onu geri oturda bildi. Cavab olaraq Ermənistan ərazisindəki hərbi 

bazalar atəşə tutuldu. 

Lakin düşmən öz himayədarlarının hərbi köməyi ilə yenidən güclü hücuma keçdi. 1993-cü il fevralın 5-ə 

keçən gecə Yuxarı Qarabağda Ermənistan ekspedisiya korpusu Rusiyanın 7-ci ordusu 128-ci motoatıcı alayının 

və muzdla tutulmuş əsgərlərin, əsasən, kazakların iştirakı ilə Ağdərə bölgəsinə hücuma başladı. Ağdam 

bölgəsinin Şelli və Erki isti-qaməti güclü atəşə tutuldu. Canyataq və Gülyataq kəndlərinə düşmən həmləsi 

gücləndi. Bir az əvvəl Rusiya açıq şəkildə ultimativ formada Azərbaycana bildirmişdi ki, o, ya rus qoşununun 

köməyindən istifadə edib MDB-yə üzv olmalı, ya da yalnız öz ordusuna arxalanmalıdır. Azərbaycan dövləti bu 

təklifdən imtina etdi. Qəsbkarlar martın 10-dək Ağdərə bölgəsinin Ağdərə şəhərinə qədər bir çox yaşayış 

məntəqələrini ələ keçirdilər. Martın axırlarında düşmən həm Ermənistan, həm də Ağdərə tərəfdən Kəlbəcəri 

güclü atəşə tutdu. Rayonun müdafiəsi təşkil edilməmişdi, əksinə, hərbi bölmə və texnikanın bir hissəsi rayondan 

çıxarılmışdı. Bu, bir tərəfdən, satqın ordu rəhbərlərinin, ilk növbədə Surət Hüseynovun Rusiya imperiyapərəst 

qüvvələrinə nökərçilik etməsi, başqa tərəfdən, respublika rəhbərliyinin Kəlbəcərə açıq-aşkar Ermənistan 

ərazisindən hücum ediləcəyinə inanmamağının nəticəsi idi. Çünki Ermənistan Azərbaycana qarşı müharibə 

aparsa da, aşkar şəkildə bunu etiraf etmir, müharibənin guya Dağlıq Qarabağ yaraqlıları tərəfindən aparıldığını 

iddia edirdi. Bu addım Ermənistanın bilavasitə işğalçı olduğunu sübuta yetirirdi. Lakin böyük dövlətlərin 
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hadisələrə birtərəfli, subyektiv münasibəti və ermənilərin dünya ictimaiyyətini aldatmaq, azdırmaq sahəsində 

"uğurları" o həddə çatdı ki, Ermənistan açıq-aşkar işğalçılıq addımı atmaqdan da çəkinmədi. 

Aprelin 3-də Kəlbəcər düşmənin tərəfindən işğal olundu. Azərbaycan silahlı qüvvələri geri çəkilərkən 

respublika rəhbərliyinin laqeydliyi üzün-dən əhalinin hamısını bölgədən vaxtında çıxarmaq mümkün olmadı. 15 

min nəfərə qədər sakin erməni faşistlərinin əlinə keçdi. Ermənilər işləyə bilməyən qocaları, uşaqları yerindəcə 

güllələyirdilər. Evlər, müəssisələr, təsərrüfatlar qarət edilir, mal-qara sürülüb aparılırdı. 

AXC-Müsavat iqtidarı, əvvəlki iqtidar kimi, səriştəsiz xarici siyasəti ilə Azərbaycanın beynəlxalq 

mövqelərini daha da zəiflətdi. Doğrudur, Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin iyununda Qara Dəniz Hövzəsi 

İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin təsisçilərindən biri olmuş, 1992-ci ilin iyulunda 1975-ci il Helsinki Yekun 

Aktına, 1992-ci il Helsinki sənədinə qoşulmuşdu. 1992-ci ilin yazında ATƏM-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsini 

həll etmək üçün Minsk qrupu təşkil edilmişdi. Mövcud iqtidar isə bu geosiyasi məkanda və respublikanın 

sərvətlərində marağı olan bütün xarici siyasi qüvvələri nəzərə alıb, qarşılıqlı şəkildə neytrallaşdırmaq əvəzinə 

məsuliyyətsiz bəyanatlar verir, qonşu dövlətlərlə münasibətləri daha da kəskinləşdirirdi. Azərbaycan 

Respublikası Rusiya kəşfiyyatçılarının və hərbi diplomatlarının əlində oyuncağa çevrilmişdi. Azərbaycanı 

Ermənistanı blokadaya salmaqda günahlandıran ABŞ konqresi 1992-ci ilin oktyabrında "Azadlığı müdafiə 

aktı"na 907 saylı əlavə ilə Azərbaycana dövlət səviyyəsində yardım göstərilməsinə ciddi məhdudiyyətlər qoydu. 

Bu hadisələr iqtidarı tam nüfuzdan saldı. 
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Vətəndaş müharibəsi vəziyyəti. Qurtuluş hərəkatının başlanması 

 

Xalq bütün ümidini iqtidarın hər vəchlə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışdığı Naxçıvan MR Ali 

Məclisinin sədri, dünyada ağıllı və tədbirli bir siyasətçi kimi tanınmış Heydər Əliyevə bağlamışdı. 

Fəaliyyətinin ilk dövründə xalqın azadlıq mübarizəsində iştirak edən AXC Heydər Əliyev tərəfindən 

dəstəklənirdi. Lakin hakimiyyəti ələ keçi-rəndən sonra AXC bu böyük şəxsiyyətin xalq içərisindəki nüfuzundan 

qorxaraq, ona qarşı mübarizəyə başladı. 

1992-ci ilin iyunundan Naxçıvan MR-ə elektrik enerjisi verilməsi dayandırıldı, iyul ayından da buraya 

qatarların hərəkəti kəsildi, Naxçıvan MR blokada vəziyyətinə düşdü. 

Heydər Əliyev çox ağır bir şəraitdə Naxçıvan MR-i müvəffəqiyyətlə idarə edirdi. 1992-ci ilin mart ayında 

S. Dəmirəl ilə görüşüb danışıqlar apardı. Türkiyə Naxçıvana ərzaq, toxum, lazımi avadanlıq göndərdi. Naxçıvan 

MR Türkiyə elektrik şəbəkəsinə qoşuldu. 1992-ci il mayın 28-də Naxçıvan ilə Türkiyə arasında Sədərək-Dilucu 

"Ümid" körpüsü açıldı. 1992-ci ilin avqustunda Heydər Əliyev İran İslam Respublikasının prezidenti ilə 

görüşüb Naxçıvanın ehtiyaclarının ödənilməsi ilə bağlı razılaşmalar əldə etdi. Naxçıvanı İranla birləşdirən yeni 

körpü açıldı. Naxçıvana İrandan elektrik enerjisi verildi. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Muxtar Respublikada dövlət quruculuğu, hakimiyyət və idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm işlər görüldü. Mövcud siyasi böhran aradan qaldırıldı. İqtisadi islahatlar 

keçirildi, sahibkarlığın inkişafı üçün müəyyən şərait yaradıldı. Hərbi quruculuq məsələlərinə xüsusi diqqət 

yetirildi. Keçmiş sovet ordusunun bu ərazidəki bütün silahları və texnikası alınıb Milli Ordu hissələrinə verildi. 

Heydər Əliyevin müstəqil, tarazlı və cəsarətli siyasət yeritməsi bütün Azərbaycan xalqının diqqətini cəlb 

edir, ona ümidləri artırırdı. İqtidar isə onun siyasətini separatçılıq kimi qiymətləndirir və Naxçıvan MR-də 

hakimiyyət çevrilişi etməyə, qeyri-demokratik yolla Xalq Cəbhəsini hakimiyyətə gətirməyə cəhd edirdi. 1992-ci 

il oktyabrın 24-də Xalq Cəbhəsi yerli qurumlarına məxsus silahlı dəstələr Daxili İşlər Nazirliyi binasını, 

televiziya studiyasını ələ keçirdi. Qiyamçılar televiziya ilə xalqa müraciət edib mövcud hakimiyyət əleyhinə 

bəyanatlar verdilər. Lakin naxçıvanlılar onları müdafiə etmədilər. Əhalinin böyük əksəriyyəti Heydər Əliyevin 

çağırışı ilə ayağa qalxdı. Silahlılar dövlət idarələrindən qovulub çıxarıldı. Naxçıvan MR Ali Məclisinin sessiyası 

iqtidarın bu respublikanın statusunu ləğv etmək kimi məsuliyyətsiz cəhdini də rədd etdi. 

Xalq xilas yolunu Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyində gördüyü halda iqtidarda olan və olmayan Xalq 

Cəbhəsi üzvləri, habelə hakimiyyəti itirmiş qüvvələr və onların əlaltıları arasında didişmə, satqınlıq, xəyanət 

yolu ilə, hətta Azərbaycanın müstəqilliyi bahasına hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdləri baş alıb gedirdi. Güc 

orqanlarına nəzarəti ələ almaq üçün Rəhim Qazıyev və Surət Hüseynovun orduya, İsgəndər Həmidovun Daxili 

İşlər Nazirliyinə rəhbərlikdən uzaqlaşdırılması siyasi gərginliyi daha da artırdı. Müxalifət-iqtidar qarşıdurması 

siyasiləşmiş orduya, cəbhədəki vəziyyətə xüsusən mənfi təsir edirdi. 

Gəncədə 1993-cü il iyun qiyamı vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Burada hökumətə tabe olmayan bir qrup 

zabit "hərbi birlik" yaratmışdı. Onlara Surət Hüseynov rəhbərlik edirdi. 709 saylı hərbi hissə Müdafiə 

Nazirliyinə tabe olmurdu. İqtidar hərbi müxalifətin öhdəsindən gələ bilmirdi. 

Parçalanma prosesi başlanmışdı. Bu vaxt Əlikram Hümbətov ona tabe olan silahlı qüvvələrdən istifadə 

edib cənub rayonlarında hakimiyyəti ələ almağa, "respublika" yaratmağa çalışırdı. "Ləzgistan dövləti" qurmaq 

xülyasında olan separatçı "Sadval" təşkilatının silahlı quldurları şimal-şərq bölgəsində təxribatlar törədirdi. 

İyunun 4-də səhər hərbi qiyamı yatırmaq üçün hökumət Gəncəyə 3 minədək canlı qüvvə, güclü hərbi 

texnika yeritdi. İki qardaş üz-üzə dayandı. 709 saylı hərbi hissənin kazarmaları dağıdıldı, hərbi təyyarələr 

havaya qalxıb hava limanını darmadağın etdi. Lakin qiyamçılar daha fəal hərəkət etdilər, onlar qan tökmək 

istəməyən qvardiyaçıları şəhərdən çıxarmaq adı altında avtobusa doldurub güllələdilər. Qırğında 35 nəfər həlak 

oldu, 135 nəfər yaralandı. 1200 döyüşçü, habelə respublika prokuroru girov götürüldü. Hökumət qüvvələri 

məğlub edildi. Qiyamçı hərbi hissələr Bakıya doğru yeriməyə, prezidentin və hökumətin istefaya get-məsini 

tələb etməyə başladılar və müqavimətə rast gəlmədən paytaxta yaxınlaşdılar. İyunun 14-də Navahı yaxınlığında 

ordular üz-üzə dayandı. Danışıqlar nəticəsində qiyamçıları Lökbatan yaxınlığında və Şamaxı yolunun 75 
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kilometrliyində saxlamaq mümkün oldu. Yaranmış vəziyyətlə əlaqədar parlamentin sədri, baş nazir, üç güc 

nazirliyinin rəhbərləri istefaya getməyə məcbur oldular. 

Ölkənin qabaqcıl adamları, ziyalılar, sadə əməkçilər böyük fəlakətin yaxınlaşdığını hiss edirdilər. 

Respublikanın müstəqilliyini əlindən almaq istəyən nüfuzlu imperiyapərəst qüvvələr, onların yerli əlaltıları 

iqtidarın fərasətsizliyindən məharətlə istifadə edir ölkəni parçalamağa, vətəndaş müharibəsi törətməyə 

çalışırdılar. Bununla yanaşı xalqın sağlam qüvvələrinə arxalanan Qurtuluş hərəkatı meydana gəlir və sürətlə 

genişlənirdi. Bu hərəkat zamanın böyük siyasətçisi Heydər Əliyevin ətrafında toplaşırdı. Xal-qın 

nümayəndələri, qabaqcıl ziyalılar dəfələrlə Naxçıvana gedib onun yenidən böyük siyasətə qayıtmasını xahiş 

etmişdilər. 1992-ci il oktyabrın 16-da Azərbaycanın 91 nəfər nüfuzlu ziyalısı - alimlər, müəllimlər, jurnalistlər, 

hüquqşünaslar, həkimlər, əmək adamları, siyasətçilər "Səs" qəzeti vasitəsilə Heydər Əliyevə Qurtuluş hərəkatına 

rəhbərlik etməsi barədə rəsmi müraciət etdi. Yeni Azərbaycan uğrunda siyasi hərəkat genişlənirdi. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) 

təşkil edildi. Yeni Azərbaycan Partiya-sının bəyanatında (21 noyabr 1992-ci il) qeyd olunurdu ki, bu partiyanın 

başlıca proqram məqsədi dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyü, sivilizasiyalı demokratik 

hüquqi dövlət, əmin-amanlıq və ictimai həmrəylik, sabit və sosial yönümlü iqtisadiyyat yaratmaqdan, geniş 

demokratik islahatlar uğrunda mübarizə aparmaqdan ibarətdir. 

Heydər Əliyev Azərbaycanda yenidən böyük siyasətə qayıtmaq təkliflərini qəbul etməsə də, müdrik 

məsləhətləri ilə xalqı yaxınlaşan böyük fəlakətdən qurtarmaq üçün iqtidara, siyasətçilərə düzgün yol göstərməyə 

çalışırdı. 

AXC-Müsavat iqtidarı uzun müddət bu məsləhətlərə məhəl qoymayıb öz yarıtmaz fəaliyyəti ilə ölkəni 

parçalanmaq həddinə çatdırdı. Vətəndaş müharibəsi üçün zəmin yarandı. Başlanmış bu təhlükəli proseslərin 

qarşısını ala bilmədiyini dərk edən iqtidar son anda kömək üçün Heydər Əliyevə müraciət etdi. 

Azərbaycanın görkəmli oğlu, böyük vətənpərvər Heydər Əliyev xalqın bu ağır günündə, şübhəsiz, 

kənardan baxa bilməzdi. O, xalqın və respublikanın hakim dairələrinin təkidli dəvətini qəbul edib iyunun 9-da 

Bakıya gəldi. Bütün Azərbaycan xalqı bu gəlişi böyük ümid və sevinclə qarşıladı. 

Heydər Əliyev Azərbaycanda vətəndaş müharibəsini dayandırmaq üçün siyasi manevrlər etdi. Gəncədə 

danışıqlar aparmaqla hərbi müxalifəti neytrallaşdırdı. 

1993-cü il iyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Bu gün 

tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu. Xalqın tələbi ilə Milli Məclis 1997-ci ilin iyununda bu günü 

bayram elan etdi. 

Öz siyasi bacarıqsızlığı ilə ölkəni vətəndaş müharibəsi, ictimai-siyasi pərakəndəlik vəziyyətinə gətirib 

çıxarmış AXC-Müsavat komandası Heydər Əliyevə bu mürəkkəb problemləri aradan qaldırmaqda köməkçi 

olmaqdansa, müxalifətə keçdi: bəziləri qaçıb gizləndi, bəziləri fəaliyyətini "dondurdu". 

İyunun 17-dən 18-ə keçən gecə Prezident Əbülfəz Elçibəy Bakını gizlicə tərk edib Naxçıvan MR-ə, 

doğulduğu Kələki kəndinə getdi. Ona dəfələrlə geri qayıdıb ölkəyə rəhbərlik etmək təklif olunsa da, hər dəfə, 

faktiki olaraq rədd cavabı alındı. Milli Məclis iyunun 23-də prezident səlahiyyətlərini Ali Sovetin sədri Heydər 

Əliyevə həvalə etdi. 
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Vətəndaş müharibəsinin və ölkəni parçalamaq cəhdlərinin dəf olunması 

 

Başlanmış vətəndaş müharibəsini dayandırmaq, müxalif tərəflər arasında anlaşma yaratmaq məqsədilə 

siyasi idarəçilik bacarığı olma-yan, xarici dövlətin xüsusi orqanlarının və revanş almaq istəyən qüvvələrin 

əlində oyuncağa çevrilmiş, lakin real silahlı gücə malik olan Surət Hüseynovu öz sayıq nəzarəti altında 

saxlamaq məqsədilə Heydər Əliyev onu baş nazir vəzifəsinə təyin etdi. Güc nazirliklərinə rəhbərlik də ona 

tapşırıldı. Belə yüksək vəzifələr tutsa da, Heydər Əliyev iqtidarında öz məqsədinə nail ola bilməyəcəyini dərk 

edən Surət Hüseynov qərargahı Gəncədə yerləşən Səhra-Cəbhə İdarəsi yaratdı, burada sabiq müdafiə naziri 

Rəhim Qazıyev, iyunun 15-də Lənkəranda hərbi hissələrin köməyi ilə hakimiyyəti devirmiş Əlikram 

Hümbətovla birlikdə cəbhədə vəziyyəti daha da ağırlaşdırmaq, cəmiyyətdə siyasi çaxnaşma yaratmaq, dövlət 

başçısını hakimiyyətdən əl çəkməyə məcbur etmək və Ayaz Mütəllibovu yenidən hakimiyyətə qaytarmaq 

planları hazırladı və həyata keçirməyə başladı. S. Hüseynov Gəncədə bəyanat verib bildirdi ki, o, "xalqın və 

dövlətin taleyinin həll edilməsi məsələsini" öz üzərinə götürür. Ə. Hümbətov bu bəyanatı alqışladı. Vəziyyəti 

sivil qaydada nizama salmaq istəyən Heydər Əliyevlə görüşündə öz imkanlarını düzgün qiymətləndirməyib 

şişirdən, səlahiyyəti xalqdan deyil, bir dəstə silahlı quldurdan almış, "səlahiyyətim avtomatımdır" deyən Ə. 

Hümbətov davakar-ultimativ iddialar irəli sürdü. 

Avqustun 7-də cənub bölgəsində üzdəniraq "Talış Muğan Respublikası" ("TMR") yaradıldığı elan olundu. 

"Hökumət" təşkil edildi. Rusiya, İran və Belarus dövlətlərinə, BMT-yə müraciət edib bu qondarma qurumu 

tanımağı xahiş etdilər. Təbii ki, cavab alınmadı. 

Yerlərdə baş vermiş kortəbii mitinqlərdə əhali Hümbətovun quldur dəstəsinin ləğv edilməsini, qondarma 

"TMR"-i tanımadıqlarını bəyan edirdi. Heydər Əliyev xalqın dəstəyinə arxalanaraq, problemin dinc vasitələrlə 

həllinə üstünlük verdi. Avqustun 13-də o, həmin bölgədən olan xalq deputatları, ziyalılar, ağsaqqallarla görüşdü. 

Onlar hümbətovçuluğa qarşı qəti tədbirlər görülməsini tələb etdilər. Avqustun 17-də Milli Məclis Lənkəran 

hadisələrinə siyasi qiymət verdi, onu Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı olan qüvvələrin siyasi oyunu kimi ifşa 

etdi. S. Hüseynov avqustun 18-19-da Gəncədə Ə. Hümbətovu dost kimi qəbul edib möhkəm dayanmağı 

məsləhət bildiyi vaxt cənub rayonları əhalisinin etiraz hərəkatı genişlənib avqustun 21-23-də elə miqyas aldı ki, 

Ə. Hümbətov qaç-malı oldu. Üzdəniraq "TMR" ləğv edildi. 

Xalq öz rəhbəri Heydər Əliyevin ətrafında daha sıx birləşməyə başladı. Milli Məclisin qərarı ilə 1993-cü il 

avqustun 29-da Prezident Əbülfəz Elçibəyə etimad haqqında referendum keçirildi. Referendumda iştirak 

edənlərin 97,5 faizi prezidentə etimadsızlıq göstərdilər. 

1993-cü il oktyabrın 3-də Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevi alternativ əsasda səs çoxluğu ilə Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti seçdi. Bu seçkilər bütün Azərbaycan xalqının Heydər Əliyevə böyük ümidlər 

bəslədiyini, inandığını bir daha nümayiş etdirdi. Prezident Heydər Əliyev and-içmə mərasimindəki nitqində elan 

etdi: "Dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, müstəqil dövlət quruluşu yaratmaq, dövlət atributlarını yarat-

maq və inkişaf etdirmək, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü, tam suverenliyini təmin etmək, 

ölkəmizi müharibə şəraitindən çıxarmaq, respublikanın vətəndaşlarının rifahını yaxşılaşdırmaq, onların 

yaşaması üçün lazımi şərait yaratmaq - bu vəzifələr mənim Prezident fəaliyyətimdə əsas istiqamətlər olacaqdır 

və mən bunların həyata keçirilməsinə çalışa-cağam". Heydər Əliyev prezident kimi Azərbaycan Respublikasının 

dövlət müstəqilliyini qorumaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək, ölkənin bazar iqtisadiyyatı yolu ilə tərəqqisinə 

şərait yaratmaq, erməni təcavüzkarlarına qarşı xalqın ədalətli müharibəsini sülh vasitələri ilə başa çatdırmaq, 

respublikanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün yorulmaq bilmədən çalışdı. 

Azərbaycan dövlətçiliyinin bərpa və inkişaf etdirilməsinə, ictimai-siyasi sabitliyin, ərazi bütövlüyünün 

təmin olunması kimi mürəkkəb işə dövlət intizamının, qanunçuluğun, hüquq-mühafizə orqanlarının, ordunun 

möhkəmləndirilməsindən başlandı. 

 

(Mənbə: Azərbaycan Respublikası (1991-2001). Bakı, 2001, səh. 37-82) 
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Dövlət quruculuğunun yeni mərhələsi 

 

1991-ci ildə totalitar sovet rejiminin buxovlarından azad olan Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət 

quruculuğu yoluna qədəm qoydu. Öz tarixinin yeni səhifəsini açan respublikamız kommunist ideologiyasından 

və siyasi-iqtisadi sistemindən qətiyyətlə imtina edərək, milli və ümumbəşəri dəyərlərə söykənən demokratik, 

hüquqi və dünyəvi dövlət yaratmaq arzularını reallaşdırmaq istiqamətində addımlar atmağa başladı. 

Qanunun aliliyinə və cəmiyyətin bütün üzvlərinin firavan həyatına, azad və sərbəst fəaliyyətinə təminat 

verən vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsini özünün əsas məqsədlərindən biri kimi bəyan edən Azərbaycan 

xalqı 1995-ci ildə qəbul etdiyi Konstitusiyada həmin prinsipləri qanunvericilik yolu ilə təsbit etdi. 

İnsanların ictimai-siyasi şüur və özünüdərkinin yetkinləşməsi sayə-sində cəmiyyətdəki ictimai-siyasi və 

sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində vətəndaşların müxtəlif təbəqələrini və kateqoriyalarmı təmsil edən 

ictimai qurumların fəal rol oynaması dövlətin və insanlar toplumunun daha yüksək inkişaf səviyyəsini təşkil 

edən vətəndaş cəmiyyətini səciyyələndirən əsas amillərdəndir. Cəmiyyətin problemlərinin həlli sahəsində 

ictimai qurumların tədricən daha çox funksiyanı mənimsəməsi ilə dövlət orqanlarının fəaliyyətində daha çox 

siyasətin müəyyənləşdirilməsi və nəzarət funksiyaları üstün yer tutur. 

Yalnız yetkin cəmiyyət və güclü dövlət öz vətəndaşlarının hüquqlarının gerçəkləşməsinə, insanların rifah 

halının yüksəlməsinə, hüquq və azadlıqlarının qorunmasına təminat verə bilər. Azərbaycanın siyasi müstəqillik 

əldə etməsi və demokratik dövlət quruculuğu yoluna qədəm qoyması bu istiqamətdə əməli addımlar atmaq üçün 

geniş perspektivlər açdı. Azərbaycan Respublikası öz Konstitusiyasında irqindən, milliyyətindən, dinin-dən, 

dilindən, cinsindən, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqeyindən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, 

həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşların hüquq 

və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat vermişdir. Bu isə ölkəmizdə demokratik dövlət quruculuğu və vətəndaş 

cəmiyyətinin bərqərar olması ilə üzvi surətdə bağlıdır. 

Azərbaycanda demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu prosesi müstəqilliyin ilk günlərindən müxtəlif 

problemlərin və maneələrin aradan qaldırılması ilə müşayiət olunub. Respublikamız bu yolda totalitar sovet 

rejimindən miras qalmış ictimai-siyasi problemlərin ağır nəticələrini, erməni separatizmi və Ermənistanın 

Azərbaycana hərbi təcavüzünün vurduğu yaraları, kəskin daxili-siyasi qarşıdurma və vətəndaş müharibəsi 

təhlükəsini, dövlət çevrilişi cəhdlərini və digər ağır siyasi, sosial-iqtisadi problemləri və onların doğurduğu 

nəticələri aradan qaldırmaq məcburiyyətində qaldı. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra ilk illərdə Azərbaycanın zəngin iqtisadi və mənəvi-intellektual 

potensialından istifadə etməklə, onun siyasi-iqtisadi və strateji mənafelərinə uyğun olan müstəqil dövlətçiliyinin 

möhkəmləndirilməsi üçün geniş perspektivlər açılsa da, ölkənin hakimiyyət strukturlarının və müxalif siyasi 

qüvvələrinin yaranmış vəziyyəti düzgün qiymətləndirməməsi, əlverişli imkanlardan səmərəli istifadə etməməsi, 

ümummilli mənafelərin ayrı-ayrı qrupların cılız iddialarına qurban verilməsi daxili ictimai-siyasi vəziyyəti 

gərginləşdirdi, ölkənin beynəlxalq mövqelərini zəiflətdi və beləliklə də gənc suveren dövlətin inkişafına ciddi 

zərbə vurdu. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün getdikcə daha mütəşəkkil xarakter aldığı dövrdə 

respublikamızda müxtəlif siyasi qruplaşmalara məxsus qanunsuz silahlı dəstələrin yaradılması, hakimiyyət 

çəkişmələrinin vüsət alması ölkəni qeyri-sabit ictimai-siyasi duruma, anarxiya girdabına sürükləyərək, siyasi və 

iqtisadi böhranın dərinləş-məsinə, torpaqlarımızın bir-birinin ardınca erməni qəsbkarları tərəfindən işğal 

olunmasına rəvac verdi. 1991-1992-ci illərdə hökm sürən hərc-mərclik, respublika rəhbərliyinin səbatsız siyasəti 

və şəxsi iddialarını gerçəkləşdirməyə səy göstərən siyasi qüvvələrin pozuculuq fəaliyyəti sayəsində bir-birini 

əvəz edən hakimiyyət dəyişiklikləri müstəqillik yolunda kövrək addımlarını atan gənc dövlətin siyasi və iqtisadi 

dayaqlarını sarsı-daraq, ölkədə gərgin sosial-psixoloji vəziyyət yaratdı. 

1992-ci ilin mayında hakimiyyətə gəlmiş AXC-Müsavat nümayəndələri Azərbaycanda yaranmış böhranlı 

vəziyyətin nəinki qarşısını almadılar, hətta həyata keçirdikləri səriştəsiz siyasət nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının, 

uzun onilliklər ərzində yaranmış intellektual və mədəni sərvətlərin, idarəçilik potensialının talan edilməsinə, 

milli və vətəndaş qarşıdurmasının güclənməsinə rəvac verdilər. Həmin dövrdə respublikamızın hərbi-siyasi və 
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iqtisadi vəziyyətinin ağırlaşması, siyasi hakimiyyət strukturlarının tamamilə nüfuzdan düşməsi ölkəni bürümüş 

ictimai-siyasi və iqtisadi böhranın son həddə çatmasına səbəb oldu. 

1993-cü ilin yayında Azərbaycan vətəndaş müharibəsi həddinə çataraq, parçalanma və məhvolma təhlükəsi 

ilə üz-üzə qaldı. AXC-Müsavat hakimiyyəti özünün bir illik idarəçiliyi müddətində Azərbaycanın müstəqil 

dövlətçiliyinə ağır zərbələr vurdu, ölkəni dövlət böhranı vəziyyətinə gətirdi və həlledici məsuliyyət məqamında 

taleyin hökmünə buraxaraq, onun mövcudluğunu şübhə altında qoydu. 

Beləliklə, 1991-1993-cü illər Azərbaycanın müstəqil inkişafı tarixində ictimai-siyasi durumun daha da 

kəskinləşməsi, müstəqil dövlətçiliyi süquta sürükləyən neqativ təzahürlərin meydana çıxması və təhlükəli 

xarakter alması dövrü kimi səciyyələndirilə bilər. 

1993-cü ilin iyun ayında respublikamızda yaranmış böhranlı vəziyyətin dəf olunması yolunu xalqın geniş 

təbəqələri dövrün görkəmli siyasi xadimi, zəngin dövlətçilik təcrübəsinə malik parlaq şəxsiyyət Heydər 

Əliyevin respublikanın siyasi rəhbərliyinə qaytarılmasında görürdü. Xalqın bütün təbəqələrinin, xüsusən 

qabaqcıl ziyalıların təkidli tələbi ilə Heydər Əliyev Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinə qayıtmağa razılıq verdi. 

Böyük səylər nəticəsində qısa bir zamanda ölkədə hakimiyyət boşluğu aradan götürüldü, Azərbaycanın 

dövlətçiliyinə, ərazi bütövlüyünə qəsd edən separatçı qüvvələr, cinayətkar ünsürlər zərərsizləşdirildi, dövlət 

aparatı ilə xalqın birliyi təmin olundu. 

Gəncədəki gərginlik ocağının iyul ayında söndürülməsi ilə ölkədəki ictimai-siyasi böhranın aradan 

qaldırılması yolunda mühüm addım atıldı. Əlikram Hümbətovun respublikanın cənub bölgəsində vəziyyətin 

gərginləşməsinə səbəb olmuş cinayətkar hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər həyata 

keçirildi. Avqustun 23-də Heydər Əliyevin Azərbaycan televiziyası ilə xalqa müraciəti ictimaiyyətin səfərbər 

olunmasında mühüm rol oynadı. Separatçı qüvvələr xalqın təzyiqi altında qaçıb dağılmağa məcbur oldular. 

Beləliklə, xalqın geniş təbəqələrinin arzularını ifadə edən və onların qətiyyətli dəstəyinə söykənən Heydər 

Əliyevin ardıcıl səyləri pozucu qüvvələrin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və dövlət müstəqilliyinə qarşı 

yönəlmiş fəaliyyətinin qarşısını almağa imkan verdi. Respublikamız onun başı üzərini almış qanlı vətəndaş 

qarşıdurmasından və parçalanıb məhv olmaq təhlükəsindən xilas oldu. 

Ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi, mənəvi-psixoloji vəziyyətin sağlamlaşdırılması yolunda 

həyata keçirilən tədbirlər sırasında Prezident Heydər Əliyevin 1993-cü il noyabrın 17-də respublikamızda 

fəaliyyət göstərən siyasi partiya və ictimai təşkilatların rəhbərləri ilə keçirdiyi görüş mühüm yer tutur. Görüşdə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları, cəbhə bölgəsində yaranmış vəziyyət ətraflı 

müzakirə edildi. Bu görüş Heydər Əliyev hakimiyyətinin Azərbaycanın ümummilli problemlərinin həlli yolunda 

ölkənin bütün siyasi qüvvələri ilə səmərəli dialoqun aparılmasına və vətəndaş həmrəyliyinin əldə olunmasına 

hazırlığını nümayiş etdirən siyasi iradənin təzahürü idi. 

Bu dövrdə Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri ölkənin ərazi bütövlüyünə 

və müstəqilliyinə ağır zərbə vuran, daxili ictimai-siyasi vəziyyəti gərginləşdirən bir faktor kimi Ermənistanın 

təcavüzünün dəf edilməsi və onun vurduğu ağır sosial-iqtisadi və mənəvi yaraları aradan qaldırmaqdan ibarət 

idi. Azərbaycan ordusunun qurulması sahəsində həyata keçirilən geniş və qətiyyətli tədbirlər onun döyüş 

qabiliyyətinin yüksəlməsinə və düşmənə layiqli cavab verməsinə imkan yaratdı. 1993-cü ilin sonu - 1994-cü ilin 

əvvəlində Milli Ordumuzun uğurlu əməliyyatları düşmənin niyyətlərini puça çıxardı. Ermənistan atəşin 

dayandırılması barədə danışıqlara başlamağa məcbur oldu və 1994-cü il mayın 12-də atəşkəs haqqında 

razılaşma imzalandı. 

Hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə müharibənin gətirdiyi psixoloji gərginliyin aradan qaldırılması, 

ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi, ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi, sosial problemlərin 

həlli və münaqişənin dinc yolla tənzimlənməsi üçün zəruri olan ilkin şərait yarandı. 

1994-cü ilin sentyabrında dünyanın nüfuzlu neft şirkətlərinin daxil olduğu konsorsiumla imzalanmış 

"Əsrin müqaviləsi" Azərbaycana iri həcmli kapital qoyuluşuna və respublikamızın digər qlobal beynəlxalq 

iqtisadi layihələrdə iştirakına yol açdı. Lakin ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması və dövlət quruculuğu 

yolunda atılan uğurlu addımlar eyni zamanda Öz cılız siyasi iddialarından əl çəkməyən müəyyən daxili səbatsız 

qüvvələri və onların xarici havadarlarını da hərəkətə gətirdi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Odlar Yurdu 

 

 59 

Azərbaycanın milli mənafelərinə düşmən kəsilmiş həmin qüvvələr müstəqil dövlətçiliyimizə qarşı açıq 

çıxış etməkdən çəkinməyərək 1994-cü ilin oktyabrında və 1995-ci ilin martında qanunsuz silahlı dəstələrin 

iştirakı ilə dövlət çevrilişinə cəhdlər etdilər. Onların bu cəhdləri özlərini müxalifət adlandıran və hakimiyyəti 

yenidən ələ keçirmək üçün məqam gözləyən siyasi partiyalar və qruplar tərəfindən müdafiə edildi. Nəticədə 

hərbi-siyasi müxalifətin geniş koalisiyası yarandı. Lakin Heydər Əliyevin qətiyyəti və Azərbaycan dövlət 

orqanlarının qanuni tədbirləri sayəsində bu cəhdlərin qarşısı qətiyyətlə alındı. Çevriliş cəhdlərinin iflasa 

uğraması göstərdi ki, Azərbaycan dövləti artıq davamlı olaraq xalqın böyük əksəriyyətinin dəstəyinə arxalanır. 

Bununla da 90-cı illərin əvvəllərindən formalaşmış və ölkəmizin imicinə güclü ziyan vurmuş praktikaya - silahlı 

qüvvələrdən istifadə edərək, zor tətbiqi yolu ilə hakimiyyətə gəlmək ənənəsinə birdəfəlik son qoyuldu. 

Azərbaycan dövləti öz inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Dövlətin dayaqlarının 

möhkəmlənməsi və ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar edilməsi dövlət quruculuğu işlərinin, əsaslı sosial-iqtisadi 

dəyişikliklərin həyata keçirilməsinə imkan yaratdı. Məhz bu dövrdən etibarən, Azərbaycanda demokratik, 

hüquqi dövlət quruculuğu vəzifələrinin yerinə yetirilməsi istiqamətində köklü siyasi, sosial-iqtisadi və hüquqi 

islahatların ardıcıl şəkildə həyata keçirilməsi başlandı. Qanunçuluğun möhkəmlənməsi, sosial-psixoloji 

gərginliyin tədricən aradan qalxması, cəmiyyətdə baş verən proseslərin gerçək demokratik müstəviyə 

keçirilməsi müstəqil dövlətin siyasi və hüquqi əsaslarının möhkəmləndirilməsi sahəsində ciddi və cəsarətli 

tədbirlər görülməsi ilə müşayiət olunurdu. Xalqın yüksək siyasi mütəşəkkilliyi şəraitində, 1995-ci il noyabrın 

12-də müstəqil Azərbaycan Respublikasında ilk parlament seçkiləri keçirildi. Elə həmin gün referendum yolu 

ilə müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyası qəbul edildi. Konstitusiya Azərbaycanda demokratik dövlət və 

vətəndaş cəmiyyəti qurulmasının əsas istiqamətlərini və hüquqi prinsiplərini müəyyən etdi. 
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Çoxpartiyalılıq əsasında seçilmiş ilk demokratik parlament həmin prinsiplərin gerçəkləşməsi yolunda 

atılan mühüm addım oldu. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi ölkəmizdə həyata keçirilən demokratik 

islahatların qanunvericilik bazasının yaradılması sahəsində məhsuldar işləməklə ictimai-siyasi sabitliyin 

möhkəmlənməsinə, yeni siyasi-iqtisadi sistemin qurulmasına öz töhfəsini verdi. 

Azərbaycan dövləti on illik müstəqil inkişaf tarixində vətəndaş cəmiyyətinin qurulması istiqamətində 

müxtəlif çətinliklərlə üzləşərək mürəkkəb yol keçmişdir. Yeni ictimai-siyasi sistemin təşəkkülü prosesini 

yaşayan Azərbaycan Ermənistanın hələ də davam etməkdə olan hərbi təcavüzünə və onun ağır nəticələrinə 

baxmayaraq, bütün potensialını səfərbər edərək demokratik inkişaf yolunda böyük uğurlar əldə etmişdir. 

Vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında hakimiyyət orqanları ilə cəmiyyət, konkret fərdlər arasında qarşılıqlı 

əlaqənin gücləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ötən on il ərzində bu mühüm vəzifəni yerinə yetirmək 

üçün cəmiyyət tərəfindən hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti üzərində ictimai nəzarət mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi sahəsində ciddi tədbirlər görülüb. Vətəndaş cəmiyyətinin təməl daşını təşkil edən seçki 

qanunvericiliyi demokratikləşdirilib və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılıb. Xalq hakimiyyətinin əsasında 

duran konstitusiya prinsiplərinin reallaşması, məhz seçki qanunvericiliyindən asılıdır. Ona görə də Azərbaycan 

dövləti onun demokratik prinsiplər əsasında daha da təkmilləşməsinə xüsusi diqqət yetirib. 1998-ci ildə 

prezident seçkiləri haqqında, 1999-cu ildə bələdiyyə orqanlarına, 2000-ci ildə isə Milli Məclisə seçkilər 

haqqında qanunlar parlamentdə geniş müzakirə olunmuş,  ictimai-siyasi qurumların, o cümlədən, müxalifət 

partiyalarının təklif və qeydləri nəzərə alınmış, nəticədə həmin sənədlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların 

ekspertizası zamanı müsbət rəy alaraq həyata vəsiqə qazanmışdır.  

Bələdiyyələrə 1999-cu ildə, Milli Məclisə isə 2000-ci ildə keçirilmiş seçkilərdə namizədlərin hamısına 

bərabər şəraitin yaradılması, siyasi partiyaların seçkilərdə iştirakına mane olan bütün sədlərin aradan 

qaldırılması, seçicilərin öz iradəsini azad, demokratik və obyektiv ifadə etməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi 

respublikamızın demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti yolunda ardıcıl surətdə irəliləməsinin real təzahürü oldu. 

Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda siyasi plüralizmin, çoxpartiyalı sistemin daha da inkişafı xüsusi rol 

oynayır. Azərbaycanın müstəqil inkişaf tarixi siyasi plüralizmin getdikcə daha geniş təşəkkül tapması, yeni-yeni 

siyasi partiyaların tarix səhnəsinə qədəm qoyması və ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında daha fəal rol oynamağa 

səy göstərməsi ilə səciyyələnir. Bu isə Azərbaycan dövlətinin bütün siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün zəruri 

şərait yaratması nəticəsində mümkün olmuşdur. Ötən dövr ərzində respublikamızda vətəndaş cəmiyyətinin 

prinsiplərini praktikada reallaşdıran yüzlərlə ictimai təşkilat yaranıb. Ölkənin inkişafında tədricən daha fəal 

iştiraketməyə başlayan ictimai qurumlar əhalinin müxtəlif təbəqələrinin maraqlarını  ifadə edərək, dövlət-

cəmiyyət-vətəndaş münasibətlərində ahəngdar əlaqələrin təmin edilməsində mühüm yer tutur. Müəyyən 

obyektiv səbəblərə görə dövlətin tez bir zamanda həll edə bilmədiyi bir sıra həyati  problemlərin həllinə kömək 

missiyasını öz üzərinə götürən, insanları daha fəal, müstəqil və sərbəst fəaliyyətə alışdıran ictimai qurumları 

vətəndaş cəmiyyətinin təşəkkül tapmasında və inkişafında mühüm vasitə və demokratiyanın atributları kimi 

qiymətləndirən Azərbaycan dövləti onların azad fəaliyyəti üçün hərtərəfli şərait yaratmışdır. 

Vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasında əsas və ən mürəkkəb vəzifələrdən biri vətəndaşların demokratik 

düşüncə tərzinin və hüquqi təfəkkürünün, söz və vicdan azadlığının bərqərar olmasıdır. Totalitar kommunist 

rejiminin və ideologiyasının davamlı təsirindən xilas olmuş və demokratik dövlət quruculuğu yoluna çıxmış 

cəmiyyətdə insanların milli və ümumbəşəri dəyərləri azad, obyektiv və hüquqi müstəvidən çıxış edərək 

qiymətləndirməsi üçün yeni düşüncə tərzinin formalaşmasına və ona təsir edən zəruri şəraitin yaradılmasına 

müəyyən zaman tələb olunur. Azərbaycanda görülmüş işlər artıq bu sahədə mühüm dəyişikliklərin baş verdiyini 

təsdiq edir. 

Təhsil sistemini əhatə edən hüquqi tədris proqramları və dərslikləri hazırlanıb, əhalinin hüquqi məsləhət 

almasına geniş imkan verən digər şəbəkələr daha da inkişaf etdirilir. Dövlət vətəndaşların hüquqi cəhətdən 

maariflənməsi üçün istifadə olunan müxtəlif formaları, o cümlədən hüquqi məsələlərə həsr olunmuş radio və 

televiziya verilişlərinin təşkil edilməsini, xüsusi nəşrlərin dərc olunmasını və hüquqi biliklərin yayılmasının 

digər formalarını fəal şəkildə dəstəkləyir. 
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Bu sahədə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı vətəndaşların və ictimai qurum-ların təşəbbüsləri daim dövlət 

tərəfindən diqqət mərkəzində saxlanılıb və müvafiq qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi ilə zəruri hüquqi 

bazanın yaradılmasına xüsusi əhəmiyyət verilib. 

Ölkəmizdə müxtəlif yönümlü siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların azad fəaliyyəti, senzuranın aradan 

qaldırılması, yüzlərlə mətbuat orqanının azad nəşr olunması, özəl radio və televiziya kanallarının yayımlanması 

siyasi plüralizmin, azad fikrin, demokratiyanın və vətəndaş cəmiyyətinin inkişafının əyani təzahürüdür. Bu isə 

demokratik cəmiyyətin formalaşması üçün zəruri olan təsisatların və hüquqi bazanın yaradılması sahəsində 

Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin sayəsində əldə edilmişdir. 

