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"MƏN HƏMİŞƏ LİBERALLIĞIN ƏLEYHİNƏ OLMUŞAM".
"TEATRALNAYA JİZN" JURNALI ÜÇÜN ANDREY KARAULOVA MÜSAHİBƏSİ
(29 noyabr 1989-cu il)
Andrey Karaulov: 1969-cu ildə Siz Azərbaycanın rəhbəri oldunuz. Ən mühüm problemlər hansılar idi?
Onlar necə həll olunurdu?
Heydər Əliyev: Bu, 20 il bundan əvvəl olubdur. Artıq xeyli vaxt keçibdir. Biz işə nədən başladıq, hansı
çətinliklər vardı - bütün bunlar Azərbaycan KP MK-nın sənədlərində, həmin illərin mətbuat materiallarında öz
əksini tapmış və tarixə çevrilmişdir. Bu haqda danışmaq mənə artıq görünürdü, lakin indi Azərbaycanda ayrıayrı şəxslər öz subyektiv mülahizələrinə əsaslanaraq və keçmişi əsassız pisləmə yolunu tutaraq, 70-ci illərdə
respublika partiya təşkilatının fəaliyyətini, xalqın əmək nailiyyətlərini qaralamağa cəhd göstərirlər. Belə qeyriobyektivlik məndə kəskin və qəti etiraz doğurur. Buna görə də 60-cı illərin sonuna yaxın respublikada
vəziyyətin necə olmasından qısaca bəhs etməyə çalışacağam.
Mən 14 iyul 1969-cu ildə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi seçildim. Səkkizinci beşilliyin dördüncü ili
idi və beşillik planın yerinə yetirilməyəcəyi artıq aydın şəkildə görünürdü. Kadr və ideoloji iş sahəsində də ciddi
səhvlər buraxılmış, neqativ hallar geniş şəkildə yayılmış, bir çox rəhbər işçilər müxtəlif sui-istifadə hallarına yol
vermişdilər. Bu cür vəziyyət zəhmətkeşlər tərəfindən böyük narazılıqla qarşılanırdı. Vəziyyətin köklü şəkildə
dəyişdirilməsi üçün cəsarətli, prinsipial tədbirlər görmək tələb olunurdu. Biz elə bundan da başladıq. Bütün
neqativ hallara qarşı fəal mübarizəyə geniş şəkildə başlanıldı və yeri gəlmişkən, bu istiqamət mənim
Azərbaycan KP MK-da işlədiyim bütün müddət ərzində öz aktuallığını qoruyub saxlamış oldu. İqtisadiyyatın
bütün sahələrində, sosial sahədə, partiya-siyasi işdə vəziyyət özünütənqid ruhunda təhlil edildi. İqtisadiyyat
sahəsində nə baş verdiyini aydın şəkildə təsəvvür etmək üçün mən bir sıra rəqəmlər üzərin- də dayanmaq
istəyirəm.
1970-1982-ci illər ərzində 250 yeni müəssisə, istehsalat sahəsi, sex açılmışdı.
Biz neft emalı müəssisələrinin yenidən qurulması işini tam şəkildə həyata keçirdik. İri elektron,
elektrotexnika, radiotexnika, cihazqayırma sənayesi zavodları tikdik. Nəticədə maşınqayırma məhsulları
istehsalı üç beşillik ərzində 5 dəfədən çox artdı. Respublikada sənaye istehsalı isə 1970-1982-ci illər ərzində 2,7
dəfə artdı. On üç il ərzində 101,5 milyard rubl dəyərində məhsul istehsal olundu ki, bu da əvvəlki 50 ildəki
qədərdir. Bu zaman xalq istehlakı malları istehsalı 3 dəfə, əmək məhsuldarlığı 2 dəfədən çox artmış, fond artımı
25 faiz çoxalmışdı. Xüsusilə kənd təsərrüfatının üzərində dayanmaq istəyirəm. 1970-1982-ci illər ərzində onun
ümumi məhsulu 2,6 dəfə, əmək məhsuldarlığı isə 2,2 dəfə artmışdı. 1985-ci ildə 1970-ci illə müqayisədə taxıl
istehsalı 1,8 dəfə, pambıq, tərəvəz, meyvə 2 dəfədən çox, çay yarpağı 3,2 dəfə, üzüm 5 dəfədən çox artmışdı.
Kapital qoyuluşu artımının 1 rubluna 3,5 rublluq əlavə məhsul alınmışdı. 8-ci beşilliklə müqayisədə 10-cu
beşillik ərzində kənd təsərrüfatının rentabelliyi 5 dəfədən çox yüksəlmişdi. Kolxoz və sovxozların gəlirləri 5
dəfə artmışdı.
1970-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın sənaye və kənd təsərrüfatı orta ittifaq göstəricilərindən yüksək
templərlə inkişaf edirdi. Belə templərlə iqtisadiyyatın əsas ümumiləşdirici göstəricisi - milli gəlir artmışdı,
əhalinin adambaşına milli gəliri 2 dəfədən artıq çoxalmışdı.
A. K.: Mən belə başa düşdüm ki, insanlar var gücləri ilə çalışırmışlar.
Heydər Əliyev: İnsanlar, hər şeydən əvvəl, özləri üçün çalışırdılar.
Bir şeydən xüsusilə bəhs edəcəyəm. Həmin dövrdə biz dəfələrlə üzüm istehsalını artırmaq tapşırığını alırdıq.
Bu işə girişdik və qısa müddət ərzində üzüm plantasiyaları 150 min hektardan çox genişləndi. Üzüm istehsalı
1970-ci ildəki 350 min tondan 1980-ci ildə bir milyon səkkiz yüz tona kimi artmışdı. Lakin son illər
bağışlanılmaz səhvlərə yol verilmişdir. Antialkoqol kampaniyasının gedişində 70 min hektar üzümlük kökündən
məhv edildi. Ziyan 600 milyon rubl təşkil etdi və maraqlı burasıdır ki, plantasiyaların bu cür ixtisarı kənd
təsərrüfatının digər sahələrində məhsul artımına səbəb olmadı və sərxoşluq problemini həll etmədi.
Sosial sahədə biz (əgər qısa desək) 22 milyon kvadratmetr yaşayış evi tikdik, yəni əvvəlki 50 ildəkinin 60
faizindən çox. Ola bilsin ki, mən statistik məlumatlara çox yer verdim, amma bunu işlərin vəziyyətinin obyektiv
mənzərəsini yaratmaq üçün etdim.
Deyilənlər inandırıcı şəkildə sübut edir ki, 70-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının geri qalması, sənaye və
kənd təsərrüfatında hansısa uyğunsuzluq və hansısa əyintilərin olması barədə verilən bəyanatlar əsassızdır.
Onlar həqiqətə uyğun deyil.
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A. K.: Necə sübut etmək olar ki, haqqında danışdığınız rəqəmlər şişirtmə deyil?
Heydər Əliyev: Sadaladığım bütün rəqəmlər rəsmi mənbələrdən götürülüb. Rəsmi statistikanı inkar etmək
üçün, yəqin ki, digər məlumatları gətirmək lazımdır. Onlar isə yoxdur. Onlar mövcud deyil, digər rəqəmlər ola
da bilməz, ona görə ki, mənim söylədiklərim həqiqətdir.
A. K.: Yaxşı, şişirtmələrlə rastlaşmamısınızmı, tutaq ki, nazirliklərin, müəssisələrin, rayonların
fəaliyyətində?..
Heydər Əliyev: Mənə qədər də, mənim fəaliyyətim dövründə də, ölkənin hər yerində olduğu kimi,
Azərbaycanda da şişirtmələr təsərrüfatın müxtəlif sahələrində olmuşdu. Onlar bu gün də vardır. Respublikada
rüşvətxorluq, yeyinti, şişirtmə və vəzifəli şəxslər tərəfindən törədilən digər sui-istifadə halları geniş yayılmışdı.
Biz işimizi məhz bundan başladıq: bütün neqativ hallara, o cümlədən gözdən pərdə asmaq hallarına qarşı fəal
mübarizəyə girişdik. Onlar yox oldumu? Xeyr. Onlar orada-burada meydana çıxmaqda idi. Bəli, məhz meydana
çıxırdı. Bu, bütöv bir rayon miqyasında, müəssisə, tikinti, kolxoz və sovxozun işində olurdu. Bu, MK-ya məlum
olan kimi bütün faktlar Büroda çox prinsipial şəkildə müzakirə olunurdu. Biz belə hesab edirdik ki, bu yolla
istənilən səviyyəli rəhbərlərin hüquqazidd əməllərinin qarşısını ala bilərik.
A. K.: Necə hesab edirsiniz, bu, Sizə müyəssər oldumu?
Heydər Əliyev: Təəssüflər olsun ki, bunların kökünü tam kəsmək mümkün olmadı.
A. K.: Siz nə qədər adamı məsuliyyətə cəlb etmisiniz?
Heydər Əliyev: Belə məlumatlar əlimdə yoxdur, məni ifşa olunanların sayı maraqlandırmırdı. Biz belə
halların tamamilə yox edilməsi problemi üzərində işləyirdik və düzünü deyim ki, biz bu məsələdə güzəştə
getmirdik. Şişirtmələr, gözdən pərdə asma hallarına görə rayon partiya komitələrinin birinci katibləri, rayon
icraiyyə komitələrinin sədrləri partiya və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurdu.