2003-cü ildən ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi xətti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Məhz bu mərhələdə enerji resurslarının ixracından əldə olunan 

gəlirlərin xüsusi bir qismi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, qeyri-neft sektorunun inkişafına, cəmiyyət 

həyatının bütün sahələrinin yeniləşdirilməsi və müasirləşdirilməsinə yönəldildi. Ardıcıl şəkildə qəbul olunmuş 

və həyata keçirilmiş çoxsaylı dövlət proqramları, reallaşdırılmış xüsusi layihələr güclü iqtisadi potensialın 

formalaşdırılması, insan kapitalının səfərbər edilməsi və səmərəli istifadəsi, ölkənin bütün sahələr üzrə müasir 

infrastrukturlarının yaradılması, əhalinin rifahının yüksəldilməsini təmin etdi. Bu gün Azərbaycan dünyada 

müstəqil siyasət yürüdən nüfuzlu dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi tanınır və qəbul olunur. Prezident İlham Əliyevin 

milli maraqlara əsaslanan məqsədyönlü siyasəti Azərbaycan xalqı tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəklənir. 

2003-cü ildən sonrakı dövrdə keçirilmiş bütün seçkilərin nəticələri bu dəstəyin bariz nümunəsidir. 

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası (1991-2001), Bakı, 2001, səh. 154-159. 

https://president.az/ 
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Azərbaycan tarixinə aid qaynaqlar 

 

Sənədlər 

 

Azərbaycan istiqlalını mübəyyin   

Əqdnamə 

 

Azərbaycan Milli Şurasının 28 may 1918-ci il 

tarixli iclasında qəbul edilmişdir 

 

Böyük Rusiya inqilabının cərəyanı ilə dövlət vücudunun ayrı-ayrı hissələrə ayrılması ilə, Zaqafqaziyanın 

rus orduları tərəfindən tərkinə mövcud bir vəziyyəti-siyasiyə hasil oldu. Kəndi qüvveyyi-məxsusilərinə tərk 

olunan Zaqafqaziya millətləri müqəddəratlarının idarəsini bizzat kəndi əllərinə alaraq Zaqafqaziya Qoşma Xalq 

Cümhuriyyətini təsis etdilər. Vəqayi siyasiyyənin inkişaf etməsi üzərinə gürcü milləti Zaqafqaziya Qoşma Xalq 

Cümhuriyyəti cüzindən çıxıb da müstəqil Gürcü Xalq Cümhuriyyəti təsisini səlah gördü. 

Rusiya ilə Osmanlı imperatorluğu arasında zühur edən müharibənin təsviyəsi üzündən hasil olan vəziyyəti-

hazıreyi-siyasiyyə və məmləkət daxilində bulunan misilsiz anarşi Cənubi-Şərqi Zaqafqaziyadan ibarət bulunan 

Azərbaycana dəxi bulunduğu xarici və daxili müşkülatdan çıxmaq üçün xüsusi bir dövlət təşkilatı qurmaq 

lüzumunu təlqin ediyor. 

Buna binaən arayi-ümumiyyə ilə intixab olunan Azərbaycan Şurayi-Milliyyəyi-İslamiyyəsi bütün cəmaətə 

elan ediyor ki: 

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xəlqi hakimiyyət həqqinə malik olduğu gibi, Cənubi-Şərqi 

Zaqafqaziyadan ibarət Azərbaycan dəxi kamiləl hüquq müstəqil bir dövlətdir. 

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin şəkli-idarəsi Xalq Cümhuriyyəti olaraq təqərrür ediyor. 

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlər və bilxassə həmcüvar olduğu millət və dövlətlərlə 

münasibatihasənə təsisinə əzm edər. 

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins fərqi gözləmədən qələmrovunda 

yaşayan bütün vətəndaşlara hüquqi-siyasiyyə və vətəniyyə təmin eylər. 

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazisi daxilində yaşayan bilcümlə millətlərə sərbəstanə inkişafları üçün 

geniş meydan buraxır. 

6. Məclisi-Müəssisan toplanıncaya qədər Azərbaycan idarəsinin başında arayi-ümumiyyə ilə intixab 

olunmuş Şurayi-Milli və Şurayi-Milliyə qarşı məsul hökuməti-müvəqqətə durur. 

 

Azərbaycan Milli Şurasının 28 may 1918-ci il 

tarixli iclasında qəbul edilmişdir 

 

 

Azərbaycan Milli Şurasının İstiqlal Bəyannaməsinin maddələri müasir Azərbaycan dilində belə səslənir: 

1. Bu gündən etibarən Azərbaycan xalqı hakimiyyətə malik olduğu kimi, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə 

edən Azərbaycan da tam hüquqlu müstəqil bir dövlətdir.  

2. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin idarə forması Xalq Cümhuriyyətidir.  

3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bütün millətlərlə, xüsusilə qonşu olduğu millətlər və dövlətlərlə 

mehriban münasibətlər yaratmaq əzmindədir.  

4. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milliyyətindən, məzhəbindən, sinfindən, silkindən və cinsindən asılı 

olmayaraq öz sərhədləri daxilində yaşayan bütün vətəndaşlarına siyasi hüquqlar və vətəndaşlıq hüququ təmin 

edir.  

5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz ərazisi daxilində yaşayan bütün millətlərin sərbəst inkişafı üçün 

geniş imkanlar yaradır.  
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6. Müəssislər Məclisi toplanıncaya qədər Azərbaycanın başında xalqın seçdiyi Milli Şura və Milli Şura 

qarşısında məsuliyyət daşıyan Müvəqqəti hökumət durur. 

 

(Mənbə: ARDA, fond 970, siyahı 1, iş 4, vərəq 1-2) 
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Hakimiyyətin kommunistlərə təhvil verilməsi haqqında  

müsavat parlamanının qərarı 

 

21 aprel 1920-ci il 

Axşam saat 11.00 

 

Sizin 27 aprel tarixli məktubunuzu müzakirə və onun məzmununu həyəcanla müqayisə edib. Sizin 

təklifinizi nəzərə alaraq bizim tərəfimizdən seçilmiş komissiya: 

1. Sovet hökuməti tərəfindən idarə olunan Azərbaycanın tam istiqlaliyyəti mühafizə edilir; 

2. Azərbaycan kommunist firqəsinin yaratdığı hökumət müvəqqəti orqan olacaqdır; 

3. Azərbaycanın son idarə formasını hər hansı bir xarici təzyiqdən asılı olmayan fəhlə, kəndli və əksər 

deputatları Sovetləri şəxsində Azərbaycanın ali qanunverici orqanı müəyyənləşdirir; 

4. Hökumət idarəsinin bütün xidmətçiləri öz yerlərində qalır, ancaq məsul vəzifə tutanlar dəyişdirilir; 

5. Yeni yaradılan müvəqqəti kommunist hökuməti Parlamentin və hökumət üzvlərinin həyatının və 

əmlakının toxunulmazlığına təminat verir; 

6. Qızıl Ordunun Bakı şəhərinə döyüşlə daxil olmasına yol verməmək üçün tədbir görüləcək; 

7. Yeni hökumət haradan baş verməsindən asılı olmayaraq Azərbaycanın istiqlalını sarsıtmaq məqsədi 

güdən bütün xarici qüvvələrə qarşı qəti tədbirlər görəcək və öz sərəncamında olan bütün vasitələrlə mübarizə 

aparacaqdır. 

Azərbaycan Parlamentinin özünün fövqəladə iclasında bu şərtləri səs çoxluğu ilə qəbul etdiyini Sizin 

nəzərinizə çatdırıram. 

 

Parlamentin sədri:                      Məmməd Yusif Cəfərov 

                                                                      Dəftərxana direktoru:                    Rəhim Vəkilov 

 

“Kommunist” qəzeti, 6 may 1920-ci il 
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Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının suverenliyi haqqında Azərbaycan SSR-in Konstitusiya  

Qanunu 

(23 sentyabr, 1989) 

 

Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının öz müqəddəratını təyin etmək hüququna istinad edərək, 

respublika xalqının azad ifadə edilmiş iradəsinə uyğun hüquq bərabərliyi və öz suverenliyinin saxlanması 

əsasında digər sovet respublikaları ilə Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqında birləşmişdir. 

Azərbaycan SSRİ Ali Soveti: 

Azərbaycan SSR xalqının öz müqəddəratını azad, müstəqil təyin etmək kimi ayrılmaz hüququnu əsas 

tutaraq; 

sovet millətlərinin sosialist federasiyası çərçivəsində yalnız azad və hüquq bərabərliyi əsasında 

birləşməsinin onların hərtərəfli inkişafına təminat verdiyini dərk edərək: 

sovet ittifaq dövlətinin Lenin konsepsiyasından kənara çıxılması nəticəsində yaranmış müxtəlif 

deformasiyalardan ittifaq qarşılıqlı münasibətlərinin tənzimlənməsinin çox zəruri olduğunu dərk edərək; 

SSRİ-nin təşkili haqqında müqavilədə elan edilmiş əsas prinsipləri və müttəfiq respublikaların suverenliyi 

haqqında SSRİ-nin qüvvədə olan Konstitusiyasının müddəasını rəhbər tutaraq; 

SSRİ ittifaqı tərkibində Azərbaycan SSR qanunvericiliyinin suveren respublika statusuna 

uyğunlaşdırılmasını zəruri hesab edərək, bu Konstitusiya Qanununu qəbul edir. 

1. Azərbaycan SSR—SSR İttifaqının tərkibində suveren sosialist dövlətidir. Azərbaycan SSR-də 

bütün hakimiyyət xalqa məxsusdur və xalqdan yaranır. Xalq dövlət hakimiyyətini həm bilavasitə, həm də 

Azərbaycan SSR-in siyasi əsası olan xalq deputatları Sovetləri vasitəsilə həyata keçirir. 

Azərbaycan SSR-in suverenliyi Azərbaycan SSR tərəfindən öz ərazisinin hər yerində respublikanın bütün 

çoxmillətli xalqının xeyrinə ali qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətinin müstəqil həyata keçirilməsində 

ifadə olunur. Azərbaycan SSR-in suveren hüquqları Azərbaycan SSR və SSR İttifaqı tərəfindən qorunur. 

2. Respublikada siyasi, iqtisadi, sosial mədəni quruculuq onun inzibati ərazi quruluşu ilə əlaqədar 

bütün məsələləri Azərbaycan SSR müstəqil həll edir. Azərbaycan SSR-in ayrılmaz hüququna aid məsələlərin 

həllinə hər hansı müdaxilə onun suveren hüquqlarının tapdalanması kimi qiymətləndirilir. 

 

Azərbaycan SSR-in səlahiyyəti yalnız respublikanın özünün könüllü surətdə SSR İttifaqının ixtiyarına 

verdiyi məsələlərdə məhduddur. 

 

3. Azərbaycan SSR-in konstitusiya-hüquqi statusu Azərbaycan SSR-in Ali Sovetinin razılığı 

olmadan dəyişdirilə bilməz. 

4. Azərbaycan SSRİ-in və SSR İttifaqının qarşılıqlı münasibətləri SSRİ-nin suverenliyinə və 

Azərbaycan SSR-in suverenliyinə əsaslanan müqavilə üzrə qurulur. 

Azərbaycan SSR-in müttəfiq respublikalarla qarşılıqlı münasibətləri onların hüquq bərabərliyi, 

əməkdaşlıq, suveren hüquqlara qarşılıqlı hörmət və bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipləri əsasında 

qurulur, 

5. Azərbaycan SSR-in suverenliyi Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan MSSR və Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti də daxil olmaqla respublikanın bütün ərazisinə şamil edilir. Azərbaycandan SSR 

ərazisi ayrılmazdır və onun Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı ilə respublikanın bütün əhalisi arasında 

keçirilən xalq səsverməsi (referendum) ilə ifadə edilmiş razılığı olmadan dəyiş-dirilə bilməz. 

Azərbaycan SSR-in digər müttəfiq respublikalarla sərhədləri yalnız müvafiq respublikalarla qarşılıqlı 

saziş üzrə dəyişdirilə bilər. 

6. Azərbaycan SSR-in bütün ərazisində Azərbaycan SSR-in qanunları qüvvədədir. Azərbaycan 

SSR-in suveren hüquqlarını pozmayan SSRİ qanunları Azərbaycan SSR ərazisində qüvvədədir. 

7. Azərbaycan SSR SSRİ-dən azad surətdə çıxmaq hüququna malikdir. Bu hüquq Azərbaycan SSR 

Ali Sovetinin qərarı ilə respublikanın bütün əhalisi arasında keçirilən xalq səsverməsi (referendum) yolu ilə 

həyata keçirilir. 

8. Azərbaycan SSR-in, onun suverenliyinin və vətəndaşların təhlükəsizliyinin qorunması üçün 

Azərbaycan SSR Ali Soveti zəruri hallarda bütün respublikada və ya onun ayrı-ayrı yerlərində fövqəladə 

vəziyyət elan edə bilər, Azərbaycan SSR dövlət orqanların tərəfindən həyata keçirilən xüsusi idarə formaları 

tətbiq edə bilər. 
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9. Azərbaycan SSR SSRİ-nin ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarında və SSR İttifaqının digər 

orqanlarında SSR İttifaqının səlahiyyətinə aid edilmiş məsələlərin həllində iştirak edir. Bu hüquq digər müttəfiq 

respublikalarla bərabər əsaslarla ittifaqın dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarında Azərbaycan SSR-in təmsil 

olunması yolu ilə təmin edilir. 

10. Azərbaycan SSR-də torpaq, yerin təki, meşələr, sular və digər təbii ehtiyatlar respublikanın milli 

sərvəti, onun dövlət mülkiyyətidir və Azərbaycan xalqına məxsusdur. 

Azərbaycan SSR xalqı öz ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanları simasında respublikanın təbii və maddi 

texniki ehtiyatlarına sərəncam vermək kimi ayrılmaz hüquqa malikdir. Respublikanın ərazisində olan təbii 

ehtiyatlardan istifadə olunması və onların istismarı qaydası Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən müəyyən 

edilir. 

11. Azərbaycan SSR respublikanın iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək üçün tədbirlər görür. 

Azərbaycan SSR öz ərazisində kompleks iqtisadi, sosial və mədəni inkişafı təmin edir, respublika 

ərazisində yerləşən bütün müəssisə, idarə və təşkilatların fəaliyyətinə nəzarət edir. 

12. Azərbaycan SSR-in ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarının simasında onun səlahiyyətinə 

aşağıdakılar daxildir: 

1) Azərbaycan SSR Konstitusiyasını qəbul etmək və onda dəyişikliklər aparmaq; 

2) Azərbaycan SSR Konstitusiyasına əməl olunmasına nəzarət etmək və Naxçıvan MSSR 

Konstitusiyasının Azərbaycan SSR Konstitusiyasına uyğunluğunu təmin etmək; 

3) Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar respublikalar və muxtar vilayətlər təşkil etmək və onları 

ləğv etmək; 

 

Qəbul edilib: 23 sentyabr, 1989-cu il,  

№ 1628-X1 
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 Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında Bəyannamə 

 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 

BƏYANNAMƏSİ 

 

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan xalqının ali dövlət mənafelərini rəhbər tutaraq və onun 

iradəsini ifadə edərək, 

1918-ci ildən 1920-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış müstəqil 

dövlət kimi mövcud olduğunu qeyd edərək, 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Azərbaycan Respublika-sının suverenliyi haqqında və 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi müstəqilliyinin əsasları haqqında konstitusiya qanunlarına əsaslanaraq, 

Azərbaycan xalqının müqəddəratı və azad inkişafının təmin olunması üçün məsuliyyətini dərk edərək, 

Milli mənsubiyyətindən və dini etiqadından asılı olmadan Azərbaycan Respublikasının bütün 

vətəndaşlarının beynəlxalq aktlarda nəzərdə tutulan bütün insan hüquqlarına və əsas azadlıqlarına təminat 

verərək, 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyü üçün təhlükəni aradan qaldırmağa çalışaraq, 

Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək kimi 

müqəddəs borcu rəhbər tutaraq, 

Respublikanın bütün vətənpərvər qüvvələrinin sıx birləşməsinin zəruriliyini dərk edərək, 

Azərbaycan Respublikasının və onun xalqının mənafeyinə zidd olmayan beynəlxalq paktları, 

konvensiyaları və başqa sənədləri qəbul edərək, SSR İttifaqına daxil olan bütün respublikalarla dostluq 

münasibətlərini bundan sonra da saxlamağı arzu edərək, 

Beynəlxalq birliyin üzvü olan dövlətlərlə bərabər hüquqlu münasibətlər yaratmağa hazır olduğunu 

bildirərək, 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsində, digər 

beynəlxalq hüquq paktlarında və konvensiyalarında təsbit edilmiş prinsiplərə müvafiq surətdə beynəlxalq 

birliyin üzvü olan dövlətlər və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınmasına ümid bəsləyərək Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa olduğunu elan edir. 

 

Bəyannamə 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikası 

Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasında qəbul edilmişdir. 

 

 

(Mənbə :Azərbaycan Respublikası (1991-2001). Bakı, 2001, səh. 66) 
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Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktı 

 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası İstiqlal Bəyannaməsi qəbul edərək Azərbaycan xalqının 

dövlət quruluşunun çoxəsrlik ənənələrini dirçəltdi. 

Azərbaycan Respublikası öz ərazisində tam dövlət hakimiyyətinə malik olub müstəqil xarici və daxili 

siyasət yeridirdi. Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlətə xas olan təsisatları - parlamenti, hökuməti, 

ordusu, maliyyə sistemi yaradılmışdı və fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan Respublikası bir çox xarici dövlətlər 

tərəfindən tanınmış və onlarla diplomatik münasibətlər yaratmışdı. Lakin 1920-ci il aprelin 27-28-də RSFSR 

beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozaraq, müharibə elan etmədən öz silahlı qüvvələrinin hissələrini 

Azərbaycana yeritdi, suveren Azərbaycan Respublikasının ərazisini işğal etdi, qanuni seçilmiş hakimiyyət 

orqanlarını zorakılıqla devirdi və Azərbaycan xalqının çox böyük qurbanlar bahasına qazandığı müstəqilliyə son 

qoydu.  

Bunun ardınca Azərbaycan 1806-1828-ci illərdə olduğu kimi yenidən Rusiya tərəfindən ilhaq edildi.  

SSRİ-nin təşkili haqqında 1922-ci il 30 dekabr tarixli müqavilə bu ittifaqı təsbit etməli idi. Sonralar, 70 il 

ərzində Azərbaycan Respublikasına qarşı əslində müstəmləkəçilik siyasəti yeridilir, Azərbaycanın təbii 

ehtiyatları amansızcasına istismar olunur, milli sərvətləri çapılıb talanır. Azərbaycan xalqı təqiblərə və kütləvi 

cəza tədbirlərinə məruz qalırdı, onun milli ləyaqəti tapdalanırdı. Bütün bunlara baxmayaraq Azərbaycan xalqı 

dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizəni davam etdirirdi.  

"Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında" Azərbaycan Respublikası Ali 

Sovetinin 1991-ci il avqustun 30-da qəbul etdiyi Bəyannamə də bu mübarizənin yekunu olmuşdur.  

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 28-də qəbul etdiyi 

İstiqlal Bəyannaməsinə, Azərbaycan Respublikasının demokratik prinsiplərinin və ənənələrinin varisliyinə 

əsaslanaraq və "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında" Azərbaycan Respublikası 

Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli Bəyannaməsini rəhbər tutaraq bu Konstitusiya Aktını qəbul edir və 

müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşunun, siyasi və iqtisadi quruluşunun əsaslarını təsis edir.  

 

I. Ümumi müddəalar 

 

Maddə 1. 1920-ci il aprelin 27-28-də RSFSR-in XI ordusunun Azərbaycana təcavüzü, respublika 

ərazisinin zəbt etməsi, beynəlxalq hüququn subyekti olan Azərbaycan Demokratik Respublikasını devirməsi 

Rusiyanın müstəqil Azərbaycanı işğal etməsi hesab edilsin.  

Maddə 2. Azərbaycan Respublikası 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-dək mövcud olmuş 

Azərbaycan Respublikasının varisidir.  

Maddə 3. SSRİ-nin təşkili haqqında 1922-ci il 30 dekabr tarixli müqavilənin Azərbaycana aid hissəsi 

imzalandığı andan etibarsızdır.  

Keçmiş SSR İttifaqının tərkibinə daxil olmuş suveren dövlətlər ilə qarşılıqlı münasibətlərin ortaya çıxan 

bütün məsələləri müqavilələr və sazişlər arasında nizama salınmalıdır.  

Maddə 4. Azərbaycan Respublikasının 1978-ci il Konstitusiyası bu Konstitusiya Aktının müddəalarına 

zidd gəlməyən yerlərində qüvvədə qalır.  

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası elan edilənə qədər qüvvədə olmuş, Azərbaycan 

Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə zidd olmayan, milli dövlət quruluşunun dəyişdirilməsinə 

yönəldilmiş aktların hamısı Azərbaycan Respublikasında hüquqi qüvvəsini saxlayır.  

Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunları qəbul edilənədək SSRİ qanunları Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində hüquqi qüvvəsini saxlayır; həmin qanunların siyahısını Azərbaycan Respublikasının 

parlamenti müəyyən edir.  

Maddə 5. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinə qarşı yönəldilən hər hansı hərəkət suveren dövlətin 

daxili işlərinə qarışmaqdır və beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq bu hərəkətlərə cavab verilir.  
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Maddə 6. SSRİ-nin dövlət borcunun yalnız o hissəsi Azərbaycan Respublikasına keçə bilər ki, 

respublikanın ərazisində təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində və Azərbaycan Respublikasının ixtiyarına keçən SSRİ 

əmlakı ilə əlaqədar yaranmış olsun.  

Maddə 7. SSRİ-nin Azərbaycan Respublikası ərazisindəki bütün daşınar və daşınmaz mülkiyyəti 

Azərbaycan Respublikasının dövlət mülkiyyətidir. SSRİ-nin daşınar mülkiyyətinin beynəlxalq hüquqa uyğun 

olaraq müqavilə üzrə başqa dövlətlərə - SSRİ-nin keçmiş subyektlərinə verilə biləcək hissəsi istisna təşkil edir.  

SSRİ-nin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan, lakin Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində 

olduğu dövrdə Azərbaycanın milli gəliri, təbii və başqa ehtiyatları hesabına yaranmış əmlakı bu əmlakın 

yaranmasında Azərbaycanın töhfəsinə müvafiq həcmdə, müqavilə üzrə Azərbaycan Respublikasına keçir.  

 

II. Azərbaycan Xalqı 

 

Maddə 8. Azərbaycan xalqı Azərbaycan Respublikasının ərazisində və ondan kənarda yaşayan, 

Azərbaycan dövlətinə və onun qanunlarına tabe sayılan bütün Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından 

ibarətdir; bu isə beynəlxalq hüquqla müəyyənləşdirilmiş normaları istisna etmir.  

Maddə 9. Öz idarəetmə formasını seçmək, başqa xalqlarla öz münasibətlərini müəyyənləşdirmək, siyasi, 

iqtisadi və mədəni həyatını öz tarixi və milli ənənələrinə, ümumbəşəri dəyərlərə uyğun inkişaf etdirmək 

Azərbaycan xalqının ayrılmaz hüququdur.  

Maddə 10. Azərbaycan Respublikasında suveren hakimiyyət Azərbaycan xalqına məxsusdur. Azərbaycan 

xalqının hər hansı hissəsi, hər hansı bir şəxs suveren hakimiyyətin həyata keçirilməsi səlahiyyətini mənimsəyə 

bilməz.  

Azərbaycan xalqı suveren hakimiyyəti bilavasitə referendum vasitəsilə və Azərbaycan Respublikasının 

parlamentinə ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüquqi əsasında gizli səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələri 

vasitəsilə həyata keçirir.  

Maddə 11. Azərbaycan xalqı öz iradəsinin ifadəsi kimi Azərbaycan Respublikasının demokratik 

quruluşuna və qanunun aliliyinə təminat verir.  

 

III. Azərbaycan dövləti 

 

Maddə 12. Azərbaycan xalqı müstəqil, dünyəvi, demokratik, unitar dövlət yaradır, bu dövlətin suverən 

hakimiyyəti daxili məsələlərdə ancaq hüquqla, xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan xalqının azad surətdə 

razılıq verdiyi müqavilələrdən və sazişlərdən irəli gələn müddəalarla məhdudlaşdırılır.  

Azərbaycan Respublikasının suverenliyi şəriksizdir və onun bütün ərazisinə şamildir.  

Azərbaycan Respublikası öz ərazisində həyata keçirdiyi suverən hüquqları heç bir formada başqa 

dövlətlərə və ya dövlət ittifaqlarına vermir.  

Maddə 13. Azərbaycan Respublikasında dövlət hakimiyyəti hakimiyyətin bölünməsi prinsipinə əsaslanır.  

Qanunvericilik hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının parlamenti tərəfindən həyata keçirilir.  

Ali icra hakimiyyəti Azərbaycan dövlətinin başçısı olan Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məxsusdur.  

Məhkəmə hakimiyyəti müstəqil məhkəmələr tərəfindən və ali instansiyada - hər birinin öz səlahiyyətləri 

daxilində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi 

Azərbaycan Respublikasının Ali Arbitraj Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir.  

Maddə 14. Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahiddir, bölünə və özgəninkiləşdirilə bilməz. Azərbaycan 

Respublikası öz ərazisinin hər hansı bir hissəsini, hər hansı bir formada kimsəyə vermir; yalnız Azərbaycan 

Respublikası parlamentinin qərarı ilə respublikanın bütün əhalisi arasında xalq səsverməsi (referendum) 

keçirmək yolu ilə Azərbaycan xalqının razılığı əsasında sərhədlərdə dəqiqləşdirmə aparıla bilər.  

Azərbaycan Respublikası ərazisinin heç bir hissəsi başqa dövlətə və ya başqa dövlətin hüquqi şəxsinə 

satıla və verilə bilməz.  
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Maddə 15. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yalnız Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 

Azərbaycan Respublikasının qanunları qüvvədədir.  

Qanunvericilik hakimiyyəti Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə, icra və məhkəmə hakimiyyəti 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, qanun və hüquq ilə məhdudlaşdırılır.  

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası Azərbaycan Respublikası parlamentinin qərarı ilə 

respublikanın bütün əhalisi arasında xalq səsverməsi (referendum) keçirmək yolu ilə qəbul edilir.  

Maddə 16. Hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası 

başqa dövlətlərlə münasibətlərini aşağıdakı prinsiplər əsasında qurur: dövlətlərin suveren bərabərliyi, zor 

işlətməmək və zor işlətməklə hədələməmək, dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı, mübahisələri dinc yolla 

nizama salmaq, başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq, insanın hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörmət 

etmək, xalqların bərabərliyi və onların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ, dövlətlərin əməkdaşlığı, 

beynəlxalq hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirmək.  

Maddə 17. Azərbaycan Respublikası:  

1. Azərbaycan xalqının birliyini qorumalı, ayrıca şəxsin, ailənin, ictimai birliklərin və digər kollektivlərin 

mənafeyinə uyğun surətdə qanundan irəli gələn hüquqları və azadlıqları müəyyən edərək və bunlara hörmət 

göstərilməsini təmin edərək hüquq qaydası yaratmalıdır.  

2. Sosial fəallığın bütün növlərinə rəvac verməli və onları əlaqələndirməli, bütün vətəndaşların 

mənafelərinin qanuna əsasən uzlaşmasını təmin etməli, hər bir şəxsin azad inkişafı üçün bərabər şərait 

yaratmalıdır.  

3. Dövlət və ya ictimai mənzil fondunun evlərində abad yaşayış sahəsi almaqda və ondan daimi istifadə 

etməkdə, fərdi mənzil tikintisində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına kömək göstərməlidir.  

4. Güzəranı daha ağır olan əhali qruplarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və sosial müdafiəsi qayğısına 

qalmalı, onların insana layiq həyat səviyyəsini, binəsiblərin sosial müdafiəsini təmin etməyə çalışmalıdır.  

5. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının həyatına, sağlamlığına, şəxsi azadlığına və təhlükəsizliyinə 

edilən qəsdlərdən onların müdafiəsini təmin etməlidir.  

6. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sağlamlığını qorumalı, sağlam ekoloji mühitin mühafizəsinə 

kömək göstərməli, dövlətin əzəli və təbii özəyi olan ailəni, habelə anaları və uşaqları himayə etməlidir.  

Maddə 18. Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan Respublikasının vahid vətəndaşlığı müəyyən edilir.  

Azərbaycan Respublikası öz vətəndaşlarının qarşısında qanunla müəyyən edilmiş vəzifələr daşıyır, 

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları Azərbaycan Respublikasının qarşısında qanunla müəyyən edilmiş 

vəzifələr daşıyırlar.  

Heç kəs vətəndaşlıqdan və ya vətəndaşlığını dəyişdirmək hüququndan məhrum edilə bilməz. Azərbaycan 

Respublikasının hüquqlarından kənarda olan hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hüquqi müdafiəsinə 

təminat verilir.  

Maddə 19. Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları qanun qarşısında bərabərdirlər. Azərbaycan 

Respublikası insan hüquqlarının Ümumi Bəyannaməsinə, Helsinki müşavirəsinin Yekun aktına və hamılıqla 

qəbul edilmiş, başqa beynəlxalq hüquq sənədlərinə qoşularaq onlarda nəzərdə tutulan bütün hüquq və 

azadlıqlara vətəndaşların cinsindən, irqindən və milli mənsubiyyətindən, dini etiqadından, sosial mənşəyindən, 

siyasi əqidəsindən və başqa hallardan asılı olmayaraq əməl edilməsini, bu hüquq və azadlıqların maneəsiz 

həyata keçirilməsini təmin edir.  

Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquq və azadlıqları qanunda nəzərdə tutulmuş xüsusi hallardan 

başqa, hər hansı formada məhdudlaşdırıla bilməz.  

 

IV. İqtisadi münasibətlər 

 

Maddə 20. Bütün təbii ehtiyatlar hər hansı şəxslərin və ya təşkilatların mülkiyyət hüquqlarından və 

mənafeyinə xələl gətirilmədən Azərbaycan Respublikasına məxsusdur.  
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Maddə 21. Hansı mənbədən gəlirsə gəlsin, Azərbaycan Respublikasının bütün mədaxili vahid ehtiyatlar 

əmələ gətirir və bu ehtiyatlar qanundan irəli gələn tələblərə və öhdəliklərə əməl olunmaqla, qanunun müəyyən 

etdiyi məqsədlər üçün və qanunun müəyyən etdiyi qaydada işlədilir.  

Maddə 22. Mülkiyyət dövlət mülkiyyəti, xüsusi mülkiyyət və kollektiv mülkiyyət şəklində ola bilər.  

Xüsusi və kollektiv mülkiyyətə qanunla icazə və təminat verilir; qanun onların alınması və onlardan 

istifadə olunması üsullarını, onların fəaliyyət hüdudlarını müəyyən edir.  

Xüsusi və kollektiv mülkiyyət məcburi şəkildə özgəninkiləşdirilə bilməz. Qanunda nəzərdə tutulmuş 

hallarda xüsusi və kollektiv mülkiyyət zərərin ödənilməsi şərtilə Azərbaycan Respublikasının xeyrinə 

özgəninkiləşdirilə bilər.  

Daşınar və daşınmaz əmlakın tam müsadirəsinə yol verilmir.  

Maddə 23. Azərbaycan Respublikasında hər cür iqtisadi fəaliyyət bazar münasibətlərinə və sahibkarlıq 

azadlığına əsaslanır.  

Maddə 24. Azərbaycan Respublikası kooperasiyaya rəvac verir və müxtəlif kooperativ təşkilatlarının və 

başqa birliklərin qanuna müvafiq surətdə inkişafı üçün lazımi şərait yaradır.  

Maddə 25. Azərbaycan Respublikası bütün formalarda əməyi mühafizə edir. Öz əməyinin kəmiyyət və 

keyfiyyətinə uyğun olaraq zəhmətkeşin azad və ləyaqətli yaşayış üçün kifayət edən haqq almaq hüququ vardır.  

Qanunla müəyyən edilmiş hallardan başqa, məcburi əmək qadağan edilir.  

Əmək qabiliyyəti olmayan və lazımi dolanışıq imkanlarından məhrum olan hər bir vətəndaşın dövlətdən 

kömək və yardım almaq hüququ vardır.  

Zəhmətkeşlər həmkarlar ittifaqları təsis etməkdə azaddırlar.  

Tətil hüququnu zəhmətkeşlər bu hüququ tənzimləyən qanunlar çərçivəsində həyata keçirirlər.  

 

V. Siyasi münasibətlər 

 

Maddə 26. Azərbaycan Respublikasının yetkinlik yaşına çatmış vətəndaşlarının seçki hüququ vardır.  

Səsvermə şəxsi, bərabər, azad və gizlidir.  

Səsvermə hüququ yalnız vətəndaşın hüquq qabiliyyətsizliyi nəticəsində və ya qüvvəyə minmiş məhkəmə 

hökmü əsasında məhdudlaşdırıla bilər.  

Maddə 27. Azərbaycan Respublikasının siyasətinin müəyyənləşdirilməsinə demokratik yolla kömək etmək 

üçün Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşlarının azad surətdə siyasi partiyalar və digər ictimai birliklər 

yaratmaq hüququ vardır.  

Maddə 28. Siyasi plüralizm prinsiplərinə uyğun olaraq siyasi partiyalar ictimai rəyin formalaşdırılmasında 

və ifadəsində iştirak edirlər və siyasi fəaliyyətin əsas ünsürləridir. Onların yaradılması və fəaliyyəti Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası və qanunları çərçivəsində azaddır.  

Maddə 29. Azərbaycan Respublikasını müdafiə etmək Azərbaycan Respublikası vətəndaşının müqəddəs 

borcudur.  

Qanunla müəyyən edilmiş hüdudlarda və növlərdə hərbi xidmət məcburidir.  

Maddə 30. Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları öz gəlirlərinə uyğun olaraq dövlət xərclərində 

iştirak etməlidirlər.  

Vergi sistemi mütərəqqilik prinsipinə əsaslanır.  

Maddə 31. Bütün vətəndaşlar Azərbaycan Respublikasına sadiq olmalı, onun Konstitusiyasına və 

qanunlarına riayət etməlidirlər.  

 

VI. Yekun müddəaları 

 

Maddə 32. Bu Konstitusiya Aktı Azərbaycan Respublikasının yeni Konstitusiyasının hazırlanması üçün 

əsasdır.  
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(Konstitusiya Aktı Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 18 oktyabr 

1991-ci il tarixli iclasında qəbul edilmişdir) 
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“1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki 

tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı 

(18 dekabr 1997) 

 

Son iki əsrdə Qafqazda azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmiş etnik təmizləmə və 

soyqırım siyasəti nəticəsində xalqımız ağır məhrumiyyətlərə, milli faciə və məşəqqətlərə məruz qalmışdır. 

Mərhələ-mərhələ gerçəkləşdirilən belə qeyri-insani siyasət nəticəsində azərbaycanlılar indi Ermənistan 

adlandırılan ərazidən - min illər boyu yaşadıqları öz doğma tarixi-etnik torpaqlarından didərgin salınaraq kütləvi 

qətl və qırğınlara məruz qalmış, xalqımıza məxsus minlərlə tarixi-mədəni abidə və yaşayış məskəni dağıdılıb 

viran edilmişdir. 

SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr tarixli 4083 nömrəli və 1948-ci il 10 mart tarixli 754 nömrəli 

qərarları Azərbaycan xalqına qarşı növbəti tarixi cinayət aktı olmuşdur. Bu qərarlar əsasında 1948-1953-cü 

illərdə yüz əlli mindən çox azərbaycanlı Ermənistan SSR ərazisindəki dədə-baba yurdlarından kütləvi surətdə və 

zorakılıqla sürgün olunmuşdur. Adi hüquq normalarına zidd olan bu qərarların icrası zamanı avtoritar-totalitar 

rejimin mövcud repressiya qaydaları geniş tətbiq edilmiş, minlərlə insan, o cümlədən qocalar və körpələr ağır 

köçürülmə şəraitinə, kəskin iqlim dəyişikliyinə, fiziki sarsıntılara və mənəvi genosidə dözməyərək həlak 

olmuşlar. Bu işdə erməni şovinist dairələrinin və SSRİ rəhbərliyinin siyasəti ilə yanaşı, o dövrkü Azərbaycan 

rəhbərliyinin öz xalqının taleyinə zidd mövqeyi, soydaşlarımıza qarşı törədilən cinayətlərin təşkilində və həyata 

keçirilməsində iştirakı da az rol oynamamışdır. 

Təəssüf ki, 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindən deportasiya olunması faktı 

ötən 50 il ərzində lazımınca araşdırılmamış, bu hadisələrə hüquqi-siyasi qiymət verilməmişdir. 

Yuxarıda göstəriləni nəzərə alaraq  

QƏRARA ALIRAM: 

1. 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi 

surətdə deportasiyanın hərtərəfli tədqiq edilməsi, Azərbaycan xalqına qarşı dövlət səviyyəsində keçirilmiş bu 

tarixi cinayətə hüquqi-siyasi qiymət verilməsi və onun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə 

aşağıdakı tərkibdə dövlət komissiyası yaradılsın: 

Dövlət komissiyasının sədri : 

Heydər Əliyev - Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

Dövlət komissiyası sədrinin müavini: 

Artur Rasizadə - Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Dövlət komissiyasının üzvləri: 

Ramiz Mehdiyev - Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının rəhbəri 

Vasif Talıbov - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri 

İzzət Rüstəmov - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini 

Elçin Əfəndiyev - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini 

Həsən Həsənov - Azərbaycan Respublikası xarici işlər naziri 

Namiq Abbasov - Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri 

Ramil Usubov - Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri 

Eldar Həsənov - Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru 

Südabə Həsənova - Azərbaycan Respublikası ədliyyə nazirinin birinci müavini 

Xanlar Hacıyev - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri  

Sirus Təbrizli - Azərbaycan Respublikasının mətbuat və informasiya naziri 

Vəfa Quluzadə - Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri 

Hidayət Orucov - Azərbaycan Respublikasının milli siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri 

Fatma Abdullazadə - Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin 

müdiri 

Şahin Əliyev - Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının qanunvericilik və hüquq ekspertizası 

məsələləri şöbəsinin müdiri 

Fuad Ələsgərov - Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının dövlət-hüquq şöbəsinin müdiri 

Yusif Hümbətov - Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının ərazi idarəetmə orqanları ilə iş 

şöbəsinin müdiri 

Əli Həsənov - Azərbaycan Respublikası Prezidenti İcra Aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri 
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Rafael Allahverdiyev - Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı 

Nizami Xudiyev - Azərbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətinin sədri 

Fərəməz Maqsudov - Azərbaycan Elmlər Akademiyasının prezidenti 

Anar Rzayev - Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri 

Cəmil Quliyev - Azərbaycan Elmlər Akademiyası ictimai elmlər bölməsinin akademik-katibi əvəzi 

İqrar Əliyev - Azərbaycan Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutunun direktoru 

Budaq Budaqov - Azərbaycan Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun direktoru 

Ataxan Paşayev - Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Baş Arxiv İdarəsinin rəisi 

Yusif Yusifov - N. Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin ümumi tarix kafedrasının 

müdiri 

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu fərmanın icrası ilə bağlı məsələləri həll etsin. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 18 dekabr 1997-ci il 
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“Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı 

(26 mart 1998l) 

 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra xalqımızın tarixi keçmişinin obyektiv 

mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə edilmişdir. Uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyulmuş həqiqətlər 

açılır, təhrif edilmiş hadisələr özünün əsl qiymətini alır. 

Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bəri öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış 

soyqırımı da tarixin açılmamış səhifələrindən biridir. 

1813-cü və 1828-ci illərdə imzalanan Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri Azərbaycan xalqının 

parçalanmasının, tarixi torpaqlarımızın bölünməsinin əsasını qoydu. Azərbaycan xalqının bu milli faciəsinin 

davamı kimi onun torpaqlarının zəbti başlandı. Qısa bir müddətdə bu siyasət gerçəkləşdirilərək ermənilərin 

kütləvi surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirildi. Soyqırımı Azərbaycan torpaqlarının 

işğalının ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi. 

İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində məskunlaşdırılan ermənilər orada yaşayan 

azərbaycanlılarla müqayisədə azlıq təşkil etmələrinə baxmayaraq öz havadarlarının himayəsi altında “Erməni 

vilayəti” adlandırılan inzibati bölgünün yaradılmasına nail oldular. Belə süni ərazi bölgüsü ilə, əslində, 

azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulması və məhv edilməsi siyasətinin bünövrəsi qoyuldu. “Böyük 

Ermənistan” ideyaları təbliğ olunmağa başlandı. Bu uydurma dövlətin Azərbaycan torpaqlarında yaradılmasına 

“bəraət qazandırmaq məqsədilə” erməni xalqının tarixinin saxtalaşdırılmasına yönəlmiş geniş miqyaslı 

proqramlar reallaşdırıldı. Azərbaycanın və ümumən Qafqazın tarixinin təhrif olunması həmin proqramların 

mühüm tərkib hissəsini təşkil edirdi. 

Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni qəsbkarları 1905-1907-ci illərdə 

azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Ermənilərin Bakıdan 

başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan ərazisindəki azərbaycanlı kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə 

yaşayış məntəqəsi dağıdılıb yerlə yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Bu hadisələrin 

təşkilatçıları məsələnin mahiyyətinin açılmasına, ona düzgün hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə maneçilik 

törədərək azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmış, özlərinin avantürist torpaq iddialarını pərdələmişlər. 

Birinci dünya müharibəsi, Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlərindən məharətlə 

istifadə edən ermənilər öz iddialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail oldular. 1918-ci ilin mart 

ayından etibarən əksinqilabçı ünsürlərlə mübarizə şüarı altında Bakı kommunası tərəfindən ümumən Bakı 

quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata keçirilməyə başlandı. Həmin 

günlərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur. Minlərlə 

dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş, insanları 

diri-diri yandırmışlar. Milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları, məscid və digər abidələri dağıtmış, 

Bakının böyük bir hissəsini xarabalığa çevirmişlər. 

Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında, Qarabağda, Zəngəzurda, Naxçıvanda, 

Lənkəranda və Azərbaycanın başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqlarla həyata keçirilmişdir. Bu ərazilərdə dinc 

əhali kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış, milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edilmişdir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirmişdir. 

Nazirlər Şurası 1918-ci il iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədilə fövqəladə istintaq komissiyasının 

yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komissiya mart soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, 

İrəvan quberniyası ərazisində ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə bu 

həqiqətləri çatdırmaq üçün Xarici İşlər Nazirliyi nəzdində xüsusi qurum yaradıldı. 1919 və 1920-ci ilin mart 

ayının 31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən ümummilli matəm günü kimi qeyd edilmişdir. 

Əslində bu, azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davam edən torpaqlarımızın işğalı 

proseslərinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət vermək cəhdi idi. Lakin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu bu 

işin başa çatmasına imkan vermədi. 