Məsələn, Kürdəmir rayonunda rayon partiya komitəsinin birinci katibi Məmmədov da daxil olmaqla 50-dən
artıq şəxs həbs və mühakimə olunmuşdu. Lənkəran rayonunda iri miqyasda yeyinti aşkar edilmişdi. İstintaq bir
neçə il ərzində aparıldı, bir neçə yüz adam (mən mühakimə olunmuş adamların dəqiq sayını xatırlamıram)
cinayət məsuliyyətinə cəlb edildi. Balakən rayonunda da yeyintiyə yol verilmişdi. Həm də ki, rayon partiya
komitəsinin birinci katibi Abdulrəhmanovun bu yeyintidə iştirakı müəyyən edilmişdi. MK-nın bürosunda bu
məsələ üzrə biz ciddi qərar qəbul etdik, materialları istintaq orqanlarına verdik. Göyçay rayonunun da
rəhbərlərinə qarşı eyni cür hərəkət etdik. Yeyinti, rüşvətxorluq hallarına görə Şamaxı rayonunun rəhbərləri, o
cümlədən raykomun birinci katibi Sailov, rayon prokuroru və başqaları mühakimə olundu. Yerli Sənaye
Nazirliyi sistemində bir qrup "gizli sexlər" üzə çıxarılmışdı. Bu iş üzrə 80 nəfərə yaxın adam mühakimə
edilmişdi. Ticarət Nazirliyi tabeliyindəki Dövlət Ticarət Müfəttişliyinin 24 nəfərdən ibarət bütün heyəti həbs
edildi və mühakimə olundu. İstintaqı DTK orqanları aparmış, 280 rüşvətxorluq halı sübuta yetirilmişdi.
A. K.: Bəs Moskva buna necə baxırdı?
Heydər Əliyev: Mənə deyirdilər ki, Moskvada ən "yuxarıda", müəyyən narazılıqlar yaranır. Amma bunlar
bizi dayandıra bilmədi.
A. K.: Son zamanlar belə məqalələr çıxır ki, bu mübarizə adı altında Sizə yarınmayan adamları da
cəzalandırırdınız. Bununla əlaqədar nə deyə bilərsiniz?
Heydər Əliyev: Mən bəyan edirəm ki, bu, yalandır.
Biz müxtəlif sui-istifadə hallarına yol vermiş, qanunlarımızı, partiya nizamnaməsini pozmuş rəhbər işçilər
sırasında olan şəxslərlə mübarizə aparırdıq. Biz onları heç zaman bağışlamırdıq. Lakin deməliyəm ki, MK bir
dəfə də olsun, əsassız cəzalandırma halına yol verməyib. Mənim dövrümdə heç bir adam sıxışdırılmayıb.
Hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətində, düzdür ki, qanunçuluğun pozulması, kənara çıxma halları olurdu və
bu hallar MK-ya məlum olan kimi, zəruri tədbirlər görülürdü. Biz tənqidin boğulması, partiya həyatı
normalarından kənara çıxma hallarını da bağışlamırdıq. MK-nın bürosunda məxsusi olaraq yerli qəzetin tənqidi
məqalə verilən nömrəsinin çıxmasını qadağan etmiş Göyçay rayon rəhbərlərinin düzgün olmayan hərəkətləri
barəsində məsələ müzakirə etmişdik.
A. K.: Bəs Məmmədov? Keçmiş respublika prokuroru.
Heydər Əliyev: Belə hesab edirəm ki, bu gün Azərbaycanda vaxtilə MK-da qəbul edilmiş bir çox qərarlara
ədalətsiz münasibət bəslənilir. Pozuntulara yol vermiş bir sıra şəxslər şəraitdən istifadə edərək baş qaldırıb,
özlərini keçmişin qurbanları kimi qələmə verməyə çalışırlar. Əslində verdiyim ədalətli cəzaya görə şəxsən
məndən intiqam alırlar. Təəssüflər olsun ki, onlar indiki respublika rəhbərliyi tərəfindən dəstəklənirlər.
Düşünürəm ki, belə subyektiv yanaşmanın nəticəsi yaxşı olmayacaq.
A. K.: Bu, nə ilə bağlıdır, Sizə necə gəlir?
5

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev: Hesab edirəm ki, burada ayrı-ayrı yoldaşların subyektivliyi üstün gəlir.
A. K.: Rəhbər yoldaşların?
Heydər Əliyev: Əlbəttə. Onlar öz əməllərinə görə haçansa ədalətli cəza almış şəxslərin bəyanatlarından
istifadə edərək partiya təşkilatının keçmişdəki fəaliyyətini gözdən salmaq istəyirlər. Onların sırasında keçmiş
respublika prokuroru Məmmədovla bağlı hadisə də vardır. Onun işində çoxlu nöqsanlar var idi və Azərbaycan
KP MK onların aradan qaldırılmasını, cinayətkarlıqla mübarizənin fəallaşdırılmasını, prokurorluq orqanlarını
özünü nüfuzdan salmış şəxslərdən təmizləməyi ondan tələb etmişdi. Prokurorluğun işində olan nöqsanlar
barəsində məsələyə MK bürosunda Sov. İKP MK-nın inzibati orqanlar şöbəsinin və SSRİ Prokurorluğunun
nümayəndəsinin iştirakı ilə üç dəfə baxılmışdı.
Prokurorluğun, şəxsən Məmmədovun fəaliyyəti MK-nın plenumunda, respublika fəallarının toplantılarında,
Azərbaycan KP MK-nın XXIX qurultayında tənqid edilmişdi. Lakin o, özü üçün lazımi nəticələr çıxarmamış,
prokurorluq orqanlarının layiq olmayan şəxslərdən təmizlənməsi sahəsində tədbirlər görməmiş, hətta onlardan
bir qisminə açıq-aşkar himayədarlıq etmişdi. Son il yarım ərzində, əslində o, özünü işdən kənara çəkmişdi. Bu
müddət ərzində Məmmədov kollegiyanın 30 iclasından 6-da iştirak etmişdi. Onun işi artıq dözülməz hala
çatdıqda MK-nın komissiyası yaradıldı. Yoxlamanın nəticələrinə Büroda baxıldı. Çox qızğın müzakirələr oldu,
Büro üzvlərinin hamısı çıxış etdilər. Məmmədovun bundan sonra prokuror vəzifəsində qalmasının qeyrimümkünlüyünə dair qərar qəbul edildi. Onun vəzifədən azad edilməsinə dair son qərarı SSRİ Baş prokuroru
Rudenko və MK qəbul etdi. O, vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra çoxlu sayda yeni sui-istifadə və pozuntu
halları aşkar edildi. Müxtəlif əməllərinə görə prokurorluğun 40-dan artıq məsul işçisi, 8 şəhər və rayon
prokuroru vəzifələrindən azad olundu. Bir qismi isə cinayət məsuliyyətinə, o cümlədən "sexçilərin" işi üzrə
rüşvətxorluq və iri məbləğdə yeyintidə əlbir olmalarına görə, cəlb edildi, Məmmədovun şəxsən himayədarlıq
etdiyi, kollegiya üzvü, istintaq şöbəsinin rəisi Babayev məhkəməyə verildi. Buna görə də biz onun partiya
məsuliyyəti məsələsinə baxmaq qərarına gəldik.
A. K.: Bu, divantutmaya oxşayır....
Heydər Əliyev: Heç bir divantutma olmayıb.
A. K.: Axı, Məmmədov partiyadan Ali Sovetin sessiyasında çıxış etdikdən sonra xaric edilmişdi.
Heydər Əliyev: Hesab edirəm ki, bu məsələ tamamilə qeyri-obyektiv işıqlandırılır. Məmmədov o zaman
sessiyada çıxış etdi ki, artıq ona qarşı xidməti fəaliyyətində yol verdiyi çoxsaylı sui-istifadə faktları aşkar
edilmişdi. O, sessiyada yalnız ona görə çıxış etdi ki, bu vaxt onun partiya məsuliyyəti məsələsinə baxılırdı və o,
hadisələri qabaqlamaq istəyirdi. Bu, hiyləgər və ehtiyatlı gediş idi. Soruşula bilər ki, o, indiyə qədər niyə çıxış
etmirdi. Əgər onun deməyə sözü vardısa, respublika prokuroru olanda, onu işdən azad edəndə və sonralar da
çıxış edə bilərdi. Bunun üçün onun hər cür imkanları vardı. İstənilən əvvəlcədən hazırlanmamış şəxs onun
çıxışının stenoqramı ilə tanış olduqda deyər ki, indi o çıxış saxtalaşdırılmış şəkildə təqdim olunur. Sessiyanın
gündəliyində 1979-cu il üçün xalq təsərrüfatı planının təsdiqlənməsi məsələsi dururdu. Məmmədov dedi ki, o,
bu planın təsdiqlənməsi təklifi ilə razı deyil, çünki xalq təsərrüfatında müxtəlif sui-istifadə halları ona
məlumdur. Bununla belə o, heç bir fakt göstərmədi. Vəssalam. Əlbəttə ki, onun bəyanatı deputatların
narazılığına səbəb oldu, çünki Məmmədov hansısa konkret şəxsləri deyil, əslində bütün respublikanı
günahlandırırdı. Buna görə də bir çox deputatlar - fəhlə, yazıçı, dəmiryolçu, sıravi kolxozçu qadın, rəhbərliyin
təmsilçiləri dərhal çıxış etdilər. Yeri gəlmişkən, onda çıxış üçün 60-a yaxın adam yazılmışdı. Sonra
Məmmədovun bəyanatını yoxlamaq üçün komissiya yaradıldı, lakin o, heç bir fakt təqdim etmədi.
A. K.: Bu yaxınlarda "Pravda" qəzetinin məlumat verdiyi kimi, Qambay Məmmədov artıq partiyaya bərpa
edilib. Sov. İKP MK yanında Partiya Nəzarəti Komitəsinin bu qərarmı necə qiymətləndirirsiniz?
Heydər Əliyev: Məmmədovun partiya məsuliyyəti barəsində məsələ MK-nın bürosunda diqqətlə və
hərtərəfli nəzərdən keçirilibdir. Məmmədovun Sov. İKP-dən xaric edilməsi təklifi MK-nın büro üzvlərindən MK-nın ikinci katibi Y. Puqaçov (sədr), Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin sədri A. İbrahimov, MK-nın katibləri H.
İbrahimov, H. Seyidov, DTK-nın sədri V. Krasilnikovdan ibarət komissiyadan daxil olmuşdu. Onlar yekdilliklə
çıxış etmişdilər. Hesab edirəm ki, bizim qərarımız əsaslı idi. PNK isə indi 10 il keçdikdən sonra bu məsələnin
həllinə birtərəfli yanaşıbdır.
A. K.: Məmmədovun "Московские новости" qəzetinə verdiyi müsahibə haqqında nə düşünürsünüz? Axı,
xatırlayırsınızsa, orada o, deyir ki, Siz vərəm xəstəliyinə dair arayış təqdim etməklə ordudan boyun
qaçırmısınız.
Heydər Əliyev: Bu müsahibə böhtan xarakteri daşıyır. Bəyan edirəm ki, Məmmədov mənə qarşı daxil olmuş
siqnalların araşdırılmasında heç vaxt iştirak etməyibdir. Orduya çağırışdan boyun qaçırmamışam və vərəm
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xəstəliyimə dair heç bir arayış təqdim etməmişəm. 1941-ci ildən Naxçıvan XDİK-da arxiv şöbəsinin məxfi
hissəsinin müdiri vəzifəsində (onun iddia etdiyi kimi, kuryer vəzifəsində deyil) işləmişəm. Sonra Muxtar
Respublikanın XKS-də şöbə müdiri işləmiş, 1944-cü ildən isə XDİK-DTN-DTK orqanlarında çalışmışam.
İndi isə o haqda danışım ki, guya mən onunla haqq-hesab çəkirəm və yaltaqlanmayan şəxs kimi aradan
götürmüşəm. Məmmədov mənim dövrümdə 7 il işləyib. Əgər mənim onunla haqq-hesab çəkmək fikrim olsaydı,
bunu elə işlədiyim ilk illərdə də edərdim. Bu, çətin deyildi. Bununla belə, 1973-cü ildə Məmmədovun
respublika prokuroru vəzifəsini tutmasına dair konstitusiya müddəti başa çatsa da, o, yenidən respublika
prokuroru təyin edilmişdi. Bu zaman ona işindəki nöqsanlar barəsində xəbərdarlıq olunmuşdu. Məmmədov
deyir ki, o, məni ifşa edəcək hansısa materiallara malikdir və guya mənim DTK sədri vəzifəsinə təyin
edilməyimə etiraz edibdir. Bu da uydurmadır. Elə isə MK-nın plenumunda mən birinci katib seçilərkən o, niyə
öz fikrini bildirmədi? O, MK-nın üzvü idi və mənim seçilməyimə səs veribdir.
Bayram günlərində mən Məmmədovdan təntənəli təbriklər alırdım. Təsadüfən onlardan biri məndə qalıbdır:
"Azərbaycan KP MK rəhbərliyi altında son bir neçə il ərzində respublika zəhmətkeşlərinin qazandığı çoxsaylı
əmək qələbələri Sizin qaynar enerjiniz, əlahiddə prinsipiallığınız və qeyri-adi təşkilati qabiliyyətlərinizlə... üzvi
şəkildə əlaqədardır. Prokurorluq orqanlarının möhkəmləndirilməsini dönməz şəkildə təmin edən sosialist
qanunçuluğunun, respublikada hər bir vəzifəli şəxsə qarşı yüksək tələbkarlıq, xidməti borcun qüsursuz icra
edilməsi mühitinin yaradılmasına görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm..." Və sairə və ilaxır.
A. K.: Siz 70-ci illərdə respublika həyatına dair tənqidi məqalələrlə son zamanlar Azərbaycanda yaranmış
vəziyyət arasında əlaqə görürsünüzmü?
Heydər Əliyev: Mən düşünürəm ki, bütün bu yazılar məhz respublikadan təşkil edilir.
A. K.: Siz niyə belə düşünürsünüz?
Heydər Əliyev: Çünki Azərbaycanın indiki rəhbərliyinin partiya təşkilatının keçmişdəki işlərinə
münasibətində tamamilə qeyri-obyektivlik görürəm... Bütün bunlar açıq şəkildə özünü büruzə verir.
A. K.: Sizcə, bu, nə üçün edilir?
Heydər Əliyev: Düşünürəm ki, insanların diqqətini bugünkü çətinliklərdən yayındırmaq üçün edilir.
A. K.: Azərbaycanda siyasi vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Heydər Əliyev: Vəziyyət heç vaxt indiki kimi mürəkkəb olmayıbdır.
A. K.: Vəzirov iddia edir ki, respublikanı bu vəziyyətə məhz Sizin rəhbərliyiniz gətirib çıxarmışdır.
Heydər Əliyev: Mən istisna etmirəm ki, belə bəyanatlar Vəzirovun şəxsi incikliyi ilə bağlı deyil. Mənim
MK-da işlədiyim dövrdə onun bir çox yaxın qohumları və dostları ayrı-ayrı əməllərinə görə rəhbər vəzifələrdən
azad edilmiş və partiya xətti ilə cəzalandırılmışlar. Bundan başqa, Vəzirovun respublika rəhbərliyində yüksək
vəzifə tutmağa dair şəxsi istəkləri də təmin edilməmiş qalmışdı.
Deməliyəm ki, əvvəllər Vəzirovun digər baxışları vardı. Mən Siyasi Büronun üzvü seçiləndə o, səfir işlədiyi
Nepaldan mənə belə bir məktub yazmışdı: "Sizinlə bağlı olan hər şey burada, Nepalda, buraya gəlib çıxan
mətbuata əsaslansaq, Hindistanda və dünyanın digər ölkələrində geniş şəkildə işıqlandırılır. Nepalın bir çox
rəsmi şəxsləri ölkənin ən yüksək rəhbərliyinə daxil edilməyiniz münasibətilə məni Sizin yerliniz kimi məxsusi
olaraq təbrik edirlər. Mən çox şadam və Sizinlə fəxr edirəm. Əminəm ki, Sizə xas olan parlaq keyfiyyətlər və
qabiliyyətlər gələcəkdə daha tez-tez özünü büruzə verəcəkdir". Məndə belə məktublar çoxdur. Sualınıza cavab
verərkən qeyd edə bilərəm ki, mənim Azərbaycanda işlədiyim dövrdə respublikanın həyatında hər hansı
mürəkkəbləşmə olmamışdı.
Mən Azərbaycandan 1982-ci ildə getmişəm. İndi isə 1989-cu ildir. Respublikada hansısa iş axıracan
görülməmişdirsə, onu bu illər ərzində etmək olardı.
A. K.: İndi isə DQMV barəsində. Siz necə qiymətləndirirsiniz, orada nə baş verir?
Heydər Əliyev: Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baş verən hadisələr, Ermənistan və Azərbaycan
arasındakı millətlərarası konfliktlər məni dərindən həyəcanlandırır və narahat edir. Hesab edirəm ki, bütün
bunların qarşısını vaxtında almaq olardı. Bunun üçün qəti tədbirlər görmək lazım idi...
A. K.: Hansı tədbirləri?
Heydər Əliyev: Hadisələr başlayanda mən təqaüddə idim və vəziyyətə dair kifayət qədər məlumata malik
deyiləm. Buna görə də konkret olaraq hansı tədbirlərin görülməsinin lazım olduğunu söyləmək mənim üçün
çətindir. Lakin düşünürəm ki, əgər Azərbaycan rəhbərliyi inkişaf etməkdə olan hadisələrə qiymət verilməsinə
lazımi məsuliyyətlə yanaşsa idi və Ermənistan rəhbərliyi ilə birlikdə (bu respublikada müəyyən şəxslərin Dağlıq
Qarabağdakı vəziyyətə təsir etdiyini nəzərə alaraq) tərbiyəvi, profilaktik xarakterli ciddi addımlar atsa idi,
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habelə mərkəz tərəfindən dəqiq mövqe ifadə olunsa idi, konfliktdən qaçmaq olardı. Konflikt yarandıqdan sonra
isə onun getdikcə şiddətlənməsinə və belə uzun sürməsinə yol vermək olmazdı.