Zaqafqaziyanın sovetləşməsindən öz çirkin məqsədləri üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə 

Zəngəzuru və Azərbaycanın bir sıra torpaqlarını Ermənistan SSR-in ərazisi elan etdilər. Sonrakı dövrdə bu 

ərazilərdəki azərbaycanlıların deportasiya edilməsi siyasətini daha da genişləndirmək məqsədilə yeni vasitələrə 

əl atdılar. Bunun üçün onlar SSRİ Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il “Ermənistan SSR-dən kolxozçuların 

və başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında” xüsusi qərarına 

və 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına dövlət 

səviyyəsində nail oldular.  
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Erməni millətçiləri öz havadarlarının köməyi ilə 50-ci illərdən etibarən Azərbaycan xalqına qarşı kəskin 

mənəvi təcavüz kampaniyasına başladılar. Keçmiş sovet məkanında müntəzəm şəkildə yayılan kitab, jurnal və 

qəzetlərdə milli mədəniyyətimizin, klassik irsimizin, memarlıq abidələrimizin ən nəfis nümunələrinin erməni 

xalqına mənsub olduğunu sübut etməyə çalışırdılar. Eyni zamanda onlar tərəfindən bütün dünyada 

azərbaycanlıların mənfi obrazını formalaşdırmaq cəhdləri də güclənirdi. “Yazıq, məzlum erməni xalqı”nın 

surətini yaradaraq əsrin əvvəlində regionda baş verən hadisələr şüurlu surətdə təhrif olunur, azərbaycanlılara 

qarşı soyqırımı törədənlər soyqırımı qurbanları kimi qələmə verilirdi. 

Əsrin əvvəlində əksər əhalisi azərbaycanlı olan İrəvan şəhərindən və Ermənistan SSR-in digər 

bölgələrindən soydaşlarımız təqiblərə məruz qalaraq kütləvi surətdə qovulur. Azərbaycanlıların hüquqları 

ermənilər tərəfindən kobudcasına pozulur, ana dilində təhsil almasına əngəllər törədilir, onlara qarşı 

repressiyalar həyata keçirilir. Azərbaycan kəndlərinin tarixi adları dəyişdirilir, toponimika tarixində misli 

görünməyən qədim toponimlərin müasir adlarla əvəzolunma prosesi baş verir. 

Saxtalaşdırılmış erməni tarixi gənc ermənilərin şovinist ruhunda böyüməsinə zəmin yaratmaq üçün dövlət 

siyasəti səviyyəsinə qaldırılır. Böyük humanist ideallara xidmət edən Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti 

ruhunda tərbiyə olunmuş yeni nəslimiz ekstremist erməni ideologiyasının təqiblərinə məruz qalır. 

Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, milli qüruruna və mənliyinə yönəlmiş böhtanlar siyasi və hərbi 

təcavüz üçün ideoloji zəmin yaradırdı. Xalqımıza qarşı aparılan soyqırımı siyasəti özünün siyasi-hüquqi 

qiymətini tapmadığı üçün tarixi faktlar sovet mətbuatında ermənilər tərəfindən təhrif olunur və ictimai fikir 

çaşdırılırdı. Ermənilərin sovet rejimindən bəhrələnərək həyata keçirdikləri və 80-ci illərin ortalarında daha da 

güclənən antiazərbaycan təbliğatına Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi vaxtında lazımi qiymət vermədi. 

1988-ci ildən ortaya atılan qondarma Dağlıq Qarabağ konfliktinin ilkin mərhələsində yüz minlərlə 

azərbaycanlının öz tarixi torpaqlarından qovulmasına da respublikada düzgün siyasi qiymət verilmədi. 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilməsi haqqında 

ermənilərin qeyri-konstitusion qərarını və Moskvanın əslində bu vilayəti Xüsusi İdarəetmə Komitəsi vasitəsilə 

Azərbaycanın tabeliyindən çıxarmasını xalqımız ciddi narazılıqla qarşıladı və mühüm siyasi aksiyalara əl atmaq 

məcburiyyəti qarşısında qaldı. Respublikada keçirilən mitinqlər zamanı torpaqlarımızın işğalı siyasəti qətiyyətlə 

pislənsə də, Azərbaycan rəhbərliyi öz passiv mövqeyindən əl çəkmədi. Məhz elə bunun nəticəsi olaraq 1990-cı 

ilin yanvar ayında getdikcə güclənən xalq hərəkatını boğmaq məqsədilə Bakıya qoşunlar yeridildi, yüzlərlə 

azərbaycanlı məhv və şikəst edildi, yaralandı, digər fiziki təzyiqlərə məruz qoyuldu. 

1992-ci ilin fevralında ermənilər Xocalı şəhərinin əhalisinə misli görünməyən divan tutdu. Tariximizə 

Xocalı soyqırımı kimi həkk olunan bu qanlı faciə minlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi, əsir alınması, şəhərin 

yerlə yeksan edilməsi ilə qurtardı. 

Millətçi-separatçı ermənilərin Dağlıq Qarabağda başladığı avantürist hərəkətin nəticəsi olaraq bu gün bir 

milyondan artıq soydaşımız erməni qəsbkarları tərəfindən öz doğma yurd-yuvalarından didərgin salınmış, 

çadırlarda yaşamağa məhkum edilmişdir. Ərazimizin 20 faizinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı 

zamanı minlərlə vətəndaşımız şəhid olmuş, xəsarət almışdır. 

Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri torpaqlarının zəbti ilə müşayiət olunaraq, 

ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı siyasətinin ayrı-ayrı 

mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu hadisələrin yalnız birinə - 1918-ci il mart qırğınına siyasi qiymət vermək cəhdi 

göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan Respublikası bu gün onun axıra qədər 

həyata keçirə bilmədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq soyqırım hadisələrinə siyasi qiymət vermək borcunu 

tarixin hökmü kimi qəbul edir. 

Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bütün soyqırım faciələrini qeyd etmək məqsədilə qərara alıram: 

1. 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü elan edilsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə olunsun ki, azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı 

hadisələrə həsr olunmuş xüsusi sessiyanın keçirilməsi məsələsinə baxsın. 

 

Heydər ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Bakı şəhəri, 26 mart 1998-ci il 
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Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası  

Milli Məclisinin bəyanatı 

(31 mart 1998)  

 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Zati-aliləri cənab Heydər 

Əliyevin "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" Fərmanının tariximizin bu qaranlıq səhifələrinə işıq saçan ilk 

rəsmi sənəd kimi böyük əhəmiyyətini qeyd edir və 80 il bundan əvvəl azərbaycanlılara qarşı törədilmiş 

cinayətlərin ildönümü ərəfəsində 31 mart gününün "Azərbaycanlıların soyqırımı günü" elan edilməsini milli 

yaddaşımızı dirçəldən, tarixi həqiqətlərin üzə çıxmasına və öz yerini tutmasına təkan verən mühüm siyasi -

 hüquqi və mənəvi aksiya sayır. 

Bu mühüm sənəddə tariximizdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın XIX əsrdə zorakılıqla parçalandığından 

sonra azərbaycanlılara qarşı törədilmiş, bəşər tarixində görünməyən vəhşiliklərlə həyata keçirilmiş kütləvi 

qırğınların - soyqırımlarının rəsmən adı çəkilir, xüsusilə 1905-1907, 1918-1920, 1948-1953 və 1988-1993-cü 

illərdə erməni millətçi, şovinist dairələri və onları dəstəkləyən böyük dövlətlərin mürtəce qüvvələri tərəfindən 

bütün Zaqafqaziya miqyasında azərbaycanlı əhaliyə qarşı aparılmış etnik düşmənçilik siyasətinin kökləri açılır, 

"Böyük Ermənistan" xülyasını həyata keçirməyin əsas və real yolunu tarix boyu bu ərazilərin yerli sakini olmuş 

azərbaycanlıların məhv edilməsində, köçürülməsində, onların tarix və mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasında, 

yer adlarının dəyişdirilməsində görmüş antiazərbaycan qüvvələrin mənfur fəaliyyətinə siyasi qiymət verilir. 

Azərbaycanın çar Rusiyası tərəfindən işğalını rəsmiləşdirən Gülüstan və Türkmənçay sülh 

müqavilələrindən sonra Azərbaycana on minlərlə erməninin köçürülməsi, həm də din birliyi əsasında onlara 

yerli əhali ilə müqayisədə böyük hüquq və imtiyazların verilməsi tezliklə rus-erməni alyansı tərəfindən 

azərbaycanlı əhalinin hər vasitə ilə sıxışdırılmasına gətirib çıxardı. "Daşnak" və "Hnçak" kimi erməni millətçi 

partiyalarının fəaliyyətə başlamasından və fanatik erməni kütlələrini şovinist ideyalar ətrafında 

birləşdirməsindən sonra isə bu proses daha da sürətləndi. Birinci rus inqilabının başladığı 1905-ci ildə 

silahlanmış mütəşəkkil erməni dəstələri etnik zəmində soyqırımı kimi dəhşətli bir cinayətin Qafqazda ilk 

müəllifləri olmuşlar. 1905-1907-ci illərdə onlar Bakıda, Tiflisdə, İrəvanda, Naxçıvanda, Gəncədə, Qarabağda, 

Zəngəzurda kütləvi şəkildə azərbaycanlılara divan tutmuş, şəhər və kəndləri yandırmış, uşaqları, qadınları, 

qocaları misilsiz qəddarlıq və vəhşiliklə öldürmüşlər. həmin dövrdə təkcə Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur 

qəzalarında 75 Azərbaycan kəndi yerlə-yeksan edilmiş, İrəvan və Gəncə quberniyalarında isə 200-dən artıq 

yaşayış məntəqəsi viran edilmişdir. Erməni vəhşiliyindən sağ qurtara bilən on minlərlə azərbaycanlı öz doğma 

yurd-yuvasını tərk etmək məcburiyyəti qarşısında qalmış, bununla da Azərbaycanda tarixi artıq bir əsrə 

yaxınlaşmaqda olan həqarətli qaçqınlıq ənənəsinin əsası qoyulmuşdur. 

Ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı çevrilmiş soyqırımı siyasəti çar Rusiyasında mərkəzi hakimiyyətin 

süqut etdiyi, keçmiş imperiyanın dərəbəyilik və anarxiya şəraitində yaşadığı 1918-ci ildə daha geniş vüsət 

almışdır. Bu dövrdəki soyqırımı daha mütəşəkkil şəkildə və daha böyük bir qəddarlıq və amansızlıqla həyata 

keçirilmişdi. Təkcə 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakıda, Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Lənkəranda 

ermənilər 50 mindən çox azərbaycanlını qətlə yetirmiş, evlərini talan etmiş, on minlərlə adamı öz yurd -

 yuvalarından didərgin salmışdılar. Yalnız Bakıda 30 minə yaxın soydaşımız xüsusi amansızlıqla qətlə 

yetirilmiş, Şamaxı qəzasının 58 kəndi dağıdılmış, 7 min nəfərədək adam, o cümlədən 1653 qadın və 965 uşaq 

öldürülmüş, Quba qəzasının 122 müsəlman kəndi yerlə-yeksan edilmişdi. Qarabağın dağlıq hissəsində 150-dən 

çox, Zəngəzur qəzasında 115 Azərbaycan kəndi vəhşicəsinə dağıdılmış, əhaliyə cinsinə və yaşına fərq 

qoyulmadan qəddarcasına divan tutulmuşdu. İrəvan quberniyasında 211, Qars vilayətində 92 Azərbaycan kəndi 

dağıdılmış, yandırılmış və talan edilmişdir. İrəvan azərbaycanlılarının çoxsaylı müraciətlərindən birində 

göstərilir ki, qısa müddət ərzində bu tarixi Azərbaycan şəhərində və onun çevrəsində 88 kənd dağıdılmış, 1920 

ev yandırılmış, 132 min azərbaycanlı məhv edilmişdir. Erməni cəza dəstələrinin törətdikləri vəhşiliklər, daşnak 

hakimiyyəti dövründə yürüdülən "türksüz Ermənistan" siyasəti nəticəsində İrəvan quberniyasının azərbaycanlı 

əhalisinin sayı 1916-cı ildə 375 min nəfərdən 1922-ci ildə cəmisi 70 min nəfərə enmişdir. Göründüyü kimi, qısa 

müddət ərzində soyqırımın və geniş miqyaslı etnik təmizləmələrin aparılması nəticəsində erməni millətçiləri 

qarşılarına qoyduğu məqsədə əsasən nail olmuşlar. 

Şovinist ruhlu erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətlərinin cəzasız qalması, bu 

cinayətlərə heç bir siyasi-hüquqi qiymətin verilməməsi səbəbindən sovet hakimiyyəti dövründə də 

azərbaycanlılar onlara qarşı yeridilən antihumanist siyasətlə dəfələrlə üzləşmişlər. Ermənistan SSR ərazisində 

yaşayan azərbaycanlıların taleyi bu düşünülmüş, rüsvayçı siyasətin əyani təzahürüdür. "Sürünən" deportasiyalar, 
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habelə 1948-1953 və 1988-1989-cu illərin zorakı deportasiyaları nəticəsində Ermənistan SSR-dən yarım 

milyona yaxın azərbaycanlı qovulmuş, onların bütün əmlakı talan edilmişdir. 

1988-ci ildən başlayan erməni ekspansiyası, ermənilərin Dağlıq Qarabağda apardıqları işğalçı müharibə və 

etnik təmizləmə azərbaycanlıların soyqırımı qurbanlarının sayını əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdı). Azərbaycan 

Respublikası ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş, 18 mindən çox azərbaycanlı həlak olmuş, 20 mindən çox 

yaralanmış, 50 mindən çox əlil olmuş, 4 mindən çox əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş, 4 mindən çox 

sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 660 məktəb və uşaq bağçası, 250 xəstəxana və tibb müəssisəsi 

dağıdılmış, azərbaycanlıların doğma yurdu olan yaşadıqları 724 şəhər, kənd və qəsəbə qarət edilmiş, dağıdılmış 

və yandırılmışdır. Əsrin ən dəhşətli cinayətlərindən biri olan Xocalı faciəsində bütöv bir iri yaşayış məntəqəsi 

tamamilə yox edilmiş, 613 nəfər dinc əhali, onlardan 63 nəfər azyaşlı uşaq, 106 nəfər qadın vəhşicəsinə 

öldürülmüş, 487 nəfər şikəst olmuş, 1275 nəfər sakin - qocalar, uşaqlar, qadınlar əsir götürülərək ağlasığmaz 

erməni zülmünə, təhqirlərə və həqarətə məruz qalmışlar. 

Bütün bunların nəticəsində təkcə XX əsrdə iki milyondan çox azərbaycanlı bu və ya digər şəkildə şovinist 

erməni dairələrinin və onların havadarlarının yürütdükləri soyqırımı siyasətinin təsirinə məruz qalmışdır. 

Demək olar ki, indi Azərbaycanda erməni millətçi zülmündən bu və ya başqa şəkildə zərər çəkməyən ailə 

yoxdur. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi əsl həqiqətin açılması və tarixi ədalətin bərpası naminə, habelə 

gələcəkdə azərbaycanlılara qarşı yeni-yeni soyqırımı cinayətlərinin qarşısının alınması məqsədilə bəyan edir ki, 

qətiyyətlə demokratiya yolunu tutmuş Azərbaycan dövləti erməni millətçiliyinin və onun antiazərbaycan ruhlu 

himayəçilərinin X1X-XX əsrlərdə dəfələrlə azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətini törətdiklərini dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bütün mövcud üsul və vasitələrdən istifadə edəcəkdir. 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi azərbaycanlılara qarşı soyqırımı cinayətlərinin cəzasız 

qalmasını və bu barədə beynəlxalq ictimaiyyətdə məlumatın olmamasını nəzərə alaraq Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatına, Parlamentlərarası İttifaqa, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa Şurasına, 

Müstəqil Dövlətlər birliyinə, başqa beynəlxalq təşkilatlara və dünya ölkələrinin parlamentlərinə və 

hökumətlərinə müraciət edir ki: 

1. X1X-XX əsrlərdə erməni millətçiliyinin və onun havadarlarının azərbaycanlılara qarşı törətdikləri 

soyqırımı cinayətini tanısınlar; 

2. Gələcəkdə soyqırımı cinayətlərinin cəzasız qalmasının qarşısını almaqdan ötrü təsirli beynəlxalq hüquq 

mexanizmləri yaradılması işini tezliklə başa çatdırsınlar; 

3. Azərbaycanlılara qarşı yeni soyqırımı cinayətlərinə yol verilməməsi üçün Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində dinc yolla ədalətli həll olunmasına yardım etsinlər. 

 

(Bəyanat Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 1998-ci il 31 mart tarixli iclasında qəbul 

olunmuşdur). 
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1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı 

(18 yanvar 2018) 

 

Erməni millətçiləri tarixin müxtəlif mərhələlərində mifik “Böyük Ermənistan” ideyasını gerçəkləşdirmək 

məqsədilə soydaşlarımıza qarşı etnik təmizləmə, deportasiya və soyqırımları həyata keçirmişlər. Azərbaycan 

xalqının başına gətirilən ən dəhşətli faciələrdən biri də 100 il bundan əvvəl - 1918-ci ilin mart-aprel aylarında 

Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən daşnak-bolşevik silahlı dəstələri tərəfindən xüsusi qəddarlıqla 

törədilmiş kütləvi qırğınlardır. Həmin günlərdə Bakı şəhərində, habelə Bakı quberniyasına daxil olan digər şəhər 

və qəzalarda on minlərlə dinc sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilmiş, yaşayış 

məntəqələri dağıdılmış, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbiristanlıqlar yerlə-yeksan edilmişdir. Sonrakı 

dövrlərdə daha da azğınlaşan erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini davam etdirmiş, Qarabağ, Zəngəzur, 

Naxçıvan, Şirvan, İrəvan və digər bölgələrdə kütləvi qətllər, talanlar və etnik təmizləmələr həyata keçirmişlər. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökuməti ermənilərin törətdikləri ağır cinayətlərin araşdırılması üçün 

Fövqəladə İstintaq Komissiyası yaratmış, komissiyanın üzə çıxardığı həqiqətlərin xalqın yaddaşında hifz 

edilməsi və dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bir sıra tədbirlər görmüşdür. Lakin Xalq Cümhuriyyətinin 

süqutundan sonra bu proses dayandırılmış, baş verənlərin sona qədər təhqiq edilməsinin və ona müvafiq siyasi-

hüquqi qiymət verilməsinin qarşısı alınmışdır. Yalnız 80 il sonra - 1998-ci il martın 26-da ümummilli lider 

Heydər Əliyevin imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Fərmanında həmin dəhşətli hadisələrə adekvat siyasi qiymət verilmiş və 31 mart “Azərbaycanlıların Soyqırımı 

Günü” elan edilmişdir. 

Ötən 20 il ərzində aparılmış araşdırmalar sayəsində çoxlu sayda yeni faktlar və sənədlər toplanmış, Quba 

şəhərində kütləvi məzarlıq aşkar olunmuşdur. Üzə çıxmış tarixi faktlar 1918-ci ilin mart-aprel aylarında və 

sonrakı dövrlərdə erməni millətçilərinin həyata keçirdikləri qanlı aksiyaların coğrafiyasının daha geniş və faciə 

qurbanlarının sayının qat-qat çox olduğunu sübut etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, erməni-

bolşevik silahlı dəstələrinin 100 il əvvəl azərbaycanlılara qarşı törətdikləri bəşəri cinayətlər barədə həqiqətlərin 

ölkə və dünya ictimaiyyətinə daha dolğun çatdırılması məqsədiləqərara alıram: 

1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 

yüzüncü ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsini təmin etsin. 

2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə soyqırımın 100 illiyi ilə bağlı xüsusi iclasın keçirilməsi 

tövsiyə edilsin. 

3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin. 

  

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Bakı şəhəri, 18 yanvar 2018-ci il. 
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Müqavilələr 

 

Kürəkçay müqaviləsi 

 

Son illərdə erməni millətçilərinin uydurma "Qarabağ ermənilərinin öz müqəddəratını təyin etməsi" 

problemini irəli sürmələri, onların öz dədə-baba yurdları - Qarabağda yaşayan dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı 

silahlı təcavüzə keçmələri ilə əlaqədar, erməni geosiyasətçilərinin və onların muzdlu vəkillərinin Qarabağın 

əzəli erməni torpaqları olması haqqında səhv fikri geniş yayılmışdır. Lakin təkzibolunmaz tarixi faktlar bunun 

tam əksini sübut edir.  

Rusiya ilə İran arasında bağlanmış Gülüstan (12 oktyabr 1813-cü il) və Türkmənçay (10 fevral 1828-ci il) 

müqavilələri kimi sənədləri mənbələr, habelə xanlığın Rusiyanın hakimiyyəti altına keçməsi haqqında Qarabağ 

Xanı İbrahim xanla Rusiya İmperiyasının 1805-ci il mayın 14-də imzaladıqları traktat əyani surətdə göstərir ki, 

İmperiya sırf Azərbaycan torpaqlarını işğal etmişdir, ermənilər isə bura sonralar Türkiyə və İrandan köçürülüb, 

gətirilmişlər. Bu sənədlərin heç birində Qarabağda erməni malikanələri və onların Rusiya təbəəliyinə keçməsi 

haqqında işarə belə yoxdur. Azərbaycan xalqının öz dədə-baba torpaqlarına ayrılmaz hüquqlarını əyani surətdə 

təsdiq edən bu sənədin çapı tarixi saxtalaşdıran ermənilərə və onların muzdlu havadarlarına layiqli cavabdır.  

 

Qadir allah naminə 

Biz yəni Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan və Bütün Rusiya qoşunlarının infanteriya generalı, Qafqaz 

müfəttişliyinin infanteriya müfəttişi kn. Pavel Sisianov, olduqca mərhəmətli böyük İmperator əlahəzrətləri 

Aleksandr Pavloviçin verdiyi tam səlahiyyət və ixtiyarla Allahın köməyi ilə Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xanın 

bütün ailəsi, nəsli və ölkəsi ilə Bütün Rusiya imperiyasının və indi bəxtiyarlıqla hökmranlıq edən böyük 

imperator əlahəzrətləri Aleksandr Pavloviç və onun yüksək varislərinin əbədi təbəəliyini qəbul etməsi 

məsələsinə başlayaraq aşağıdakı şərtləri bağladıq, qərara aldıq və imzaladıq:  

 

Birinci maddə  

Mən Şuşalı, və Qarabağlı İbrahim xan öz adımdan, varislərim və vəliəhdlərim adından İran və ya hər hansı 

bir dövlətin hər cür vassallığından və ya hər hansı ad altında olsa da, hər cür asılılığından təntənəli surətdə 

həmişəlik imtina edirəm və bütün dünya qarşısında bununla bildirirəm ki, mən özüm və varislərim üzərində 

Bütün Rusiyanın böyük İmperator əlahəzrətlərinin və onun yüksək varislərinin və vəliəhdlərinin ali 

hakimiyyətindən başqa heç bir dövlətin hakimiyyətini tanımıram, həmin taxt-taca sədaqət vəd edirəm, çünki 

onun sadiq quluyam və bu haqda, adətə görə, müqəddəs Qurana and içməliyəm.  

 

İkinci maddə  

İmperator əlahəzrətləri zati-aliləri (xan) həzrətlərinin belə səmimi söz verməsini qəbul edərək, özünün və 

vəliəhdlərinin adından İmperator sözü ilə vəd edir və söz verir ki, onlar zati-aliləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim 

xandan və onun varislərindən öz sadiq təbəələri kimi mərhəmət və nəcib havadarlığını heç vaxt 

əsirgəməyəcəklər, buna sübut olaraq İmperator əlahəzrətləri zati-alilərinin (xanın) və onun varislərinin ölkəsinin 

bütövlüyünün saxlanılmasına öz imperator zəmanətini verir.  

 

Üçüncü maddə  

Zati-aliləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xanın Bütün Rusiya imperatorlarının və onların vəliəhdlərinin öz 

üzərində ali və yeganə hakimiyyətini belə səmimiyyətlə qəbul etməsi müqabilində qərara alınır ki, adı çəkilən 

xan, ondan sonra isə böyük oğlunun və bu qayda ilə nəslin yaşca sonrakı böyüyü irsən xanlığa keçərkən 

Gürcüstan Baş hakimi tərəfindən xanlıqda bərqərar olmaq haqqında dövlət möhürü ilə təsdiq edilmiş imperator 

fərmanından ibarət investitura aldıqdan sonra Bütün Rusiya imperiyasının təbəəliyinə sadiq olmasına, özü və 

varisləri üzərində Bütün Rusiya imperatorlarının ali və yeganə hakimiyyətinin tanınmasına təntənəli surətdə and 

içməlidirlər. Andın forması traktata əlavə olunur ki, indi hakim olan Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan bu 
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mərasim Gürcüstan Baş hakiminin və bu qətnaməni başa çatdıran inf.-gen. knyaz Sisianovun iştirakı ilə yerinə 

yetirsin.  

 

Dördüncü maddə  

Mən, Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan, mənim və varislərimin Bütün Rusiya imperiyasına sadiq 

təbəəliyimiz və həmin imperiyanın işıqlı ali və yeganə hakimiyyətini qəbul etməyimiz haqda mənim 

mövqeyimin təmizliyini göstərmək üçün Gürcüstan Baş hakimi ilə qabaqcadan qarşılıqlı razılıq olmadan qonşu 

hakimlərlə əlaqə saxlamağa, onlardan elçilər gələrsə və ya məktub göndərilərsə, onlardan məzmunca tutarlı 

olanları Baş hakimə göndərməyə və ondan icazə istəməyə, dəyəri az olanları haqda isə məlumat verməyə və 

Gürcüstan Baş hakimi tərəfindən mənim yanıma təyin edilmiş şəxsə məlumat verməyə və onunla 

məsləhətləşməyə söz verirəm.  

 

Beşinci maddə  

İmperator əlahəzrətləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xanın ölkəsi üzərində özünün ali və yeganə 

hakimiyyətinin tanınmasını razılıqla qəbul edərək, özünün və varislərinin adından söz verir: 1) həmin ölkənin 

xalqlarını böyük Rusiya imperiyasının sakinlərindən az da olsa ayırmayaraq öz təbəələri sayacaqdır. 2) İbrahim 

xan zati-alilərinin və onun ocağından olan varislərin və arxasının Qarabağ xanlığı üzərində hakimiyyəti 

dəyişilməz saxlanılacaqdır. 3) Daxili idarə etmə ilə bağlı hakimiyyət işləri, məhkəmə və divanxana işləri, 

bununla yanaşı ölkədən yığılan gəlir zati-alilərin (xanın) səlahiyyətində qalacaqdır. 4) Zati-alilərinin və onun 

sülaləsinin, eləcədə onun ölkəsinin qorunması üçün Şuşa qalasına 500 nəfərlik Rusiya qoşunu qərərgah və baş 

zabitləri ilə, (habelə) toplarla birlikdə yeridiləcək, ciddi müdafiə üçün isə Gürcüstan Baş hakimi şərait və 

ehtiyaca görə bu dəstəni gücləndirəcək və zati-alilərinin ölkəsinin Bütün Rusiya imperiyasına məxsus olan bir 

ölkə kimi hərbi qüvvə ilə müdafiə edəcəkdir.  

 

Altıncı maddə  

Mən, Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan, mənim sadiq təbəəlik istəyimin əlaməti olaraq söz verirəm: 1) istər 

indi, istərsə də sonralar yuxarıda adı çəkilən qoşuna lazım olan buğda və darı yarmasını (Gürcüstan) Baş 

hakiminin müəyyən etdiyi qiymətlə tədarük edəcəyəm, çünki onların Yelizavetpoldan gətirilməsi ya çox 

çətindir, ya da tamamilə qeyri-mümkündür. 2) Qoşunların Şuşa qalasında yerləşməsi üçün qoşun rəisinin 

bəyəndiyi evləri ayıracaq və lazımi qədər odunla təmin edəcəyəm. 3) Şuşa qalasına Yelizavetpol tərəfdən 

yoxuşu sahmana salacaq və yolu arabaların gedişi üçün yararlı edəcəyəm. 4) Hökumət Şuşa qalasından Cavada 

gedən yolu qaydaya salmaq istəsə, onda bu iş üçün lazımi olan işçilər hökumətin müəyyən etdiyi məzənnə ilə 

mənə verilməlidir.  

 

Yeddinci maddə  

İmperator əlahəzrətlərinin zati-aliləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xana və onun varislərinə böyük ehtiram 

və mərhəmət əlaməti olaraq onu və varislərini üzərində Bütün Rusiya imperiyasının gerbi olan bayraqla təltif 

edir, onun yanında saxlanmalı və bu ölkə üzərində əlahəzrət tərəfindən bəxş edilmiş xanlıq və hakimiyyət rəmzi 

kimi müharibəyə gedəndə özü ilə aparılmalıdır.  

 

Səkkizinci maddə  

Mən, Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan, İmperator əlahəzrətlərinin yüksək razılığı ilə özümün gəlirimdən 

həmişəki kimi istifadə etməyə icazəm olduğundan İmperator əlahəzrətlərinin Tiflisdə yerləşən xəzinəsinə ildə 

8000 çervon bac verməyi öhdəmə alıram, bac iki müddətə, yeni bir hissəsi fevralın 1-də, o biri hissəsi isə 

sentyabrın 1-də, özü də bu traktatın İmperator əlahəzrətləri tərəfindən təsdiqi zamanı birinci hissəsinin, yəni 

4000 çervonun ödənişi ilə başlanır. Bundan başqa Asiya qayda-qanunu ilə and içməklə yanaşı, mən böyük 

oğlum Məhəmmədhəsən-Ağanın ikinci oğlu Şükürallahı həmişəlik Tiflisdə yaşamaq üçün girov verməliyəm.  
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Doqquzuncu maddə  

İmperator əlahəzrətləri özünün xüsusi mərhəməti ilə, Tiflisdə sədaqət bildirmək üçün saxlanılması olan 

zati-aliləri (xanın) nəvəsinin dolanışığı üçün Rusiya pul vahidi ilə gündə 10 gümüş manat iltifatla bəxş edir.  

 

Onuncu maddə  

Bu müqavilə əbədi müddətə bağlanır və bundan belə həmişəlik heç bir dəyişikliyə uğramamalıdır.  

 

On birinci maddə  

Bu traktın İmperator əlahəzrətləri tərəfindən onun dövlət möhürü vurulmuş Ali Fərmanı ilə təsdiqi bu 

sənədin imzalanmasından 6 ay keçənədək və ya mümkün olsa, daha tez olmalıdır.  

Yuxarıdakıların həqiqətə uyğun olduğunu (bildirmək) üçün aşağıda imza edənlər Yelizavetpol dairəsinin 

düşərgəsində, Kürək çayı yaxınlığında, miladın 1805-ci ilinin yayında, mayın 14-də (müsəlman təqvimi ilə 

1220-ci il səfər ayında) bu maddələrə qol çəkərək öz möhürlərini vurdular.  

 

(Mənbə: Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, 1989, səh 272-276.) 
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Gülüstan müqaviləsi 

 

Qadir Allah Naminə 

İMPERATOR ƏLAHƏZRƏTLƏRİ, Bütün Rusiyanın Ən Şöhrətli və ƏZƏMƏTLİ BÖYÜK HÖKMDARI 

və İMPERATORU və İran Dövlətinin Sahibi, hökmdarı ƏLAHƏZRƏTLƏRİ Padşahın ÖZ təbəələrinə yüksək 

hökmdar məhəbbətinə görə, ONLARIN ürəklərinə zidd olan müharibənin fəlakətlərinə son qoymağı və 

qədimdən Bütün Rusiya İMPERİYASI və İran Dövləti arasında mövcud olmuş səbatlı sülh və xeyirxah qonşu 

dostluğunu möhkəm əsas üzərində bərpa etməyi səmimi qəlbdən, qarşılıqlı surətdə arzulayaraq bu ədaləti və 

nicatverici iş üçün aşağıdakıları öz səlahiyyətli Müvəkkilləri təyin etməyi faydalı bilmişlər:  

ƏLAHƏZRƏT Bütün Rusiya İmperatoru - ÖZ General-leytenantı, Gürcüstandakı və Qafqaz xəttindəki 

qoşunların Baş komandanı, Həştərxan və Qafqaz quberniyalarında, Gürcüstanda Mülki hissə, həmçinin bu 

ölkənin bütün sərhəd işləri üzrə Baş Müdiri, Xəzər hərbi Donanmasının Komandanı, Müqəddəs Aleksandr 

Nevski, birinci Müqəddəs Anna, dördüncü dərəcəli Müqəddəs Əzabkeş və Qalibiyyətli Georgi ordenləri, habelə 

üzərində igidliyə görə yazısı olan qızıl qılıncla təltif edilmiş zati-aliləri Nikolay Rtişşevi, Əlahəzrət İran şahı 

isə - özünün, Türkiyə və İngiltərə Saraylarında fövqəladə elçisi olmuş, İran Rəisləri arasında seçilmiş, öz 

padşahından brilyantlarla bəzədilmiş xəncər və qılıncdan, şal paltardan və brilyantlarla zinətləndirilmiş at 

bəzəkləri dəstindən ibarət fərqləndirici lütf görmüş, öz Padşahının ən yaxın Məmuru, Ali İran Sarayının Gizli 

İşlər Müşaviri, Vəzir nəslinə mənsub olan, İran Sarayında ikinci dərəcəli Xan, Yüksəkrütbəli və Çoxhörmətli 

Mirzə Həsən Xanı: bu səbəbdən də BİZ, yuxarıda adları çəkilmiş səlahiyyətli Müvəkkillər Qarabağ mülkündə, 

Zeyvə çayı yaxınlığındakı Gülüstan kəndində toplaşaraq, vəkalətnamələrimizi bir-birimizə təqdim etdikdən 

sonra, hər birimizə öz tərəfindən bizim BÖYÜK HÖKMDARLARIMIZ adından bərqərar edəcəyimiz sülh və 

dostluğa aid olan hər bir şeyi nəzərdən keçirib, bizə verilmiş hakimiyyət və Ali səlahiyyətlərə görə aşağıdakı 

maddələri qərara aldıq və əbədiyyət üçün təsdiq etdik.  

 

Birinci maddə  

İndiyədək Rusiya İmperiyası və İran Dövləti arasında mövcud olmuş düşmənçilik və narazılığa həmin 

Müqavilə ilə bu gündən etibarən və gələcəkdə son qoyulur və qoy İMPERATOR ƏLAHƏZRƏTLƏRİ Bütün 

Rusiya hökmdarı ilə Əlahəzrət İran şahı, onların vəliəhdləri, Taxtlarının Varisləri və ONLARIN, qarşılıqlı 

surətdə, Ali Dövlətləri arasında əbədi sülh, dostluq və xeyirxah razılıq olsun.  

 

İkinci maddə  

Bir halda ki, hər iki Ali Dövlət arasında ilkin əlaqələr vasitəsilə (……………) yəni hər bir tərəfin hazırda 

tam malik olduğu torpaqlara, xanlıqlara, mülklərə sahib qalması əsasında sülhün bərqərar edilməsi artıq 

qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmışdır, onda indiki zamandan etibarən və gələcəkdə Bütün Rusiya İmperiyası və 

İran Dövləti arasında sərhəd aşağıdakı xətt olsun: Adınabazar adlanan yerdən başlayaraq, düz xətlə Muğan 

düzü, Araz çayındakı Yeddibulaq keçidinədək, oradan da üzü yuxarı Kəpənək çayının Arazla qovuşduğu yerə, 

sonra da Kəpənək çayının sağ tərəfi ilə Mehri dağları silsiləsinə və oradan da xətti Qarabağ və Naxçıvan 

xanlıqlarının mərzləri ilə davam etdirərərək, Alagöz dağları silsiləsi ilə Qarabağ, Naxçıvan, İrəvan xanlıqlarının 

və Yelizavetpol dairəsinin (keçmiş Gəncə xanlığının) bir hissəsinin mərzləri birləşən Dərələyəz mərzinədək, 

buradan İrəvan xanlığını Yelizavetpol dairəsindən, həmçinin Qazax və Şəmşəddin torpaqlarından ayıran mərzlə 

Eşşəkmeydan mərzinə, oradan da dağlar silsiləsi ilə, çayın sağ tərəfi ilə, onun axarı istiqamətində, həmzəçimən 

yolu ilə, Pəmbək dağları silsiləsi ilə Şuragöl mərzi ilə, dağlar silsiləsi ilə, Mastara və Artikin arası ilə 

Arpaçayadək. Bununla belə, Talış mülkü müharibə vaxtı əldən-ələ keçdiyinə görə, həmin Xanlığın Zinzeley və 

Ərdəbil tərəfdən olan sərhədləri, daha artıq dürüstlük üçün, hər iki tərəfdən qarşılıqlı razılıqla seçilmiş 

Komissarlar (onlar Baş komandanlarının rəhbərliyi ilə indiyədək hər bir tərəfin həqiqi hakimiyyəti altında olmuş 

torpaqların, kəndlərin, dərələrin, həmçinin çayların, dağların, göllərin, təbii mərzlərin dəqiq və təfsilatlı təsvirini 

verəcəklər) tərəfindən, bu Müqavilə bağlanıb təsdiq olunduqdan sonra müəyyən ediləcək, onda (………….) 

əsasında Talış xanlığının sərhəd xətti elə müəyyənləşdiriləcək ki, hər bir tərəf malik olduğu torpaqların sahibi 
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qalsın. Eləcə də, yuxarıda xatırlanmış sərhədlərdə, bu və ya başqa tərəfin xəttindən kənara nə isə çıxarsa, hər iki 

Ali Dövlətin Komissarlarının təhlilindən sonra hər bir tərəf (…………..) əsasında təminat verəcək.  

 

Üçüncü maddə  

Şah Əlahəzrətləri ƏLAHƏZRƏT bütün Rusiya İMPERATORUNA səmimi dostluq hislərinin sübutu üçün 

təntənəli surətdə həm öz adından, həm də İran Taxtının Ali Vəliəhdləri adından Qarabağ və indi Yelizavetpol 

adı altında əyalətə çevrilmiş Gəncə xanlıqları, həmçinin Şəki, Şirvan, Dərbənd, Quba, Bakı və Talış (bu xanlığın 

Rusiya İmperiyasının hakimiyyəti altında olan torpaqları) xanlıqlarının, bununla bərabər Dağıstan, Gürcüstan 

(Şuragölə əyaləti ilə birlikdə) İmperiya, Quriya, Minqreliya və Abxaziya, eyni dərəcədə, hazırda bərqərar 

edilmiş sərhəd Qafqaz xətti (bu sonuncuya və Xəzər dənizinə aid olan torpaqlar və xalqlarla birlikdə) arasındakı 

bütün mülk və torpaqların Rusiya İmperiyasının mülkiyyətinə mənsub olduğunu qəbul edir.  

 

Dördüncü maddə  

ƏLAHƏZRƏT Bütün Rusiya İMPERATORU ƏLAHƏZRƏT İran Şahına ÖZ qarşılıqlı dostluq hisslərini 

ifadə etmək və İranda - ONA qonşu olan bu Dövlətdə, möhkəm əsas üzərində mütləqiyyət və hökmran 

hakimiyyət görmək arzusunu səmimi qəlbdən təsdiq etmək üçün, bununla, ÖZ adından və ÖZ Vəliəhdləri 

adından İran Şahı tərəfindən İran Dövlətinin Varisi təyin ediləcək Vəliəhdə, lazım gəldikdə, kömək göstərməyi 

vəd edir ki, heç bir xarici düşmən İran Dövlətinin işinə qarışa bilməsin və Ali Rusiya Sarayının köməyi ilə İran 

Sarayı möhkəmlənsin. Bununla belə, əgər İran Dövləti işləri üzrə Şah oğulları arasında münaqişələr baş verərsə, 

Rusiya İmperiyası hakimiyyətdə olan Şah xahiş etməyincə bunlara qarışmayacaq.  

 

Beşinci maddə  

Rus ticarət gəmilərinə əvvəlki qayda üzrə Xəzər sahilləri yaxınlığında üzmək və onları yan almaq hüququ 

verilir; həm də gəmi qəzası zamanı iranlılar tərəfindən dostluq köməyi edilməlidir. İran ticarət gəmilərinə də 

həmin bu hüquq - əvvəlki qayda üzrə Xəzər dənizində üzmək və Rusiya sahillərinə yan almaq ixtiyarı verilir, 

burada da gəmi qəzası zamanı, qarşılıqlı surətdə, iranlılara hər cür yardım göstəriməlidir. Hərbi gəmilərə 

gəldikdə isə, müharibədən əvvəl, habelə sülh vaxtı və həmişə Rusiya hərbi bayrağı Xəzər dənizində tək mövcud 

olmuşdur. Həmin ehtiram daxilində, əvvəlki ixtiyar indi də yalnız Rusiya Dövlətinə verilir ki, ondan başqa heç 

bir Dövlətin hərbi Bayrağı Xəzər dənizində ola bilməz.  

 

Altıncı maddə  

Hər iki tərəfdən döyüşdə əsir alınmışları, Xristian dininə və s. dinlərə mənsub ələ keçirilmiş sakinləri 

Müqavilə bağlanıb imzalandıqdan sonra, üç ay ərzində, hər bir tərəfdən Qarakilsəyədək (burada sərhəd rəisləri 

əsirləri qəbul etmək üçün öz aralarında qarşılıqlı əlaqə yaradırlar) azuqə və yol xərcləri ilə təmin edilərək, 

buraxılsınlar. Özbaşına, yaxud qanunu pozaraq, qaçanlardan hər birinə, milliyyətindən asılı olmayaraq, öz 

könüllü istəyinə görə öz Vətəninə qayıtmaq azadlığı verilir, qayıtmaq istəməyənlər isə məcbur edilməsin. 

Bununla bərabər hər iki tərəfdən qaçmışlara amnistiya, yaxud bağışlanma verilir.  

 

Yeddinci maddə  

Bütün yuxarıda deyilənlərə əlavə olaraq ƏLAHƏZRƏT Bütün Rusiya İMPERATORU və Əlahəzrət İran 

Şahı buyururlar ki, lazım olduqda, Əlahəzrətlərin İqamətgahlarına göndərilən, ONLARIN Ali Saraylarının 

qarşılıqlı Nazirlər və ya Elçiləri rütbələrinə və onlara tapşırılmış işlərin mühümlüyünə müvafiq qəbul 

olunsunlar; şəhərlərdə ticarətə himayəçilik üçün təyin olunmuş Müvəkkillərin və ya Konsulların on nəfərdən 

artıq məiyyəti olmasın, onlar vəkil edilmiş məmurlar kimi vəzifələrinə layiq hörmət və şərəfə malik 

olmalıdırlar, həmçinin, Əmrnaməyə əsasən, bundan sonra onları nəinki incitmək olmaz, hətta inciklik olarsa, 

təqdim edildikdən sonra, hər iki tərəfin təbəələrini ədalətlə mühakimə etmək, incidilmişləri müsbətlə razı 

salmaq gərəkdir.  
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Səkkizinci maddə  

Əlahəzrətlərin, öz hökumətlərindən, yaxud hökumətləri tərəfindən təyin edilmiş sərhəd rəislərindən 

alınmış, onların həqiqətən tacirlər, Rusiya və ya İran təbəələri olduğunu təsdiq edən yazılı sənədlərə malik 

təbəələri arasındakı ticarət əlaqələrinə gəldikdə, saziş bağlayan hər iki Ali Dövlətə quru yolla və dənizlə sərbəst 

gəlməyə, orada kim nə qədər istəyirsə yaşamağa, tacirlər göndərməyə, həmçinin heç cür ləngidilmədən oradan 

çıxıb getməyə, Rusiya İmperiyasına mənsub olan yerlərdən İran Dövlətinə gətirilən və qarşılıqlı olaraq, İrandan 

ora aparılan malların satılmasına və başqa mallarla dəyişdirilməsinə icazə veriləcək. Hər iki Ali Dövlətin 

tacirləri arasında baş verə biləcək mübahisələrə, onların vəzifələri və s. ilə əlaqədar şikayətlərinə adi qayda üzrə 

baxılması Konsula, yaxud Müvəkkilə, onlar olmadıqda isə yerli Rəisə həvalə edilir. Onlar xahişlərə tam ədalətlə 

baxmalı, özləri haqq təminatı verməli, yaxud bunu başqa lazımi şəxslərin vasitəsilə tələb etməli və onların 

incidilməsinə və sıxışdırılmasına qətiyyən yol verməməlidirlər.  