A. K.: Sizin baxışınız necədir: Dağlıq Qarabağın rəhbərliyi 70-ci illərdə orada yaşayan ermənilərin
hüquqlarını məhdudlaşdırırdımı?
Heydər Əliyev: Xeyr, əlbəttə, xeyr. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin bütün rəhbərləri (indi artıq sabiq)
ermənilər idi. Hesab edirəm ki, onlar düzgün siyasət aparırdılar və düzgün rəhbərlik edirdilər; mən, məsələn,
DQMV rəhbərliyi tərəfindən edilən hansısa ciddi pozuntuları müşahidə etməmişəm. Təəssüf ki, bu muxtar
vilayətdə vəziyyət kəskinləşəndən sonra belə bir fikir meydana çıxdı ki, konfliktin səbəbi Dağlıq Qarabağın
sosial-iqtisadi sahədə geri qalmasında və hətta DQMV-nin problemlərinə, onun əhalisinə respublikanın keçmiş
rəhbərliyinin guya düzgün olmayan münasibətindədir. Belə demək üçün əsas olmalıdır. Səbəblər isə başqa
məsələdədir.
Bu da yaxşı məlumdur. Qarabağ məsələsinin yaranma səbəbinin vilayətin sosial-iqtisadi geriliyində
olmasına dair çıxarılan nəticə "Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 1988-1995-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını
sürətləndirməyə dair tədbirlər haqqında" Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə inkar edilir. 1988ci ilin martında, konflikt yaranandan dərhal sonra qəbul edilmiş bu qərarda deyilir: "Sov. İKP MK və SSRİ
Nazirlər Soveti qeyd edir ki, Sovet İttifaqının bütün xalqlarının qardaşlıq köməyi sayəsində Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində əhəmiyyətli uğurlara nail olmuşdur. Xalq təsərrüfatının madditexniki bazasının möhkəmləndirilməsi təmin edilmişdir. Təkcə son üç beşillik ərzində sənaye istehsalının həcmi
3 dəfədən artıq, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı isə 1,5 dəfə artmışdır". Budur Sov. İKP MK-nın verdiyi
qiymət. DQMV sosial-iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə Azərbaycanın və Ermənistanın orta respublika
göstəricilərindən üstün idi. Vilayət iqtisadiyyatının daha dolğun inkişafı 70-80-ci illərə düşür. Vilayətin
mərkəzinə qədər dəmiryolu salınmış, Stepanakertdə gözəl vağzal tikilmişdi. Yeni aeroport salınmışdı və biz
Stepanakertlə Bakı və Yerevan arasında müntəzəm reyslər təşkil etmişdik. Mən Dəmirçyana zəng etdim və biz
razılaşdıq ki, reyslər Azərbaycan Aeroflotu və Ermənistan Aeroflotu tərəfindən yerinə yetirilsin. Görürsünüzmü,
bu məsələləri biz hansı xırdalıqlarına qədər fıkirləşirdik. İri müəssisələr də - ayaqqabı fabriki, elektrotexnika
zavodu, elektron sənayesi kondensatorları zavodu, kənd təsərrüfatı maşınqayırması zavodu və digər müəssisələr
yaradılmışdı. Kənd təsərrüfatı sahəsində də xeyli işlər görülmüşdü. Elektrostansiyası, suvarma kanalları olan iki
iri su anbarı tikilmişdi ki, bu da iki rayonun su təchizatını xeyli yaxşılaşdırırdı. Üzüm istehsalı 70-ci illərin
əvvəllərindəki 50-60 min tondan 1980-ci ildə 120-130 min tonadək artmışdı. Heyvandarlıq məhsulları təxminən
iki dəfə çoxalmışdı. 170 minlik əhalisi olan kiçik bir vilayət üçün bunlar az deyildi.
Sosial-mənəvi sahədə də çox işlər görülmüşdü. Stepanakertdə biz pedaqoji institut yaratdıq. Belə bir kiçik
vilayətə o, bəlkə də, heç lazım deyildi, lakin biz yaradıcı ziyalıların istəklərinə uyğun hərəkət etdik. Tədris orada
erməni dilində aparılırdı. Mən artıq söylədim ki, yaşayış evləri, məktəblər, poliklinikalar tikilirdi; dram teatrı
yenidən quruldu və yeni avadanlıqlarla təchiz edildi. Böyük siyasi maarif evi tikdik. Tikinti aparılarkən mən
şəxsən orada olmuşam. Yeni abidələr, o cümlədən DQMV-dən çıxmış erməni mədəniyyət xadimlərinə abidələr
qoyulurdu. Bir çox incəsənət xadimlərinə Azərbaycanın xalq və əməkdar artisti fəxri adları verilirdi, hər il
DQMV gənclərinin Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədənkənar qəbulu aparılırdı. Şuşa şəhərində
böyük bir kilsə vardı. O, 1918-ci ildə dağıdılmışdı. Ermənistandan ustalar dəvət etdik. DQMV-nin Ermənistanla
mədəni əlaqələri xeyli dərəcədə fəallaşmışdı və biz buna yardım edirdik. Muxtar vilayətə Ermənistanın nazirlik
və qurumlarının rəhbərləri, teatrlar və konsert briqadaları, mədəniyyət xadimləri, alimlər tez-tez gəlirdilər. Hər
hansısa məhdudiyyətlərə dair söz-söhbətlər tamamilə əsassızdır.
Vəziyyət, bax, belə idi. Konflikt başlanandan artıq iki il keçsə də, DQMV-də vəziyyət nəinki yaxşılaşmayıb,
hətta ciddi şəkildə pisləşib.
A. K.: Bununla belə, kimdir günahkar?
Heydər Əliyev: Hətta tutaq ki, konfliktin səbəbi DQMV-nin sosial-iqtisadi sahədəki geriliyindədir (halbuki
bunun belə olmadığı bəllidir), elə isə Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin DQMV-nə aid qərarından sonra
(bu qərarda kompleks tədbirlər nəzərdə tutulmuş və vilayətin inkişafı üçün 500 milyon rubl ayrılmışdı)
vəziyyətin normallaşacağını gözləmək olardı. Bu isə olmadı. Deməli, səbəb başqa bir şeydədir.
Xüsusi İdarə Komitəsinə böyük ümidlər bəslənilsə də, bu, özünü doğrultmadı. Belə bir komitənin
yaradılması ümumiyyətlə nə dərəcədə qanuna müvafiqdir? Görün bir, nə alınır; bir tərəfdən deyilir ki,
sərhədlərin dəyişdirilməsi yolu ilə DQMV məsələsini həll etmək olmaz, digər tərəfdən DQMV-ni əslində
Azərbaycanın tabeliyindən çıxaran Xüsusi İdarə Komitəsi yaradılır. Komitənin isə işləri alınmadı. Öncə ona
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görə ki, onun rəhbərləri məsələnin mahiyyətinə vara bilmədilər və məsələyə ilk andan tərəfkeş yanaşdılar. Və
ümumiyyətlə, yaxşı bir şey edə bilmədilər.
DQMV probleminin həllinə dair məsələnin qoyuluşu öz-özlüyündə qanunaziddir. Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və belə də qalmalıdır. Deməli, burada həll ediləsi bir şey yoxdur. Həll
edilməyə ehtiyacı olan bir şey varsa, o da yaranmış millətlərarası konfliktin tənzimlənməsidir, özü də mümkün
qədər tez.
Azərbaycan çoxmillətli respublikadır və biz beynəlmiləl tərbiyə, xalqlar arasındakı dostluğun
möhkəmləndirilməsi probleminə böyük diqqət yetirirdik. Azərbaycan xalqı həmişə digər xalqlara xeyirxah
münasibət bəsləyibdir. Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan arasında çox intensiv əlaqələr vardı. Təcrübə
mübadiləsi apardırdı. Hər üç respublikanın kommunist partiyaları MK-larının birinci katibləri hər il
görüşürdülər, respublikalararası əlaqələri müzakirə edirdilər. Xatırlayıram ki, 1982-ci ildə mənim Moskvaya
getməyimdən bir az əvvəl E. Şevardnadze, K. Dəmirçyan və mənim aramda görüş oldu. Bu, Ermənistanda,
Yerevanda oldu. Biz fikir mübadiləsi apararaq bir sıra məsələləri müzakirə etdik və "Masis" istehsalat
birliyindəki mitinqdə çıxış etdik. Bunların fonunda Vəzirovun "Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri 15 il olar
ki, öz aralarında görüş keçirməyiblər" bəyanatı cəfəng səslənir. Sual olunur ki, ictimaiyyətə yalan məlumat
verilməsi axı nəyə lazımdır? Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, mən həmişə erməni xalqına çox
mehriban münasibət bəsləmişəm. Məsələn, uzun illər ərzində mənim marşal İvan Xristoforoviç Baqramyanla
şəxsi dostluq əlaqələrim olubdur. O, dəfələrlə Bakıya gəlmiş, respublikanın şəhər və rayonlarına səfərlər
etmişdir. Mən bir hadisə haqqında danışmaq istəyirəm. Baqramyan ikinci dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı olanda
onun vətənində büstünün ucaldılması məsələsi ortaya çıxdı. O, Azərbaycanın Şamxor rayonunun Çardaxlı adlı
dağ kəndində anadan olub. Bu kənd rayon mərkəzindən xeyli uzaqda yerləşirdi. Baqramyan mənə belə bir
xahişlə müraciət etdi. Onun büstünü gənc yaşlarında təhsil aldığı Kirovabad (indiki Gəncə) şəhərində qoymaq
olmazmı? (Bu, böyüklüyünə görə Azərbaycanda ikinci şəhərdir.)
Biz MK-nın bürosunda məsləhətləşdik və müəyyən edilmiş qaydalardan kənar olsa da, onun xahişini təmin
etmək qərarına gəldik. Kirovabadda Baqramyan böyük bağı olan ən gözəl bir sahə seçdi və biz orada onun
büstünü qoyduq. Mən bu büstün açılışı münasibətilə hazırlanmış təntənələrdə iştirak etmək üçün Kirovabada
getdim və orada çıxış etdim. Sonra bizə məlum oldu ki, Baqramyan onun doğma kəndində döyüş şöhrəti muzeyi
yaradılmasını istəyir. Biz Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarını əldə etdik və böyük muzey
kompleksi tikdik. Baqramyanla birlikdə mən onun açılışma getdim. Ətraf kəndlərin əhalisi toplaşmışdı, mitinq
də oldu. Marşal Baqramyanın fərdi muzeyinin açılışı belə olmuşdur.
Mənim Marietta Şaginyanla səmimi münasibətlərim vardı. 1975-ci ildə o, Moskva nümayəndə heyətinin
tərkibində Azərbaycana gəlmişdi. Biz tanış olduq və mən ona respublikada qonaq qalmağı təklif etdim. O,
Kirovabadda, DQMV-də və erməni əhalisi olan digər rayonlarda oldu. Sonra mən onunla Bakıda görüşdüm və
bir istirahət günü bağ evimə dəvət etdim. O, mənə danışırdı ki, Bakı səfəri öncəsi Yerevanda olarkən
Ermənistanın bir sıra mədəniyyət xadimləri ona yaxınlaşıb deyirmişlər ki, onlar DQMV-nin Ermənistana
verilməsinə dair məktub hazırlamışlar. O, bu məktubu imzalamaqdan imtina etmiş və həmkarlarına bir daha
belə işlərlə məşğul olmamağı məsləhət görübmüş. Lakin Azərbaycanda olarkən o, ermənilərin vəziyyəti ilə
maraqlandıqdan sonra mənə sözbəsöz aşağıdakılar dedi: "Sizdə ermənilər var-dövlət içində üzürlər".
İşlədiyim dövrdə Dağlıq Qarabağda vəziyyət sabit idi, DQMV-nin sakinlərindən KP MK-ya Azərbaycanın
tərkibindən çıxmaq barəsində heç bir yazdı və ya şifahi müraciət daxil olmamışdı. Heç vaxt. Nə
respublikadaxili, nə də respublikalararası konfliktlər baş verməyib. Bir dənə də olsun, belə hal mənə məlum
deyil.
A. K.: Əgər Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən fikrən ayrılsaq, hazırda Azərbaycanda gedən ictimai prosesləri
necə qiymətləndirərdiniz?
Heydər Əliyev: Respublikada vəziyyət, mətbuatdan mənə məlum olduğu kimi, son dərəcə mürəkkəbdir.
Mənə belə gəlir ki, respublika rəhbərliyi daha düşünülmüş qərarlar qəbul etməlidir. Xalqla açıq dialoqa getməli,
bütün qüvvələrin birləşməsi üçün tədbirlər görməlidir - başqa çıxış yolu yoxdur. Eyni zamanda, mən burada
təsirli tədbirlərin həyata keçirilməsini görmürəm. Söz-söhbət çoxdur, əməli işlər isə çox azdır.
A. K.: Biz böhran haqqında çox danışırıq: siyasi, iqtisadi, mənəvi böhran. Siz necə hesab edirsiniz, partiya,
ölkə həqiqətən böhran keçirirmi? Və yaxud bu, bir şişirtmədir?
Heydər Əliyev: Bəli, mən hesab edirəm ki, vəziyyət böhran həddindədir. Əlbəttə, əvvəllər olmayan
mürəkkəb siyasi proseslər gedir. Bu, çox mühüm məsələdir və o, ayrıca söhbətin mövzusudur.
A. K.: Siz uzun müddət susmusunuz. Bəs bundan sonra? Susacaqsınızmı?
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Heydər Əliyev: Birincisi, Andrey Viktoroviç, mən susmamışam, əgər Siz xatırlayırsınızsa, MK-nın 1989-cu
il aprel plenumunda çıxış etmişəm. Mənə belə gəlirdi ki, hamının cavabını vermişəm. Daha əvvəllər, yəni keçən
il mən "Literaturnaya qazeta"dakı məqaləyə cavab göndərmişdim. Lakin o, çap olunmadı. Bundan sonra daha
susan deyiləm...
A. K.: Mənə bəlli olduğu kimi, Siz Moskvaya gedərkən bütün səviyyələrdə işləmək üçün xeyli miqdarda "öz
adamlarınızı" hazırlamışdınız.
Heydər Əliyev: Bunu Siz ciddi deyirsiniz? Siz axı necə belə danışa bilərsiniz? Bu ki, cəfəngiyatdır. Bu ki,
sui-istifadə hallarına görə cəzalandırdığımız insanlar tərəfindən uydurulmuşdur.
A. K.: Onlar çoxmu idilər, Heydər Əliyeviç?
Heydər Əliyev: Onlar kifayət qədərdi. Onlar vəzifələrindən məhrum olunublar, partiya cəzası alıblar. Bu
gün respublikada elə bir vəziyyət yaradılıb ki, onlar yenidən baş qaldırıblar və sərbəst şəkildə, ən müxtəlif
şəkildə fəallıq nümayiş etdirirlər. Çoxları sadəcə məndən qisas alır.
Mənim Büro üzvləri ilə, digər rəhbər işçilərlə münasibətlərim rəsmi idi. Onlar ehtiram səciyyəsi daşıyırdı,
amma ciddi və tələbkar münasibət idi. Ətrafımda heç vaxt heç bir yaxınlarım olmayıb.
A. K.: Siz şəxsi dostluğu da özünüzə rəva görmürdünüz?
Heydər Əliyev: Rəhbər işçilərdən heç biri ilə şəxsi dostluğum olmayıb. Ola bilər ki, bu, mənim
xüsusiyyətimdir, işdən başqa heç nə ilə, demək olar ki, maraqlanmamışam. Doğrudur, simfonik konsertlərə,
teatrlara, tamaşa tədbirlərinə tez-tez gedirdim. Mən əsasən bağ evimdə qalırdım. Bu bağ qəsəbəsinin ərazisində
məndən başqa, Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin sədri, Nazirlər Sovetinin sədri və MK-nın ikinci katibi də
yaşayırdı. Bazar günlərində biz bir yerdə gəzib dolaşırdıq, çimərlikdə olurduq, amma asudə vaxtımı yalnız
ailəmin əhatəsində keçirirdim. Və mənim heç bir "yaxınlarım" olmayıb. MK-nın bürosunda, katibliyin
iclaslarında diskussiyalar tam sərbəst keçirilirdi. Bəzi yoldaşlara belə gəlirdi ki, biz həddən artıq iclas keçiririk.
Lakin biz hər şeyi araşdırmaq və düzgün qərar qəbul etmək üçün hər kəsin fikrini söyləməsinə şərait yaratmaqda
vaxta qənaət etmirdik. Bir məsələnin müzakirəsi bəzən 3-4 saat çəkirdi.
Əlbəttə, bu günün mövqeyindən çıxış etməklə demək olar ki, bizim işimizdə həddən artıq təmtəraq, təntənə
olurdu, bu, xüsusilə ayrı-ayrı tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsində özünü göstərirdi. Amma bu,
bizim ümumi mərəzimiz idi.
A. K.: Siz Brejnevin Bakıya gəlişini nəzərdə tutursunuz?
Heydər Əliyev: Təkcə onu yox. Elə gəlin bunu, Brejnevin gəlişini götürək. Həmişə Sov. İKP MK-nın baş
katibinin səfəri hadisə olubdur. Belə bir təcrübə formalaşmışdı ki, ölkə daxilində də, ölkə xaricində də Brejnevi
təntənəli şəkildə qəbul edirdilər. Heç bir respublika istisna deyildi. Əgər onu haradasa keçən səfərində pis
qarşılasaydılar - bax, bu, anlaşılmaz olardı. Bəlkə belə təcrübəni pisləmək lazımdır, amma bu məsələdə təkcə
Azərbaycanı qınamaq son dərəcə ədalətsiz olardı... Yeri gəlmişkən, mən Xruşşovun 1960-cı ildə Bakıya səfərini
xatırlayıram. Onu heç də az təntənə ilə qarşılamamışdılar, nəinki sonralar Brejnev qarşılanırdı. Görünür, məsələ
şəxsiyyətlərdə deyildi, statusda və oturuşmuş ənənələrdə idi.