İrana gəlmiş, Rusiya təbəəliyindən olan tacirlər, istəsələr, oradan öz malları ilə birlikdə İranla dostluq edən 

başqa dövlətlərə də sərbəst gedəcəklər; bundan ötrü İran Hökuməti bu tacirlərin sərbəst keçməsi üçün onları 

lazımi pasportlarla təmin edəcəkdir; buna ticarət işləri ilə əlaqədar Rusiyadan Rusiya ilə dostluq edən başqa 

dövlətlərə getmək istəyən İran tacirləri üçün də qarşılıqlı surətdə, riayət ediləcəkdir.  

İrana gəlmiş Rusiya təbəələrindən kimlərinsə ölüm hadisəsi baş verərsə, onların müxəlləfatları, həmçinin 

başqa daşla və mülkləri, dost Dövlətin təbəələrinə məxsus olduğu üçün, ilk növbədə, saxlanılmadan və xəlvəti 

mənimsənilmədən, Rusiya İmperiyasında və bütün mədəni Dövlətlərdə icra edildiyi kimi, kimin hansı Dövlətə, 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, qanuni əsasdan, qəbzlə, onların yoldaşlarına yaxud qohumlarına verilməli, 

həmin qohumlara öz arzuları ilə və öz xeyirləri üçün bu əmlakları istədikləri adamlara satmağa icazə 

verilməlidir.  

 

Doqquzuncu maddə  

Rus tacirlərindən İran şəhərlərinə və ya limanlarına gətirdikləri mallara görə yüzə beş faizdən çox gömrük 

alınmasın və həmin tacirlər bu mallar ilə hara gedirlərsə getsinlər, onlardan ikinci dəfə gömrük tələb olunmasın, 

oradan apardıqları İran mallarına görə də eyni gömrük alınsın, bundan başqa heç bir bəhanə və uydurma ilə heç 

bir rüsum, vergi, gömrük tələb edilməsin. İran təbəələrinin Rusiya şəhərlərinə və limanlarına gətirdikləri və 

buradan ixrac etdikləri mallara görə və qarşılıqlı surətdə eyni gömrüklər, eyni əsasda bir dəfə alınsın.  

 

Onuncu maddə  

Malları Müqavilə bağlamış hər iki Dövlətin sahillərinə və ya limanlarına, yaxud da quru yolla sərhəd 

şəhərlərinə gətirdikdən sonra, qarşılıqlı surətdə, tacirlərə, nəzarəti altında olduqları gömrük hakimlərindən və ya 

iltizamçılardan icazə almadan öz mallarını satmaq, başqa malları satın, yaxud dəyişmə yolları ilə almaq azadlığı 

verilir ki, ticarət maneəsiz dövriyyədə olsun həmçinin satıcıdan və alıcıdan dövlət xəzinəsi üçün müntəzəm 

olaraq və könüllülük şərti ilə qanuni rüsumlar yığılsın.  

 

On birinci maddə  

Bu müqavilə imzalandıqdan sonra hər iki Ali Dövlətin müvəkkilləri, qarşılıqlı surətdə və təxirə salınmadan 

bütün yerlərə onun haqqında lazımı xəbər və hər yerdə hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması barəsində 

əmrlər göndərsinlər.  

İki bərabərhüquqlu nüsxədə (fars dilinə tərcüməsi ilə birlikdə) yazılmış və saziş bağlayan Ali tərəflərin 

yuxarıda göstərilmiş Müvəkkilləri tərəfindən imzalanaraq, onların möhürləri ilə təsdiq edilmiş və qarşılıqlı 

surətdə dəyişdirilmiş bu əbədi sülh Müqaviləsi ƏLAHƏZRƏT Bütün Rusiya İMPERATORU və Əlahəzrət İran 

Şahı tərəfindən bərqərar ediləcək və Əlahəzrətlərin öz əlləri ilə imzalanmış təntənəli Ratifikasiyalarla təsdiq 

olunacaqdır.  

Bu Müqavilənin həmin təsdiq olunmuş nüsxələri bu Ali Saraylardan, qarşılıqlı surətdə göndərilməklə 

onların yuxarıda adları çəkilmiş Müvəkkillərinə üç ay müddətindən sonra çatdırılacaq.  
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Müqavilə min səkkiz yüz on üçüncü il oktyabr ayının on ikinci günü. İran hesablaması ilə min ikiyüz 

iyirmi səkkizinci il Şəvval ayının iyirmi doqquzuncu günü Qarabağ mülkündə Zeyvə çayı yaxınlığındakı 

Gülüstan kəndində Rus ordugahında bağlanmışdır.  

 

İmzalamışlar:  

Müvəkkil və Gürcüstanda Baş Komandan Nikolay Rtişşev (M: Y:) 

Alişöhrətli İran Dövlətindən Müvəkkil Mirzə Əbül Həsən Xan (M: Y:) 
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Türkmənçay müqaviləsi 

 

I maddə  

Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və İran şahı həzrətləri arasında, onların vərəsələri və taxt-tacın 

varisləri, onların dövlətləri və qarşılıqlı surətdə təbəələri arasında bundan sonra əbədi sülh, dostluq və tam 

razılıq olacaqdır.  

 

II maddə  

Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və İran şahı həzrətləri hörmətlə qəbul edirlər ki, razılığa gələn yüksək 

tərəflər arasında baş vermiş və indi xoşbəxtlikdən qurtarmış müharibə ilə Gülüstan traktatının qüvvəsi üzrə 

qarşılıqlı təəhhüdlər də başa çatmışdır; onlar göstərilən Gülüstan traktatını Rusiya və İran arasında yaxın və 

uzaq gələcəyə sülh və dostluq münasibətləri qurmalı və təsdiq etməli olan indiki şərtlər və qərarlarla əvəz 

etməyi zəruri hesab etdilər.  

 

III maddə  

İran şahı həzrətləri öz adından və öz vərəsələri və varisləri adından Arazın o tayı və bu tayı üzrə Erivan 

xanlığını və Naxçıvan xanlığını Rusiya İmperiyasının tam mülkiyyətinə güzəştə gedir. Şah həzrətləri bu güzəşt 

nəticəsində, hazırkı müqavilənin imzalanmasından sayılmaqla altı aydan gec olmayaraq, yuxarıda adları çəkilən 

hər iki xanların idarə edilməsinə aid olan bütün arxivləri və ictimai sənədləri Rusiya rəisliyinə verməyi vəd edir.  

 

IV maddə  

Müqaviləyə qoşulan yüksək tərəflərin razılığı ilə hər iki dövlət arasında sərhədlər aşağıdakı hüdudda 

qərara alınır:  

sərhəd xətti Türkiyə torpaqlarının ucundakı kiçik Araratın zirvəsindən aralıda düz istiqamətdə ən yaxın 

nöqtədən başlayaraq o dağların zirvəsindən keçir; buradan maillik üzrə Araratın cənub tərəfindən axan Aşağı 

Qarasu çayının yuxarılarına düşür, sonra sərhəd xətti o çayın axarı üzrə Şərur qarşısında onun Araza töküldüyü 

yerədək davam edir; bu məntəqədən Abbasabad qalasınadək Araz çayının yatağı üzrə gedir; burada qalanın 

Arazın sağ sahilində yerləşən xarici istehkamları yanında yarım ağac, yəni 3 1 / 2 Rusiya versti enində bütün 

istiqamətlərdə dövrə haşiyələnəcək və o ətrafda olan torpaq sahəsi büsbütün məhz Rusiyaya məxsus olacaqdır 

və bu gündən sayılmaqla iki ay ərzində ən yüksək dəqiqliklə ayrılacaqdır. Sərhəd xətti o yerdən, göstərilən 

dövrənin şərq tərəfdən Arazın sahilinə birləşdiyi yerdən başlayaraq bir daha o çayın yatağı ilə Yeddibulaq 

bərəsinədək gedir; burada İran torpaqları Araz çayının yatağı üzrə üç ağaca, yəni 21 Rusiya versti uzanacaqdır: 

sonra sərhəd Muğan düzü vasitəsilə Bolqarçayadək, iki kiçicik Adınabazar və Sarıqamış çaylarının 

birləşməsində üç ağac yəni 21 rus versti aşağıda olan torpaqlara gedir; sərhəd buradan Bolqarçayın sol sahili ilə 

yuxarı; adları çəkilən kiçik Adınabazar və Sarıqamış çaylarının birləşməsinədək, sonra Şərqi Adınabazar 

çayının sağ sahili üzrə onun yuxarılarınadək davam edir, buradan isə Cikoir yüksəkliyinin zirvəsinədək elə 

davam edir ki, o yüksəklikdən Xəzər dənizinə tökülən bütün sular Rusiyaya məxsus olacaqdır, İran tərəfə axan 

bütün sular isə İrana məxsus olacaqdır. Burada iki dövlət arasındakı sərhəd dağ zirvələrilə müəyyən edilir; 

qərarlaşdırılmışdır ki, onların Xəzər dənizinə doğru enişi Rusiyaya məxsus olmalıdır, o biri yandakı enişi isə 

İrana məxsusdur. Sərhəd Cikoir yüksəkliyi zirvəsindən, Talışı Ərş dairəsindən ayıran dağlar üzrə Qəmərkühüm 

zirvəsinədək keçir. Suların axarını iki yerə bölən dağların başı, yuxarıda Adınabazarın yuxarı axarı və Cikoir 

zirvəsi arasındakı sahə haqqında deyilən kimi, burada da eləcə sərhəd hüdudunu təşkil edəcəkdir. Sonra sərhəd 

xətti suların axarına aid yuxarıda şərh olunan qaydalara aramsız əməl etməklə Qəmərkuhun zirvəsindən Züvand 

və Ərş dairələrini ayıran dağ silsiləsi üzrə Velgic dairəsinin sərhədlərinədək uzanacaqdır. Beləliklə, adı çəkilən 

dağın zirvəsindən əks tərəfdə yerləşən hissəsi istisna olmaqla Züvand dairəsi Rusiyaya birləşir. Hər iki dövlət 

arasındakı sərhəd xətti su axınının yuxarıda qeyd olunan qaydalarına daima uyğun olaraq, Velkic dairəsi 

sərhədindən Kloputanın zirvəsi və Velkic dairəsindəki dağların baş silsiləsi üzrə Astara çayının şimal 
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mənbəyinədək, buradan o çayın yatağı boyu onun Xəzər dənizinə töküldüyü yerədək davam edəcək ki, burada 

da Rusiya torpaqlarını İrandan ayırmalı olan sərhəd xətti qurtarır.  

 

V maddə  

İran şahı həzrətləri bütün Rusiya imperatoru həzrətlərinə öz səmimi dostluğuna sübut olaraq, bu maddə ilə 

həm öz vərəsələri və İran taxt-tacının varisləri adından, yuxarıda göstərilən sərhəd xətti arasında və Qafqaz sıra 

dağları və Xəzər dənizi arasında yerləşən bütün torpaqların və bütün adaların, bununla bərabər həmin 

məmləkətlərdə yaşayan bütün köçəri və başqa xalqların əbədi zamanədək Rusiya imperiyasına məxsus 

olduğunu təntənə ilə tanıyır.  

 

 

VI maddə  

İran şahı həzrətləri hər iki dövlət arasında baş vermiş müharibə ilə Rusiya imperiyasına vurulmuş xeyli 

ziyana, həmçinin Rusiya təbəələrinin düçar olduğu qurbanlara və itkiyə hörmət əlaməti olaraq, onların əvəzini 

pul təzminatı ilə ödəməyi öhdəsinə götürür. Müqaviləyə qoşulan hər iki yüksək tərəf o mükafatın məbləğini on 

kurur tümən raicə və ya iyirmi milyon gümüş manat qərarlaşdırmışdır, onun vaxtı, ödəniş qaydası və təminatı 

sözbəsöz hazırkı traktata daxil edilə biləcək qüvvəyə malik olan xüsusi müqavilədə qərarlaşdırılmışdır.  

 

VII maddə  

İran şahı həzrətləri öz əlahəzrət oğlu şahzadə Abbas Mirzənin öz vərəsəsi və taxt-tacın varisi təyin etmək 

iltifatında bulunan kimi, Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri öz dostluq münasibətlərini və bu varislik 

qaydasının təsdiqinə kömək etmək arzusunu açıq-aşkar sübut etməkdən ötrü bundan sonra şahzadə Abbas Mirzə 

həzrətlərinin simasında İran taxt-tacının vərəsəsi və varisini, onun taxta çıxmasından sonra isə onu o dövlətin 

qanuni hökmdarı hesab etməyi öhdəsinə götürür.  

 

VIII maddə  

Rusiyanın ticarət gəmiləri, əvvəlki qayda üzrə, Xəzər dənizində və onun sahilləri boyunca azad üzmək və 

bununla bərabər onlara yaxınlaşmaq hüququna malikdir; gəmi qəzası hallarında İranda onlara hər cür kömək 

edilməlidir. Bu üsulla İran ticarət gəmilərində də Xəzər dənizində əvvəlki qayda ilə üzmək və Rusiya sahillərinə 

yan almaq hüququ verilir ki, orada gəmi qəzası hallarında onlara qarşılıqlı surətdə hər cür kömək 

göstərilməlidir. Hərbi gəmilərə gəldikdə isə, qədimdə olduğu kimi, yalnız Rusiya hərbi bayrağı altında olan 

hərbi gəmilər Xəzər dənizində üzə bilərlər; bu səbəbdən də əvvəlki müstəsna hüquq indi də onlara verilir və 

təsdiq edilir ki, Rusiyadan başqa heç bir dövlətin Xəzər dənizində hərbi gəmiləri ola bilməz.  

 

IX maddə  

Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və İran şahı həzrətləri hər vasitə ilə onlar arasında bu qədər 

xoşbəxtliklə bərpa olunmuş sülh və dostluğu bərqərar etməyi arzulayaraq, müvəqqəti tapşırıqların icrası və ya 

daimi qalmaq üçün bu və ya o biri dövlətə göndərilən yüksək sarayların (hökumətlərin) səfirlərinin, nazirlərinin 

və işlər müvəkkillərinin, onların dərəcəsinə, razılığa gələn yüksək tərəflərin şərəfinə, onları birləşdirən səmimi 

dostluğa və yerli adətlərə uyğun olaraq, ehtiramla və (hər birinin) ayrılıqda qəbul edilməsini qarşılıqlı surətdə 

rəva bilirlər. Xüsusi protokol ilə bu və ya o biri tərəfin əməl etməsi üçün bu məzmunda mərasim 

qərarlaşdırılacaqdır.  

 

X maddə  

Bütün Rusiya həzrətləri və İran şahı həzrətləri hər iki dövlət arasında ticarət əlaqələrinin bərpa olunmasını 

və genişlənməsini sülhün bərqərar olmasının ən başlıca xeyirxah nəticələrindən biri saydıqları üçün, tam 

qarşılıqlı razılıq əsasında hökm verdilər ki, ticarətə hakimlik edilməsinə və qarşılıqlı surətdə təbəələrin 

təhlükəsizliyinə aid olan bütün sərəncamlar səadətlə yoluna qoyulsun və onlar onu qarşılıqlı surətdə müvəkkillər 
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tərəfindən bağlanacaq bu sülh müqaviləsinin eyni güclü hissəsi sayılmalı olan və ona əlavə edilən ayrıca Akt ilə 

izah etsinlər. İran şahı həzrətləri, qabaqlar olduğu kimi, Rusiyaya ticarətin xeyrinə tələb olunan hər yerə 

konsullar və ticarət agentləri təyin etmək hüququ verir və öhdəsinə götürür ki, hər ikisinin məiyyəti on nəfərdən 

çox olmayacaq konsul və agentlərə hamilik göstərsin ki, onlar öz rütbələrinə verilmiş şan-şövkət və 

üstünlüklərdən istifadə etsinlər. Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri öz tərəfindən İran şahı həzrətlərinin konsul 

və ya ticarət agentlərinə münasibətdə buna tam müvafiq əməl edilməsinə vəd verir. İran hökumətinin Rusiya 

agentinə və ya konsuluna əsaslı şikayəti olarsa, Rusiya naziri (səfiri) və ya onun şah həzrətləri sarayı yanında 

işlər müvəkkili, ya da onların bilavasitə rəisi öz mülahizəsinə əsasən günahkarı vəzifəsindən uzaqlaşdıra və onu 

müvəqqəti olaraq digər şəxsə həvalə edə bilər.  

 

XI maddə  

Qarşılıqlı surətdə təbəələrin bütün tələbləri və müharibə ilə dayandırılmış başqa işlər sülh bağlandıqdan 

sonra ədalətlə bərpa olunacaq və həll ediləcəkdir. Qarşılıqlı surətdə təbəələrin öz aralarında bu və ya o biri 

hökumətin xəzinəsinə müqavilə təəhhüdləri dərhal və tamamilə təmin edilməlidir.  

 

XII maddə  

Barışığa gələn yüksək tərəflər təbəələrin xeyri üçün özlərinin ümumi razılığı üzrə qarşılıqlı surətdə qərara 

almışdır: onlardan Arazın hər iki tərəfində tərpənməz əmlaka malik olanlarına üç il vaxt verilməlidir ki, onlar bu 

müddət ərzində onu azad surətdə satsınlar və dəyişsinlər. Lakin bütün Rusiya imperatoru həzrətləri ona aid 

olduğuna görə, keçmiş İrəvan sərdarı Hüseyn xanı, onun qardaşı Həsən xanı və keçmiş Naxçıvan hakimi Kərim 

xanı bu iltifatlı sərəncamdan kənar edir.  

 

XIII maddə  

Axırıncı və ya bundan qabaqkı müharibənin gedişində əsir alınmış hər iki tərəfin bütün hərbi əsirləri, 

bununla bərabər hər iki hökumətin nə vaxtsa əsir düşmüş təbəələri qarşılıqlı surətdə azad edilməli və dörd ay 

ərzində qaytarılmalıdır; onlar həyati azuqə və digər tələbatlarla təmin edilməli və onları qəbul etmək və sonrakı 

yaşayış yerinə yollamağa sərəncam vermək üçün hər iki tərəfdən ayrılmış komissarlara verməkdən ötrü 

Abbasabada göndərilməlidirlər. Razılığa gələn yüksək tərəflər hər iki tərəfdən əsir düşmüş, lakin olduqları yerin 

uzaqlığına və ya başqa bir səbəbə və ya vəziyyətə görə göstərilən müddətə qaytarıla bilməyəcək bütün hərbi 

əsirlərə, habelə Rusiya və İran təbəələrinə də bu yolla yanaşacaqlar. Hər iki dövlət belələrinin hər bir vaxt tələb 

edilməsində özünə dəqiq və qeyri-məhdud hüquq verir və öhdəsinə götürür ki, onlar aşkar edildikdə və ya onlar 

haqqında tələblər alındıqda qarşılıqlı surətdə onları (bir-birinə) qaytarsınlar.  

 

XIV maddə  

Razılığa gələn yüksək tərəflərdən heç biri axırıncı müharibənin başlanmasınadək və ya o vaxtı digərinin 

təbəəliyinə keçmiş olan satqınların və fərarilərin verilməsini tələb etməyəcəkdir. İran hökuməti bu qaçqınlardan 

bəzilərinin və onların köhnə həmvətənlərinin və ya hakimiyyəti altında olanların arasında qərəzli əlaqələrdən 

qarşılıqlı surətdə baş verə biləcək zərərli nəticələrin qarşısını almaq üçün, öhdəsinə götürür ki, indi və ya 

sonralar Rusiya hökumətinin adbaad göstərdiyi adamların Arazla Çara çayının, Urmiya gölünün, Cakatu çayının 

və Qızıl Üzən çayının Xəzər dənizinə töküldüyü yer arasında yaratdığı hüduddakı öz torpaqlarında olmasını 

qadağan edəcəkdir. Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri öz tərəfindən İran qaçqınlarının Qarabağ və Naxçıvan 

xanlıqlarında və İrəvan xanlığının Araz çayının sağ sahilində yerləşən hissəsində yurd salmasına və ya 

yaşamasına (hər hansı) bir qərarda icazə verməyəcəyini vəd edir. Lakin özlüyündə aydındır ki, ancaq rəsmi 

rütbə daşıyan və ya müəyyən ləyaqət sahibi olan adamlara: şəxsi nümunələri, nəsihət və gizli əlaqələri ilə 

keçmişdə onların idarəsində və ya hakimiyyəti altında olan əvvəlki həmvətənlərinə zərərli təsir göstərə bilən 

xan, bəy və dini rəislər və ya mollalara qarşı bu şərtin gücü var və olacaqdır. Ümumiyyətlə, hər iki dövlətin 

sakinlərinə gəldikdə isə, razılığa gələn yüksək tərəflər qərara alır ki, hər iki tərəfin bir dövlətdən o birinə keçmiş 
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və ya bundan sonra keçəcək təbəələri onların keçdiyi hökumətin icazə verdiyi hər yerdə yurd sala və yaşaya 

bilər.  

 

XV maddə  

Şah həzrətləri öz dövlətinə sakitliyi qaytarmaq və öz təbəələrindən hazırkı müqavilə ilə bu qədər 

xoşbəxtliklə başa çatmış müharibədə törədilmiş bədbəxtlikləri daha da artıra bilən hər şeyi kənar etmək kimi 

xeyirli, xilasedici niyyətlə hərəkət edərək, Azərbaycan adlanan vilayətin bütün əhalisinə və məmurlarına 

büsbütün və tam bağışlanma əta edir. Hansı dərəcəyə məxsus olmasından asılı olmayaraq, onlardan heç kəs öz 

hərəkətinə və ya müharibə ərzində və ya Rus ordusunun adı çəkilən vilayəti müvəqqəti tutduğu zaman 

davranışına görə təqibə, dini əqidəsinə görə təhqirə məruz qalmamalıdır. Bundan başqa o məmur və sakinlərə bu 

gündən başlayaraq öz ailəsi ilə birlikdə İran vilayətindən Rusiyaya sərbəst keçmək, hökumət və yerli rəisliyin 

heç bir maneçiliyi olmadan onların satlıq malına və ya əmlakına və əşyalarına hər hansı gömrük və vergi 

qoyulmadan tərpənən mülkiyyətini aparmaq və satmaq üçün bir il vaxt verilir. Tərpənməz mülkə gəldikdə isə, 

onun satılması və ya onun haqqında özxoşuna sərəncam üçün beş illik müddət müəyyən edilir. Lakin bu 

bağışlanma qeyd olunan bir illik müddət başa çatanadək məhkəmə cəzası düşən günah və ya cinayət işləmiş 

adamlara şamil edilmir.  

 

XVI maddə  

Müvəkkillər bu sülh müqaviləsi imzalandıqdan sonra, qarşılıqlı surətdə təxirə salınmadan təcili olaraq, 

hərbi əməliyyatların kəsilməsi haqqında bütün yerlərə xəbər və lazımı fərman göndərməlidir. Eyni məzmunda 

iki nüsxədə tərtib edilmiş, hər iki tərəfin müvəkkilləri tərəfindən imzalanmış, onların gerbli möhürləri ilə təsdiq 

edilmiş və qarşılıqlı olaraq bir-birinə verilmiş bu sülh müqaviləsi bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və İran 

şahı həzrətləri tərəfindən təsdiq və ratifaksiya edilməli və onların imzaladığı ratifikasiya mətnləri təntənəli 

şəkildə hər iki tərəfin müvvəkilləri tərəfindən dörd ay ərzində və ya mümkün olduqca daha tez dəyişdirilməlidir. 

Fevral ayının 10-da İsanın anadan olmasının 1828-ci ilində Türkmənçay kəndində bağlanmışdır.  

Əslinə qol çəkmişlər: İvan Paskoviç, A. Obrezkov. 

 

(Mənbə: Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı 1989, səh. 277-283) 
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Batum müqaviləsi 

 

Azərbaycan ilə Osmanlı Dövləti arasında imzalanan Batum müqaviləsi  

 

(Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin arxivi, 

 560 nömrəli qutu) 

 

Bismillahirrəhmanirrəhim 

 

Osmanlı Səltənəti Hökuməti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökuməti arasında bağlanan yoldaşlıq 

müqaviləsi 

Bir tərəfdə Osmanlı hökuməti, digər tərəfdə axır zamanda istiqlalını elan edən Azərbaycan 

Cümhuriyyəti hökuməti siyasi, hüquqi, iqtisadi və fikri sahələrdə məmləkətləri arasındakı münasibətləri dostluq 

və qonşuluq zəminində təsis etmək xüsusunda ittifaq elədiklərindən, nümayəndələri olmaq üzrə: 

Osmanlı Dövləti 

Ədliyyə naziri və Dövlət Şurası rəisi Xəlil bəyəfəndi həzrətləri ilə Qafqaz cəbhəsi Osmanlı orduları 

komandanı General Vəhib paşa həzrətlərini  

Və 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti 

Xariciyyə naziri Məmməd Həsən Hacınski həzrətləri ilə 

Milli Məclis rəisi Rəsulzadə Məmməd Əmin bəyəfəndi həzrətlərini təyin etmişlər və adları çəkilən 

şəxslər üsula uyğun olaraq tərtib edilən rüsxətnamələrini qarşılıqlı olaraq təqdim etdikdən sonra, aşağıdakı 

maddələri qərarlaşdırmışlar: 

Birinci maddə 

Osmanlı hökuməti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti arasında daimi sülh və istiqrarlı dostluq 

hökm sürəcəkdir. 

İkinci maddə 

Aşağıdakı sərhəd xətti Osmanlı məmləkəti ilə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan 

cümhuriyyətlərinin ərazilərini ayırmaqdadır:  

Sərhəd Qara dənizdə Zolok çayı mənsəbindən başlayaraq Şavnabud dağına qədər 93 (1877-1878) 

hərbindən əvvəlki sərhəd xətti üzrə uzanır. Şavnabud dağından sonra isə zirvələrdən keçərək Xalxama dağına, 

oradan Meziksaru dağına gəlir, buradan cənuba dönərək Yirsədağ dağından və Abastumanın iki kilometr 

cənubundan keçir, buradan şimal-şərqə keçərək Karhul dağına və oradan beş kilometr şimal-şərqə, sonra cənub-

şərqə dönərək Gürqal üzərindən Atsxorun iki kilometr cənubundan Kür çayını keçər və zirvələr üzərindən 

Qayabağı, Artatavı dağlarının zirvəsinə gəlir, buradan sonra yenə zirvələr üzərindən Qaraqaya dağından Molita 

kilsəsinin cənubunda Tapisxurska gölünə çatır. Molita monastırının cənubundan qarşı sahildə gölün şimal 

ucunun bir kilometr yarım cənub-şərqindəki nöqtəyə uzanan xəttin cənubundakı qisim Osmanlıda qalmaq üzrə, 

bu gölü keçərək Tavkutalı dağına gəlir. Burdan cənuba enərək Şavnabud-Qaraquzu-Samsal dağlarının zirvəsinə 

gəlir. Sərhəd xətti bundan sonra zirvələrdən keçərək Başqıran, Nurrəhman dağından sonra cənub istiqamətində 

irəliləyərək və daim zirvə nöqtələrindən keçərək, Ağbulaq mövqeyinin beş kilometr qərbində Aleksandropol-

Tiflis dəmiryolunu kəsir. Burada yenə zirvə nöqtələrdən keçərək Xanvəli mövqeyinə gəlir. Xanvəli 

mövqeyindən sonra bir müstəqim xətt istiqamətində Alagöz dağının ən yüksək nöqtəsinə və yenə bir müstəqim 

xətt halında Eçmiədzinin yeddi kilometr qərbində Ezmiədzin-Sərdarabad yoluna çatır. Eçmiədzinin yeddi 

kilometr ətrafında dolaşaraq və Aleksandropol-Culfa dəmiryolunun təqribən altı kilometr şimalından, bu 

dəmiryolu xəttinə gələn yolu kəsir. Sərhəd xətti bundan sonra cənub-şərqə dönərək Aşağı Qarabağlar kəndinin 

bir kilometr qərbindən Şahablı, Qaraxaç, Aşağı Çanaqçı mövqeyindən keçərək Alpinçaya (Arpa çayına) çatır və 

bu çayı izləyərək Arpa mövqeyinə gəlir. Arpadan sonra sərhəd xətti şərq istiqamətindən Arpa çayını təqib 

edərək Qayalı mövqeyinə və Qaya çayını izləyərək Reliyan çayı vadisinə gəlir və bu çayın yatağını izləyərək 

Aza mövqeyinin cənubundan Alıcın mövqeyində əvvəlki Rus-İran sərhədinə çatar. 

Üçüncü maddə 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti ilə Ermənistan Cümhuriyyəti hökuməti arasında sərhədin təyini 

üçün tərtib olunan protokol Osmanlı hökumətinə təbliğ ediləcək və o protokol, bu maddənin ayrılmaz bir 

parçasını təşkil edəcəkdir. 

Dördüncü maddə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Odlar Yurdu 

 

 92 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti tərəfindən tələb hasil olduğu təqdirdə, Osmanlı hökuməti, daxili 

intizam və asayişin təmini üçün, gərəkli silahlı qüvvəylə yardım edəcəkdir. 

Beşinci maddə 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti, sərhədləri daxilində heç bir qruplaşmanın təşkilinə və 

silahlanmasına imkan verməməyi və sərhədini keçən bütün qrupları tərksilah edərək dağıtmağı vəd edir. 

Altıncı maddə 

Müqavilənin tərəfləri, endirimli tariflər tətbiq etmək surəti ilə, dəmiryolu nəqliyyatı barəsində bir-

birlərinə mümkün olduğu qədər yardım edəcəklər. 

Xüsusilə dəmiryollarının inşası, işlədilməsi, müntəzəm təmiri yaxud digər faydalı işlərin hamısı üçün 

lazım gələn avadanlıqların nəqli üçün xüsusi endirimli tariflər tətbiq ediləcəkdir. Hər iki tərəfə aid 

dəmiryollarında mütəhərrik avadanlıqların mübadiləsi, beynəlxalq qaydalara uyğun bir şəkildə icra ediləcəkdir. 

Hər iki tərəf, bu xüsusda detalları müəyyənləşdirmək üçün tezliklə müzakirəyə başlayacaqdır. 

Yeddinci maddə 

Dövləti-Aliyyəyi-Osmaniyyə ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti arasında daha əvvəl heç bir 

əhdnamə, müqavilə, etilafnamə və sair mövcud olmadığından, hər iki tərəf bir şəhbəndərlik müqavilənaməsi ilə 

bir ticarət əhdnaməsi və hüquqi və iqtisadi münasibətlərin nizamlanması üçün lazım gələn digər sənədləri tərtib 

etmək barədə razılığa gəlmişdir. 

Şəhbəndərlik müqavilənaməsi, bu müqavilənin təsdiqnamələrinin qarşılıqlı olaraq təqdimi tarixindən 

etibarən iki il ərzində təsdiq ediləcəkdir. Aradakı müvəqqəti dövrdə hər iki tərəfin baş şəhbəndərləri, 

şəhbəndərləri və şəhbəndər vəkilləri imtiyaz və məsuliyyətlərində ümumi dövlətlər hüququ əsaslarına uyğun və 

millətin mənafeyinə ən münasib şəkildə hərəkət edəcəklər. Yenə dövlətlər hüququ prinsiplərinə uyğun bir ticarət 

əhdnaməsinin tərtib edilməsi üçün müzakirələr, bir tərəfdə Osmanlı Dövləti və digər tərəfdə hərb halında olan 

dövlətlər arasında, sülhün təminindən sonra başlayacaqdır. 0 vaxta qədər və hər surətdə 1335-ci ilin dekabr 

ayının 31-ci gününə qədər bu müqaviləyə rəbt edilmiş bir nömrəli əlavə, hər iki tərəfdə tətbiq olunacaqdır. Bu 

əlavənin ləğvi 30 iyun 1335 tarixindən etibarən elan oluna bilər və bunun nəticəsi altı ay sonra tətbiq edilə bilər. 

Quru yolu ilə ticarət, bu müqavilənin təsdiqnamələri qarşılıqlı surətdə təqdim edildiyi andan etibarən 

başlayacaqdır. 

Səkkizinci maddə 

Müqavilə tərəflərindən birinə mənsub əhalidən, sərhədin digər tərəfində yerləşən daşınmaz əmlak 

üzərində sahiblik və faydalanma haqqı olanların, bunlardan faydalanmağa, bunları işlətməyə və yaxud kirayə 

verməyə, bunları idarə, yaxud şəxsən və ya vəkilləri vasitəsi ilə satmağa haqları olacaqdır. 

Dövlətin mənfəəti olmadan və əvvəlcədən təzminat verilmədən, heç kəs daşınmaz malları üzərindəki 

sahiblik haqqından məhrum edilə bilməz. Əhali və nahiyələrin vəkilləri, yerləşdikləri məhəllənin rəsmi məmuru 

tərəfindən verilən və qarşı tərəfin təsdiqlədiyi yol vəsiqələrini göstərərək, sərhədin qarşı tərəfinə sərbəstcə keçə 

biləcəklər. 

Bu hökmlərin təfərrüatları, bu müqavilənin iki nömrəli əlavəsində göstərilmişdir. 

Doqquzuncu maddə 

Azərbaycan Milli Hökuməti beynəlxalq poçt və teleqraf ittifaqı müqaviləsinə qoşuluncaya qədər, 

Osmanlı Dövləti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti arasında poçt və teleqraf işləri, bu müqavilə 

təsdiqnamələrinin qarşılıqlı təqdimindən etibarən, beynəlxalq poçt və teleqraf ittifaqının müqavilə və 

nizamnamələrinə uyğun bir şəkildə təsis ediləcək. 

Onuncu maddə 

Brest-Litovskda Osmanlı Dövləti və müttəfiqləri ilə Rusiya arasında bağlanan müştərək sülh 

müqaviləsinin hökmlərindən, bu müqaviləyə zidd olmayanlar, hər iki tərəf üçün qüvvədə olacaq. 

On birinci maddə 

Bu müqavilə təsdiq olunacaq və təsdiqnamələri bir ay izində, yaxud mümkün olan ən qısa müddətdə 

Dərsəadətdə qarşılıqlı olaraq tərəflərə təqdim ediləcək. Nümayəndələr, bu müqaviləni imza və möhürləri ilə 

təsdiq etmişdir. 

 

4 iyun 1334 (1918) 

 

Məmməd Həsən Hacınski                                                      Xəlil 

Məmməd Əmin Rəsulzadə                                                    Vəhib 
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ƏLAVƏ 1 

 

Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə müqaviləyə əlavə 

 

Bismillahirrəhmanirrəhim 

 

Osmanlı Hökuməti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti Hökuməti müharibədən irəli gələn və onları birbaşa 

maraqlandıran bəzi hərbi məsələləri həll etmək arzusunda olduqlarından bir müqavilə bağlamağı qərara 

almışdır. Bunun üçün nümayəndələri olmaq üzrə: 

Osmanlı Dövləti 

Ədliyyə naziri və Dövlət Şurası rəisi Xəlil bəyəfəndi həzrətləri ilə 

Qafqaz cəbhəsi Osmanlı orduları komandanı General Vəhib paşa həzrətlərini 

Və 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti 

Xariciyyə naziri Məmməd Həsən Hacınski həzrətləri ilə 

Milli Məclis rəisi Rəsulzadə Məmməd Əmin bəyəfəndi həzrətlərini təyin etmişlər və adları çəkilən 

şəxslər üsula uyğun olaraq tərtib edilən rüsxətnamələrini qarşılıqlı olaraq təqdim etdikdən sonra, aşağıdakı 

maddələri qərarlaşdırmışlar: 

Birinci maddə 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti, Osmanlı Dövləti və ya müttəfiqləri ilə müharibə şəraitində olan 

dövlətlərin və ya onlarla ittifaq halındakı dövlətlərin zabit və mülki məmurlarını sərhədlərindən uzaqlaşdırmağı 

və müharibə davam etdiyi müddətcə bu kimi şəxsləri ordu və hökumət xidmətinə qəbul etməməyi vəd edir. 

İkinci maddə 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti, müştərək sərhədi üzərində Osmanlı ordusunun hər cürə hərbi 

daşıma (birliklər, əlavə qüvvələr, əşya və savaş alətləri, cəbbəxana və sairə) həyata keçirməsinə izin verəcək. 

Üçüncü maddə 

1. Osmanlı ordusu tərəfindən təyin olunacaq bir komissiya, Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin 

təyin edəcəyi komissiya ilə müştərək olaraq, Azərbaycan sərhədinin maksimum imkanlarına görə, yuxarıda zikr 

edilən hərbi daşımanın əsaslarını və təfərrüatını müəyyənləşdirəcək. Bu daşıma, Osmanlı komissiyası rəisinin, 

Osmanlı Ordu komandanlığından alacağı əmrlərə görə verəcəyi təlimatlar istiqamətində, Azərbaycan dəmiryolu 

idarəsinin məmurları və texniki imkanları vasitəsiylə icra olunacaq. 

2. İki tərəfin dəmiryolu komissiyalarının müştərək təyin edəcəkləri mühüm stansiyalarda, daşınan 

Osmanlı birliklərinin iaşə və istirahətinin təmin edilməsi və daşıma haqqında tərtib edilən səfər cədvəli və 

təlimatının Osmanlı ordusu mənsublarına çatdırılmasından məsuliyyət daşıyan Osmanlı zabitinə, lazım gələn 

qədər məmur və köməkçilər veriləcək. Bu zabit, stansiya məmurlarının işlərinə müdaxilə etməyəcək. Daşınan 

Osmanlı birliklərinin iaşəsi üçün, adı çəkilən zabitin lazımi yerlərdə görəcəyi işlərə Azərbaycan hökuməti 

yardım edəcək. 

3. Adı çəkilən komissiyalar, bu müqavilənin imzalandığı tarixdən ən gec bir həftə sonra, hələlik 

Gəncədə çalışmağa başlayacaqlar. Azərbaycan dəmiryolu idarəsi bu vaxta qədər dəmiryolu komissiyalarına 

lazım olan məlumatları, xüsusilə sərhəddəki mütəhərrik avadanlıqların miqdarı ilə sərhəddəki vəziyyət haqqında 

lazım gələn məlumatları toplamış və bildirmiş olacaq. 

4. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti, həm dəmiryolu xəttini, həm də dəmiryolunun sabit və 

mütəhərrik avadanlıqlarını hər zaman saz vəziyyətdə saxlamağı və bunları hər cür xətərdən qorumağı, ortaya 

çıxan problemləri mümkün olduğu qədər tez aradan qaldırmağı vəd edir. 

5. Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti, öz istəyi xilafında hər hansı bir qəsdin itki və dağıntıya yol 

açmamağı üçün, Osmanlının daşımanı həyata keçirdiyi nöqtələri hərbi birliklərlə mühafizə edəcəkdir. Bu 

mühafizə sərhədin hər hansı bir yerində, hər hansı bir səbəblə Azərbaycan hökuməti üçün mümkün olmaqda, bu 

işi Osmanlı ordusu öz üzərinə götürəcəkdir. 

6. Osmanlı ordusu, hərbi daşımaların miqyası ölçüsündə, Azərbaycan sərhədləri daxilində bu hökumətin 

hər cürə daşımalarına xələl gətirməməyə çalışacaqdır. 

Dördüncü maddə 

Osmanlı Dövlətinin tələbi üzərinə, Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti, Bakı limanındakı 

müəssisələrlə, Xəzər dənizində özünə aid olan gəmi və sair vasitələri, hərbi məqsədlər üçün işlədilmək üzrə 

Osmanlı hökumətinin əmrinə verməyi vəd edir. 
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Beşinci maddə 

Osmanlı hökuməti ikinci və üçüncü maddələrdən irəli gələn haqlarından, müttəfiq dövlətlərin 

ordularının da istifadə etməsinə icazə verə bilər. 

Altıncı maddə 

Osmanlı hökuməti, Azərbaycan Cümhuriyyəti daxilindəki yollardan hərbi məqsədlər üçün yararlana 

bilər. 

Yeddinci maddə 

Bu müqavilə təsdiq olunacaq və təsdiqnamələri bir ay içində, yaxud mümkün olan ən qısa müddətdə 

Dərsəadətdə qarşılıqlı olaraq tərəflərə təqdim ediləcək. Nümayəndələr, bu müqaviləni imza və möhürləri ilə 

təsdiq etmişdir. İki nüsxə olaraq Batumda tərtib edilmişdir. 

 

4 iyun 1334 (1918) 

 

Məmməd Həsən Hacınski                                                                     Xəlil 

Məmməd Əmin Rəsulzadə                                                                   Vəhib 

 

 

 

ƏLAVƏ 2 

Azərbaycanın Türkiyədən hərbi yardım istəməsi 

 

A) Batum Konfransına göndərilən Azərbaycan nümayəndələrindən Osmanlı nümayəndə heyətinin 

rəisi Xəlil bəyəfəndi həzrətlərinə  

1334/N-12 

 

Hökumətimdən aldığım açıq əmrlərlə, aşağıdakı xahişimin ən qısa müddətdə Osmanlı hökumətinə 

çatdırılmasını rica edirəm. 

Son günlərdə müstəqilliyini elan edən və Osmanlı Dövləti ilə dostluq müqaviləsi bağlayan Azərbaycan 

Cümhuriyyəti hökuməti, Rusiya inqilabının nəticəsi olaraq daxildə Böyük çətinliklərlə üzləşmişdir. Azərbaycan 

ərazisinin böyük bir qismində üsyan bayrağı qaldıran və üzlərini "bolşevik" adlandıran quldur dəstələri, 

məmləkətin idarə mərkəzi, sərvət mənbəyi, bir sözlə can nöqtəsi olan Bakı şəhərini, şəhərlə bərabər Bakı 

vilayətini də əllərinə keçirərək əhalini qarət edir, Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətini tanımır, binaları yıxır, 

özlərinə tabe olmayanları atəş və qılıncla susdurur, şəhəri dağıdır, əhalini qətl edərək mallarını talayır. Vilayət 

mərkəzi olan Bakıdan başqa Şamaxı, Quba, Lənkəran kimi vilayətlərlə, bu vilayətlərin mərkəzi olan şəhərlər də 

adı çəkilən quldurların təcavüz və istilasına məruz qalmışdır, Gəncə vilayəti də təhlükə altındadır. Gün-gündən 

qüvvətlənməkdə, şimaldakı müttəfiqlərindən və İranda intriqalar icra edən ingilislərdən hər zaman yardımlar 

almaqda olan bu fəsadçı zümrənin zərərsizləşdirilməsi, yeni qurulan Cümhuriyyətin imkanı xaricində müşkül 

bir işdir. Məmləkətin narahat və başqalarının mülkündən faydalanmağa düşkün olan ünsürləri üzərində də 

zərərli təsirlər icra edən bu fəsadçılar ortadan qaldırılmadıqca, bir çox müşküllərə səbəb olur və üsyan çıxarırlar. 