A. K.: Bəs Brejnevin qəbul etdiyi hədiyyələr?
Heydər Əliyev: Biz heç də xüsusi hədiyyələr bağışlamamışıq.
A. K.: Bəs o qaşlı üzük?
Heydər Əliyev: Bu, doğru deyil. Biz ona heç bir qaşlı üzük-filan bağışlamamışıq. O, Bakıya təyyarə ilə
gələrkən, təyyarənin pilləkənləri ilə aşağı enəndə mən onun barmağında qaşlı üzüyü görmüşəm. Məndə
aeroportda qarşılama mərasiminin fotoqrafiyası var ki, üzük də orada açıq-aşkar görünür. Lakin Bakıda ona heç
kim hər hansı bir qaşlı üzük bağışlamayıb. Yeri gəlmişkən, "Smena" jurnalı buna bənzər yazıya görə məndən
rəsmən üzr istəyibdir.
A. K.: Bəs xəncər?
Heydər Əliyev: Bəli. 18-ci Ordunun veteranları, Bakının mərkəzində, necə deyərlər, hamının gözü
qarşısında Brejnevə böyük olmayan Qafqaz xəncəri təqdim etdilər. Bu, Brejnevin Bakıya səfərinə dair tədbirlər
sırasında nəzərdə tutulmuşdu.
A. K.: Yaxşı! Bəs onda məxsusi olaraq Brejnev üçün tikilmiş ev necə?
Heydər Əliyev: Hazırda insanların sensasiyalara meyli çox artıbdır. Bizim guya Brejnev üçün tikdiyimiz
qonaq evinə dair məsələ də bu qəbildəndir. Bakıda xarici qonaqlar üçün dövlət rezidensiyası kimi istifadə oluna
biləcək bir dənə də olsun, qonaq evi yox idi. Biz belə bir evi şəhərin mərkəzində tikmək qərarına gəldik. Onu
Nazirlər Sovetinin vəsaiti hesabına tikdik. (Büdcənin digər maddələrindən xərclənməmiş vəsaitlər həmişə qalır).
Orada Brejnev də qalmış, xarici dövlətlərin rəhbərləri də qalmışlar. Və birdən bu evin ətrafında hay-küy
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qaldırılır və "aydın olur" ki, bu, məxsusi olaraq Brejnev üçün tikilibdir. Bu ki sərsəmlikdir. Brejnev Bakıda
yaşayası deyildi, deməli, bu evi onun üçün tikə bilməzdik. Və sonra, biz haradan bilə bilərdik ki, o, Bakıya
gələcəkdir, yoxsa yox? Keçən il onu səadət sarayına çevirmək qərarına gəliblər. Belə düşünürəm ki, bunu
sensasiya üçün ediblər. Mən bilirəm ki, həmin bina öz daxili planlaşdırılmasına görə bu məqsədlər üçün ən az
yarayandır. Bu yaxınlarda Bakıya İranın başçısı gəlmişdi, o, bu binada qalası oldu. Onun üzərində İran bayrağı
qaldırılmışdı. Onda nə alınır? Xarici dövlətin başçısını səadət sarayında yerləşdiriblər, deyilmi? Axı bütün
ölkəyə bəyan etdilər ki, bu qonaq evi bəy və gəlinlərin istifadəsinə verilir. Ölkənin müxtəlif regionlarında,
xüsusilə kurort zonalarında istənilən qədər iri xüsusi hökumət evləri vardır ki, onlar da ən yaxşı halda ildə bir və
ya iki dəfə istifadə olunur. Elə isə Azərbaycanda, külli miqdarda imkanları olan bir respublikada insanları
layiqincə qəbul etmək üçün yeganə bir rezidensiya tikmək olmazdımı?
A. K.: Zaqafqaziya respublikalarının rəhbərləri həmişə "geninə-boluna" yaşayıblar: hamamlar, bağ evləri,
dəbdəbəli naharlar, hər cür, belə deyək, əyləncəli tədbirlər. Bu barədə nə düşünürsünüz?
Heydər Əliyev: Hesab edirəm ki, bu, bütövlükdə kifayət qədər yanlış qənaətdir. Mən bilmirəm, kim necə
yaşayıb, özüm isə təvazökar həyat sürmüşəm. Özüm üçün heç nə - nə ev, nə xüsusi saray, nə bağ evi
tikdirməmişəm. Heç nə. Mənim hələ 1960-cı ildə aldığım üçotaqlı mənzilim vardı və oradan heç yerə
köçməmişəm. Əslində isə dövlətin bağ evində yaşayırdım. Bu çoxdan tikilmiş, heç də böyük olmayan bir evdir.
Respublikanın digər rəhbərləri də belə evlərdə yaşayırdılar. Yeri gəlmişkən, burada, Moskvada da nə mənim, nə
də ailəmin digər üzvlərinin bağ evi yoxdur.
A. K.: Sizin özünüz necə hesab edirsiniz, işinizdə hər hansı çatışmazlıqlar vardı?
Heydər Əliyev: Əlbəttə, mənim işimdə çatışmazlıqlar olubdur. Mən həmişə onlar barəsində açıq şəkildə və
özünütənqid ruhunda MK plenumlarındakı çıxışlarımda danışmışam. Bəzilərinə belə gəlirdi ki, mən həddən
ziyadə tələbkaram, hər şeyə irad tutanam və bu tələbkarlıq bəzən qəddarlığa gedib çıxır. Mən nə deyə bilərəm...
Bununla belə, mən həmişə hesab etmişəm ki, qəbul edilmiş hər bir qərarın real əsası vardır. Təbiətim
etibarilə mən həmişə liberallığın əleyhinə olmuşam.
A. K.: Əleyhinə?
Heydər Əliyev: Bəli, liberallığın əleyhinə. Mən, məsələn, həmişə insanlara yüngül münasibət bəsləyən
şəxslərə pis yanaşmışam. Mənim üçün ən ağrılı şey kadr işində buraxılmış səhvlərdir - 70-ci illərdə formalaşmış
və tərəfimizdən məsul vəzifələrə irəli çəkilmiş şəxslərin özünü doğrultmaması və sui-istifadə hallarına yol
verməsi hallandır. Biz, təkrar edirəm, heç vaxt "mundir şərəfi"nin müdafiəsinə qalxmamışıq. İndi fəaliyyət
göstərən kadr korpusu əsasən bizim 70-ci illərdə formalaşdırdığımız şəxslərdən ibarətdir. Gəncləri Moskva və
ölkənin digər şəhərlərinin ali məktəblərinə xüsusi olaraq göndərirdik. Respublikanın gələcəyini düşünərək bu
məsələlərlə şəxsən özüm məşğul olurdum.
A. K.: İndi bir az kənardan söhbət edək. Siz Andropov haqqında nə düşünürsünüz?
Heydər Əliyev: Yuri Vladimiroviç Andropovla mənim yaxın yoldaşlıq münasibətlərim olmuşdur. Bu
münasibətlər mən Azərbaycanda DTK-da işlədiyim dövrdə yaranmış və o, həyatdan köçənə qədər davam
etmişdir. Onun tövsiyəsi ilə mən MK-nın birinci katibi seçilmişdim. Məhz onun təklifi əsasında da (onda o,
partiyaya rəhbərlik edirdi) mən Siyasi Büronun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
seçilmişdim. Moskvaya gələndə mən həmişə Yuri Vladimiroviçlə görüşürdüm. O, belə söhbətlər üçün həmişə
vaxt tapırdı. Bizim görüşlər əməli səciyyə daşıyırdı, mən onu partiya təşkilatının işi barəsində məlumatlandırır
və xeyirxah məsləhətlər alırdım. Söhbətlərimizdə daim ideologiya, mənəviyyat problemlərinə toxunurduq. O,
neqativ halların kökünün kəsilməsi üzrə tədbirlərə dair məlumatları həvəslə dinləyir və inamımı artırırdı.
Keçmiş rəhbərlərin hamısını ləkələyib gözdən salmaq xasiyyətimiz bu gün artıq Yuri Vladimiroviçə də
toxunmaqdadır. Onun da növbəsi gəlib çatıb. Onu yaxşı tanıyan bir adam kimi mənim üçün bu, ağırdır.
Andropov - nəhəng miqyaslı şəxsiyyətdir, o, Siyasi Büroda olan ən savadlı və ziyalı adamlardan biri idi, onun
təvazökarlığı və prinsipiallığı hamıya yaxşı məlumdur. O, əqidəcə beynəlmiləlçi idi, milli məsələlərə yaxşı
bələd olduğundan sonralar ölkədə qayda-qanun yaratmaq istiqamətində cəsarətli addımlar atırdı.
Moskvaya işə keçməyimə dair onun etdiyi təklif mənim üçün tam gözlənilməz oldu. Respublikada mən
özümü kifayət qədər inamlı hiss edirdim, mənə insanların münasibəti yaxşı idi. Mən öz mülahizələrimi Yuri
Vladimiroviçə söylədim. Cavabında dedi ki, mənim üçün ittifaq əhəmiyyətli məsələlərə keçmək vaxtıdır, onun
mənim köməyimə ehtiyacı vardır. Psixoloji cəhətdən mənim üçün asan deyildi, lakin gizlətməyəcəyəm ki, yeni
işim məni çox maraqlandırırdı və mən böyük məmnuniyyətlə çalışırdım. Azərbaycanda Sov. İKP MK-nın Siyasi
Bürosunun bu qərarı iki cür qiymətləndirilirdi. İnsanlara vətənpərvərlik hissləri hakim kəsilmişdi: respublika
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tarixində ilk dəfə onun nümayəndəsi belə bir etibara layiq bilinibdir. Bununla belə, onlar çox təəssüf edirdilər ki,
mən gedirəm, hər halda, bizim aynlığımız asan olmadı.
A. K.: Maraqlıdır, Heydər Əliyeviç, Sizin yaradıcı ziyalılarla münasibətiniz necə formalaşırdı?
Heydər Əliyev: Ziyalılar mənə həmişə yaxın olublar. Mən buna daxili tələbat hiss edirəm. Mən MK-nın
birinci katibi olarkən, bu münasibətlər genişlənir və möhkəmlənirdi. Mən bunu həmişə öz işimin mühüm tərəfi
saymışam, yaradıcılıq ittifaqlarının işində həmişə iştirak etmişəm, qurultaylarında çıxış etmişəm. Ziyalılarla
fərdi görüşlər zamanı həm məişət, həm təşkilati problemlər qalxırdı. Biz onları həmişə həll edirdik. Yazıçıların
xahişlərinə cavab olaraq biz yeni böyük nəşriyyat yaratdıq, yaradıcılıq evi tikdik. İndiyə kimi mənim
yaddaşımda orada keçirdiyimiz bazar günü canlanır. Bakıda olan bütün yazıçılar gəlmişdi. Biz bütün günü
birlikdə akt zalında, çayxanada, parkda keçirdik. Beləcə xatırlanan bir görüş də bəstəkarların böyük bir qrupu ilə
olmuşdu. Bu görüş Nazirlər Sovetinin şəhər kənarındakı bağ evində keçirilirdi. Onlar öz həyat yoldaşları ilə
gəlmişdilər. Musiqinin problemlərindən səmimi söhbət getdi. İmkan daxilində mən mədəniyyət xadimlərinin
əsərləri ilə tanış olurdum, konsertlərə, tamaşalara, rəssam emalatxanalarına, ədəbi gecələrə gedirdim.
Azərbaycan filarmoniyasına müntəzəm olaraq baş çəkirdim. Simfonik konsertlərə Büro üzvlərini dəvət etməyə
başladım, sonralar isə bu tədbirə əslində bütün partiya və sovet fəalları cəlb edilmiş oldular. Belə kollektiv
dinləmələri D. Kabalevski bir dəfə "ciddi musiqinin dinlənilməsi institutu" adlandırmışdı. Azərbaycan ziyalısı
fəaliyyət göstərməkdə tam sərbəst idi. Biz yaradıcı təşkilatların fəaliyyətini reqlamentləşdirmirdik. Yazıçılar,
rəssamlar, bəstəkarlar bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənirdilər, forma və janrları sərbəst seçirdilər. Biz bu işlərə
heç vaxt qarışmırdıq. Bəzən yaradıcı ziyalılarla ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin qarşılıqlı münasibətlərində
ziddiyyətli məqamlar yaranırdı. Bir dəfə belə bir şikayət daxil oldu ki, KP MK-nın nümayəndəsi bizim
"Azərbaycanfılm"in yeni işinin buraxılışına qadağa qoyubdur. Məlum oldu ki, Rüstəm İbrahimbəyov və Yuli
Qusman tərəfindən "Qum üzərində ev" pyesi üzrə çəkilmiş filmə baxış zamanı o, baş qadın qəhrəmanın
yarıçılpaq vəziyyətini əks etdirən kadrları çıxartmağı təklif edibdir. Qarışmalı oldum. Mən kinofilmə baxdım və
dedim ki, kadrı kəsmək lazım deyil, orada heç bir əxlaqi təhlükə yoxdur və ümumiyyətlə, yaradıcılıq prosesinə
müdaxilə etmək lazım deyil.
O illər ərzində orijinal ədəbiyyat və incəsənət əsərləri meydana çıxırdı. "İstintaq" filminin yaranması böyük
hadisə oldu. O zaman bu, sovet kinematoqrafiya təcrübəsində sosial bəlaları belə açıq şəkildə ifşa edən və onlara
qarşı fəal mübarizə aparılmasını əks etdirən ilk film idi. Yeri gəlmişkən, bu mövzuya bir sıra teatr tamaşaları da
həsr olunmuşdu.
Mən N. Tixonov, V. Katayev, K. Simonov, G. Markov, N. Qribaçov, R. Həmzətov, M. Kərim, V. Karpov, İ.
Abaşidze, Y. İsayev, F. Kuznetsov, A. İvanov, A. Sofronov, T. Xrennikov, D. Nalbandyan, B. Uqarov və bir
çox başqaları ilə keçirdiyim maraqlı və məzmunlu görüş və söhbətləri dərin məmnuniyyət hissi ilə xatırlayıram.
Böyük aktyor Arkadi Raykin bir dəfə Bakıya qastrola gəlmişdi. Mən öyrənmişdim ki, onun ad günüdür, buna
görə də onu bağ evimə dəvət etdim və bu bayramı biz yaxşıca qeyd etdik. Mən iki dəfə SSRİ Yazıçılar
İttifaqında olmuşam, respublikada baş verən proseslərdən danışmışam, suallara cavab vermişəm. 1975-ci ildə
mənim ilk dəfə çıxışımdan sonra Sergey Baruzdin təklif etdi ki, məni Yazıçılar İttifaqına üzv qəbul etsinlər.
Əlbəttə, mən bunu zarafat kimi qiymətləndirdim. "Xalqlar dostluğu" jurnalı Bakıda keçirilmiş "Xalqların
dostluğu - ədəbiyyatların dostluğudur" adlı ümumittifaq yaradıcılıq konfransında etdiyim məruzəmi onun
təşəbbüsü ilə 1980-ci ildə çap etmişdi. Təəssüf edirəm ki, yenidənqurma illərində elə həmin Baruzdin işin
mahiyyətinə varmadan DQMV-də baş vermiş hadisələrlə bağlı məni təqsirləndirmişdir.
A. K.: Azərbaycanda tamaşalar, filmlər tez-tez qadağan edilirdi? Kitabların əlyazmaları necə?
Heydər Əliyev: Bağışlayın, Andrey Viktoroviç, mənim işlədiyim dövrdə bizim təcrübəmizdə hər hansısa
incəsənət əsərinin qadağan edilməsi hadisəsi olmayıbdır. Mən artıq söylədim ki, biz ədəbiyyat və incəsənət
xadimlərinə bədii yaradıcılıqda tam sərbəstlik vermişdik, heç kim heç nə ilə məhdudlaşdırılmırdı.
A. K.: Yaradıcı ziyalılar içərisində dissidentlər vardımı?
Heydər Əliyev: Aynlıqda götürdükdə bizdə dissidentlər olmayıb. Lakin, bəlkə də, dissidentlər ona görə
olmayıb ki, biz onları ümumiyyətlə axtarmırdıq.
A. K.: Bəs Siz DTK-da işləyəndə belə problemlər yaranırdımı?
Heydər Əliyev: Xeyr, heç vaxt.
A. K.: Bizdə belə bir ənənə var: Siyasi Büro üzvü vəzifəsini yerə qoyan kimi, onu dərhal tənqid atəşinə
tuturlar. Siz necə fikirləşirsiniz, bu, niyə belə olur?
Heydər Əliyev: Hesab edirəm ki, bu, qeyri-normal bir haldır. Niyə belə olur - izah edə bilmirəm. Mənim
nəzərimə görə, bu, siyasi mədəniyyət çatışmazlığından irəli gəlir. Həmişə insanı vəzifədə olarkən tənqid etmək
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lazımdır ki, o, öz qüsurlarını düzəldə bilsin, işini yaxşılaşdıra bilsin. Təqaüdə çıxdıqdan sonra tənqid etmək
xüsusi cəsarət tələb etmir. Və heç fıkirləşmirəm də ki, o, haradasa xeyir verə bilər.
A. K.: Əgər siz Azərbaycanın rəhbəri olsaydınız, necə düşünürsünüz, indiki vəziyyət mümkün olardımı?
Heydər Əliyev: Düzünü desəm... mənim üçün... buna inanmaq çətindir. Mən təqaüddəyəm. İndi
Azərbaycanda nə baş verdiyini, xalqımın həyatının necə mürəkkəbləşdiyini böyük təəssüf hissiylə izləyirəm.
Bütün bunlar məni son dərəcə ağrıdır. Mən bərk mütəəssir oluram. Əgər bilmək istəyirsinizsə, bu, mənim üçün
faciədir...
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.20-41.