Bu səbəblərdən Bakı vilayətinin tezliklə bolşevik adlandırılan quldur dəstələrindən qurtarılması, 

Azərbaycan hökumətinin birinci vəzifəsidir. Bu məsələ yaxın bir zamanda arzu olunan şəkildə həll edilməsə, 

cümhuriyyətin mövcudiyyəti böyük şübhələr altında qalmaqla bərabər, əhalinin həyatı da ağla sığmayan 

fəlakətlərə məruz qalacaqdır ki, müxtəlif zamanlarda Azərbaycan əhalisi adından Osmanlı Dövlətinə təkrar-

təkrar edilən müraciətlər səbəbiylə də bundan xəbərdar olduğunuzu zənn edirəm. 

Yuxarıda bəhs edilən təhlükənin mövcudiyyətinə və Osmanlı Dövləti ilə Azərbaycan Cümhuriyyəti 

arasında bağlanan dostluq müqaviləsinin dördüncü maddəsinə dayanaraq, şəxsinizə müraciət edərək, Osmanlı 

Dövlətinin hərbi qüvvə vasitəsi ilə bolşevik quldur dəstələrini cəzalandırmaq və onlara hədlərini bildirmək üçün 

tabe olduğum hökumətə yardım etmələri arzusunu bildirməyə cürət edirəm. Azərbaycan əhalisinin qüdrətli və 

xeyirxah qonşuları olan əzəmətli Türkiyə Dövlətinə qarşı vaqe olan bu arzuların qəbul ediləcəyinə inamımın 

tam olduğunu bilməyinizi və ehtiramlarımı qəbul etməyinizi rica edirəm. 

 

Azərbaycan Cümhuriyyəti hökuməti Xarici İşlər Naziri  

Məmməd Həsən Hacınski 

 

B) Osmanlı nümayəndə heyətinin rəisi Xəlil bəyəfəndi həzrətlərinə 
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N-13 

 

Azərbaycan Milli Məclisi, məmləkətində zühur edən quldur dəstələrinin cəzalandırılması və 

zərərsizləşdirilməsi üçün, Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinə yardım olaraq Osmanlı hərbi qüvvələrinin cəlb 

edilməsini xahiş etməyi qərara almışdır. 

Bu qərarı vacib qılan şərtlər Azərbaycan hökuməti Xarici İşlər Naziri Məmməd Həsən Hacınski 

həzrətlərinin, şəxsiniz vasitəsi ilə Osmanlı hökumətinə müraciətində təfsilatı ilə izah edilmişdir. 

Azərbaycan əhalisini təmsil edən Milli Məclisin, ümumxalq arzusuna tərcüman olaraq aldığı qərar 

barəsindəki bu xahişin Osmanlı hökuməti tərəfindən qəbul ediləcəyinə qüvvətli ümid bəsləyərək, 

müraciətimizin Babı-Aliyə çatdırılması üçün vasitəçi olmağınızı rica və ehtiramlarımı ərz edirəm. 

 

Azərbaycan Milli Məclisinin sədri 

 Rəsulzadə Məmməd Əmin 

 

Mənbə: Dr.Mustafa Görüryılmaz. Türk Qafqaz İslam Ordusu və ermənilər (1918) 

“Qismət”, Bakı, 2008, səh. 357-363. 
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Moskva müqaviləsi  

 

Türkiyə və Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikası arasında dostluq və qardaşlıq haqqında 

müqavilə 

 

Moskva, 16 mart 1921-ci il 

 

 Millətlərin qardaşlığı və xalqların öz müqəddaratını sərbəst təyin etmək hiiququ prinsiplərinə şərik çıxan 

Türkiyə Boyük Millət Məclisi Hökuməti və Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikası hökuməti işğal və 

istila siyasətinə qarşı mübarizədə həmrəyliklərini və iki xalqdan biri uçün yaradılmış çətinliklərin digərinin də 

vəziyyətini pisləşdirəcəyi faktını qeyd edərək, hər iki tərəfin qarşılıqlı maraqlarına əsaslanan, öz aralarında 

daimi olaraq qarşılıqlı münasibət və qırılmaz həqiqi dostluq yaradılmasını görmək arzusu ilə Dostluq və 

Qardaşlıq haqqında müqavilə bağlamağı qərara aldılar və bu məqsədlə öz Müvəkkillərini təyin etdilər. 

 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti: 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökumətinin İqtisad naziri və Məclisdə Kastamonu millət vəkili Yusif 

Kamal bəy, 

Bu hökumətin Maarif naziri və Türkiyə Böyük Millət Məclisində Sinop millət vəkili doktor Rıza Nur bəy 

və 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökumətinin fövqəladə və salahiyyətli səfiri və bu Məclisdə Ankara millət 

vəkili Əli Fuad paşa, 

 

Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikası Hökuməti: 

Xarici işlər üzrə Xalq Komissarı və  Ümumrusiya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü Georgi Çiçerin və 

Ümumrusiya Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin üzvü Cəlal Qorxmazov lazımi qaydada və qanuni formada 

səlahiyyətlər mübadiləsindən sonra aşağıdakılar haqqında razılığa gəldilər: 

 

MADDƏ 1 

Razılığa gələn Tərəflərdən hər biri razılığa gələn digər Tərəfə məcburi qəbul etdirilmək istənilən hər bir 

sülh müqaviləsini və ya başqa beynəlxalq aktları tanıımamağı əsas olaraq qəbul edir. Rusiya Sosialist Federativ 

Sovet Respublikası Hökuməti Türkiyəyə aid olan və Böyük Millət Məclisi tərəfindən təmsil olunan Türkiyə 

milli hökuməti tərəfindən tanınmayan hər bir beynəlxalq müqaviləni tanımamağı qəbul edir. 

Hazırki müqavilədə "Türkiyə" anlayışı altında İstanbulda Osmanlı Deputatlar Palatası tərəfindən 

hazırlanan və bəyan edilən, bütün dövlətlərə və mətbuata bildirilən 28 yanvar 1336-cı il (28 noyabr 1920) 

Türkiyə Milli Paktına daxil edilmiş ərazilər nəzərdə tutulur. 

Türkiyənin şimal-şərq sərhəddi, Qara dəniz sahilindəki Sarp kəndindən başlayaraq, Hədis-Meta dağı - 

Şavşet dağında suların bölündüyü xətt - Kani dağı və oradan davamlı olaraq Ərdahan va Qars sancaqlarının 

şimal inzibati sərhədlərini izləyərək Arpa çayı və Araz talveqini təqib edərək Aşağı Qarasuyun mənsəbinə qədər 

olan xətlə təyin olunmuşdur. (Sərhəddin müfəssəl təsviri və buna bağlı məsələlər uçün razılığa gələn hər iki 

Tərəfin imzaladığı I (A) və I (B) əlavələrinə aid xəritəyə baxılması lazımdır). 

 

MADDƏ 2 

Türkiy bu Müqavilənin 1-ci maddəsində göstərilən sərhəddin şimalında yerləşən və Batum dairəsinin 

tərkib hissəsini təşkil edən ərazilərə Batum şəhəri və limani üzərindəki suverenliyini Gürcüstana güzəştə 

getməyə razı olur, bu şərtlə ki; 

Birincisi: hazırki Müqavilənin bu maddəsində göstarilən yerlərin əhalisi inzibati cəhətdən hər bir icmanın 

mədəni və dini hüquqlarını təmin edən geniş yerli muxtariyyətdən istifadə edəcək və göstərilən yerlərdə əhali 

onun arzularına müvafiq olan torpaq qanunu müəyyən etmək imkanına malik olacaqdır; 
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İkincisi: Batum limani vasitəsilə rüsumsuz olaraq Türkiyəyə gedən və oradan gələn hər cür malların 

sərbəst tranzitinə imkan veriləcək, bunun üçün heç bir maneə törədilməyəcək, həmin mallara heç bir vergi tətbiq 

edilməyəcək və heç bir xüsusi vergi ödəmədən Batum limanından istifadə hüququ veriləcəkdir. 

 

MADDƏ 3 

Razılığa gələn hər iki Tərəf bu müqavilənin I (C) əlavəsində göstərilən sərhədlərin içərisində Naxçıvan 

vilayətinin Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi təşkil etməsinə razıdırlar, o şərtlə ki, Azərbaycan bu 

protektoratlığı heç bir zaman üçüncü bir dövlətə güzəştə getməyəcəkdir. 

Naxçıvan ərazisinin Araz talveqinin şərqi ilə Dəhnə dağı (3829) - Vəli dağ (4121) - Bağırsaq (6587) - 

Gomürlü dağ (6930), xətti arasında yaranmış ücbucaq kəsimi, bu torpaqların Gömürlü dağdan (6930) başlayıb, 

Saray bulaq dağından (8071) və Ararat stansiyasından keçərək Qara Suyun Arazla birləşdiyi yerdə başa çatan 

sərhəd xətti, Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistanın səlahiyyətli nümayəndələrindən ibarət komissiya tərəfindən 

təshih olunacaqdır. 

 

MADDƏ 4 

Razılığa gələn Tərəflər şərq xalqlarının milli-azadlıq hərəkatı ilə Rusiya zəhmətkeşlərinin yeni sosial 

quruluş uğrunda mübarizəsi arasında yaxınlıq olduğunu təsdiq edərək bu xalqların azadlıq və istiqlaliyyət 

hüququnu, həmçinin onların öz arzularına uyğun idarə forması seçmək hüqu¬qunu tanıdiqlarını rəsmən tasdiq 

və etiraf edirlər. 

 

MADDƏ 5 

Razılığa gələn Tərəflər boğazların açılmasının və oradan bütün xalqların ticarət gəmilərinin azad 

keçməsinin təmin edilmasi üçün Qara dəniz və boğazların beynəlxalq statusunun qəti hazırlanmasını sahil 

dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət gələcək Konfransa verməyə razılaşırlar, bu şərtlə ki, onun çıxardığı qərar 

Türkiyənin tam suverenliyinə, həmçinin Türkiyə və onun paytaxtı İstanbulun təhlükəsizliyinə zərər 

vurmayacaqdır. 

 

MADDƏ 6 

Razılığa galən Tərəflər bu vaxtadək onların ölkələri arasında bağlanmış bütün müqavilələrin qarşılılıqlı 

mənafelərinə uyğun gəlmədiyini təsdiq edirlər. Buna görə də onlar bu müqavilələrin ləğv edilməsinə və heç bir 

qüvvəyə malik olmamasına razılaşırlar. 

Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının Hökuməti, Türkiyənin, bundan əvvəl Türkiyə ilə Çar 

hökuməti arasında bağlanmış və beynəlxalq aktlara əsaslanan hər cür pul və digər öhdəliklərdən azad olduğunu 

xüsusilə bəyan edir. 

 

MADDƏ 7 

Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının Hökuməti kapitulyasiya rejiminin hər hansı bir ölkənin 

azad milli inkişafı ilə və eləcə də onun suveren hüquqlarının tam həyata keçirilməsi ilə bir araya sığmadığını 

qəbul edərək, Türkiyədə bu rejimlə hər hansı bir surətdə münasibəti olan hər cür hərəkət və hüquqları ləğv 

olunmuş və öz qüvvəsini itirmiş hesab edir. 

 

MADDƏ 8 

Razıliğa gələn Tərəflər öz ərazilərində digər ölkənin hökuməti roluna və ya onun ərazisinin bir hissəsinə 

iddia edan təşkilat və ya qrupların yaradılmasına və yerləşməsinə, həmçinin digər Dövlətə qarşı mübarizə 

məqsədi güdən qrupların yerləşməsinə yol verməməyi öhdələrinə götürürlər. Rusiya və Türkiyə qarşılıqlı 

şərtlərlə Qafqazın Sovet Respublikalarına münasibətdə də üzərlərinə belə öhdəlik götürürlər. 

Burası ayrıca müəyyən edilir ki, bu Müqavilədə qeyd olunan Türkiyə ərazisi adı altında Türkiyə Böyük 

Millət Məclisi Hökumətinin bilavasitə hərbi va mülki idarəsi altın¬da olan ərazilər nəzərdə tutulur. 
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MADDƏ 9 

Razılığa gələn Tərəflər hər iki ölkə arasında əlaqələrin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədilə qarşılıqlı 

razılıq üzrə dəmir yol, teleqraf və digər əlaqə vasitələrini saxlamaq və mümkün olduqca inkişaf etdirmək, 

həmçinin iki tərəf arasında adamların və malların azad və maneəsiz hərəkətini təmin etmək ücün lazım olan 

bütün tədbirləri görməyi öhdələrinə alırlar. Bununla birlikdə, hərəkətə, yolçuların gəlib-getməsinə və malların 

gətirilib aparılmasına münasibətdə ölkələrin hər birində qüvvədə olan qanunlar bütünlüklə tətbiq olunacaqdır. 

 

MADDƏ 10 

Razılığa gələn Tərəfin birinin digər Tərəfin ərazisində olan vətəndaşlarına olduğu ölkənin qanunlarından 

irəli gələn bütün hüquq və vəzifələr şamil olunacaqdır. Lakin onların azad edildiyi milli mudafiə üzrə təəhhüdlər 

onlara şamil edilməyəcəkdir. 

Tərəflərin vətəndaşlarının ailə və vərəsəlik haqlarına aid hüquq sahələrinə bağlı olan məsələlər də bu 

maddənin təsiri altına düşmür. Onlar xüsusi sazişlə həll olunacaqdır. 

 

MADDƏ 11 

Hər iki razilığa gələn Tərəf razılığa gələn Tərəflərdən hər birinin digər Tərəfin ərazisində olan 

vətəndaşlarına daha əlverişli şərait prinsipini tətbiq etməyə razıdır. Bu maddə, Türkiyə ilə müttəfiq olan 

müsəlman ölkələrinin, eləcə də Rusiya ilə müttəfiq olan Sovet Respublikalarının vətəndaşlarının hüquqlarına 

tətbiq olunmur. 

 

MADDƏ 12 

1918-ci ilədək Rusiyanın tərkib hissəsi olan, hazırda Türkiyənin suverenliyi altında olduğunu Rusiya 

Sosialist Federativ Sovet Respublikasi Hökumətinin bu Müqavilə ilə tanıdığı ərazilərin hər bir sakini Türkiyəni 

sərbəst tərk etmək, şeylərini, öz əmlakını və ya onların dəyərini özü ilə aparmaq hüququna malikdir. Belə bir 

hüquq Türkiyənin bu Müqavilə ilə suverenliyini Gürcüstana güzəştə getdiyi Batum ərazisinin əhalisinə də şamil 

edilir. 

 

MADDƏ 13 

Rusiya öhdəsinə alır ki, bu Müqavilə imzalandığı gündən hesablanaraq Rusiyanın Avropa hissəsində və 

Qafqazda olan bütün türk hərbi və mülki əsirlərini üç ay ərzində, Asiya hissəsində olan əsirləri isə altı ay 

ərzində öz hesabına Türkiyənin şimal-şərq sərhədlərinədək Turkiyəyə qaytarsın. 

Türkiyə də, hələ ki, Türkiyədə olan rus hərbi və mülki əsirlərinə münasibətdə öz üzərinə belə bir öhdəlik 

götürür. 

Geri qaytarmanın təfsilatı bu Müqavilənin imzalanmasından dərhal sonra hazırlanacaq xüsusi konvensiya 

ilə müəyyən ediləcəkdir. 

 

MADDƏ 14 

Razılığa gələn Tərəflər ən qısa zamanda konsulluq müqaviləsi, həmçinin bu Müqavilənin giriş hissəsində 

göstərilən iki ölkə arasındakı əlaqələrin və münasibətlərin gücləndirilməsi üçün bütün iqtisadi, maliyyə və digər 

məsələləri tənzimləyən saziş bağlamağı qəbul edirlər. 

 

MADDƏ 15 

Rusiya öhdəsinə götürür ki, Cənubi Qafqaz Respublikalarının Türkiyə ilə bağlayacaqları müqavilələrdə bu 

Müqavilənin bilavasitə onlara aid olan maddələrinin hökmən tanınması üçün həmin Respublikalara münasibətdə 

zəruri addımları atsın. 

 

MADDƏ 16 
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Bu Müqavilə ratifikasiya olunmalıdır. Ratifikasiya fərmanlarının mübadiləsi ən qısa vaxt ərzində Qarsda 

olacaqdır. 

Bu Müqavilə 13-cü maddə istisna olmaqla ratifikasiya sənədlərinin mübadilə edildiyi andan qüvvəyə 

minir. 

Bu hökmlərə inamla yuxarıda adları çəkilən Müvəkkillər bu Müqaviləni imzalamış və onu öz möhürləri ilə 

təsdiq etmişlər. 

Bu Müqavilə 1921-ci ildə (min üç yüz otuz yeddi) martın 16-da Moskvada iki nüsxə olaraq tərtib 

edilmişdir. 

 

Yusif Kamal               Georgi Çiçerin 

Dr. Riza Nur               Cəlal Qorxmazov  

Əli Fuad 

 

Əlavə 1 (A) 

Türkiyənin şimal-şərq sərhədləri aşağıdakı kimi müəyyən edilir (Rusiya Baş Qərargahının I/ 210.000 

miqyaslı, "bir düymds 5 verstlik" xəritəsinə əsasən): 

Qara dəniz sahilindəki Sarp kəndi - Qaraşalvar Dağı (5014) və Maradidi kəndinin şimalında Çoruhu 

kəsərək Sapar kəndinin şimalında Hədis - Meta dağı (7052) - Kavakibe dağı (Kva-Kibe) - Kavtareti kəndi - 

Medzubna dağının suayrıcı xətti - Keson dağı (6468) - Korda dağı (7910) suayrıcı xəttini izləyərək Şavşet dağ 

silsiləsinin qərb hissəsindən keçmiş Artvin dairəsinin əvvəlki inzibati sərhəddinə çıxır. Şavşet dağının 

suayrıcından keçərək Sarı çay (Qara İsalı) (8478) dağına çatır. Kviral aşrımı, buradan Qanlı dağında keçmiş 

Ərdəhan dairəsinin əvvəlki inzibati sərhəddinə çatır, oradan şimala istiqamətlənərək Elil (Qrmanı) (8357) 

dağına çatır və yenə Ərdahan sərhəddi ilə davam edərək Badela kəndinin şimal-şərqində Posxov çayına çıxır və 

bu çay boyu Çancaq kəndinin şimalındakı məntəqəyə çataraq bu çaydan ayrılır və suayrıcı ilə gedərək 

Ərilyanbaşı dağına (8512) çıxır, Kəltəpə (8463) və Xırmantəpə (9709) dağlarından keçərək Kasris Seri dağına 

(9681) çatır, Karzamet çayı boyunca davam edərək Kür çayına çatır, daha sonra Kür çayının talveqi ilə 

Kartanaka kəndinin şərqinədək gedərək orada Kürdən ayrılır, Qaraoğlu dağının (7159) suayrıcı xətti ilə keçərək 

Xazapin gölünü ikiyə bölür, 7580-ci yüksəkliyə, oradan Göy-dağa (9252), Üç-təpələr (9783) - Tayfa qala (9716-

9065) zirvəsinə çıxır, sonra Ərdəhan sancağı sərhəddini tərk edərək Böyük Ağbaba dağlarından (9973-8828) -

(8827) və (7602) və İbiş kəndinin şərqinə keçərək (7518) yüksəkliyinə çatır və sonra da Qızıldaş dağına (7439) - 

( 7490) - Yeni Qızıldaş kəndi - Qara Məmmədin qərbindən keçərək Camışbu çayına çatır (bura Delavar, Böyük 

Kımlı və Tixnis kəndlərinin şərqindədir); Vartanlı və Baş Şuragəl kəndlərindən keçərək və yuxarıda qeyd 

olunan çay boyu gedərək Qalalının şimalında Arpaçaya çıxır. Oradan davamlı olaraq Arpaçay talveqi xətti 

boyunca gedib, Araz çayına çıxır. Araz talveq xəttini Qarasuyun töküldüyü yerədək izləyir. 

Qeyd: Burası yəqindir ki, sərhəd yuxarıda göstərilən yüksəkliklərdə suların bölündüyü xəttin üzərindən 

keçir. 

 

Yusif Kamal           Georgi Çiçerin 

Dr. Riza Nur           Cəlal Qorxmazov  

Əli Fuad 

 

Əlavə 1 (B) 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti 1 (A) Əlavəsində göstərildiyi kimi, sərhəd xəttinin Arpaçay və 

Arazın talveqləri olduğunu nəzərə alaraq Arpaçay bölgəsində blokhauzları Gümrü (Aleksandropol) - İrəvan 

dəmiryolundan səkkiz verst, Araz bölgəsində isə yuxarıda adı çəkilən dəmiryol xəttindən dörd verst geriyə 

çəkməyi öhdəsinə götürür. Yuxarıda adları çəkilən bölgələri məhdudlaşdıran xətlər aşağıda göstərilmişdir: 

Arpaçay bölgəsi üçün birinci paraqrafın (A) və (B) bəndləri; 

Araz bölgəsi üçün ikinci paraqraf. 
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1. Arpaçay bölgəsi: 

A) Vartanlıdan cənub-şərqə Uzun Kilsənin şərqində Bozyar dağından (5096) - (5082) - (5017) -Karmir 

Vəngin şərqində - Üçtəpə (5478) - Arazoğlunun şərqində - Aninin şərqində - Yenikəndin qərbində Arpa çayına 

çatır. 

B) (5019) yüksəkliyinin şərqində Arpa çayından ayrılıb, birbaşa (5481) yüksəkliyinə gedir. Qızıl Qalanın 

4,5 verst şərqində Bacalının iki verstliyindən şərqə, sonra Duyğur çayı boyunca Düz Keçid kəndinədək, buradan 

birbaşa Qarabağ xarabalığından şimala gedərək Arpaçayına çıxır. 

2. Araz bölgəsi: 

Xaraba Əlican və Süleyman kəndi (Dizə) arasındakı düz xətt. Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti bir 

tərəfdən Aleksandropol-İrəvan dəmiryolu xətti ilə, digər tərəfdən həmin dəmiryolunun səkkiz və dörd 

verstliyində yerləşən xətlərlə (bu xətlər göstərilən bölgələrin kənarında qalır) məhdudlaşan bölgələrdə heç bir 

istehkam tikməməyi və nizami ordu saxlamamağı öhdəsinə alır; lakin o, göstarilən bölgələrdə qayda-qanunu 

qorumaq, təhlükəsizliyi və inzibati idarəni təmin etmək üçün qoşun yerləşdirmək haqqını özündə saxlayır. 

 

Yusif Kamal            Georgi Çiçerin 

Dr. Riza Nur            Cəlal Qorxmazov  

Əli Fuad 

 

Əlavə 1 (C) 

Naxçıvan ərazisi: 

Ararat stansiyasi - Saraybulaq dağı (8071) - Gomürlü dağ (8839) - (8930) - (3080) - Sayat dağ (7868) - 

Qurdqulaq (Kurt Kulak) kəndi - Həməsür dağı (8160) - 8022 yüksəkliyi-Kükü dağı (10282) və keçmiş Naxçıvan 

qəzasının inzibati sərhədlərinin şərqi. 

 

Yusif Kamal             Georgi Çiçerin 

Dr. Riza Nur             Cəlal Qorxmazov  

Əli Fuad 
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Qars müqaviləsi 

 

Bir tərəfdə Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR və Gürcüstan SSR, o biri tərəfdə - Türkiyə olmaqla Qarsda 

RSFSR-in iştirakı ilə 1921-ci il oktyabrın 13-də bağlanmış müqavilə 

Bir tərəfdə Ermənistan Sosialist Sovet Respublikası, Azərbaycan Sosialist Sovet Respublikası və 

Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikası hökumətləri və o biri tərəfdə Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti 

millətlərin qardaşlığına və xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ prinsiplərinə şərik çıxan, hər iki 

tərəfin qarşılıqlı maraqlarına əsaslanan daimi səmimi qarşılıqlı münasibətlərdən və fasiləsiz səmimi dostluq 

qurmaq istəyindən ruhlanaraq Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının iştirakı ilə dostluq haqqında 

müqavilə bağlamaq qərarına gəlmiş və bunun üçün öz Müvəkkillərini təyin etmişlər:  

Ermənistan Sosialist Sovet Respublikasının hökuməti: Askanaz Mravyan, xalq xarici işlər komissarı, 

Poqos Makinzyan, xalq daxili işlər komissarı.  

Azərbaycan Sovet Respublikasının hökuməti: Behbud Şahtaxtinski, xalq dövlət nəzarəti komissarı.  

Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikasının hökuməti: Şalva Eliva, xalq hərbi-dəniz işləri komissarı, 

Aleksandr Svanidze xalq xarici işlər komissarı və xalq maliyyə işləri komissarı.  

Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökuməti: Kazım Qarabəkir Paşa, Böyük Millət Məclisində Ədirnədən 

millət vəkili, Şərq Cəbhəsi komandanı,  

Vəli bəy, Böyük Millət Məclisində Burdurdan millət vəkili, Muxtar bəy, İctimai İşlər Stats-Sekretarının 

keçmiş müavini, Məmduh Şövkət bəy, Türkiyənin Azərbaycanda səlahiyyətli nümayəndəsi.  

Rusiya Sosialist Federativ Sovet Respublikasının hökuməti: Yakov Qanetski, Latviyada səlahiyyətli 

nümayəndə, onlar lazımi və qanuni formada tərtib edilmiş səlahiyyətlərin mübadiləsindən sonra aşağıdakılar 

barədə razılığa gəldilər:  

 

Maddə 1. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökuməti və Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan Sosialist Sovet 

Respublikaları hazırda razılığa gələn tərəflərin ərazilərinin tərkibinə daxil olan ərazilərdə öz suveren hüquqlarını 

əvvəllər həyata keçirmiş dövlətlər arasında bağlanan yuxarıda xatırlanan ərazilərə aid olan müqavilələri, eyni 

dərəcədə üçüncü dövlətlər tərəfindən Zaqafqaziya Respublikalarına dair bağlanmış müqavilələri ləğv edilmiş və 

öz qüvvəsini itirmiş hesab edirlər.  

Müəyyən edilmiş hesab olunur ki, bu maddə Moskvada 16 mart 1921-ci ildə bağlanmış Türkiyə-Rusiya 

müqaviləsinə tətbiq edilmir.  

 

Maddə 2.  

Razılığa gələn tərəflər onlardan birinin zorla qəbul etməyə məcbur edildiyi hər hansı sülh müqaviləsini və 

sair beynəlxalq aktları tanımamaq barədə razılaşırlar. Bunun qüvvəsincə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan 

Sosialist Sovet Respublikaları Türkiyəyə dair və hazırda onun Böyük Millət Məclisi ilə təmsil olunan Türkiyə 

Milli hökumətinin tanımadığı heç bir beynəlxalq aktı tanımamaq barədə razılaşırlar.  

(Bu müqavilədə Türkiyə anlayışı altında Konstantinopolda Osmanlı deputatlar palatası tərəfindən işlənib 

hazırlanmış və elan edilmiş, mətbuatda bütün dövlətlərə çatdırılmış 8 yanvar 1920-ci il (1336) tarixli Türkiyə 

Misaqi-Milli sərhədlərinə daxil edilmiş ərazilər nəzərdə tutulur).  

Öz tərəfindən Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti bu ölkələrin hazırda Ermənistan, Azərbaycan və 

Gürcüstan sovetləri ilə təmsil olunan müvafiq Hökumətlərinin tanımadığı hər hansı beynəlxalq aktı tanımamaq 

barədə razılaşır.  

 

Maddə 3.  

Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikaları hökumətləri təslim rejimini hər hansı 

ölkənin azad milli istəkləri ilə, eləcə də onun suveren hüquqlarının tam həyata keçirilməsi ilə bir araya 
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sığmadığını hesab edərək, bu rejimə hər hansı aidiyyəti olan hər hansı hərəkəti və hüququ öz qüvvəsini itirmiş 

və ləğv edilmiş sayırlar.  

 

Maddə 4.  

Türkiyənin şimal-şərq sərhədləri (Rusiya Baş Qərargahının 1/21000 miqyasında - düyümdə 5 verst 

xəritəsinə əsasən) Qara dənizdə yerləşən Sarp kəndindən başlanan Xedis-Mta dağından, Şavşet dağındakı  

Kannı-Dağ ayırıcından keçən, daha sonra Ərdəhan və Qars sancaqlarının köhnə şimal inzibati sərhədləri 

ilə Aşağı Qars-suyun mənsəbinədək Arpa-çay və Arəz çaylarının talveqi ilə keçib gedən xətlə müəyyən 

edilir.(Sərhədlərin müfəssəl təsviri və ona aid məsələlər razılığa gələn hər iki tərəfin imzaladığı 1-ci və 2-ci 

əlavədə və ona qoşulan xəritədə müəyyən edilmişdir).  

Müqavilənin mətni və xəritə arasında fərq ortaya çıxdığı təqdirdə mətnə həlledici əhəmiyyət verilir. Dövlət 

sərhədlərinin naturada müfəssəl müəyyən edilməsi və çəkilişi, eləcə də sərhəd işarələrinin qoyulması razılığa 

gələn tərəflərin bərabər sayda üzvlərdən ibarət qarışıq sərhəd komissiyası tərəfindən və RSFSR 

nümayəndələrinin iştirakı ilə icra olunur.  

Əlavə 4: xəritə.  

 

Maddə 5.  

Türkiyə hökuməti və Sovet Ermənistanı və Azərbaycanı hökumətləri razılığa gəlirlər ki, Naxçıvan vilayəti 

bu müqavilənin 3-cü əlavəsində müəyyən edilən sərhədlərdə Azərbaycanın himayəsi altında muxtar ərazi 

yaradır.  

 

Maddə 6.  

Türkiyə Batum şəhəri və limanı və bu müqavilənin 4-cü maddəsində göstərilən sərhədlərdən şimalda 

yerləşən və Batum dairəsinin bir hissəsini təşkil edən ərazilər üzərindəki suverenliyini bu şərtlə Gürcüstana 

güzəştə getməyə razılıq verir ki,  

1) bu maddədə göstərilən yerlərin əhalisi hər icmaya onun mədəni və dini hüquqlarını təmin edən inzibati 

baxımdan geniş yerli muxtariyyətdən faydalanacaq və əhaliyə göstərilən yerlərdə onun istəyinə uyğun torpaq 

qanununu müəyyənləşdirmək imkanı veriləcək;  

2) Türkiyəyə Batum limanı vasitəsi göndərilən və ya Türkiyənin göndərdiyi bütün mallara rüsumsuz, hər 

hansı bir ləngitmə və hər hansı gömrük yığımı qoyulmadan sərbəst tranzit, Türkiyəyə Batum limanından buna 

görə ondan xüsusi rüsumlar tutulmadan istifadə hüququ veriləcək.  

Bu maddənin həyata keçirilməsi üçün bu müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra razılığa gələn tərəflərin 

nümayəndələrindən ibarət komissiya yaradılacaq.  

 

Maddə 7.  

Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikası hökuməti və Türkiyə Millət Məclisinin hökuməti buna dair qarışıq 

komissiyanın müəyyənləşdirəcəyi gömrük, polis və sanitar qaydalara əməl etmək şərti ilə sərhəd zonası 

sakinlərinin sərhədi keçmələrini asanlaşdırmağa razılaşırlar.  

 

Maddə 8.  

Gürcüstan Sosialist Sovet Respublikası və Türkiyə Böyük Millət  

Məclisi hökuməti hər iki tərəfin sərhəd yerlərinin sakinləri üçün sərhədin o biri tərəfində yerləşən yaylaq 

və qışlaq otlaqlarından istifadə etmələri üçün zərurəti nəzərə alaraq, bu sakinlərə onların sürüləri ilə birlikdə 

sərhədi keçmək və ənənəvi otlaqlarından istifadə etmək hüququ barədə razılığa gəlirlər.  

Gömrük qaydaları, eləcə də sərhədin keçilməsi üçün polis, sanitar və digər tədbirlər qarışıq komissiya 

tərəfindən müəyyənləşdiriləcək.  

 

Maddə 9.  
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Boğazların açılması və bütün xalqların ticarət münasibətləri üçün onlardan sərbəst keçidin təmin 

edilməsindən ötrü Türkiyə və Gürcüstan Qara dənizin və boğazların beynəlxalq statusunun qəti olaraq 

müəyyənləşdirilməsini sahil ölkələrinin nümayəndələrindən ibarət xüsusi konfransa bu şərtlə verməyə 

razılaşırlar ki, onun çıxardığı qərarlar Türkiyənin tam suverenliyinə eyni dərəcədə Türkiyənin və onun paytaxtı 

Konstantinopolun təhlükəsizliyinə xələl gətirməyəcək.  

 

Maddə 10.  

Razılığa gələn tərəflər öz ərazilərində digər ölkənin hökuməti roluna iddia edən təşkilatların və qrupların 

yaradılmasına və ya yerləşdirilməsinə, eləcə də digər dövlətlə mübarizə məqsədi olan qrupların yerləşməsinə yol 

verməmək barədə razılığa gəlirlər. Müəyyən edilmiş sayılır ki, bu müqavilədə xatırlanan Türkiyə ərazisi 

dedikdə, Türkiyə Böyük Millət Məclisi hökumətinin bilavasitə hərbi və mülki idarəsi altında olan ərazilər 

nəzərdə tutulur.  

 

Maddə 11.  

Hər iki razılığa gələn tərəfin digər tərəfin ərazisində olan vətəndaşlarına milli müdafiə üzrə 

mükəlləfiyyətlər istisna olunmaqla, onların olduğu ölkənin qanunlarından irəli gələn bütün hüquqlar və vəzifələr 

şamil olunacaq, onlar bundan azad ediləcəklər.  

Hər iki tərəfin ailə hüququna, hər iki tərəfin vətəndaşlarının miras hüququna və iş qabiliyyətlərinə dair 

məsələlər də bu müqavilənin qərarlarından istisna təşkil edirlər. Onlar xüsusi sazişlə həll ediləcəklər.  

 

 

Maddə 12.  

Hər iki razılığa gələn tərəf digər tərəfin ərazisində olan, razılığa gələn tərəflərin hər birinin vətəndaşlarına 

ən əlverişli şərait prinsipini tətbiq etməyə razıdırlar.  

Bu maddə sovet respublikalarının öz ərazilərində müttəfiq sovet respublikalarının vətəndaşlarına verilən 

hüquqlara, eyni dərəcədə Türkiyənin ona müttəfiq olan müsəlman ölkələrinin vətəndaşlarına verdiyi hüquqlara 

tətbiq olunmur.  

 

Maddə 13.  

1918-ci ilə qədər Rusiyanın bir hissəsini təşkil etmiş və indi Türkiyənin suverenliyi altında olduğu tanınan 

ərazilərin hər hansı sakini əgər arzu edərsə, sərbəst şəkildə Türkiyəni tərk etmək, özü ilə əşyalarını, öz əmlakını 

və ya onun dəyərini götürmək hüququna malikdir.  

Eyni şəkildə üzərindəki suverenliyin Türkiyə tərəfindən Gürcüstana güzəşt edilmiş ərazilərin bütün 

sakinləri əgər arzu edərlərsə, Gürcüstan vətəndaşlığından çıxmaq, Gürcüstan ərazisini sərbəst şəkildə tərk etmək 

və özü ilə öz əşyalarını, və əmlakını və ya onların dəyərini götürmək hüququna malikdir.  

Yuxarıda göstərilən maddədə xatırlanan sakinlər xatırlanan əraziləri tərk etmək arzularını bildirdikdən 

sonrakı bir ay müddətində hərbi mükəlləfiyyətdən möhlət hüququndan faydalanacaqlar.  

 

Maddə 14.  

Razılığa gələn tərəflər bu müqavilənin imzalandığı gündən sonrakı altı ay ərzində 1918-1920-ci illər 

müharibələrinin qaçqınlarına dair xüsusi saziş bağlamağı öhdələrinə götürürlər.  

 

Maddə 15.  

Razılığa gələn hər bir tərəf bu müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra Qafqaz cəbhəsində hərbi 

hərəkətlərdən irəli gələn cinayətlərə və əməllərə görə digər tərəfin vətəndaşlarına tam amministiya elan etməyi 

öhdəsinə götürür.  

 

Maddə 16.  
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Razılığa gələn tərəflər bu müqavilə imzalandıqdan sonrakı iki ay ərzində razılığa gələn tərəflərdən birinin 

ərazisində olan köhnə hərbi əsirləri və mülki əsirləri qaytarmağa razıdırlar.  

 

Maddə 17.  

Öz ölkələri arasındakı münasibətlərin fasiləsizliyini təmin etmək məqsədi ilə razılığa gələn tərəflər 

müştərək razılaşma yolu ilə dəmiryol, teleqraf və s. rabitə vasitələrinin saxlanması və mümkün sürətlə inkişafı, 

eyni dərəcədə hər iki ölkə arasında insanların və malların hər hansı ləngidilmə olmadan sərbəst yerdəyişməsini 

təmin etmək məqsədi ilə bütün zəruri tədbirləri görməyi öhdələrinə götürürlər.  

Lakin etiraf edilir ki, həm səyahət edənlərin, həm də malların yerdəyişməsinə, girişinə və çıxışına 

münasibətdə hər ölkədə buna dair müəyyən edilmiş qaydalar tam tətbiq ediləcəkdir.  

 

Maddə 18.  

Razılığa gələn tərəflər arasında dostluq münasibətlərini möhkəmləndirmək üçün ticarət münasibətləri 

qurmaq, bütün iqtisadi, maliyyə və digər məsələləri tənzimləmək məqsədi ilə bu müqavilə imzalandıqdan dərhal 

sonra Tiflisdə maraqlı tərəflərin təmsilçilərindən ibarət komissiya yaradılacaq.  

 

Maddə 19.  

Razılığa gələn tərəflər bu müqavilə imzalandıqdan sonrakı  

3 ay ərzində Konsul Konvensiyasını başa çatdırmağı öhdələrinə götürülər.  

 

Maddə 20.  

Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri arasında bağlanmış bu müqavilə ratifikasiya 

edilməlidir.  

Ratifikasiyalarla mübadilə ən qısa müddətdə Erivanda olacaq.  

Bu müqavilə ratifikasiya olunduğu andan qüvvəyə minir. 6, 14, 15, 16, 18 və 19-cu maddələr istisnadır, 

onlar müqavilə imzalandıqdan dərhal sonra qüvvəyə minirlər.  

Bu göstərilənləri təsdiq etmək üçün yuxarıda adları çəkilən müvəkkillər bu müqaviləni imzaladılar və ona 

öz möhürlərini vurdular.  

Qarsda 13 oktyabr 1921-ci ildə (1337) beş nüsxədən ibarət tərtib edilmişdir.  

(M. Y.) imza. Askanaz Mravian,                                        (M. Y.) imza. Kazım Qarabəkir.  

(M. Y.) imza. Poqos Makinzian.                                         (M. Y.) imza. Vəli bəy.  

(M. Y.) imza. Behbud Şahtaxtinski,                                    (M. Y.) imza. Muxtar bəy.  

(M. Y.) imza. Şalva Eliava,                                                (M. Y.) imza. Məmduh Şövkət bəy  

(M. Y.) imza. Aleksandr Svanidze.                                    (M. Y.) imza. Qanetski.  

 

Əlavə 1.  

Türkiyənin şimal-şərq sərhədi aşağıdakı şəkildə müəyyənləşdirilir: (rus baş qərargahının 1/210000 -

 düyümdə 5 verst miqyasında xəritəsinə əsasən).  

Qara dənizdə Sarp kəndi - Qara Şalvar dağı (5014) - çayın suayırıcı ilə V. Maradidi kəndindən şimalda 

"uçuq kilsə" istiqaməti ilə  

V. Maradidi kəndindən şimalda Çoroxu kəsir və sonra Sabur kəndinin şimalından keçir - Xedis Mta dağı 

(7052) - Kva-Kibe dağı - Kavtereti kəndi - Medzıbna dağının ayırıcı xətti - Qerat Kesun dağı (6468) - Korda 

dağının (7910) ayırıcı xəttindən keçir - Şavşet sıra dağlarının qərb hissəsinə keçmiş Artvin dairəsinin inzibati 

sərhədinə çıxır - Şavşet dağlarının ayırıcı xəttindən keçərək Sarı Çay (Kar-İssal) (8478) dağına çıxır - Kviral 

aşırımı - oradan Kankı dağda keçmiş Ərdahan dairəsinin əvvəlki inzibati sərhədinə çıxır - oradan şimala 

yönələrək Tlil (Qrmali) dağınadək çatır - Ərdahan dairəsinin həmin sərhədi ilə irəliləyərək Badela kəndinin 

şimal-şərqinə, Posxov çayına çıxır və həmin çayla cənuba Çançaq kəndindəki dağa qədər gedir - orada bu çayı 

geridə qoyur - gədiklə xətti ilə irəliləyərək Ayrılan-Baş dağına (8512) qalxır - Kəllə təpə (8463), Karman təpə 
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(9709) dağlarından keçir - Kasris-Seri dağına (9681) çatır - buradan Karzamet çayı ilə Kür çayınadək gedir -

 oradan Kür çayının talveqi ilə Kartanakev kəndinin şərqindəki məntəqəyə çıxır - orada Qaraoğlu dağının 

(7.259) gədiyindən keçməklə Kür çayından aralanır - oradan Xazapin gölünü iki yerə bölərək 7582 

yüksəkliyinə, oradan Göydağa (9152) çıxır - Üçtəpələr (9783), burada Gürcüstanla sərhəd bitir və Ermənistanla 

sərhəd başlanır: Taya-qala (9716) - 9065 zirvəsi, burada sərhəd Ərdəhan dairəsinin keçmiş sərhədini tərk edir və 

Böyük Ağbaba dağından (9973 və ya 9963) - 8828 və ya 8827-7602 - buradan düz xətlə 7.518 zirvəsinə - İbiş 

kəndinin şərqindən, sonra Qızıldaş dağından (7.439 və ya 7.440, yaxud 7.490), Yeni Qazılıdaş kəndindən keçir -

 oradan Novıy Qızıldaş kəndindən axan çayla onun Qaraməmməddən şimal-qərbdə yerləşən döngəsinədək 

çayayırıcı ilə gedir - oradan Delaver, B. Kmlı və Tikinis kəndlərindən şərqdə yerləşən Camuşçu çayına çıxır -

 Vartanlı və Baş Şuragel kəndlərindən keçir - adı çəkilən çayla gedərək Kəlala və ya Qalalıdan şimalda 

Arpaçayına çıxır - orada həmişə Arpa-çayın talveqi ilə gedərək Araza çıxır və Arazın talveqi ilə gedərək Urmiya 

kəndinə çıxır, burada Ermənistanla sərhəd bitir və Azərbaycanla sərhəd başlanır - Arazın talveqi ilə Aşağı 

Qarasunun ona töküldüyü yerədək gedir və burada Azərbaycanla sərhəd qurtarır).  

N.B. Aydındır ki, sərhəd göstərilən yüksəkliklərin ayırıcından keçir.  

(M. Y.) imza. Askanaz Mravyan,                                       (M. Y.) imza. Kazım Qarabəkir.  

(M. Y.) imza. Poqos Makinzyan.                                        (M. Y.) imza. Vəli bəy.  

(M. Y.) imza. Behbud Şahtaxtinski,                                   (M. Y.) imza. Muxtar bəy.  

(M. Y.) imza. Şalva Eliava,                                                (M. Y.) imza. Məmduh Şövkət bəy  

(M. Y.) imza. Aleksandr Svanidze.                                    (M. Y.) imza. Qanetski.  

 

Əlavə 2.  

Sərhəd xəttinin Əlavə 1-də göstərildiyi kimi, Arpa-çay və Araz çaylarının talveqindən keçdiyini diqqətə 

aldıqda, Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti yalnız Arpaçay rayonunda blokhauz xəttini onun indiki 

cizgisində Aleksandropol-Yerevan dəmiryolundan 8 verst məsafəyə geri çəkməyi və Araz rayonunda göstərilən 

dəmiryol xəttindən 4 verst geriyə çəkməyi öhdəsinə götürür  

Yuxarıda göstərilən rayonları məhdudlaşdıran xətlər Arpaçay zonası üçün aşağıda A və B bəndlərində 1, 

Araz zonası üçün 2 bəndində göstərilir.  

 

I. Arpaçay zonası 

A) Vartanlıdan cənub-şərqə - Uzun Kilisadan şərqə, Bozyar dağından (5.096) keçməklə - Karmir-vankdan 

şərqdə 5082-5047, Üçtəpə (6478 və ya 5578) - Arazoğlunun şərqi - Aninin şərqi - Yeniköydən qərbdə Arpaçaya 

çatır.  

B) Yenidən Arpaçaydan 5019 yüksəkliyinin şərqinə sarı aralanır - birbaşa 5481 yüksəkliyinə gedir -

 Qızılquladan şərqdə 4 1/2 verstdən - Bocalıdan şərqdə 2 verstdən - sonra Diqorçay - bu çay boyunca Düzkeçid 

kəndinə qədər irəliləyir və düz xətlə Qarabağ xarabalıqlarından şimala irəliləyir və Arpaçaya çıxır.  

 

II. Araz zonası  

Xaraba Alican və Süleyman Dizə kəndi arasında düz xətt. Bir tərəfdən Aleksandropol-Yerevan dəmiryol 

xətti ilə və digər tərəfdən yuxarıda adı çəkilən dəmiryol xəttindən səkkiz və dörd verst məsafədə yerləşən 

xətlərlə məhdudlaşan zonada Türkiyə Böyük Millət Məclisi Hökuməti hər hansı fortifikasiya istehkamları 

qurmayacağını öhdəsinə götürür. (bu məsafə xətti göstərilən zonadan kənarda yerləşir) və onlarda nizami 

qoşunlar saxlamayacaq, lakin o göstərilən zonalarda asayişin, təhlükəsizliyin təmin olunması üçün və inzibati 

ehtiyaclar üçün qoşun saxlamaq hüququnu saxlayır.  

(M. Y.) imza. Askanaz Mravyan,                                       (M. Y.) imza. Kazım Qarabəkir.  

(M. Y.) imza. Poqos Makinzyan.                                        (M. Y.) imza. Vəli bəy.  

(M. Y.) imza. Behbud Şahtaxtinski,                                    (M. Y.) imza. Muxtar bəy.  

(M. Y.) imza. Şalva Eliava,                                                (M. Y.) imza. Məmduh Şövkət bəy  

(M. Y.) imza. Aleksandr Svanidze.                                     (M. Y.) imza. Qanetski.  
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Əlavə 3.  

 

Naxçıvanın ərazisi  

Urmiya kəndi - oradan düz xətlə Arazdəyən stansiyasına (onu Ermənistan Sosialist Sovet Respublikasına 

saxlamaqla) - sonra düz xətlə 3142 qərbində Daşburun dağına - Daşburun dağının şərq ayırıcı xətti (4108) -

 Cəhənnəm dərəsi çayından "bulaq" yazısının cənubu - Bağarsıq dağının gədik xətti ilə (6607 və ya 6587) və 

oradan əvvəlki İrəvan dairəsinin və Şərur-Dərələyəz qəzasının inzibati sərhədi ilə gedir - 6629 yüksəkliyi -

 Kömürlü dağı (6839 və ya 6930) - oradan 3080 yüksəkliyi - Sayat dağı (7868 - Qurdqulaq kəndi) Qamesur dağı 

(8160) - 8022 yüksəkliyi - Kükü dağ (10282) və əvvəlki Naxçıvan dairəsinin inzibati sərhədinin şərqindən keçir.  

(M. Y.) imza. Askanaz Mravyan,                                        (M. Y.) imza. Kazım Qarabəkir.  

(M. Y.) imza. Poqos Makinzyan.                                        (M. Y.) imza. Vəli bəy.  

(M. Y.) imza. Behbud Şahtaxtinski,                                   (M. Y.) imza. Muxtar bəy.  

(M. Y.) imza. Şalva Eliava,                                                (M. Y.) imza. Məmduh Şövkət bəy  

(M. Y.) imza. Aleksandr Svanidze.                                     (M. Y.) imza. Qanetski.  

Müqavilə Ümumittifaq MİK tərəfindən 16 mart 1922-ci ildə ratifikasiya olunmuşdur.  
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Xronologiya 

 

1 milyon 500 min - 1 milyon 200 min il əvvəl- Azərbaycanda ilk insanın izləri. Quruçay mədəniyyəti 

1 milyon 200 min - 1 milyon il əvvəl - Azıx mağarasında insan həyatının başlanması 

400-350 min iləvvəl- Azıx mağarasındakı azıxantropun çənə fraqmenti 

100-35 min il əvvəl- Orta paleolit 

40-35 min il qabaq- Yuxarı paleolitin başlanması. Müasir insanın meydana gəlməsi 

E.ə.XIII-V minilliklər- Mezolit və neolit. İstehsaledici təsərrüfatın təşəkkülünün başlanması 

E.ə. IV-VI minilliklər- Eneolit. Şomutəpə mədəniyyəti. 

E.ə. IV-III minilliyin sonu- İlkin tunc dövrü. Kür-Araz mədəniyyəti. 

E.ə. III minilliyin son sülsü- Azərbaycan ərazisində ilk tayfa ittifaqları. Kutilər, lullubilər və hurrilər 

haqqında Şumer-Akkad mənbələrinin məlumatı 

E.ə. III minilliyin sonu- II minilliyin birinci yarısı - Orta tunc dövrü 

E. ə.II minillik- Naxçıvan mədəniyyəti 

Eramızdan əvvəlII minilliyin birinci yarısı - Ön Asiyaya gələn ari tayfaları Urmiyasahili rayonunda 

hurilərlə təmasda olmuşlar 

Eramızdan əvvəl II minilliyin ikinci yarısı- I minilliyin başlanğıcı - Son tunc və ilkin dəmir dövrü. 

E.ə. II minilliyin sonu - Azərbaycanda ibtidai icma quruluşunun dağılması. 

E.ə. II minilliyin sonu - I minilliyin başlanğıcı-Azərbaycan ərazisinə irandilli tayfaların soxulması 

E.ə. IX əsrin ikinci yarısı - Urmiyasahili rayonda Manna çarlığı təşəkkül tapır. 

E.ə. VIII əsr - Manna dövlətinin güclənməsi və genişlənməsi. Aşşurlular və urartulular ilə mübarizə. 

E.ə. 714-cü il - II Sarqonun Urartuya qarşı yürüşü. 

E.ə. VIII-VII əsrinsonu- kimmerlərin, iskitlərin və sakların Qafqaza və Ön Asiyaya soxulması 

E.ə. VII əsrin 70-ciilləri- Azərbaycan ərazisinin bir hissəsində kimmer-iskit-sak çarlığının meydana 

gəlməsi 

E.ə.VII əsrin 70-ci illəri- Mada çarlığının meydana gəlməsi 

E.ə. 660-cı iləyaxın- Mannada çar Ahşeriyə qarşı üsyanlar 

E.ə. 625-585-ciillər- Kiaksarın hökmranlığı 

E.ə. 615-ci il - Madalıların Aşşur ilə müharibəsinin başlanması 

E.ə.612-ci il - Neynəvanın madalılar və babillər tərəfindən işğal edilməsi 

E.ə. 612-605-ci illər- Aşşur dövlətinin süqutu, onun Mada ilə Yeni Babil çarlığı arasında bölünməsi 

E.ə.VII əsrin sonu - VI əsrin başlanğıcı- Mannanın, Skif çarlığının və Urartunun madalılar tərəfindən 

işğal edilməsi 

E.ə.550-ci il- Mada dövlətinin süqutu. Farsların Haxamanişilər dövlətinin meydana gəlməsi 

E.ə. 522-ci il - Qaumatanın çevrilişi. 

E.ə. əvvəl 521-ci il - Fravartişin başçılığı ilə madalıların üsyanı 

E.ə. IV əsr - eramızın III əsri - Yaloylutəpə mədəniyyəti 

E.ə. 334-330-cu illər - Makedoniyalı Aleksandrın istilaları və Haxamanişilər dövlətinin süqutu 

E. ə. 331-ci il - Qavqamela yaxınlığındakı döyüşdə madalıların, kadusilərin, sakesinlərin və albanların 

iştirak etməsi 

E.ə. IV əsrin son sülsü - Atropatena dövlətinin meydana gəlməsi 

E.ə. III əsr - Albaniya dövlətinin meydana gəlməsi 

E.ə. 285-280-ci illər - Kaspi dənizini öyrənmək üçün Heraklidin və Patroklun ekspedisiyaları. 

E.ə. III əsrin son sülsü - Atropatenanın güclənməsi. Çar Artabazan. 

E.ə. III əsrin 20-ci illərinin sonu - Artabazan Selevki çarı III Antioxun ali hakimiyyətini tanıyır. 

E.ə. III əsr - Albaniyada sikkə kəsilməsi. 

E.ə. II əsrin 60-cı ili - Atropatena yenidən müstəqil siyasət yeridir. 

E.ə. I əsr - Atropatenada parfiyalıların və Avesta zərdüştiliyinin mövqelərinin möhkəmlənməsi. 
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E.ə. I əsr - Roma müdaxiləsinə qarşı albanların mübarizəsi. 

E.ə. 60-cı illər - Yazılı mənbələrdə alban basilevisi Oroysun və onun qardaşı Kosisin xatırladılması. 

E.ə. I əsrin ikinci yarısı - Atropatenada Artabazdın hökmranlığı. 

E.ə. 36-cı il - Romalıların Atropatenaya soxulması. Fraaspanın qəhrəmancasına müdafiəsi. Atropatena  

çarı Artabazd və parfiyalılar tərəfindən Antoninin qoşunlarının darmadağın edilməsi. 

E.ə. 35-ci il - Albanların parfiyalılarla çarpışması. Basilevs Zober. 

E.ə. I əsrin son sülsü - Atropatena çarlarının parfiyapərəst siyasətinin sonu. Romalılar ilə yaxınlaşma və 

ittifaq. 

E.ə. I əsrin sonu - Atropatena hökmdarları Ariobarzan və Ariovasd. 

Eramızın I əsrinin başlanğıcı - Arşakilər Atropatenada hakimiyyəti ələ keçirirlər. 

Eramızın I əsrinin ikinci yarısı - Albaniyada Arşakilər sülaləsi hökmranlığının bərqərar olması 

70-ci illər - Alanların Azərbaycana və qonşu ölkələrə soxulması 

80-90-cı illər - Romalıların Albaniyaya yürüşü 

226-cı il - İranda Sasanilər sülaləsinin hakimiyyət başına gəlməsi 

III əsrin II yarısı - Azərbaycan ərazisində Sasani işğalı dairəsi 

313-371 - Alban hökmdarı Urnayr 

313 - Albaniyada xristianlığın dövlət dini kimi qəbul edilməsi 

V əsrin əvvəlləri- Yeni alban əlifbasının yaradılması 

422 - Alban keçidinin birgə müdafiəsi üçün İran-Bizans sazişi 

428 - Sasanilərin Ermənistanda dövlətçiliyi ləğv etmələri 

V əsrin ortaları- Perozabad-Bərdə şəhəri Albaniyanın yeni paytaxtıdır 

450-451- Cənubi Qafqaz xalqlarının Sasanilərə qarşı hərəkatı 

451, 2 iyun- Avarayn döyüşü 

457-463 - Alban xalqının Sasanilərə qarşı üsyanı 

463-487- II Vaçenin taxt-tacdan imtinası; alban arşakilər sülaləsinə ara verilməsi. I mərzbanlıq 

481-484 - Cənubi Qafqaz xalqlarının Sasanilərə qarşı yeni çıxışları 

485 - Nvarsak sülh müqaviləsi 

487 - Alban Arşakilər sülaləsi hakimiyyətinin bərpası 

487-510- III Mömin Vaçaqan 

488 - Aquen (Aluen) məclisinin çağırılması 

Vəsrin sonu VI əsrin I yarısı - Məzdəkilər hərəkatı 

510 - Alban Arşakilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulması 

510-628 - Albaniyada II mərzbanlıq dövrü 

VI əsrin I yarısı, ortaları - Türk tayfalarının (savirlərin, avarların, bulqarların, xəzərlərin) Cənubi Qafqaz 

ərazisinə yeni yürüşləri 

531-579 - I Xosrov Ənuşirəvan 

586 - Bizans ordusunun Albaniyaya hücumu 

591 - İran-Bizans müqaviləsi 

603- Mihranilərin Albaniyada qərarlaşması; Alban katalikosu Vironun fəaliyyətə başlaması 

603-628 - İran-Bizans müharibəsi 

612-613 - İran dini məclisinin çağırılması 

626- Xəzərlərin Albaniyaya geniş hücumunun başlanması 

627- Mihrani Varaz Qriqorun Ktesifonda "Girdiman hakimi və Albaniyanın işxanı" titulunu alması 

629-630 - Xəzərlərin Albaniyanı tutması 

637 - Ərəblərin Ktesifonu işğal etməsi 

639-640 - Ərəblərin Azərbaycana ilk uğursuz basqınları  

640-642 - İran qoşunlarının Albaniyaya hücumları 

640- Cavanşirin İberiya hökmdarı Atrnersehlə "sarsılmaz ittifaq" bağlaması 
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642 - Nihavənd döyüşü 

643 - Ərəblərin Azərbaycana hücumu. Ərdəbil döyüşü 

643 - Ərəb-Azərbaycan sülh sazişi 

643 - Utba ibn Farkadın xəlifənin Azərbaycandakı "amili" vəzifəsinə təyin edilməsi 

643 - Ərəblərin Dərbəndi-Bab əl-Əbvabı tutması. Sülh sazişi 

644 - Ərəblərin Muğanı tutması. Sülh sazişi  

644- Tiflisin ərəblər tərəfindən işğalı 

644-645 - Azərbaycan əhalisinin ərəblərə qarşı çıxışları 

644-645 - Ərəblərin Azərbaycana yeni-ikinci yürüşü. Yeni sülh sazişi 

644-645 - Həbib ibn Məsləmənin və Salman ibn Pəbiənin Albaniyaya yürüşləri və onun işğalı 

652-653 - Salman ibn Rəbiənin Dərbəndə uğursuz hücumu; onun öldürülməsi. Azərbaycanın çox 

hissəsinin yenidən ərəb itaətindən çıxması 

654-655 - Həbib ibn Məsləmənin Qafqaza yeni hücumu. Azərbaycanın şimal hissəsinin də Xilafətdən asılı 

vəziyyətə düşməsi 

654 - Ərəb canişinini iqamətgahının Dvindən Bərdəyə köçürülməsi; Cavanşirin Bizans imperatoru II 

Konstantla danışıqları 

664 - Cavanşirin xəzərlərlə sazişi və xaqanın qızı ilə evlənməsi 

667-670 - Cavanşirin xəlifə Müaviyə ilə görüşləri və danışıqları 

680 - Cavanşirin qətli 

VII əsr- 15 aşırımın Xudafərin körpüsünün tikilməsi 

VII əsrin II yarısı- Alban şairi Davdək 

680 - Xəzərlərin Azərbaycana yeni hücumlarının başlanması  

680-669 - Alban hökmdarı I Varaz Tiridat 

681- Alban katolikosu Yeliazarın, yepiskop İsrailin xəzərlərlə danışıqları 

688-690- Cənubi Qafqaz ərazisinə ərəblərin və bizansların basqınları. Albanların üçqat tabeçiliyinə 

düşmələri 

691-92, 725-26- Azərbaycan əhalisinin siyahıya alınması 

699-704- I Varaz Tiridatın Konstantinopolda əsir saxlanılması 

VII-VIII əsrin hüdudları– Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatının yaranması 

VII əsrin II yarısı-VIII əsrin I yarısı- Azərbaycanın ərəbdilli şairləri Musa Şəhəvat və İsmayıl ibn Yasar 

VII əsrin II yarısı-VIII əsrin I əvvəlləri- Moisey Kalankatlı və onun "Alban tarixi" əsəri 

704 - Partav (Bərdə) dini məclisi; alban kilsəsinin erməni kilsəsinə tabe edilməsi 

705 - Albaniyanın dövlət müstəqilliyini itirməsi; onun ərəb vilayəti Arrana çevrilməsi 

VIII əsr - Sufizmin yayılmağa başlaması 

707-708 – Azərbaycan ərazisində ərəb-xəzər müharibələri 

721-722– Xəzər, qıpçaq və başqa türk tayfalarının Azərbaycana hücumları 

VIII əsrin 30-cu illəri- Mərvan ibn Məhəmmədin xəzərlərə qarşı uğurlu yürüşləri 

VIII əsrin ortaları - Azərbaycanın ərəbdilli şairi Əbul Abbas əl-Əma 

748-752- Azərbaycanda Xilafətə qarşı çıxışlar; Müsafir ibn Küseyrin üsyanı 

750 - Abbasilər sülaləsinin Xilafətdə hakimiyyət başına gəlməsi 

755 - Atəşpərəst Sunbadın üsyanı 

VIII əsrin ortaları- Azərbaycana cənub ərəb tayfaları axınının güclənməsi; burada məskunlaşan şimal və 

cənub ərəb tayfaları arasında ədavətin artması 

775-785- Xəlifə əl-Mehdinin hakimiyyəti; onun yeni dini təlimatı 

778-779- Xürrəmilərın ilk çıxışı 

793-794- Beyləqanda Əbu Müslim üsyanı 

796/97-797/98 - Xürrəmilərin Azərbaycanda yeni çıxışları 

798-799- "Şirvan məliki" Şammax ibn Şuca 
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VIII əsrin sonu- Ərəb-Xəzər müharibələrinin başa çatması 

VIII əsrin sonu - IX əsrin əvvəlləri- "Ərminiyə" inzibati adının faktiki ləğvi 

VIII əsrin sonu - IX əsrin əvvəlləri– Yəzid ibn Məzyəd ət-Şeybaninin Azərbaycanda hakimliyi 

808-809- Xürrəmilərin Azərbaycanda, İsfahanda, Reydə, Həmədanda və s. çıxışları 

816 - Cavidan və Əbu İmranın bir-birlərini öldürmələri; Babək-xürrəmilərin başçısıdır. 

821 - II Varaz Tiridatın öldürülməsi 

IX əsrin 20-ci illərinin sonu - 30-cu illərinin əvvəli- Arranda bidətçi beyləqanlıların (pavlikianların) 

hərəkatı 

830-833 - Xürrəmilərin hərəkatının genişlənməsi, Həmədanın tutulması 

835 - Alban hakimi Səhl ibn Smbatın Arranı ələ keçirməsi 

836 - Həştadsər vuruşması 

836-cı ilin qışı - Babəkin sərkərdəsi Tarxanın öldürülməsi 

837 avqust - Bəzz qalasının tutulması və dağıdılması; Babəkin qaçması 

837,15 sentyabr - Babəkin tutularaq Bərzəndə gətirilməsi 

838, yanvar-mart - Babəkin edam edilməsi 

839-840-Təbəristanda Məzyədin başçılığı ilə üsyan 

839-40 - Azərbaycanda Minkiçəvr əl-Fərqaninin mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxışı 

842-847 - İsfahanda xürrəmilərin yeni çıxışları 

IX əsrin 40-cı illəri - Cənubi Qafqazda Xilafətə qarşı çıxışlar 

853 - Buğa əl-Kəbirin çıxışları yatırması; yerli hakimlərin Samirə şəhərinə əsir aparılması 

IX əsrin II yarısı-X əsrin əvvəlləri - Xilafətin zəifləməsi; Azərbaycanda separatizmin güclənməsi 

861 - Məzyədilərdən olan Heysəm ibn Xalidin Şirvanda, Yəzid ibn Xalidin Layzanda hakimiyyəti ələ 

almaları 

869 - Haşim əs-Suləminin müstəqil Dərbənd şəhər-dövlətinin (əmirliyinin) əsasını qoyması 

886 (887) - Qriqor Hammamın Alban dövlətin bərpa etməsi 

IX əsrin 80-ci illərinin əvvəlləri - Bakı neft mədəniyyətindən və duz yataqlarından əldə edilən gəlirin 

dərbəndlilərə verilməsi haqqında Xəlifə fərmanları 

IX əsrin 80-cı illərin axırı - Sünik və Arsax-Xaçın knyazlığının yaranması 

IX əsrin II yarısı - X əsrin I yarısı - Azərbaycanda elmi və fəlsəfi fikrin inkişafı (əl-Bərdici, əl-Bərdəi, 

Məhəmməd əl Bakuvi və b.) 

898-941 - Sacilər dövləti 

901-927 - Yusif ibn Əbu Sacın Xəlifənin Azərbaycandakı canişini təyin edilməsi 

913-914 - Rusların Abşeron sahilinə və Bakıya hücumları 

914 - Yusifin erməni hökmdarı I Smbatı məğlub etməsi 

917- Layzanşah Əbu Tahir Yəzidin Şirvanı tutması və "şirvan-şah" titulunu qəbul etməsi 

917 - Şamaxının Əbu Tahir Yəzidin şərəfinə Yəzidiyyə adlandırılması 

930 - Şirvan-Dərbənd sülh müqaviləsi 

943 - Rusların Bərdəni işğalı və dağıtması 

960- Sənəkərimin Şəkidə hakimiyyəti möhkəmlətməsi və "alban hökmdarı" adını qəbul etməsi 

971-1075 - Şəddadilər dövləti (Gəncə əmirliyi) 

983 - Şabranın qala divarlarının tikilməsi 

983-1060; 1107-1117 - Rəvvadilər dövləti 

993-1066 - Bəhmənyar 

1012-1088 - Qətran Təbrizi 

1018-1021,1029 - Oğuzların Azərbaycana yürüşləri 

1027- Araz çayı üzərində on bir aşırımlı Xudafərin körpüsünün tikilməsi 

1030 - Rusların gəmilərlə Azərbaycana yeni hücumu 

1030-1109 - Xətib Təbrizi 
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1038-Orta Asiyada Oğuz dövlətinin təşəkkülü 

1040 - Dəndənəkan döyüşü 

XI əsrin 40-cı illəri- Səlcuq yürüşlərinin başlanması 

1045 - Yəzidiyyənin və Gəncənin qala divarlarının möhkəmləndirilməsi 

1054 - Sultan Toğrulun Təbrizə hücumu 

1066 - Şirvanda iğtişaşlar 

XI əsrin 60-70-ci illəri- Alp Arslanın, Məlik şahın Azərbaycana hücumları 

1078/79- Bakıda "Sınıq qala" məscidinin inşası 

1089,1182/83- Məhsəti xanım Gəncəvi 

XI əsrin sonu- Dərbənd şəhər-dövlətinin Şirvanşahlar dövlətinə qatılması 

XI-XII əsrlər- Gəncəçay üzərində üç çoxaşırımlı körpünün inşası 

XI-XIII əsrin əvvəlləri- Azərbaycan poeziya məktəbinin çiçəklənmə dövrü 

1100 - Beyləqanda üsyan 

1111 - Şirvanşah III Mənuçehrin gürcü şahzadəsi Tamarayla evlənməsi 

1117-1157- Böyük Səlcuq sultanı Səncər 

1118 - Mərkəzi Həmədanda olan İraq Səlcuq sultanlığının yaradılması; sultan Mahmudun fəaliyyətə 

başlaması 

1120/21- Gürcü hökmdarı IV Davidin Arrana hücumu 

1122 - Gəncədə zəlzələ 

1123/24- Gürcülərin Şirvana hücumları 

1130-1213- Mxitar Qoş 

1133-1152- Məsudun İran sultanı elan edilməsi 

1135 - Xəlifə-sultan qarşıdurmasının müharibəyə çevrilməsi; xəlifə qoşununun məğlubiyyəti 

1136 - Sultan Məsudun atabəy Şəmsəddin Eldənizə Arranı iqta verməsi; Atabəyin Bərdəyə gəlişi 

1139- Gəncədə zəlzələ; gürcülərin basqını və şəhər qapılarını da qənimət kimi aparmaları 

1141-1209- Nizami Gəncəvi 

1142- Əmir Qutluğun Gəncədə sultana qarşı çıxışı 

1145-1234- Şihabəddin Sührəvərdi 

1147 -Xas bəyin Sultan Məsud tərəfindən Azərbaycan və Arrana hakim təyin edilməsi 

1148 - Marağada "Qırmızı günbəz" türbəsinin inşası 

1148 - İraq sultanlığı əmirlərinin Şəmsəddin Eldənizlə birlikdə sultan Məsuda qarşı çıxışları və hücumları 

XII əsrin ortaları- Mxitar Qoşun "Nor-Getik"-Qoşavəng monastırının və oradakı məktəbin yaranması 

1153- Sultan Məhəmmədin hakimiyyətə gəlməsi 

1160 - Arslan şahın İraq sultanı olması Şəmsəddin Eldənizə "böyük atabəy" titulu verilməsi 

1161 - Gürcülərin Azərbaycan Atabəyləri dövləti ərazisinə ilk hücumu; Ani, Dvin, Gəncə şəhərlərinin 

qırğın və talana məruz qalması 

1162 - Yusif Kuseyir türbəsinin inşası 

1163-64- Şəmsəddin Eldənizin Gürcüstana cavab hücumu. Ani və Dvin şəhərlərinin qaytarılması 

1166 - Sünik padşahlığının dağılması 

1168 - Marağa hakimi Arslan Abanın atabəylərdən vassal asılılığı haqqında müqaviləni imzalaması 

1174/75 - Rusların və qıpçaqların Şirvana yürüşləri 

1174-1186 - Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvan 

1175 - Möminə xatunun Naxçıvanda vəfatı 

1175 - Təbrizin və Ruindej qalasının Eldənizlərin mülklərinə qatılması 

1186 - Möminə xatun (Atabəy günbəzi) türbəsinin inşasının başa çatması 

1186-1191 - Atabəy Qızıl Arslan "Məmlük" dövrünün başlanması 

1187 - Mərdəkan qəsirinin inşası 

1188 - Qızıl Arslanın Həmədanı tutması və sultan taxtına oturması 
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1191 - Qızıl Arslanın qətli 

1191/92 - Şamaxıda dağıdıcı zəlzələ. Şirvanşahların paytaxtı Bakıya köçürmələri 

1191-1210 - Atabəy Əbubəkr 

1193 -Mucirəddin Beyləqani 

1194- Şəmkir, Beyləqan, Gəncə yaxınlığında birləşmiş gürcü-Şirvan ordusu ilə Əbubəkr ordusu arasında 

döyüş. Əbubəkrin məğlubiyyəti 

1194 - Cahan Pəhləvanın oğlu Əmir Əmiranın gürcü-Şirvan birliyinin köməyilə Gəncəni tutması və burada 

öldürülməsi 

XII əsr - Qazax rayonu ərazisində "Qırmızı körpü"nün inşası 

1201-1272 - Məhəmməd Nəsrəddin Tusi 

1201-1280 - Gəncəli Kirakos 

XII-XIII əsrin əvvəli - Arsax-Xaçın knyazlığının yenidən dirçəlməsi 

1206 - Atabəy Əbubəkrin gürcü hökmdarlarının qızı ilə evlənməsi; gürcü hücumlarına ara verilməsi 

1208 - Marağa hakimləri Ağ Sunqur əl-Əhmədililər nəslinin tükənməsi. Atabəy Əbubəkrin Marağanı 

tutması 

1210 - Atabəy Əbubəkrin vəfatı 

1210-1225- Atabəy Özbək 

1210-1211- Gürcülərin Azərbaycan ərazisinə ən böyük və geniş hücumları. Azərbaycan şəhərlərinin 

(Mərənd, Miyanə, Zəncan, Qəzvin, Əbhər, Ərdəbil, Uçan, Dvin və b.) çapılıb talan edilməsi 

1214-1215 - Özbəyin Xaçına yürüşü 

1215 - Həsən Cəlalın Alban dövlətinin (Arsax-Xaçın) bərpa etməsi 

1215-1261- Həsən Cəlalın hakimiyyəti 

1216 - Qandzasar monastırının tikilməyə başlanması 

1220-1222- Monqolların Azərbaycana ilk yürüşləri. Azərbaycan şəhərlərinin işğalı 

1221 - Qıpçaqların Azərbaycana hücumları 

1221 - Gürcülərin Şəki və Qəbələni tutması 

1225-1231- Xarəzmşah Cəlaləddin Mənqburnu Azərbaycanda 

1225- Azərbaycan Atabəylər dövlətinin süqutu 

1227- Şəki və Qəbələnin gürcülərdən geri alınması 

1231- Xarəzmşah Cəlaləddinin qətli 

1231 - Şirvanşahlar dövlətinin müstəqilliyinə son qoyulması 

1231-ci il - Monqolların ikinci yürüşü 

1225 - Gürcü feodallarının Gəncəyə hücumu 

1225-1244- Şirvanşah III Fəriburz 

1227 - Şəki və Qəbələnin gürcülərdən geri alınması 

1231 - Xarəzmşah Cəlaləddinin qətli 

1230-1294- Musiqişünas Səfıəddin Urməvi 

1231 - Gəncədə Bəndərin başçılığı ilə Cəlaləddinə qarşı üsyan 

1235- Gəncənin monqollar tərəfindən işğalı 

1239- Dərbəndin monqollar tərəfindən tutulması və Azərbaycanın tam işğalı 

1239-1256 - Azərbaycanda Ali monqol xaqanlığı canişininin hakimiyyəti 

1244-1260 - Şirvanşah II Axsitan 

1247-1318 - Dövlət xadimi, tarixçi və həkim FəzlullaRəşidəddin 

1252-1320 - Filosof Mahmud Şəbüstəri 

1252-1334 - Səfəvilər sülaləsinin banisi Şeyx Səfiəddin 

1254 - Əhalinin monqollar tərəfindən siyahıya alınması 

1256-1357 - Azərbaycanda Hülakular (Elxanilər) dövləti 

1256-1265 - Hülaku xanın hakimiyyəti 
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1259 - Marağa rəsədxanasının açılışı 

1260-1267 - Şirvanşah II Fərruxzad 

1262,1265,1288 - Qızıl Orda xanlarının Azərbaycana yürüşləri 

1265-1282- Abaqa xan Hülaki 

1267-1294- Şirvanşah II Ğərşasb 

1276 - Arranda Abaqa xana qarşı üsyan 

1281-1345- Alim, tarixçi Həmdullah Mustovfi Qəzvini 

1282-1284- Əhməd Tekudar Hülaki 

1284-1291- Arqun xan Hülaki 

1291-1295- Keyxatu xan Hülaki 

1294-1317- Şirvanşah III Fərruxzad 

1295 - Baydu xan Hülaki 

1295- Qazan xanın islam dinini qəbul etməsi 

1295-1304- Qazan xan 

1308 - Riyaziyyatçı Übeyd Təbrizi 

XIII-XIV əsrlər- Mərdəkan, Nardaran, Ramana, Ərk qalalarının inşası 

XIII-XV əsrlər- Bakıda Şirvanşahlar kompleksinin tikilməsi 

XIV əsrin əvvəlləri- Təbrizdə universitet səviyyəli Alimədrəsənin açılışı 

XIV əsrin əvvəlləri- Təbrizdə Dar üş-şəfa (xəstəxana) binasının tikilməsi 

XIV əsrin əvvəlləri- Mahmudabad şəhərinin inşası 

1304-1316- Sultan Məhəmməd Xudabəndə (Ulçaytu) 

1316-1335- Sultan Əbu Səid 

1318 - Təbrizdə Rəbi-Rəşidi məhəlləsinin qarət edilməsi 

1322 - Bərdə türbəsinin tikilməsi 

1325-1390- Əssar Təbrizi 

1334-1392- Şeyx Sədrəddin Səfəvi 

1335 - Qızıl Orda xanı Özbəyin Azərbaycana yürüşü  

1335-1336- Arpa xan Hülaki 

1336 - Musa xan Hülaki  

1336-1338- Məhəmməd xan Hülaki 

1339-1340- Satıbəy xatun Hülaki 

XIV əsrin40-cı illəri- Hülakülər dövlətinin parçalanması 

1340 - Bağdadda Cəlairilər dövlətinin təsisi 

1340-1344- Süleyman xan Hülaki 

1340-1357- Çobani feodallarının Azərbaycanda faktiki hökmranlığı 

1340-1392- Fəzlullah Nəimi 

1344-1355- Ənuşirəvani-Adil Hülaki 

1344, 1346, 1357- Təbrizdə Çobani feodallarına qarşı üsyanlar 

1345-1372 - Şirvanşah Kavus 

1345-1357- Həsən xan Hülaki 

1355-1434- Şah Qasıi Ənvər 

1357-1359- Çobani əmiri Əxicuq 

1359-1410- Azərbaycan Cəlairilər dövlətinin tərkibində 

1359-1374- Şeyx Üveys Cəlairi 

1364-1367- Şirvanşah Kavusun Cəlairilərə qarşı mübarizəsi 

1369-1417- İmadəddin Nəsimi 

1372-1382- Sultan Hüseyn Cəlairi 

1382-1538- Dərbəndilər sülaləsi 
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1382-1417- Şirvanşah I İbrahim 

1382-1410 - Sultan Əhməd Cəlairi 

1385, 1387,1394- Qızıl Orda xanı Toxtamışın Azərbaycana yürüşləri 

1386,1392, 1399- Teymurun Azərbaycana yürüşləri  

1387,1393,1397,1400- Teymurun Əlincəqalaya hücumları 

1387-1401- Əlincəqalanın qəhrəmancasına müdafiəsi 

1392-1427- Şeyx Xacə Əli Səfəvi 

1402-1473- Əbdürrəşid ibn Saleh Bakuvi 

1404 - İspaniyalı Klavixo Təbrizdə 

1405-1406- Azərbaycanda Teymurilərə qarşı üsyan 

1406, may-iyun- Şirvanşah İbrahimin Təbrizə gəlişi 

1406, iyul- Cəlairi Sultan Əhmədin Təbrizə qayıtması 

1406, 14 oktyabr- Naxçıvan yaxınlığında Qaraqoyunlu Qara Yusiflə Teymuri Əbübəkr arasında döyüş 

1408, 21 aprel- Təbriz yaxınlığında Qara Yusifin Teymuri Əbubəkr üzərində qələbəsi 

1410, 30 avqust- Təbriz yaxınlığında Qara Yusiflə Cəlairi Sultan Əhməd arasında döyüş 

1410-1420- Qara Yusifin hakimiyyəti 

1410-1467- Qaraqoyunlu dövləti 

1412, dekabr- Kür sahilində Şirvanşah İbrahim və gürcü çarı II Konstantinlə Qara Yusif arasında döyüş 

1417-1465- Şirvanşah I Xəlilullahın hakimiyyəti 

1421, 30 iyul-1 avqust- İsgəndərlə Şahrux arasında Ələşkert döyüşü 

1422-1429 və 1431-1435- Qaraqoyunlu İsgəndərin hakimiyyəti 

1427-1447- Şeyx İbrahim (Şeyxşah) Səfəvi 

1429, 17-18 sentyabr- İsgəndərlə Şahrux arasında Səlmas döyüşü 

1436-1467 - Cahanşahın hakimiyyəti 

1447-1460 - Şeyx Cüneyd Səfəvi 

1453-1457- Cahanşahın İranı zəbt etməsi 

1453-1478- Uzun Həsənin hakimiyyəti (1468-ci ildən Azərbaycanda) 

1458 - Cahanşahın Heratı alması 

1460-1488- Şeyx Heydər Səfəvi 

1465-1500- Şirvanşah Fərrux Yəsarın hakimiyyəti 

1465 - Təbrizdə "Göy məscid"in tikilməsi. Şirvanşah elçisi Həsən bəyin Moskvaya səfəri 

1466 - Rusiya elçisi Vasili Papinin Şirvana gəlişi 

1467, 10 noyabr- Uzun Həsənlə Cahan şah arasında Muş düzündə döyüş 

1471-1473- Venesiya elçisi Katerino Zeno Azərbaycanda 

1472-1473- Ağqoyunlu-Osmanlı müharibəsi 

1473, 1 avqust- Malatiya döyüşü 

1473, 11 avqust- Otluqbeli döyüşü 

1478, 5 yanvar- Uzun Həsənin vəfatı 

1478-1490- Sultan Yaqubun hakimiyyəti 

1483 - Təbrizdə "Həşt-behişt" sarayının tikilməsi 

1483, 1487, 1488- Şeyx Heydərin Şirvan və Dağıstana yürüşləri 

1487 17 iyul- İsmayıl Səfəvinin Ərdəbildə anadan olması  

1488-1404- Şeyx Sultan Əli Səfəvi 

1489-1493- Körpə İsmayılın anası və qardaşları ilə İstəxr qalasında (Fars əyalətində) həbsdə qalması 

1490-1492- Ağqoyunlu Baysunqurun hakimiyyəti 

1492-1497- Ağqoyunlu Rüstəm padşahın hakimiyyəti 

1494-1499- İsmayılın Gilanda (Lahicanda)qalması 

1494-1556- Məhəmməd Füzuli 
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1497- Ağqoyunlu Gödək Əhmədin hakimiyyəti 

1499 - Ağqoyunlu dövlətinin Əlvənd və Murad arasında iki hissəyə bölünməsi 

1499-1500- İsmayılın Ərzincan səfəri 

1500-cü ilin sonları- İsmayılın Çabanı yaxınlığında Fərrux Yəsarı məğlub etməsi 

1501-ci ilin yazı- İsmayılın Bakını alması 

1501-ci ilin ortaları- Şərur düzündə İsmayılın Ağqoyunlu Əlvəndi məğlub etməsi 

1501-ci ilin payızı- İsmayılın Təbrizdə şah elan edilməsi. Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin yaranması 

1501-1524- I Şah İsmayılın hakimiyyəti 

1502-1524- Şirvanşah II İbrahimin (Şeyxşah) hakimiyyəti 

1503, 21 iyun- Həmədan yaxınlığında Şah İsmayılın Ağqoyunlu Sultan Muradı məğlub etməsi 

1504-1505-ci illərin qışı- Türkiyə sultanı II Bayazidin elçi göndərərək Səfəvilər dövlətini tanıması 

1508, 21 oktyabr- Şah İsmayılın Bağdadı tutması 

1509-1510- Şah İsmayılın Şirvana ikinci yürüşü 

1510, 2 dekabr- Mərv yaxınlığında Şah İsmayılın Özbək Şeybani xanı məğlub etməsi 

1512-1520- Sultan Səlimin hakimiyyəti 

1514, 23 avqust- Çaldıran döyüşü 

1515 - Diyarbəkirin Sultan Səlim tərəfindən zəbt edilməsi 

1516-1517- Səfəvilərin Gürcüstana yürüşləri 

1520-1566- I Sultan Süleyman Qanuninin hakimiyyəti 

1521 - Gürcü çarlarının Səfəvilərdən asılılığı qəbul etməsi 

1524, 23 may- I Şah İsmayılın vəfatı 

1524-1535 - Şirvanşah II Xəlilullahın hakimiyyəti 

1524-1576- I Şah Təhmasibin hakimiyyəti 

1534, 1535, 1548, 1554- I Sultan Süleymanın Azərbaycana yürüşləri 

1538 - Şirvanın Səfəvilər dövlətinə birləşdirilməsi 

1540,1546,1551,1554- Səfəvilərin Gürcüstana yürüşləri 

1544 - Hindistan hökmdarı Humayunun Səfəvilər sarayına gəlməsi və hərbi yardım alması 

1547,1549,1554- Şirvanda Səfəvilərə qarşı üsyan 

1551 - Şəkinin Səfəvilər dövlətinə qatılması 

1552-ci il- Səfəvilərin Osmanlı ərazisinə yürüşü 

1555, 29 may- Amasiya sülhü 

1555 - Paytaxtın Təbrizdən Qəzvinə köçürülməsi 

1560-1634 - Tarixçi İsgəndər bəy Münşi 

1565 - Şah Təhmasibin tamğa vergisini ləğv etməsi 

1571-1573- Təbrizdə şəhər yoxsullarının üsyanı 

1574-1595 - III Sultan Muradın hakimiyyəti 

1576, 22 avqust-1577, 24 noyabr- II Şah İsmayılın hakimiyyəti 

1578,13 fevral-1587- Şah Məhəmməd Xudabəndənin hakimiyyəti 

1578-1590- Səfəvi-Osmanlı müharibələri 

1578, 9avqust- Çıldır döyüşü 

1578-1581 - Krım tayfalarının Şirvan və Qarabağa basqınları 

1540,1546,1554- Səfəvilərin Gürcüstana yürüşləri 

1587-1629- Şah Abbasın hakimiyyəti 

1590- İstambul sülhü 

1598 - Paytaxtın Qəzvindən İsfahana köçürülməsi 

1599-1601- Hüseynəli bəyin başçılığı ilə Oruc bəy Bayatın Səfəvi elçiliyi tərkibində Avropaya səyahəti 

1603, 14 sentyabr- I Şah Abbasın osmanlılara qarşı hərbi əməliyyata başlaması 

1603, 21 oktyabr- I Şah Abbasın Təbriz şəhərini tutması  
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1603-1617 - I Sultan Əhmədin hakimiyyəti  

1603-1607- Səfəvi-Osmanlı müharibəsi 

1604, 8 iyun- İrəvan qalasının osmanlılardan azad edilməsi 

1605, may- Çıqalaoğlu Sinan Paşanın Azərbaycana yürüşü 

1605, 7 noyabr- I Şah Abbasın Sufiyan yaxınlığında Osmanlı ordusu üzərində qələbəsi 

1606- Azərbaycanda Cəlairi hərəkatının yüksəlməsi 

1606, 9 yanvar- IŞah Abbasın Şamaxı üzərinə yürüşü 

1606, 5 iyul- Gəncənin osmanlılardan azad edilməsi  

1606-1607- Gəncədə Şah Abbas məscidinin inşası  

1606 - Lori, Tbilisi və Dmanisi qalalarının azad edilməsi 

1607, yanvar- Bakıda osmanlılara qarşı üsyanın başlanması 

1607, fevral-mart- Dərbənddə osmanlılar əleyhinə üsyanlar 

1607, 27 iyun - Şamaxı şəhərinin osmanlılardan azad edilməsi 

1610 - Anadolu Cəlairilərinin Səfəvi dövlətini tərk etməsi 

1610-1612- Osmanlı-Səfəvi müharibəsi 

1610 - Anadolu Cəlairilərinin Səfəvi dövlətini tərk etməsi 

1612, 17 oktyabr- İstambulda Səfəvi-Osmanlı sülhünün imzalanması 

1613, oktyabr- I Şah Abbasın Gürcüstana yürüşü 

1614-1616- Şirvanda Məlik Pirinin (Dəli Məlik) başçılığı altında üsyan 

1616-1618 - Osmanlı Səfəvi müharibəsi 

1616 - Səfəvi dövlətində ingilis tacirlərinə ticarət hüququnun verilməsi 

1618, 10 sentyabr hakimiyyəti- Sərab yaxınlığında Çınıq-körpü adlanan yerdə I Şah Abbasın osmanlı 

ordusunu məğlub etməsi 

1618, 26 sentyabr- Mərənddə Səfəvi-Osmanlı sülhünün imzalanması 

1618-1623- II Sultan Osmanlı hakimiyyəti 

1623-1640- IV Sultan Muradın hakimiyyəti 

1624-1626- Səfəvi-Osmanlı müharibəsi 

1625, 30 iyun- I Şah Abbasın Əlkitçay dərəsində gürcüləri ağır məğlubiyyətə uğratması 

1629, 19 yanvar- I Şah Abbasın vəfatı  

1629-1642- I Şah Səfinin hakimiyyəti  

1629 - Talışda üsyan 

1630, 30 aprel- Osmanlı ordusunun İrəvanı tutması 

1631-1632- Kazakların Bakı şəhərinə hücumları. Dərviş Rzanın rəhbərliyi altında Qəzvin ətrafında üsyan 

1635-ci ilin yayı- IV Sultan Muradın Azərbaycana yürüşü 

1639, 17 may- Qəsri-Şirində Səfəvi-Osmanlı sülhünün bağlanması 

1642-1667- II Şah Abbasın hakimiyyəti 

1667-1694- Şah Süleymanın hakimiyyəti 

1668, 4 yanvar- Şamaxıda zəlzələ 

1668-ci ilin yayı - Stepan Razinin başçılığı altında kazakların Bakını talan etməsi 

1696-1722- Şah Sultan Hüseynin hakimiyyəti 

1699-1702- Səfəvi dövlətində təbəələrin ümumi siyahıya alınması 

1707-1709- Erməni fırıldaqçı siyasətbazı İsrail Orinin Azərbaycana və İrana casusluq səfəri. Car-Balakən 

bölgəsində üsyanlar 

1709-1711- Şirvanda üsyanlar 

1709-1809- Molla Vəli Vidadi 

1710- Qaçqın kəndlilərin zorla geri qaytarılması barədə şah fərmanının verilməsi 

1713 - Səfəvi elçisi Fəzlulla bəyin Rusiyaya səfəri 

1716-1718- Rus dövlətinin elçisi A. P. Volınskinin Azərbaycana və İrana səfəri 
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1717 iyun-iyul- Rusiya-İran ticarət müqaviləsinin bağlanması 

1717-1797- Molla Pənah Vaqif 

1718-1719- Hacı Davudun başçılığı ilə Şirvanda üsyanın birinci mərhələsi 

1720-1721- Şirvanda üsyanın ikinci mərhələsi 

1721, avqust- Hacı Davud və Qazıqumuqlu Surxay xanın başçılıq etdiyi Şirvan üsyançılarının Şamaxını 

tutması 

1722, iyul- I Pyotrun başçılığı ilə rus qoşunlarının Azərbaycana və İrana hərbi yürüşünün başlanması 

1722, 23 avqust- Rus qoşunlarının Dərbənd şəhərinə daxil olması 

1722, 5 sentyabr- Rus ordusunun yürüşünün dayandırılması və I Pyotrun Rusiyaya dönməsi 

1722, oktyabr- İsfahanın üsyançı əfqan qəbilələri tərəfindən alınması 

1722, dekabr- Hacı Davudun Türkiyənin himayəsinə qəbul edilməsi və Şirvan xanı təsdiq olunması: Rus 

eskadrasının Rəşt şəhərini zəbt etməsi 

1723, avqust- Rus eskadrasının Bakını zəbt etməsi 

1723, sentyabr - Peterburqda Rusiya hökuməti ilə İran elçisi İsmayıl bəy arasında "müqavilə" bağlanması 

1724, 12 iyul- İstanbulda Səfəvi irsini bölüşdürmək barədə Osmanlı-Rusiya bağlanması 

1724, iyun- Osmanlı qoşunlarının İrəvan şəhərini alması 

1724- Bakı şəhərində Dərgahqulu bəyin başçılığı ilə ruslara qarşı hazırlanan qiyamın üstünün açılması 

1725, may- Osmanlı qoşunlarının Təbrizi alması 

1725, avqust- Gəncənin Osmanlı qoşunları tərəfindən alınması 

1725, dekabr- Ərdəbilin Osmanlı qoşunları tərəfindən alınması 

1726-1727- Müşkür, Niyazabad, Cavad, Salyan, Astara, Lənkəran, Qızılağac və Talışın rus qoşunları 

tərəfindən işğalı 

1726-1758- Qubalı Hüseynəli xanın hakimiyyəti 

1727-1728- Hacı Davudun Şirvan xanı vəzifəsindən azad edilməsi və Surxay xanın Şirvan hakimi təsdiq 

olunması 

1730 - Nadir şah Əfşarın İsfahan şəhərini əfqanlardan azad etməsi. Bakıda ruslara qarşı Dərgahqulu xanın 

başçılıq etdiyi yeni qəsdin üstünün açılması 

1732, 16 yanvar- Girmanşahda Osmanlı komandanlığı ilə II Təhmasib arasında sülh müqaviləsinin 

bağlanması 

1732, 21 yanvar - Rəşt şəhərində Rusiya-İran müqaviləsinin bağlanması 

1733, fevral- Bağdad şəhərində Nadirlə Əhməd paşa arasında sülh müqaviləsinin bağlanması 

1734, avqust- Nadirin Şamaxını ələ keçirməsi  

1735 - Hacı Davudun vəfatı 

1735, 10 mart- Gəncə şəhərində Nadirlə Rusiya nümayəndəsi S. Qolitçın arasında müqavilənin bağlanması 

1743 - Şəkidə üsyan 

1744, noyabr- Nadir şahın qoşunla Şəki üzərinə hərəkət etməsi 

1747, 20 iyun- Nadir şahın sui-qəsd nəticəsində öldürülməsi 

1747 – III Sam Mirzənin başçılığı ilə üsyan. Əliqulu Mirzənin özünü Adil şah adı ilə şah elan etməsi. 

Qəbələ və Ərəş hakimlərinin Şəki xanlığına yürüşü. Seyid Abbas xanın özünü Talış xanı elan etməsi 

1743-1755- Hacı Çələbi xanın hakimiyyəti 

1747-1759- Dərbəndli Məmmədhüseyn xanın hakimiyyəti 

1747-1760- Gəncəli Şahverdi xanın hakimiyyəti 

1747-1762- Bakılı Mirzə Məhəmməd xanın hakimiyyəti 

1747-1786- Talışda Cəmaləddin Mirzə bəyin (Qara xanın) hakimiyyəti 

1748- Bayat qalasının tikilməsi. Əmiraslan xanın özünü İran hakimi elan etməsi 

1748-ci ilin sonu- Adil şahın taxtdan salınması 

1748-1763- Qarabağlı Pənahəli xanın hakimiyyəti 

1751 - Məhəmmədhəsən xan Qacarın Şuşaya yürüşü 
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1752- Gürcü çarları Teymuraz və II İraklinin Şəki xanlığına yürüşü 

1755 - Hacı Çələbi xanla qubalı Hüseynəli xan arasında toqquşma 

1755-1779- Şəkili Hüseyn xanın hakimiyyəti 

1757 - Pənahabad (Şuşa) qalasının inşası. Salyan sultanlığının Quba xanlığına birləşdirilməsi 

1758-1789- Qubalı Fətəli xanın hakimiyyəti 

1758-1763- Əsgəran qalasının tikilməsi 

1759- Urmiyalı Fətəli xan Əfşarın Şuşaya hücumu  

1760-1780- Gəncəli Məhəmmədhəsən xanın hakimiyyəti 

1760- Məhəmmədhəsən xan Qacarın Şuşaya yürüşü 

1761 - Kərim xan Zəndin Qarabağa yürüşü. Dərbəndin Quba xanlığına birləşdirilməsi 

1763-1786- Xoylu Əhməd xanın hakimiyyəti 

1763 - Məhəmməd Səid xanın Yeni Şamaxını ələ keçirməsi 

1768 - Şamaxı xanlığının Quba və Şəki xanlıqları arasında bölüşdürülməsi. Cavad xanlığının Quba 

xanlığına birləşdirilməsi 

1768-1769- Şuşada yeni Cümə məscidinin inşası 

1768-1784- Bakılı Məlikməhəmməd xanın hakimiyyəti 

1772 - Şəki şəhərinin yeni əraziyə köçürülməsi 

1774, iyul- Əmir Həmzənin başçılıq etdiyi rus qoşunlarının Dərbəndi mühasirəyə alması 

1774, avqust- General de-Medemin başçılıq etdiyi rus qoşunlarının Dərbəndə gəlməsi 

1779 - Qarabağlı İbrahim xanın bakılı Məlikməhəmməd xanı həbs etməsi 

1779-1781 - Şəkili Əbdülqədir xanın hakimiyyəti 

1780-1781- Qubalı Fətəli xanın Qarabağa yürüşləri 

1781-1795- Şəkili Məhəmmədhəsən xanın hakimiyyəti 

1783, 24 iyul- Kartli-Kaxeti çarlığının Rusiya himayəsinə keçməsi haqqında Georgiyevsk müqaviləsinin 

imzalanması 

1783-1804- Gəncəli Cavad xanın hakimiyyəti 

1785 - Xoylu Əhməd xanın Təbrizə yürüşü 

1786-1814- Mir Mustafa xanın hakimiyyəti 

1795 - Ağa Məhəmməd şah Qacarın Cənubi Qafqaza birinci yürüşü 

1795, iyun-iyul- Şuşa qalasının Ağa Məhəmməd şah Qacarın qoşunları tərəfindən mühasirəyə alınması 

1795-1806- Şəkili Səlim xanın hakimiyyəti 

1796, aprel- V. Zubovun başçılığı ilə rus qoşunlarının Azərbaycana yürüşü 

1796-1806- Qarabağlı İbrahim Xəlil xanın hakimiyyəti 

1797- Ağa Məhəmməd şah Qacarın Cənubi Qafqaza ikinci yürüşü 

1797, 4 iyul- Ağa Məhəmməd şahın Şuşada qətlə yetirilməsi 

1801 (əvvəli)- İran-İngiltərə müqaviləsi 

1801, 12 sentyabr- Kartli-Kaxetiya çarlığının Rusiyaya birləşdirilməsi haqqında çar manifesti 

1802, 26dekabr- Georgiyevski müqaviləsi  

1802-1870- Məhəmmədəli Kazım bəyin yaşadığı illər 

1803, mart- Car-Balakənin Rusiya tərəfindən işğalı 

1804, 4 yanvar- Gəncənin Rusiya tərəfindən işğalı 

1804, 10 iyul- Rusiya ilə İran arasında diplomatik əlaqələrin kəsilməsi 

1804, iyul- Rusiya-İran müharibəsinin başlanması 

1805, 14 may- Qarabağ xanlığı ilə Rusiya arasında Kürəkçay müqaviləsi 

1805, 27 dekabr- Şirvan xanlığı ilə Rusiya arasında müqavilə 

1806, 8 fevral- Sisianovun Bakı yaxınlığında öldürülməsi  

1806, iyun- İbrahimxəlil xanın öldürülməsi 

1806, iyun- Rus qoşunlarının Şəki xanlığından qovulması 
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1806, 22 iyun- Rus qoşunları tərəfindən Dərbəndin tutulması 

1806, sentyabr- Bakı və Quba xanlıqlarının Rusiya tərəfindən işğal edilməsi 

1806, oktyabr- Şəki xanlığının işğalı 

1806, dekabr- Rus-türk müharibəsinin başlanması 

1809 - İngiltərə-İran müqaviləsi 

1810, 15 iyun- Mehrinin ruslar tərəfindən işğalı 

1810, avqust- İranla Türkiyə arasında Rusiya əleyhinə hərbi ittifaq bağlanması 

1812, 14 mart- İngiltərə-İran müqaviləsi 

1812, 16 may- Buxarest sülhü 

1812, 8 iyul- İngiltərə-Rusiya müqaviləsi 

1812, 21 dekabr- Kotlyarevskinin Lənkəran xanlığına soxulması 

1813, 12 oktyabr- Gülüstan sülhü 

1818- Ağalar haqqında "Əsasnamə" 

1819- Nuxada komendant üsulunun təsisi 

1820 - Şirvanda komendant üsulunun təsisi 

1822- Qarabağ xanlığında komendant üsulunun təsisi 

1824- Şuşada hərbi dairə rəisi dəftərxanasının təsis edilməsi 

1826 - Lənkəranda komendant üsulunun təsisi 

1826, 19 iyul- Abbas Mirzənin Şimali Azərbaycana hücumu 

1826, 27 iyul- Gəncə üsyanı 

1826, 3 sentyabr- Şamxor döyüşü 

1826, 4 sentyabr- Gəncənin yenidən işğalı 

1826, 13 sentyabr- Gəncə döyüşü 

1826, 9 dekabr- Nuxanın yenidən tutulması 

1826, 26 dekabr- Rus qoşunlarının Cənubi Azərbaycana soxulması 

1827, 26 may- Naxçıvanın tutulması  

1827, 5 iyun - Cavanbulaq döyüşü  

1827, 7iyul- Abbasabadın tutulması  

1827, 20 sentyabr- Sərdarabadın süqutu 

1827, 26 sentyabr- İrəvanın mühasirəsinin başlanması  

1827,1 oktyabr- İrəvan qalasının süqutu  

1827, 2 oktyabr- Mərəndin tutulması  

1827, oktyabr - Xoyun tutulması  

1827,13 oktyabr- Təbrizin tutulması 

1827 - Xanabad (Nuxa yaxınlığında) ipək emalı fabrikinin işə salınması 

1828, 28 yanvar - Urmiyanın tutulması  

1828, 8 fevral - Ərdəbilin tutulması  

1828, 10 fevral - Türkmənçay müqaviləsi 

1828, aprel- Rus-türk müharibəsinin başlanması 

1829, 2 sentyabr - Ədirnə sülhü  

1830 - Car vilayətinin təşkili 

1830 - Car-Balakən üsyanı 

1830, dekabr - Şuşada ilk qəza məktəbinin açılması 

1831, 3 iyun - Yeni ticarət tarifi (yasaqlı tarif) 

1831 - Talış üsyanı 

1832, 17 yanvar - Bakıda qəza məktəbinin açılması 

1833, 8 fevral- Gəncədə qəza məktəbinin açılması 

1837 – Quba üsyanı 
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1838- Car-Balakəndə kəndli çıxışı 

1838- Şəkidə kəndli üsyanı 

1840 - İnzibati məhkəmə islahatı 

1841, 5 yanvar - Zaqafqaziyada dövlət əmlakının idarə olunması haqqında qanun 

1844 - Qafqaz canişinliyinin təsisi 

1844-1845 - Şuşa, Nuxa və Qubada kəndli çıxışları 

1846,14 dekabr - Şamaxı, Dərbənd quberniyalırının təşkili 

1848- Bibiheybətdə dünyada buruq üsulu ilə ilk neft quyusunu qazmaq cəhdi 

1848- Şuşada ilk teatr tamaşası 

1849, iyun - İrəvan quberniyasının təşkili 

1849- Gəncədə, Şuşada, Şamaxıda, Bakıda müsəlman məktəblərinin açılması 

1850 - Lənkəranda ilk teatr tamaşası 

1852- Car-Balakəndə hərbi idarə üsulunun tətbiqi 

1855 - Gədəbəy misəritmə zavodunun işə düşməsi 

1857 - Şamaxıda ilk teatr tamaşası 

1859 - Şamaxı və Şuşada ilk kütləvi kitabxanaların təşkili 

1861, 29 iyun - "Cənubi Qafqaz diyarının mərkəzləşdirilməsi haqqında Əsasnamə"nin təsdiqi 

1863, iyun - Zaqatalada üsyan 

1864, 21 yanvar - Naxçıvanı İran sərhəddindəki Culfa ilə birləşdirən və Tiflis-İrəvan-Naxçıvan-Culfa 

teleqraf xəttinin bir hissəsi olan ilk teleqraf xətti istifadəyə verilməsi 

1864- Şuşada şair Mirzə Rəhim Fəna tərəfindən "Məclisi-üns" təşkil edilmişdi 

1865- Bakıda 4 sinifli ali ibtidai məktəb Azərbaycanda ilk gimnaziya üçün əsas oldu 

1865, 25 avqust - "Simens qardaşları və Ko şirkəti" tərəfindən Gədəbəydə iri misəritmə zavodunun 

tikilməsinin başa çatdırılması 

1868 - Mərkəzi Gəncə (Yelizavetpol) olmaqla Yelizavetpol quberniyasının yaranması 

1869 - S. Ə. Şirvani tərəfindən Şamaxıda yeni tipli məktəblərdən biri açılmışdır 

1870,14 may - aqrar islahatı 

1872, 17 fevral - Qafqaz və Cənubi Qafqazın iltizamda olan xəzinə neft mənbələrinin müzayiqə yolu ilə 

xüsusi şəxslərə verilməsi haqqında qaydaların təsdiq olunması 

1872,16 iyun - şəhər əsasnaməsinin təsdiq olunması 

1872, avqust - Bakı xəzinə palatasının təsiri 

1873, 23 mart- Bakıda M. F. Axundovun "Lənkəran xanının vəziri" pyesinin tamaşasının göstərilməsi 

1873 - İlk neft fontanı 

1874 - Ərəş qəzasının təşkili 

1874 - Bakıda ilk qadın gimnaziyasının fəaliyyətə başlaması 

1875, 22 iyul- "Əkinçi" qəzetinin nəşrə başlaması 

1878 - İlk neft kəmərinin çəkilişi 

1879 - "Nobel qardaşları" firması tərəfindən ilk dəmir yolunun çəkilməsi 

1880, yanvar- Bakı rayonunda dəmir yolunun fəaliyyətə başlaması 

1880- "Kəşkül" qəzetinin nəşrə başlaması 

1882 - Ordubadda "Əxtər" ("Ulduzlar") məktəbi açıldı 

1882– A. O. Çernyayevskinin tərtib etdiyi "Vətən dili" dərsliyinin çap olunması 

1882- Zaqatalada birinci peşə məktəbi təşkil olundu 

1883, may- Tiflis və Bakı arasında dəmir yolu fəaliyyətə başladı 

1883, iyul- Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarının təşkili 

1889-1893- İngilis təbəəsi A. Ukqardtın və onun həmvətənlisi İ. Blissin Ucarda, Yelizavetpolda və 

Kürdəmirdə biyan kökü emal edən zavodları tikdirmələri 
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1890, 3 dekabr- Cənubi Qafqaz torpaqlarının sudan istifadə üçün "Sudan istifadə haqqında Əsasnamə"nin 

qəbul edilməsi 

1894 - Rusiyada ilk neft ixracedici sindikat "Bakının neft-zavod sahibləri ittifaqı"nın yaranması 

1896 - Bakı-Batum neft kəməri tikintisinin başlanması 

1896 - Mərdəkanda Azərbaycanın ilk xüsusi bağçılıq məktəbi açıldı. Məktəb H.Z. Tağıyev tərəfindən 

təşkil olunmuşdu. 

1897 - Bakının ən iri firmalarından biri "H. Z. Tağıyev" firması bir qrup ingilisə Q. Qladstana, D. Kitona, 

C. Mira və başqalarına satıldı 

1897- Balaxanı-Sabunçu polismeysterliyinin təsis edilməsi 

1898 - Bakı neft hasilatına görə ABŞ-ı ötdü 

1898 - Quba bağçılıq məktəbinin fəaliyyətə başlaması 

1899 - Yelizavetpol quberniyasında "Tovuz" tikinti materialları və sement istehsalı səhmdar cəmiyyəti 

təsis olundu 

1900 - Bakı-Dərbənd dəmiryolu çəkilmişdir. 

1900- Bakıda sosial-demokrat mərkəzinin yaradılması 

1900 - Don Səhmdar Torpaq Bankının Azərbaycanın ərazisində fəaliyyətə başladı. 

1900, noyabr- Bakı ilə Petrovsk arasında dəmir yolunun istismarı başlandı 

1900-cü ilin əvvəli- "Nobel qardaşları" şirkəti və Rotişildin "Mazut" cəmiyyəti kartel müqaviləsi bağladı 

("Nobmazut") 

1900-cü il 1 may- İmperator II Nikolay "Tiflis, Yelizavetpol, Bakı və İrəvan quberniyaları dövlət 

kəndlilərinin torpaq təminatının mühüm əsasları"nı təsdiq etdi 

1901 - Bakıda ilk müsəlman qadın məktəbi "Tağıyevin qız məktəbi açıldı 

1901-ci il- RSDFP-nin Bakı komitəsinin yaradılması 

1901-ci il- Bakıda icraçı qrupunun təşəkkül tapması "Nina" mətbəəsinin fəaliyyətə başlaması 

1902-ci il- Tiflisdə kənd sahibkarlarının qurultayı 

1902-ci ilin yayı- Minvod-Petrovski-Dərbənd xətti Bakı və Tiflis dəmiryol stansiyaları arasındakı teleqraf 

xətti ilə birləşdirildi 

1903-cü il- RSDFP Bakı təşkilatında bolşeviklərə və menşeviklərə parçalanma 

1903 - Bakı bulvarının inşası. M. Nağıyevin Yeni Avropa mehmanxanasının tikilməsi 

1903 - Tiflisdə Qafqazda Azərbaycan türkcəsində yeganə qəzet "Şərqi-Rus çıxmağa başladı 

1903-cü ilin yayı- Bakıda eser təşkilatının yaradılması 

1903-cü il- Təzəkənd-Biləsuvar arasında yeni teleqraf xətti çəkildi 

1903-cü ilin payızı- Bakıda "spesifiklər" təşkilatının yaradılması 

1904-cü il- "Qafqaz kənd təsərrüfatı cəmiyyəti" tərəfındən Ağdaş və İrəvan pambıqçılarının qurultayı 

keçirildi 

1904-cü il oktyabr- Sosial-demokratik "Hümmət" təşkilatının fəaliyyətə başlanması 

1904-cü il- İlk kredit idarəsi- "Qarşılıqlı kredit cəmiyyəti" açıldı 

1904-cü il dekabr- Bakı fəhlələrinin ümumi tətili, məşhur Konstitusiyasının (27 dekabr) nizamlanması 

1905-ci il fevral- Gəncədə "Sosial-federalistlərin türk inqilabi komitəsi"nin yaradılması 

1905-ci il 6-9 fevral- Bakıda erməni-müsəlman toqquşmaları 

1905-ci il 26 fevral- Qafqazda canişinlik üsul idarəsinin bərpası 

1905-ci il iyun- "Həyat" qəzetinin çapa başlaması 

1905, 27 sentyabr- Neft sənayeçilərinin Peterburq müşavirəsi 

1905-ci ilin yayı- Gəncədə "Qeyrət" qrupunun yaradılması 

1905-ci il, avqust- Nijni-Novqorada Ümumrusiya müsəlman ittifaqının (İttifaqi-müsliminin) I (təsis) 

qurulutayının keçirilməsi 

1905-ci il, dekabr- Kadet partiyası Bakı şöbəsinin təşkili 

1905-ci il, avqust-sentyabr- "Difai" partiyasının meydana çıxması 
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1906- Bakıda "İttihad mədrəsəsinin açılması 

1906-1907- "Rəhbər jurnalı nəşr olunub 

1906-1908- "Dəbistan jurnalı nəşr olunub 

1906-cı il, 28 oktyabr- Bakı qrado naçalnikliyinin yaradılması 

1906-cı il, aprel- Tiflisdə "Molla Nəsrəddin" jurnalının çapa başlaması 

1907-ci il- "Musa Nağıyevin neft sənayesi və ticarət cəmiyyəti" yarandı 

1907 - Müsəlman ruhani cəmiyyəti "Səadətin fəaliyyətə başlaması 

1908-ci il- Uluxanlı və Culfa stansiyalarını birləşdirən dəmiryolu çəkilişinin başa çatdırılması 

1909-cu il - S.Peterburq beynəlxalq kommersiya bankı Balaxanı kəndində özünün ikinci şöbəsini açdı 

1910-cu il- Yelizavetpol quberniyası kənd məktəbləri müəllimlərinin qurultayı 

1910-cu il - Volqa-Kama kommersiya bankı Tiflis şöbəsinin komissionerliyi açıldı 

1911-ci il - Culfada İran hesab-borc bankının şöbəsi yaradıldı 

1911-ci il- Bakı-Tiflis telefon xətti çəkilib başa çatdırıldı 

1911, oktyabr- Bakı "Müsəlman Demokratik Müsavat (Bərabərlik) Partiyasının əsasının qoyulması 

1911-Bakı ilk qadın qəzeti "İşıq nəşr olunub 

1911-1917- "Məktəb jurnalı nəşr olunub 

1912-ci il - "Dağıstanda və Zaqatala dairəsində kəndlilərin bəylərdən və keşkəl sahiblərindən asılılıq 

münasibətlərinin ləğv edilməsi haqqında" qanun IV Dövlət duması tərəfindən təsdiq edildi 

1912-ci il, 16 avqust- Gəncə şəhərində Tiflis kommersiya bankının şöbəsi açıldı 

1912-ci il, 20 dekabr- Çar tərəfindən Stolıpin aqrar siyasətinin müəyyən məhdudluqla özündə əks etdirən 

canişin layihəsi təsdiq edilib qüvvəyə mindi 

1913-cü il- Lənkəranda Rus-Asiya bankının şöbəsinə çevrilən komissionerliyi açıldı 

1913-cü il- Astarada İran hesablama borc agentliyinin şöbəsi açıldı 

1913-cü il- Londonda "Yeni Şibayev neft komissiyası" yaradıldı 

1913-cü il- "Xəzər gəmiçiliyi" yaradıldı 

1913-cü il- Bakı ilə Tiflis arasında birbaşa teleqraf əlaqəsi yaradıldı 

1913-cü il,7 iyul- Çarın sərəncamı ilə "Dağıstanda və Zaqatala dairəsində kəndlilərin bəylərdən və keşkəl 

sahiblərindən asılılıq münasibətlərinin ləğv edilməsi haqqında" qanun qüvvəyə mindi 

1914-1918- M. Nağıyevin vəsaiti ilə xəstəxana tikilmişdi 

1914-cü - "M. Q.Əlibəyovun məftil-kanat və başqa mexaniki istehsal səhmdar cəmiyyəti" təşkil olundu 

1914 - Gəncədə Müəllimlər Seminariyası açılmışdır 

1914-cü il- Bakı tacir bankı yaradıldı 

1914-cü il, 25 iyun- Qarşılıqlı kənd təsərrüfatı kredit cəmiyyəti açıldı 

1914-1918-ci illər- I Cahan savaşı 

1915,15 iyun- Bakı HSK-nın yaradılması 

1916 - Bakı Müəllimlər Seminariyasının fəaliyyətə başlaması 

1916 - "Müsəlman dram cəmiyyəti yaradıldı 

1917, 3 mart- Yelizavetpolda Türk Ədəmi-Mərkəziyyət Partiyasının təşkili 

1917, 3 mart- Cənubi Qafqazda mülki hakimiyyət yeni yaradılmış Xüsusi Zaqafqaziya Komitəsinə-

OZAKOM -a verildi 

1917, 15-20 aprel- Bakıda Qafqaz müsəlmanları qurultayı keçirilməsi 

1917, 1-8 may- Zaqafqaziya Komissarlığının təşkili 

1918, yanvar- Yelizavetpol qəzasında azərbaycanlıların soyqırımı 

1918, 23 fevral- Zaqafqaziya seyminin açılması. Zaqafqaziya hökumətinin təşkili 

1918, mart-aprel- Bolşevik-daşnak qüvvələri tərəfindən azərbaycanlıların soyqırımı 

1918, 27 may- Azərbaycan Milli Şurasının təşkili. Azərbaycanın Müstəqilliyi Aktının qəbulu 

1918, 28 may- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edilməsi 

1918, 28 may- Azərbaycanın İstiqlaliyyəti haqqında Aktın (Əqdnamə) qəbul edilməsi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 
Odlar Yurdu 

 

 123 

1918, 4 iyun- Azərbaycan və Osmanlı hökumətləri arasında Sülh və Dostluq müqaviləsinin imzalanması 

1918, 16 iyun- Azərbaycan Cümhuriyyəti Milli Şurasının və Hökumətinin Tiflisdən Gəncəyə köçürülməsi 

1918, 26 iyun- Azərbaycan Milli Ordusunun yaradılması 

1918, 26 iyun- Azərbaycan (türk) dilinin Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət dili elan edilməsi 

1918, 31 iyul- Bakı Xalq Komissarları Şurasının süqutu 

1918, 4 avqust- İlk ingilis qoşun dəstəsinin Bakıya gəlməsi 

1918, 17 sentyabr– Azərbaycan hökumətinin Bakıda fəaliyyətə başlaması 

1918, 9 noyabr- Azərbaycan Cümhuriyyətinin Dövlət Bayrağı haqqında qanunun qəbul edilməsi 

1918, 20 noyabr- Azərbaycan Cümhuriyyəti Dövlət Bayrağı haqqında qanunun qəbul edilməsi 

1918, 7 dekabr- Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamentinin açılışı 

1918, 26 dekabr- Gürcüstan və Azərbaycan arasında tranzit müqaviləsinin imzalanması 

1919, 15 yanvar- Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılması 

1919, 15 yanvar- Azərbaycan Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının təşkili 

1919, 5 aprel- Hərbi Nazirliyin Bakıya köçürülməsi 

1919, iyun- Ərazi bütövlüyünü birgə qorumaq haqqında Azərbaycan Gürcüstan Hərbi Müdafiə Aktının 

imzalanması 

1919, 11 avqust- Cümhuriyyət Parlamentinin Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında qanunu qəbul etməsi 

1919, 24 avqust- İngilislərin Bakını tərk etməsi 

1919, 28 avqust- Azərbaycan Dövlət Bankının yaradılması haqqında qanunun qəbul edilməsi 

1919, 23 noyabr- Tiflisdə Azərbaycan və Ermənistan tərəfdarları arasında baş verən bütün münaqişələrə 

son qoyulmasını və sərhəd məsələsinin sülh yolu ilə həll edilməsini nəzərdə tutan müqavilənin imzalanması 

1920, 11 yanvar- Azərbaycanın müstəqilliyini Paris Sülh Konfransında Antanta Ali Şurasının de-fakto 

tanıması 

1920, 11-12 fevral- Bakıda fəhlə klubu binasında Azərbaycan kommunistlərinin I qurultayı. 

1920, 24 aprel- RK(b)P Qafqaz Ölkə Komitəsi, AK(b)P MK və BK partiya təşkilatlarını hərbi vəziyyətdə 

elan edirlər. 

1920, 20 mart- Azərbaycan-İran müqaviləsinin bağlanması. Bu müqaviləyə əsasən Azərbaycanın İran 

tərəfindən de-yure tanıması 

1920, 23 mart- Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət müqaviləsinin imzalanması 

1920, 27-28 aprel- XI Qızıl Ordunun hissələri rəsmi elan etmədən Azərbaycanın şimal sərhədlərini 

keçdilər, həmin gün axşam saat 11 -də Parlamentə ultimatum təqdim edildi, hakimiyyətin Azərbaycan 

kommunistlərinə verilməsi haqqında qərar imzalandı, 28 apreldə XI Qızıl Ordunun zirehli qatarları Bakını işğal 

etdi. 

1920, 28 aprel- Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin iclasında Azərbaycan SSR Xalq Komissarları 

Sovetinin birinci heyəti təşkil edildi. 

1920, 28 aprel- mayın əvvəlləri - Qəza inqilab komitələrinin təşkili. 

1920, 28 aprel- "Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin Əxbarı" qəzetinin nəşrə başlaması. 

1920, 30 aprel- Azərbaycan Müvəqqəti İnqilab Komitəsinin və Azərbaycan K (b)P MK-nın orqanı 

"Kommunist" qəzetinin ilk sayının çap edilməsi. 

1920, 30 aprel- XI Qızıl Ordu hissələrinin Şamaxı və Salyanı işğal etməsi. 

1920, 3,4 may- XI Qızıl Ordu hissələrinin Lənkəranı və Astaranı işğal etməsi. 

1920, 5 may- Azərbaycan İnqilab Komitəsinin xanların, bəylərin, mülkədarların, həmçinin monastırların, 

kilsələrin, məscidlərin bütün torpaqlarının, vəqf yerlərinin müsadirə edilib kəndlilərə paylanması haqqında 

dekret verməsi. 

1920, 7 may- Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Azərbaycan SSR-in Qızıl Ordu və Qızıl Donanmasının 

təşkili haqqında dekret verməsi. 

1920, 11 may- XI Qızıl Ordu hissələrinin Zaqatalaya soxulması. 

1920, 12 may- Azərbaycan İnqilab Komitəsinin xalq məhkəmələrinin təşkili haqqında dekreti. 
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1920, 12 may- Azərbaycan Daxili İşlər Komissarlığının Azərbaycanda hər cür zümrə, təbəqə və vətəndaş 

rütbələrinin, mənsəblərinin ləğvi haqqında dekreti. 

1920, 12 may- XI Qızıl Ordu hissələrinin Şuşanı işğal etməsi. 

1920, 16 may- N. Nərimanovun Moskvadan Bakıya gəlməsi. 

1920, 24 may- Azərbaycan İnqilab Komitəsinin neft sənayesinin milliləşdirilməsi haqqında dekreti. 

1920, 25-31 may- Gəncədə sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyan. 

1920, 27 may- Azərbaycan Fəhlə-Kəndli Müdafiə Şurasının təşkili. 

1920, iyun- teatrların milliləşdirilməsi haqqında dekret. Azərbaycan Dövlət Teatrıının yaradılması 

1920, 5-15 iyun- Nuru paşa və polkovnik Zeynalovun başçılığı ilə Şuşada sovet hakimiyyəti əleyhinə 

üsyan. 

1920, 6 iyun- Azərbaycan İnqilab Komitəsinin Xəzər ticarət donanmasının milliləşdirilməsi haqqında 

dekreti. 

1920, 9-20 iyun- Zaqatalada sovet hakimiyyəti əleyhinə üsyan. 

1920, 11 iyun- Azərbaycan İnqilab Komitəsinin bankların milliləşdirilməsi haqqında dekreti. 

1920, 19 iyun- Fətəli Xan Xoyskinin muzdlu erməni qatilinin əli ilə Tiflisdə qətlə yetirilməsi. 

1920, 16-19 iyul- Azərbaycan Kommunist Gənclər İttifaqının birinci qurultayı. 

1920, 28 iyul- XI Qızıl Ordunun birinci Qafqaz polku Naxçıvana daxil oldu və sovet hakimiyyəti elan 

edildi. 

1920, 1-7 sentyabr- Bakıda Şərq xalqlarının birinci qurultayı. 

1920, 20 sentyabr- Təbrizdə ingilis imperalistləri və şah istibdadı əleyhinə 1920-ci il aprelin 7-də 

M. Xiyabaninin rəhbərliyi altında başlanmış üsyanın yatırılması. M. Xiyabaninin qətli. 

1920, 23 sentyabr- Azərbaycan İnqilab Komitəsinin kənd yoxsul komitələrinin təşkili haqqında dekreti. 

1920, 30 sentyabr- Moskvada RSFSR ilə Azərbaycan SSR arasında hərbi iqtisadi ittifaq haqqında 

müqavilə bağlanması. 

1920, 1-10 noyabr 1920-ci ilin yayında- XI Qızıl Ordunun xüsusi şöbəsi tərəfindən həbs edilmiş 

M. Ə. Rəsulzadənin İ. V. Stalinin göstərişi ilə həbsdən azad edilməsi və İ.V.Stalinlə bir qatarda Bakıdan 

Moskvaya aparılması. 

1920, 15 dekabr- Azərbaycan İnqilab Komitəsinin "Vahid dövlət arxiv fondunun təşkili və Xalq Maarif 

Komissarlığı yanında Mərkəzi Dövlət Arxivinin yaradılması haqqında" dekreti. 

1920, 25 dekabr- Bakıda rus "Tənqid-təbliğ" teatrının fəaliyyətə başlaması 

1921, yanvar- Bakıda Azərbaycan Politexnik İnstitutunun açılması. 

1921, yanvar- Azərbaycan Dövlət Arxivinin fəaliyyətə başlaması. 

1921, 11-18 fevral- Azərbaycan Kommunist (b) Partiyasının III qurultayı. 

1921, 16 mart- RSFSR və Türkiyə Respublikası arasında dostluq müqaviləsinin imzalanması. 

1921, 19 may- I Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayında Azərbaycan SSR Konstitusiyasının qəbul 

edilməsi. 

1921, iyul- Azərbaycan SSR XKS-nin Bakıda birinci kişi pedaqoji institutunun yaradılması haqqında 

dekreti. 

1921, 26 avqust- Azərbaycan SSR XKS-nin Konservatoriyanın təşkili haqqında dekreti. 

1921, sentyabr- Azərb. K(b)P MK və Azərb. SSR XKS-nin Azneftkomun müstəqil Azərneft trestinə 

çevrilməsi haqqında qərar qəbul etməsi. 

1921, 13 oktyabr- Qars şəhərində RSFSR-in iştirakı ilə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan Sovet 

Sosialist Respublikaları ilə Türkiyə arasında müqavilə imzalanması. 

1921, noyabr- Bakıda Ali qadın pedaqoji institutunun açılması. 

1922, 17 yanvar- Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının təntənəli açılış gecəsi. 

1922, 25 yanvar- Naxçıvan MSSR-in I Sovetlər qurultayının açılması. 

1922, 27 yanvar- Azərbaycan Kommunist (b) Partiyasının IV qurultayı. 

1922, 12 mart- Zaqafqaziya Sovet Sosialist Respublikaları Federativ İttifaqının (ZSSRFİ) təşkili. 
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1922,10 aprel 19 may- Genuya (İtaliya) konfransı. 

1922, 28 aprel - 3 may- II Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı. 

1922, 20 oktyabr- Azərbaycan SSR MİK-nın latın əlifbasının əski əlifba ilə bərabər hüquqa malik olması 

haqqında dekreti. 

1922, 2 noyabr- C. Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə nəşrini davam etdirən "Molla Nəsrəddin" satirik 

jurnalının Bakıda buraxılan ilk sayı çapdan çıxmışdır. 

1922, 7 noyabr- Bakıda böyük satirik M. Ə. Sabirin abidəsinin təntənəli açılışı. 

1922, 13 dekabr- I Zaqafqaziya Sovetlər qurultayında ZSFSR Konstitusiyasının qəbulu, Zaqafqaziya 

Sovet Sosialist Federativ İttifaqının Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası şəklində yenidən təşkil 

edilməsi. 

1922, 30 dekabr– SSRİ I Sovetlər qurultayı. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının təşkili. 

1923, 12-15 mart- AK (b)P V qurultayı. 

1924, 18 mart- Azərbaycan XKS və MİK-nın "Azərbaycan SSR əhalisi içərisində savadsızlığın ləğvi 

haqqında" qərarı. 

1923, aprel- "İliç buxtası" neft mədəninin əsasının qoyulması. 

1923, 23 may- Azərbaycan Mərkəzi Dövlət kitabxanasının təntənəli açılışı. 

1923, iyun- Azərbaycan Arxeologiya Komitəsi təşkil olundu. 

1923, 7 iyul- Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təşkili. 

1923, 20 oktyabr- Azərbaycan MİK "Yeni Azərbaycan əlifbasının dövlət əlifbası kimi tanınması 

haqqında" dekret qəbul etdi. 

1923, 2 noyabr- Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin əsasının qoyulması. 

1923, noyabr- "Şərq qadını" (indiki Azərbaycan qadını") adlı ədəbi, ictimai, siyasi jurnalın nəşrə 

başlaması. 

1924, 3 fevral- Bakıda tramvay nəqliyyatının işə salınması. 

1924, 9 fevral- Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının (Nax. MSSR) təşkil edilməsi. 

1924 mart- Xalq Maarif Komissarlığı "Qədim abidələrin qeydə alınması və onların mühafizəsi" haqqında 

qərar qəbul etdi. 

1924, 5-9 may- AK (b)P VI qurultayı. 

1924, 17 iyul- "Rədd olsun savadsızlıq" cəmiyyəti şöbəsinin Azərbaycanda təşkili. 

1924, 6 oktyabr- Azərbaycan kənd təsərrüfatı kooperasiyası ittifaqının - "Göybirliyi"nin təşkili. 

1925, 10-16 mart- IV Azərbaycan Sovetlər qurultayı. 

1925,19 mart- N. Nərimanovun Moskvada vəfatı. 

1926, 3 fevral- Azərbaycan SSR-in sənayeləşdirilməsi üzrə komissiya yaradılması. 

1926, 25 fevral 5 mart- Bakıda I Ümumittifaq türkoloji qurultayı. 

1926, 6 iyul- Bakını Balaxanı - Sabunçu rayonu ilə birləşdirən, SSRİ - də birinci elektrik dəmir yolunun 

təntənəli açılışı. 

1926, iyul- Tiflisdə Azərbaycan dilində "Dan ulduzu" adlı aylıq ədəbi-ictimai jurnalının 1-ci sayı çapdan 

çıxmışdı. 

1926, 6 noyabr- Efırdə ilk dəfə "Danışır Bakı" sözlərinin səslənməsi - Azərbaycanda müntəzəm radio 

verlişlərinə başlanması. 

1927, 18 mart- V Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı. 

1927, may- Yeni türk əlifbasının Ümumittifaq mərkəzi komitəsi təsis edilmişdi. 

1927,12-18 noyabr - AK (b)P VIIIqurultayı. 

1928, 13-16 yanvar- Azərbaycan proletar yazıçılarının I qurultayı. Azərbaycan proletar yazıçıları 

Assosasiyasının yaranması. 

1928, 22 iyul- Azərbaycan SSR MİK və Azərbaycan SSR XKS-nin məcburi qaydada yeni - latın qrafıkalı 

əlifbaya keçilməsi haqqında qərarı. 

1928, dekabr- Bakıda Azərbaycan aşıqlarının I qurultayı.  
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1929, 1yanvar- Azərbaycanda latın əlifbasına keçilməsi. 

1929, 6-14 mart- AK (b)P IXqurultayı. 

1929, may- Azərbaycan Politexnik institutu kənd təsərrüfatı fakultəsinin Azərbaycan kənd təsərrüfatı 

İnstitutuna (AKTİ) çevrilməsi. 

1929, 22 oktyabr- Azərbaycan MİK yanında Azərbaycan Elmi - Tədqiqat İnstitutunun (Az. DETİ) 

açılması. 

1930, fevral- Uzunluğu 822 km olan Bakı Batum neft kəməri istifadəyə verildi. 

1930,10 mart- Bakı Sənaye Akademiyası fəaliyyətə başlayır. 

1930, mart- Bərdə və Qasım İsmayılov rayonlarında respublikada birinci MTS-in təşkili. 

1930, 31 may- 4 iyun - AK(b) P X qurultayı. 

1930, iyun- Azərbaycan Tibb İnstitutunun yaradılması. 

1930, 28 avqust- AK (b) P MK bürosunun "Azərb. SSR-də ümumi icbari təhsilə keçilməsi haqqında" 

qərarı. 

1931, 19-25 yanvar - AK (b) P XI qurultayı. 

1931, 8-16 fevral VII- Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı. 

1931, 31 mart- Azərbaycan neft sənayesinin birinci beşillik planını iki il yarıma yerinə yetirməsi 

münasibətilə Azərneftin 54 nəfər işçisinin Lenin ordeni ilə təltif edilməsi. 

1932, 4 yanvar- C. Məmmədquluzadənin vəfatı.  

1932, 19-25 yanvar - AK (b) P XI qurultayı. 

1932, sentyabr- SSRİ Elmlər akademiyası Zaqafqaziya Filialı Azərbaycan Bölməsinin (EA ZFAB) 

yaradılması. 

1933, 10 dekabr- Bağırov Mir Cəfər Abbas oğlu AK (b) P MK - nin birinci katibi seçilir. 

1934, 11-14 yanvar- AK (b) P XII qurultayı. 

1934, 13-17 iyun- Azərbaycan sovet yazıçılarının I qurultayı. 

1934, noyabr- Azərbaycan Dövlət Universitetinin bərpa edilməsi. 

1935, 11-17 yanvar- VIII Ümumazərbaycan Sovetlər qurultayı. 

1935, oktyabr- SSRİ EA Zaqafqaziya Filialı Azərbaycan Bölməsinin (Az.OZFAN) SSRİ EA Azərbaycan 

Filialına (Az.FAN) çevrilməsi. 

1936, mart- Azərbaycan memarlarının I qurultayı. 

1936, sentyabrın axırları- Nuxa (Şəki) Dövlət Dram Teatrının açılışı. 

1937, 14 mart- Azərbaycan IX Fövqəladə Sovetlər qurultayında Azərbaycan SSR-in yeni 

Konstitusiyasının qəbulu. 

1937, 30 aprel- M. F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrında Üzeyir Hacıbəyovun 

"Koroğlu" operasının ilk tamaşası. 

1937, 3-9 iyun- AK (b) P XIII qurultayı. 

1937, 17 sentyabr- Naxçıvan MSSR-in yeni Konstitusiyasının qəbulu. 

1938, 11-14 mart- Azərbaycan aşıqlarının II qurultayı. 

1938, 5-14 aprel- Moskvada Azərbaycan incəsənətinin birinci dekadası. 

1938, 7-14 iyun- AK (b) PXIV qurultayı. 

1939, 25 fevral- AK (b) P XV qurultayı. 

1939 2 sentyabr- İkinci Dünya müharibəsinin başlanması. 

1940, 1 yanvar- Azərbaycan yazısının rus qrafikası əsasında yeni əlifbaya keçilməsi. 

1940,12-16 mart- K (b) PXVI qurultayı. 

1940, 6 may- Samur-Dəvəçi kanalının 1 növbəsinin açılışı. 

1940, 15-28 may- Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı ongünlüyü. 

1940, 23-25 oktyabr- Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının birinci təsis qurultayı. 

1941, 22 iyun- Faşist Almaniyasının SSR-yə hücumu. 

1941, 28 iyun- Azərbaycan SSR-də bütün işin müharibənin tələblərinə uyğun qurulması. 
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1941, avqust- 402-ci Azərbaycan milli diviziyanın yaradılması. 

1941 avqust- SSRİ və Böyük Britaniya qoşunlarının İrana (Cənubi Azərbaycana) müdaxiləsi. 

1941, oktyabr- 223-cü Azərbaycan milli diviziyanın yaradılması. 

1941, dekabr- İsrafıl Məmmədovun Sovet İttifaqı Qəhrəmanı fəxri adına layiq görülməsi. 

1941-1945- Cənubi Azərbaycanda milli demokratik hərəkatının birinci mərhələsi. 

1942, fevral-mart- 416-cı Azərbaycan milli diviziyanın yaradılması. 

1942, may- 77 Azərbaycan milli diviziyanın yenidən komplektləşdirilməsi. 

1942, avqust-sentyabr- 271-ci Azərbaycan milli diviziyanın yaradılması. 

1942, 9 sentyabr- Azərbaycan SSR-də hərbi vəziyyət elan edilməsi. 

1942, 22 dekabr- Həzi Aslanova birinci dəfə Sovet ittifaqı Qəhrəmanı fəxri adının verilməsi. 

1943-cü ilin payızı- Berlində mühacir Azərbaycan Parlamenti və hökumətinin seçilməsi. 

1944 iyun- H. Aslanovun ikinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı almaq üçün təqdim edilməsi. 

1945, 23 yanvar- Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının yaradılması. 

1945, 9 May- Faşist Almaniyası üzərində qələbə. 

1945, 2 sentyabr- Yaponiya üzərində qələbə. 

1945-1954- Mingəçevir SES-nin tikilib istifadəyə verilməsi. 

1946 iyun- Təbriz Universitetinin açılması. 

1946 dekabr- Cənubi Azərbaycanda milli-demokratik hərəkatın süqutu. 

1947 23 dekabr - 10 mart- SSRİ Nazirlər Sovetinin Ermənistan SSR-dən azərbaycanlıların deportasiya 

edilməsi haqqında qərarları. 

1948 - Xəzər dənizində dünyada ilk olaraq neft-mədən estakadasının qurulması. 

1948, iyun- Bakıda Xarici Dillər İnstitutunun yaradılması 

1948, 11 noyabr- Mingəcevir şəhərinin salınması 

1949 - Azərbaycan SSR-də icbari yeddilik təhsilə keçilməsi.  

1955 - M. Rəsulzadənin Ankarada vəfatı. 

1959 - Azərbaycan SSR-də icbari səkkizillik təhsilə keçilir. 

1962- Bakı-Krasnovodsk gəmi-bərə yolunun istifadəyə verilməsi. 

1966 - İcbari on illik təhsilə keçilməsi. 

1967- Bakı metropoliteninin 6 stansiyasının işə salınması. 

1969, iyul- H. Ə. Əliyevin Azərbaycan KP MK Birinci katibi seçilməsi. Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun 

üzvlüyünə namizəd seçilməsi. 

1978, aprel- Azərbaycan SSR yeni Konstitusiyasının qəbul edilməsi. 

1982 - H. Ə. Əliyevin Sov. İKP MK Siyasi Bürosuna üzv seçilməsi və SSRİ Nazirlər Sovetinin Birinci 

müavini təyin edilməsi. 

1983 - Bakı-Qroznı neft kəmərinin istifadəyə verilməsi. 

1987 - H. Ə. Əliyevin Moskvada öz vəzifəsindən istefa verməsi. 

1988, 17 noyabr- Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının başlanması. 

1988, dekabr- Qərbi Azərbaycan torpaqlarından (Ermənistan SSR-dən) azərbaycanlıların kütləvi 

deportasiyasının başa çatdırılması. 

1989, 30 dekabr- Gəncə şəhərinin tarixi adının bərpa edilməsi. 

1990, 20 yanvar- Bakıda Sovet ordusunun qanlı qırğın törətməsi. 

1990, 19 may- Respublikada "Prezident" institutunun təsisi 

1991, 5 fevral- Azərb. SSR-nin adının dəyişdirilərək Azərbaycan Respublikası adlandırılması. 

1991, 2 sentyabr- Qondarma "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın yaranması. 

1991, 3 sentyabr- H. Ə. Əliyevin Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilməsi. 

1991, 18 oktyabr- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktının qəbul 

edilməsi. 

1991, 26 noyabr- DQMV statusunun ləğv edilməsi. 
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1991, 26 noyabr- Milli Şuranın yaradılması.  

1992,25-26 fevral- Xocalı faciəsi. 

1992, 17-18 may- Laçının düşmən əlinə keçməsi. 

1992, 7 iyun- AXC-nin sədri Əbülfəz Əliyevin (Elçibəyin) Respublika Prezidenti seçilməsi. 

1992, oktyabr- Azadlığı müdafiə aktına 907 saylı əlavənin qəbul edilməsi 

1992, 21 noyabr- Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) yaranması 

1993, 3-6 aprel- Kəlbəcərin işğalı  

1993, 4 iyun- Gəncə qiyamı 

1993, 9 iyun- H. Əliyevin Bakıya gəlməsi 

1993, 15 iyun- H. Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilməsi "Qurtuluş" ğunu 

1993, 23 iyul- Ağdamın işğalı 

1993, 18 avqust- Cəbrayılın işğalı 

1993, 21-23 avqust- Cənub bölgəsində qiyamın yatırılması 

1993, 23 avqust- Fizulinin işğalı 

1993, 31 avqust- Qubadlının işğalı 

1993, 24 sentyabr- Azərbaycanın MDB-yə daxil olması 

1993, 3 oktyabr- H. Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi 

1993, 30 oktyabr- Zəngilanın işğalı 

1993, 2 noyabr- Prezident H. Əliyevin xalqa müraciəti 

1994, 20 sentyabr- "Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması 

1994, oktyabr- Dövlət çevrilişinə cəhd 

1995, mart- Dövlət çevrilişinə cəhd 

1995, 12 noyabr- Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının Ümumxalq referendumu yolu ilə qəbul 

edilməsi və ilk demokratik parlament seçkilərinin keçirilməsi 

1996, dekabr- ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısı 

1998, sentyabr- Tarixi İpək yolunun bərpası üzrə Beynəlxalq Bakı Konfransı 

1998, 11 oktyabr- H. Əliyevin ikinci dəfə Respublika Prezidenti seçilməsi 

1999, noyabr- ATƏT-in İstanbul sammiti 

1999, 12 dekabr- Azərbaycanda ilk bələdiyyə seçkiləri 

2000, 7 sentyabr- H. Əliyevin minilliyin sammitində çıxışı 

2000, 5 noyabr- Respublikada Milli Məclisə növbəti seçkilər 

2000, 9 noyabr- Azərbaycan Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvlüyünə qəbul edildi 

2001, 25 yanvar- Azərbaycan Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvlüyünə qəbul edilməsi 

2001, mart- "Azərbaycan Atatürk Mərkəzinin yaradılması 

2001, 26-27 aprel- İstanbulda türkdilli ölkə başçılarının VII zirvə toplantısı 

2001, 9-10 noyabr- Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayı 

2002, 28 yanvar- ABŞ prezidentinin Azərbaycana dövlət səviyyəsində hər cür, o cümlədən humanitar 

yardım göstərilməsinə şərti məhdudiyyətlər qoyan 907-ci əlavəni müvəqqəti olaraq dayandırması 

2002, 22-23 may- Vatikan dövlətinin başçısı, Roma papası II İohanın Azərbaycan Respublikasına səfəri 

2002, 9 iyun- Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəvinin heykəlinin açılışı 

2002, 7 avqust- Azərbaycan MEA Naxçıvan şöbəsinin yaradılması 

2002, 18 sentyabr- Səngəçalda Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft-boru kəmərinin təməlinin qoyulması 

2002, 30 sentyabr- "Azərbaycan Respublikasında Dövlət dili haqqında qanunun qəbul edilməsi 

2002, 18 noyabr- Azərbaycan Respublikasının NATO-nun Parlament Assambleyasına assosiativ üzvlüyə 

qəbul edilməsi 

2003, 27 yanvar- İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) sədr müavini və büro 

üzvü seçilməsi 
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2003, 15 oktyabr- Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə alternativ əsasda keçirilən seçkilərdə İlham 

Əliyevin qələbəsi 

2003, 12 dekabr- Azərbaycan Respublikasının sabiq prezidenti, Ümummilli lider Heydər Əliyevin ABŞ-ın 

Klivlend klinikasında vəfatı 

2004, oktyabr- Prezident İlham Əliyevin II Ümumrusiya azərbaycanlılarının II Konqresində iştirakı 

2004, noyabr- Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun açılması 

2004, dekabr- Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri 

2005-ci il 18 fevral -"Mərkəzi Azəri" platformasından ilk neftin alınmasına həsr olunmuş təntənəli 

mərasimin keçirilməsi 

2005, 17-19 mart - Prezident İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına dövlət səfəri 

2006, 16-17 mart- Dünya azərbaycanlılarının II qurultayı 

2006, 21 aprel- Azərbaycan Respublikası əhalisinin dövlət reyestri haqqında Azərbaycan Respublikasının 

qanununun qəbul edilməsi 

2006, 31 may- Prezident İlham Əliyevin Parisdə NATO Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında çıxışı 

2006, 2 oktyabr- YUNESKO-nun “Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması haqqında” Konvensiyasının təsdiq 

edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanununun qəbul edilməsi 

2006, 3-5 oktyabr- Prezident İlham Əliyevin Latviya Respublikasına dövlət səfəri 

2006, 31 oktyabr- Gəncə beynəlxalq hava limanının açılması 

2007, 29-31 yanvar- Prezident İlham Əliyevin Fransa Respublikasına dövlət səfəri 

2007, 7 fevral- Tbilisidə Gürcüstan parlamentinin binasında Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli 

regional əməkdaşlıq sammiti sənədlərinin imzalanması  

2007, 9 mart- Bakıda Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumunun keçirilməsi 

2007, 23-25 aprel- Prezident İlham Əliyevin Koreya Respublikasına dövlət səfəri 

2007, 25 may- İstiqlaliyyət küçəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin şərəfinə ucaldılmış abidənin 

açılışı 

2007, 19 iyun- Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilata - GUAM-a üzv olan ölkələrin dövlət 

başçılarının Bakıda ikinci zirvə görüşünün keçirilməsi  

2007, 24-26 iyun- İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan ölkələrin dövlət və 

hökumət başçılarının zirvə görüşü 

2007, 16 oktyabr- Tehranda Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşünün keçirilməsi  

2007, 12 noyabr- Azərbaycanla Dominikan Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2007, 17 noyabr – Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayının 

keçirilməsi 

2007, 19 noyabr- Azərbaycanla Monako arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2008, 8 yanvar- “Akademik Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsinin istifadəyə verilməsi 

2008, 18-19 fevral- Prezident İlham Əliyevin Macarıstana dövlət səfəri 

2008, 3 aprel- Prezident İlham Əliyevin Buxarestdə keçirilən NATO-nun sammitində iştirakı  

2008, 24 aprel- Azərbaycanla Monteneqro arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2008, 26 iyun- Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 90-cı ildönümü münasibətilə 

hərbi paradın keçirilməsi 

2008, 24 iyul- Qars şəhərində Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun Türkiyə hissəsinin təməlinin qoyulması 

mərasimi 

2008, 10 avqus - Pekində XXIX Yay Olimpiya Oyunları çərçivəsində "Azərbaycan günü"nün keçirilməsi 

2008, 8 sentyabr- “Azərbaycan və Türkmənistanın neft və qaz potensialı: energetika, iqtisadiyyat, 

ekologiya. Əməkdaşlığın strategiyası» beynəlxalq konfransın keçirilməsi 

2008, 15 oktyabr- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri 

2008, 24 oktyabr- Yenidən Azərbaycan Prezidenti seçilmiş İlham Əliyevin andiçmə mərasimi  

2008, 24 oktyabr- Azərbaycanla Zimbabve arasında diplomatik əlaqələrin qurulmas 
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2008, 1-2 noyabr- Prezident İlham Əliyevin Moskvada, Rusiya Prezidentinin iqamətgahında Ermənistan 

Prezidenti Serj Sarkisyan və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevlə birgə "Mayn Dorf" 

Bəyannaməsini imzalaması 

2008, 5 dekabr- Bakıda tarixi İpək Yolunun Bərpası üzrə Beynəlxalq Konfransın 10 illiyinə həsr olunmuş 

yubiley konfransının keçirilməsi 

2008, 24 dekabr - Səngəçal elektrik stansiyasının istifadəyə verilməsi 

2008, 27 dekabr - Bakıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin açılışı 

2009, 29-30 yanvar - Prezident İlham Əliyevin 39-cu Ümumdünya Davos İqtisadi Forumunda iştirak 

etməsi 

2009, 12 fevral- Bakıda Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin açılışı  

2009, 15-17 fevral- Prezident İlham Əliyevin Yunanıstana dövlət səfəri 

2009, 18 fevral- “Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı–2009” mədəniyyət ilinin təntənəli açılışı  

2009, 27 fevral- M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti Bakı filialının rəsmi açılışı 

2009, 18 mart- Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklərlə əlaqədar ümumxalq 

səsverməsinin (referendum) keçirilməsi 

2009, 18-25 mart- Bakıda Birinci “Muğam aləmi” Beynəlxalq musiqi festivalı və muğam ifaçılarının 

Beynəlxalq müsabiqəsinin keçirilməsi 

2009, 20 mart- Bakıda Müasir İncəsənət Muzeyinin açılması 

2009, 10 may- Bakıda Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Talassemiya Mərkəzinin açılması 

2009, 9 sentyabr- Azərbaycanla Tuvalu arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2009, 29 sentyabr- Bakıda Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının sammitinin keçirilməsi 

2009, 30 sentyabr- Azərbaycanın aşıq sənətinin YUNESKO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil 

edilməsi 

2009, 3 oktyabr - Naxçıvanda Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə görüşünün keçirilməsi.  

2009, 22 oktyabr- Bakıda Xəzər dənizinin təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransın 

keçirilməsi 

2009, 11-13 noyabr- Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Avropa Parlamentində Azərbaycan 

mədəniyyəti günlərinin keçirilməsi 

2010, 7 yanvar- Azərbaycanla Svazilend arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2010, 23 fevral- Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT-nin martın 21-ni Beynəlxalq Novruz günü elan etməsi 

2010, 10 mart- Azərbaycanla Marşal Adaları arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2010, 11 mart- Azərbaycanla Santa Lüsiya arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2010, 18 mart- Azərbaycanla Fici Respublikası arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2010, 6-8 aprel- Prezident İlham Əliyevin Estoniyaya dövlət səfəri 

2010, 17 may- Bakıda Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün abidəsinin açılışı 

2010, 25 may- ABŞ Konqresində Azərbaycan Respublikası gününün qeyd olunması  

2010, 24 iyun- Azərbaycanın YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə Hökumətlərarası 

Komitəsinin 2010-2014-cü illər üzrə üzvü seçilməsi 

2010, 9 iyul- Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında 2011-2015-ci 

illər üçün BMT-nin Azərbaycanda inkişafa yardım üzrə çərçivə sənədinin imzalanması 

2010, 1 sentyabr- Bakıda Dövlət Bayrağı Meydanının təntənəli açılışı 

2010, 14 sentyabr- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, Rumıniya Prezidenti Trayan Beseskunun, 

Gürcüstan Prezidenti Mixeil Saakaşvilinin və Macarıstanın Baş naziri Viktor Orbanın AGRİ (“Azerbaijan-

Georgia-Romania Interconnector”) layihəsinə dair Bakı bəyannaməsini imzalamaları 

2010, 23 sentyabr- Azərbaycanla Qrenada arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2010, 9 noyabr- Bakıda Dövlət Bayrağı Muzeyinin açılması 

2010, 16 noyabr- Azərbaycan xalçalarının YUNESKO-nun Qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil 

edilməsi 
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2010, 28 dekabr- Azərbaycanla Toqo arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2011, 8 fevral- Azərbaycanla Solomon Adaları arasında diplomatik əlaqələrin qurulması 

2011, 14 may- Eldar Qasımov və Nigar Camalın Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən 56-cı 

"Evrovision - 2011" mahnı müsabiqəsində 1-ci yeri tutmaları 

2011, 24 oktyabr- Azərbaycanın BMT-nin Baş Məclisinin 66-cı sessiyasında BMT Təhlükəsizlik Şurasına 

iki il müddətində qeyri-daimi üzv seçilməsi  

2011, 17 noyabr- Qəbələ Beynəlxalq Aeroportunun açılış mərasimi  

2011, 24 dekabr- "Bakı Ağ şəhər"in təməl daşının qoyulması mərasimi 

2011, 26 dekabr- Qobustan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğunda muzeyin açılması 

2011, 29 dekabr- Bakıda Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi açılması 

2011, 30 dekabr- Bakı Metropoliteninin yenidən qurulmuş "Koroğlu" stansiyası istifadəyə verilməsi 

2012, 1 yanvar- BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul olunan Azərbaycan 

səlahiyyətlərinin icrasına başlaması 

2012, 21 fevral- Bakıda Nəsimi rayonu ərazisində xalq qəhrəmanı Koroğlunun abidəsinin açılış mərasimi 

2012, 10 mart- Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təsis qurultayı  

2012, 3-4 aprel- Bakıda Avronest Parlament Assambleyasının ikinci sessiyası 

2012, 5-6 aprel- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çexiyaya dövlət səfəri 

2012, 1 may- BMT Təhlükəsizlik Şurasında sədrliyin Azərbaycana keçməsi 

2012, 7 may– 25000 nəfərlik tamaşaçı yeri olan “Baku Crystal Hall”un açılışı 

2012,  10 may- Heydər Əliyev mərkəzinin açılışı 

2012, 26 may– Bakı şəhərində “Avroviziya” müsabiqəsinin finalının keçirilmiəsi  

2012, 6 iyun- Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Hillari Klintonun  Azərbaycana rəsmi səfəri 

2012, 26 iyun- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan 

İstanbulda TANAP layihəsi haqqında müqavilənin imzalanması 

2012, 29 iyun- Bakıda Krans Montana Forumunun rəsmi açılışı 

2012, 12 avqust - XXX London Yay Olimpiya Oyunlarının başa çatması. Azərbaycan idmançıları 

Olimpiya Oyunlarında 10 medal – 2 qızıl, 2 gümüş, 6 bürünc medal qazanmışlar. Azərbaycanın Olimpiya 

yığması bu göstərici ilə 205 ölkə arasında 30-cu, Avropa ölkələri arasında 15-ci, MDB dövlətləri arasında 5-ci 

yerdə qərarlaşmışdır. 

2012, 19 sentyabr- Parisdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılması 

2012, 8 dekabr- Avropa Olimpiya Komitəsinin ilk Avropa Olimpiya Oyunlarının 2015-ci ildə Bakıda 

keçirilməsi barədə qərar qəbul etməsi 

2012, 30 dekabr- Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasını 

təsdiq etməsi 

2013, 8 fevral- Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki “Azərspace-1”-in Cənubi Amerikada 

yerləşən Fransa Qvianasının Kosmik Mərkəzinin Kuru kosmodromundan “Ariane -5” raketdaşıyıcısı 

vasitəsilə orbitə çıxarılması 

2013, 8 aprel-. Bakı da "Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi  ilə bağlı strateji dialoq" 

mövzusunda Dünya İqtisadi Forumunun (Davos Forumu) keçirilməsi  

2013, 7 may-Bakı da Birinci Cənubi Qafqaz Forumunun keçirilməsi 

2013, 30 may- Bakı da II Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışı  

2013, 13 iyun- Azərbaycan qadınlarının IV qurultayının keçirilməsi  

2013, 15 avqust- Qəbələdə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının III  Zirvə toplantısının 

keçirilməsi 

2013, 18 sentyabr- Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin açılışı  

2013, 28 sentyabr- Şabran rayonu ərazisində inşa olunan Taxtakörpü su  anbarı, Taxtakörpü Su 

Elektrik Stansiyası və Taxtakörpü-Ceyranbatan su kanalının açılışı  

2013, 9 oktyabr- Ölkədə keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyevin seçicilərin 84,54 faizinin  

səsini toplayaraq üçüncü dəfə prezident seçilməsi 

2013, 13 dekabr-  Bakıda “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsinin və Dədə Qorqud parkının açılışı 
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2013, 17 dekabr- “Şahdəniz” yatağının "Mərhələ-2" layihəsi üzrə yekun investisiya qərarının 

imzalanması 

2014, 3 fevral -  Bakıda görkəmli bəstəkar Qara Qarayevin abidəsinin açılışı  

2014, 16 aprel - Baklda Milli Gimnastika Arenasının açılışı  

2014, 23 aprel - Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yeni aerovağzal kompleksinin istifadəyə 

verilməsi 

2014, 28 aprel - Bakıda II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunun rəsmi açılışı  

2014, 5 may - Milli Elmlər Akademiyası Mərkəzi Kitabxanasının və “Azərbaycan Milli 

Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzinin yeni binalarının açılışı  

2014, 18-may - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vyetnama dövlət səfəri  

2014, 5 iyun - Bodrumda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının IV Zirvə toplantısının  

keçirilməsi 

2014, 15 iyun - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yunanıstana dövlət səfəri 

2014, 20 sentyabr -  “Cənub” qaz dəhlizinin təməlinin qoyulması 

2014, 2 oktyabr - Bakıda IV Beynəlxalq Humanitar Forumun keçirilməsi  

2014, 26 dekabr - Bakıda Heydər məscidinin açılışı 

2015, 14 yanvar - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə dövlət səfəri 

2015, 18 may - Bakıda III Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi  

2015, 1 iyun -  Bakı Ağ Şəhər bulvarının açılışı 

2015, 8 iyun - Bayıl bulvarının açılışı 

2015, 12-28 iyun - “Bakı-2015” birinci Avropa Oyunlarının keçirilməsi. Azərbaycan atletlərinin 

birinci Avropa Oyunlarında ümumilikdə 56, o cümlədən 21 qızıl medal, 15 gümüş və 20 bürünc medal 

qazanaraq qitə üzrə ikinci yeri tutmaları 

2015, 04 sentyabr Taxtakörpü-Ceyranbatan kanalının istifadəyə verilməsi 

2015, 12 sentyabr Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə hərəkət edən ilk sərnişin qatarının yola salınması  

2015, 15-16 sentyabr Çex Respublikasının Prezidenti Miloş Zemanın Azərbaycana rəsmi səfəri 

2015, 2 oktyabr Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 20 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq 

konfransın keçirilməsi 

2015, 25 oktyabr  Sumqayıtda texniki avadanlıqlar zavodunun açılışı 

2015, 28 oktyabr  Ceyranbatan Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici Qurğular Kompleksinin açılışı 

2015, 1 noyabr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə 5-ci çağırış seçkilərin keçirilməsi 

2015, 05-06 noyabr  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Gürcüstana rəsmi səfəri  

2015, 27-28 noyabr Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Belarusa rəsmi səfəri 

2015, 26 noyabr  Bakıda İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (ISESCO) Baş Konfransının XII 

sessiyasının açılışı 

2015, 01 dekabr Naxçıvan Sənaye Kompleksinin açılışı 

2015, 8-11 dekabr Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çin Xalq Respublikasına dövlət səfəri 

2015, 22 dekabr  Əfqanıstan Prezidenti Məhəmməd Əşrəf Qaninin Azərbaycana rəsmi səfəri 

2016, 01-2 fevral  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə rəsmi səfəri 

2016, 3 – 4 fevral  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 

Krallığında səfəri 

2016, 23 fevral  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri 

2016, 8 mart  Qətər Dövlətinin Əmiri Şeyx Təmim bin Həməd Al Taninin Azərbaycana rəsmi səfəri 

2016, 10 mart  Bakıda “Çoxqütblü dünyaya doğru” mövzusunda IV Qlobal Bakı Forumunun  

keçirilməsi 

2016, 15 mart  Ankarada Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının beşinci 

iclasının keçirilməsi 
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2016, 30 mart- 1 aprel  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Vaşinqtonda IV Nüvə Təhlükəsizliyi 

Sammitində iştirakı 

2016, 19 aprel  Bakı Metropoliteninin yeni xəttinin “Avtovağzal” və “Memar Əcəmi” stansiyalarının 

açılışı 

2016, 26 aprel  Bakıda BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansının VII Qlobal Forumunun rəsmi açılışı 

2016, 03-04 iyun  Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayının keçirilməsi 

2016, 07 iyun  Berlində Azərbaycan-Almaniya İqtisadi Forumunun keçirilməsi 

2016, 17-19 iyun  Bakıda Formula-1 Avropa Qran-prisinin keçirilməsi 

2016, 14 iyul  Ukrayna Prezidenti Petro Poroşenkonun rəsmi qarşılanma mərasimi  

2016, 5-21 avqust   Rio-de-Janeyroda keçirilən  XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycan yığma 

komandasının 1 qızıl, 7 gümüş və 10 bürünc medal qazanaraq medal sıralamasında 39-cu yeri tutması 

2016, 07 avqust   İran Prezidenti Həsən Ruhaninin Azərbaycana rəsmi səfəri 

2016, 8 avqust  Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana rəsmi səfəri.  

Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin, İran İslam Respublikasının 

Prezidenti Həsən Ruhaninin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin üçtərəfli Zirvə görüşünün 

keçirilməsi 

2016, 10 avqust  “İsmayıllı-2” Su Elektrik Stansiyasının və velosiped zavodunun açılışı 

2016, 01-13 sentyabr  Bakıda 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasının keçirilməsi 

2016, 08 sentyabr    Xaçmaz rayonunda Yalama Aqroparkının açılışı 

2016, 29-30 sentyabr Bakıda  V Beynəlxalq Humanitar Forumun keçirilməsi 

2016, 2 oktyabr Roma Papası Fransiskin Azərbaycana rəsmi səfəri 

2016, 22 oktyabr Venesuela Prezidenti Nikolas Maduronun Azərbaycana rəsmi səfəri  

2016, 24 oktyabr Xorvatiya Respublikasının Prezidenti Kolinda Qrabar-Kitaroviçin Azərbaycana rəsmi 

səfəri 

2016, 28 noyabr Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun  Azərbaycana rəsmi səfəri 

2016, 24 dekabr   İçərişəhərdə Marionet Teatrının açılışı 

2017, 02 fevral  Görkəmli dirijor, maestro Niyazinin Bakıda abidəsinin açılışı 

2017, 5-6 fevral Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Donald 

Tuskun dəvəti ilə Belçika Krallığına səfəri 

2017, 26-27 fevral   Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qətərə rəsmi səfəri 

2017, 05 mart     Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri 

2017, 13-15 mart Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri 

2017, 16 mart  Bakıda “Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunan 

V Qlobal Bakı Forumunun keçirilməsiı  

2017, 03 aprel  Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Azərbaycana rəsmi 

səfəri 

2017, 06 aprel  Varvara Su Elektrik Stansiyasının yenidənqurmadan sonra açılışı 

2017, 05 may  Bakıda “Mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı: İnsan təhlükəsizliyi, sülh və davamlı 

inkişaf üçün yeni imkanlar” mövzusunda IV Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi 

2017, 5 may Mali Respublikasının Prezidenti İbrahim Boubakar Keitanın Azərbaycana rəsmi səfəri 

2017, 12-22 may  Bakıda IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsi. Azərbaycan idmançılarının 162 

medalla (75 qızıl, 50 gümüş və 37 bürünc) IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının qalibi olması 

2017, 22 iyun  Moldova Respublikasının Prezidenti İqor Dodonun Azərbaycana rəsmi səfəri 

2017, 27-28 iyun   Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Polşaya rəsmi səfəri 

2017, 16-17 iyul  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Latviyaya rəsmi səfəri 

2017, 8 avqust-  Türkmənistanın Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Azərbaycana rəsmi səfəri 

2017, 14 sentyabr - Bakıda “Azəri”, “Çıraq” yataqları üzrə yeni Sazişin imzalanması mərasimin 

keçirilməsi. 
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2017, 20 sentyabr-  Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda BMT-nin Baş Assambleyasının 

72-ci sessiyasında çıxış etməsi. 

2017, 29 sentyabr  - Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim Lütfi Zadənin Bakıdakı Fəxri Xiyabanda dəfn 

mərasimi.  

2017, 13 oktyabr -  Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Rumen Radevin Azərbaycana rəsmi səfəri  

2017, 30 oktyabr-  Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı münasibətilə Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət 

Limanında təntənəli mərasimin keçirilməsi. 

2017, 8 noyabr -  Azərbaycanda iki milyard ton neft hasil olunması münasibətilə təntənəli mərasimin 

keçirilməsi. 

2017, 21 dekabr - “2017-İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda 

beynəlxalq konfrans keçiriməsi.  

2018, 15-16 mart.-  Bakıda “İnklüziv cəmiyyətlərin qurulması üçün fərqliliklərin aradan qaldırılması” 

mövzusunda VI Qlobal Bakı Forumunun keçirilməsi. 

2018, 28 mart -  İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani Azərbaycana rəsmi səfəri.  

2018, 11 aprel -   Azərbaycanda növbəti prezident seçkilərinin keçirilməsi. 

2018, 18 aprel  -Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Milli Məclisdə andiçmə mərasimi. 

2018, 24 aprel-  Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasına rəsmi səfəri.  

2018, 26 aprel - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Böyük Britaniya və Şimali 

İrlandiya Birləşmiş Krallığına səfəri. 

2018, 21 may  -Serbiya Respublikasının Prezidenti Aleksandr Vuçiçin Azərbaycana rəsmi səfəri. 

2018, 28 may -   Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi 

münasibətilə rəsmi qəbul təşkil edilməsi. 

2018, 29 may   - Səngəçal terminalında Cənub Qaz Dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi. 

2018, 26 iyun -Silahlı Qüvvələrin yaradılmasının 100 illik yubileyi münasibətilə Bakının Azadlıq 

meydanında təntənəli hərbi paradın keçirilməsi 

2018, 10 iyul -Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri 

2018, 18 iyul- İtaliya Respublikasının Prezidenti Sercio Mattarellanın Azərbaycana rəsmi səfəri.  

2018, 19-20 iyul Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya səfəri.  

2018, 12 avqust - Qazaxıstanın Aktau şəhərində Xəzəryanı dövlətlərin dövlət başçılarının V Zirvə 

toplantısında sənədlərin imzalanması mərasimi.. 

2018, 25 avqust - Almaniya Federativ Respublikasının Federal Kansleri xanım Angela Merkelin 

Azərbaycana rəsmi səfəri.  

2018, 1 sentyabr - Prezident İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri  

2018, 3 sentyabr -  Qırğız Respublikasının Çolpon-Ata şəhərindəki Çingiz Aytmatov adına “Rux Ordo” 

Mədəniyyət Mərkəzində Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) VI Zirvə görüşünün keçirilməsi.  

2018, 5-6 sentyabr -  Prezidenti İlham Əliyevin Xorvatiya Respublikasına rəsmi səfəri. 

2018, 15 sentyabr - Azadlıq meydanında Bakı şəhərinin bolşevik-daşnak işğalından azad edilməsinin 100 

illiyinə həsr olunmuş paradın keçirilməsi  

2018, 21 sentyabr - Milli Məclisdə Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi münasibətilə təntənəli iclasın 

keçirilməsi 

2018, 26 sentyabr - Azərbaycanın “Azerspace-2” peykinin Fransa Qvianasında yerləşən Kuru 

kosmodromundan orbitə buraxılması.  

2018, 19 oktyabr  – SOCAR-ın investisiya paketi ilə Türkiyənin İzmir şəhərində inşa edilən “Star” neft 

emalı zavodunun açılış mərasimi. 

2018, 18-19 noyabr  -   Prezident İlham Əliyevin Belarusa rəsmi səfəri. 

2018, 21-22 noyabr - Prezident İlham Əliyevin Türkmənistana rəsmi səfəri 

2019, 27-28 fevral - Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvilinin Azərbaycana rəsmi səfəri  

2019, 13-14 mart - "Dünyanın yeni xarici siyasəti" mövzusunda VII Qlobal Bakı forumunun keçirilməsi 
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2019, 2-3 may - Bakıda “Ayrı-seçkilik, qeyri-bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə 

dialoq quraq” şüarı altında V Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilməsi 

2019, 31 may- Polşa Respublikasının Prezidenti Andjey Dudanın Azərbaycana rəsmi səfəri 

2019, 21 iyul - Bakı 2019” XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalının keçirilməsi 

2019, 20 sentyabr -  Heydər Əliyev Mərkəzində “Əsrin müqaviləsi”nin 25 illiyi və Neftçilər Günü 

münasibətilə mərasimin keçirilməsi 

2019, 3 oktyabr – Prezident İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində “Valday” 

Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik iclasının plenar sessiyasında çıxışı 

2019, 14 oktyabr – Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Bakıda keçirilən VII Zirvə Görüşü 

2019, 25 oktyabr – Bakıda Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin XVIII Zirvə Görüşünün 

keçirilməsi 

2019, 30 noyabr – Türkiyənin Ədirnə vilayətinin İpsala qəsəbəsində TANAP qaz kəmərinin 

Avropa ilə birləşən hissəsinin açılış mərasimi. 

2019, 10 dekabr – İordaniya Haşimilər Krallığının Kralı Əlahəzrət II Abdullah ibn Al Hüseynin 

Azərbaycana rəsmi səfəri. 

2019, 17 dekabr –Ukraynanın Prezidenti Vladimir Zelenskinin Azərbaycana rəsmi səfəri . 

2020, 9 fevral – Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərin keçirilməsi . 

2020, 15 fevral – Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı panel müzakirələrdə Prezident İlham Əliyevin iştirakı. 

2020, 19-22 fevral – Prezident İlham Əliyevin İtaliya Respublikasına dövlət səfəri. 

2020, 25 fevral – Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının VIII 

iclasınən Bakıda keçirilməsi. 

2020, 11 mart –Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun Azərbaycana rəsmi 

səfəri. 

2020, 4 may -  Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Qoşulmama Hərəkatının Təmas Qrupu 

formatında videokonfrans vasitəsilə koronavirusla mübarizəyə həsr olunmuş “COVID-19-a qarşı 

birlikdəyik” mövzusunda Zirvə görüşünün keçirilməsi. 

2020, 12-16 iyul – Tovuz rayonu ərazisində Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumunun qarşısının 

alınması və Ermənistan tərəfinin böyük itkilərə məruz qoyulması. Azərbaycan ordusunun generalı 

Polad Həşimovun şəhid olması  

2020, 10 avqust - Heydər Əliyev adına Bakı dərin özüllər zavodunda “Qarabağ” yatağının dayaq 

blokunun dənizə yola salınması  

2020, 27-sentyabr- 9 noyabr  - Azərbaycan Ordusunun sentyabrın 27-də Qarabağda başladığı 

uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər, 4 qəsəbə və 286 kənd işğaldan azad 

edilməsi. Cəbrayıl şəhəri və rayonun 90 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonun 53 kəndi, Zəngilan şəhəri, 

rayonun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələri və 52 kəndi, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 

35 kəndi, Tərtər rayonunun 3 kəndi, Qubadlı şəhəri və rayonun 41 kəndi, Xocalı rayonunun 9 kəndi, 

Şuşa şəhəri, Laçın rayonunun 3 kəndi, həmçinin Ağdərə və Murovdağ istiqamətlərində bir neçə strateji 

yüksəkliyin, Zəngilan rayonunda Bartaz, Sığırt, Şükürataz yüksəklərinin və daha 5 adsız yüksəkliklərin 

azad olunması. 

2020, 4 oktyabr - Cəbrayıl şəhərinin və rayonun bir neçə kəndinin işğaldan azad olunması. 

2020, 9 oktyabr - Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin və bir neçə kəndin işğaldan azad 

olunması. 

2020, 11 oktyabr -  Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərini ballistik raketlə atəşə tutması. 
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2020, 17 oktyabr - Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncə şəhərini ikinci dəfə ballistik raketlə 

atəşə tutması. 

2020, 17 oktyabr - Füzuli şəhərinin və rayonun bir neçə yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad 

olunması. 

2020, 18 oktyabr - Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağının qaldırması. 

2020, 20 oktyabr - Zəngilan şəhərinin və rayonun 6 kəndinin, Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd 

rayonlarının 18 kəndinin işğaldan azad olunması. 

2020, 25 oktyabr - Zəngilan, Cəbrayıl, Qubadlı rayonlarının bir neçə kəndinin və Qubadlı 

şəhərinin işğaldan azad olunması. 

2020, 28 oktyabr - Ermənistan silahlı qüvvələrinin Bərdə şəhərini "Smerç” yaylım atəşli reaktiv 

sistemindən atəşə tutması. 

2020, 8 noyabr - Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması. 

2020, 9 noyabr - Ermənistanın işğalı altındakı daha 71 kəndin, 1 qəsəbənin, 8 strateji yüksəkliyin 

işğaldan azad olunması. 

2020, 10 noyabr - Azərbaycan Prezidentinin, Ermənistanın baş nazirinin və Rusiya Prezidentinin 

münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat 

imzalaması. 

2020, 20 noyabr - Ağdam rayonunun Azərbaycana təhvil verilməsi. Rayonun işğal edilmiş 73 faiz 

ərazisinin, o cümlədən Ağdam şəhərnini azad olunması. 

2020, 25 noyabr - 25-də Kəlbəcər rayonunun Azərbaycana təhvil verilməsi. Kəlbəcər şəhəri də 

daxil olmaqla, 147 yaşayış məntəqəsi işğaldan azad edilməsi. 

2020, 1 dekabr - Laçın rayonunun 127 yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsi. 

2020, 3 dekabr - Azərbaycan Prezidenti, Qoşulmama Hərəkatının Sədri İlham Əliyevin Nyu-

Yorkda BMT Baş Assambleyasının COVID-19 ilə mübarizəyə həsr edilən xüsusi sessiyasında 

videoformatda çıxış etməsi. 

2020, 10 dekabr – Bakıda işğalçı Ermənistan üzərində parlaq qələbə münasibətilə “Azadlıq” 

meydanında Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı ilə Zəfər paradının 

keçirilməsi.  

2021, 11 yanvar - Prezident İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin 

dəvəti ilə Moskvaya işgüzar səfəri zamanı Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə 10 

noyabr 2020-ci il üçtərəfli bəyanatın yerinə yetirilməsi məsələsinin müzakirəsi 

2021, 5 mart - Yeni Azərbaycan Partiyasının VII qurultayının keçirilməsi 

2021, 12 aprel - Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkının açılışı 

2021, 14 aprel - Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Azərbaycana rəsmi 

səfəri 

2021, 12-13 may - Şuşada “Xarıbülbül” festivalının keçirilməsi 

2021, 15 iyun - Şuşa şəhərində “Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 

müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa Bəyannaməsi”nin imzalanması 

2021, 29 avqust - Şuşa şəhərində Üzeyir Hacıbəylinin heykəlinin, Bülbülün ev-muzeyinin, Molla 

Pənah Vaqifin büstünün və muzey-məqbərə kompleksinin açılışı 

2021, 30-31 avqust - Şuşada Vaqif Poeziya Günlərinin keçirilməsi 

2021, 18-24 sentyabr - Şuşada Üzeyir Hacıbəyli XIII Beynəlxalq Musiqi Festivalının keçirilməsi 
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2021, 27 sentyabr - Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə həlak olmuş əsgər və 

zabitlərə, qətlə yetirilən mülki vətəndaşlara və itkin düşmüş soydaşlarımıza ehtiram əlaməti olaraq 

Anım Gününün keçirilməsi 

2021, 26 oktyabr - Prezident İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı 

ilə Füzuli Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasiminin keçirilməsi 

2021, 12 noyabr - İstanbulda keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VIII Zirvə 

Görüşündə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tərəfindən Prezident İlham Əliyevə Türk 

Dünyasının Ali Ordeninin təqdim edilməsi 

2022, 21-23 fevral - Prezident İlham Əliyevin Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin 

dəvəti ilə Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri 

2022, 21-22 aprel - Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının V qurultayının keçirilməsi 

2022, 26-29 may - Prezident İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın iştirakı 

ilə Bakıda ilk dəfə “Texnofest Azərbaycan” Aerokosmik və Texnologiya festivalının keçirilməsi 

2022, 22 iyun - Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana dövlət səfəri 

2022, 24 avqust - Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin Azərbaycana 

rəsmi səfəri 

2022, 26 avqust - Rusiya sülhməramlı kontingentinin nəzarətində olan və ermənilərin qanunsuz 

məşkunlaşdıqları Laçın şəhərinin, Zabux və Sus kəndlərinin Azərbaycana təhvil verilməsi 

2022, 31 avqust- 2 sentyabr - Prezident İlham Əliyevin İtaliya Respublikasına işgüzar səfəri 

2022, 16 sentyabr - Prezident İlham Əliyevin Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində Şanxay 

Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Sammitində çıxışı 

 