13

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

AZƏRBAYCAN KP MK-ya, ALİ SOVETƏ, NAZİRLƏR SOVETİNƏ, AZƏRBAYCAN
XALQINA!
(21 yanvar 1990-cı il)

Bakı şəhərinə Sovet ordusu hissə tətinin yeridilməsi ilə əlaqədar xalqımızın başına gətirilən faciədən - dinc
əhalinin qırılmasından böyük ürək ağrısı ilə xəbər tutdum. Bu matəm günündə həlak olanların ailələrinə və
yaxınlarına, bütün Azərbaycan xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm.
Mən bu düşünülmüş aksiyanı pisləyir, onu antihumanist, antidemokratik, qanunazidd hesab edirəm. Bu ağır
gündə sizi ağıllı-kamallı olmağa, həmrəyliyə və birliyə çağırıram.
Mənim teleqramımın respublika mətbuatında dərc olunmasını, radio və televiziya ilə verişməsini, matəm
mitinqində oxunmasını xahiş edirəm.
Heydər ƏLİYEV
21 yanvar 1990-cı il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.15.
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1990-CI İL 20 YANVAR FACİƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCANIN
MOSKVADAKI DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİYİNDƏ KEÇİRİLMİŞ
YIĞINCAQDA ÇIXIŞI
(21 yanvar 1990-cı il)
Əziz həmvətənlərim, xanımlar və cənablar!
Bildiyiniz kimi, uzun illər Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi, SSRİ
Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifələrində işləmiş, Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü olmuşam.
Geniş infarkt keçirmişəm. Xəstəliyimlə əlaqədar iki ildən artıqdır ki, pensiyadayam. Azərbaycanı tərk etdiyim
1982-ci ilin dekabrından keçən müddətdə bu gün ilk dəfədir ki, Azərbaycan SSR-in Moskvadakı daimi
nümayəndəliyinin astanasına qədəm qoyuram. Mən baş vermiş hadisələr haqqında dünən xəbər tutmuşam və
təbiidir ki, bu hadisəyə laqeyd qala bilməzdim. Buraya ən əvvəl ona görə gəlmişəm ki, Azərbaycanın Moskvada
kiçik parçası olan daimi nümayəndəliyində, böyük itkilərə səbəb olmuş faciə ilə bağlı bütün Azərbaycan xalqına
başsağlığı verim. İkinci tərəfdən, bu məsələyə öz münasibətimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycanın Moskvadakı
daimi nümayəndəsi Söhrab İbrahimovdan xahiş edirəm ki, mənim sözlərimi, kədərimi, başsağlığımı Azərbaycan
xalqına çatdırsın. Hazırda başqa imkanım olmadığı üçün təəssüf hissi keçirirəm.
Azərbaycanda baş vermiş hadisələrə gəlincə, mən onları hüquqa, demokratiyaya yabançı, humanizmə və
ölkəmizdə elan olunmuş hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə zidd hesab edirəm. Azərbaycanda yaranmış
mürəkkəb vəziyyətin bir sıra səbəbləri vardır. Vaxtımızın məhdudluğundan bu məsələlərin üzərində ətraflı
dayanmaq istəmirəm.
Artıq iki ildir ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında millətlərarası münaqişə gedir. Həmin münaqişəni
Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələr törətmişdir. Azərbaycan və Ermənistan, eləcə də, ölkənin
ali siyasi partiya rəhbərlərinə bu məsələni tənzimləmək, daxili müharibəyə, millətlərarası münaqişəyə son
qoymaq və milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir adamın ümumi federativ ittifaq olan SSRİ-də azad
yaşamasına şərait yaratmaq üçün iki illik müddət kifayət idi.
Hesab edirəm ki, ötən iki ildə bu istiqamətdə lazımi səviyyədə iş aparılmamışdır. Dağlıq Qarabağ
hadisələrinin ilkin mərhələsində ölkənin ali partiya siyasi rəhbərliyi tərəfindən vaxtında zəruri tədbirlər görülsə
idi, gərginlik indiki həddə çatmaz, tərəflər itkilərə məruz qalmaz, başlıcası isə 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə
keçən gecə çoxlu insan qırğını ilə nəticələnən hərbi müdaxilə üçün də zəmin yaranmazdı.
Bunlar üçün ilk növbədə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin artıq sabiq birinci katibi
Vəzirov müqəssirdir. Bu yüksək vəzifədə olduğu müddətdə o, Azərbaycandakı vəziyyəti sabitləşdirmək üçün
heç nə etməmişdir. Əksinə, özünün səhv addımları, yaramaz iş üslubu, yanlış siyasi manevrləri ilə xalqla öz
arasında uçurum yaratmışdır. Xalq isə hiddətlənmişdir. Elə buna görə də Bakıda və Azərbaycanın digər şəhər və
rayonlarında aylarla davam edən mitinqlərdə dəfələrlə Azərbaycanın partiya rəhbərlərinin istefası tələbi irəli
sürülmüşdür. Söhbət əslində Vəzirovun istefasından gedirdi. Bəs bu məsələ indiyə kimi niyə həll olunmamışdır?
Yalnız dünən Bakı şəhərinə ordu yeridildikdən, qırğın və dağıntılar baş verdikdən sonra Vəzirov
Azərbaycandan əslində qaçmışdır. Bu, böyük səhvdir. Ən böyük səhv isə sözsüz ki, qeyri-ciddi, bu yüksək
vəzifəyə əsla yaramayan adamın bir vaxt Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə birinci katib
təyin edilməsi idi. Ancaq, iş təkcə bununla bitmir.
İndi yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə baş vermiş və bu gün də davam edən faciənin üstündə dayanmaq
istəyirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı vəziyyəti öz axarına salmaq, siyasi həyatdakı qeyri-sabitliyi
nizamlamaq üçün kifayət qədər imkan olmuşdur. Təəssüf ki, Azərbaycan rəhbərliyi, həmçinin ölkənin ali siyasi
rəhbərliyi bu imkanlardan istifadə edə bilməmişdir. Sərhədlərə edilən təcavüzü vaxtında aradan qaldırmaq
mümkün idi. Axı üç ay əvvəl sərhəd zolağı ilə bağlı camaat öz tələblərini irəli sürmüşdü. Fəqət heç kəs onlarla
görüşmək, izahat işi aparmaq və lazımi ölçü götürmək istəməmişdir.
Təkrar edirəm: Camaatı sakitləşdirmək üçün də imkanlar tükənməmişdi. İki-üç ay əvvəl Azərbaycan partiya
rəhbərliyinin möhkəmləndirilməsi məsələsi həll edilsə idi, vəziyyət gərginləşməz, ordu yeridilməsinə zərurət
yaranmazdı. Bütün vəziyyətlərdə hesab edirəm ki, məsələni siyasi cəhətdən tənzimləmək, xalqla mükaliməyə
girmək üçün əlverişli imkanlar olmuşdur. Lakin onlardan səmərəli istifadə edilməmişdir. Nəhayət, 19-dan 20-nə
keçən gecə sovet ordusunun, SSRİ DİN-in böyük kontingenti Bakı şəhərinə yeridilmişdir. Nəticəsi isə göz
qabağındadır. Bunun törətdiyi faciələr hamımıza məlumdur.
Belə qərar qəbul etmiş adamların hərəkətini siyasi qəbahət sayıram. Bəli, kobud siyasi səhv buraxılmışdır.
Onlar, sadəcə olaraq, respublikadakı əsl vəziyyəti qiymətləndirə bilməmiş, Azərbaycan xalqının psixologiyasını
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anlamamış, əhalinin müxtəlif təbəqələri ilə əlaqələri zəiflətmişlər. Onlar, görünür, bu işlərin belə ağır faciəyə
çevriləcəyini əvvəlcədən düşünməmişlər.
Bütün bunlar qabaqcadan nəzərə alınmalı və vaxtında vacib, zəruri tədbirlər qəbul edilməli idi. Ordu
yeridilmiş, günahsız adamlar həlak olmuşlar. Yeri gəlmişkən deyim ki, ölənlər arasında hərbi qulluqçuların
olması haqqında da məlumatlar daxil olur. Sual olunur: Ölkənin ali dövlət partiya rəhbərliyinin səhv qərarı
ucundan, olmayan qiyamı yatırtmaq adı ilə Azərbaycana göndərilmiş rus gənclərinin günahı nədir?
Azərbaycana kənardan böyük ordu kontingenti yeridilmişdir. Respublikada neçə ordu birləşməsinin olduğu
mənə yaxşı bəllidir. Azərbaycanda kifayət qədər - 4-cü ordu, Xəzər Hərbi Dəniz Donanması, desant
qoşunlarının diviziyası, Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunları, DİN-in daxili qoşun birləşmələri vardır. Oraya
əlavə qoşun yeritmək nəyə lazım idi? Əgər belə zərurət var idisə, orada yerləşən hərbi hissələrdən də istifadə
etmək olardı. Belə qərar qəbul edən Azərbaycan rəhbərliyi, hamıdan əvvəl isə bərk ayaqda Azərbaycanı qoyub
qaçmış Vəzirov, öz xalqı qarşısında məsuliyyət daşımalıdır. Ölkənin ali siyasi rəhbərliyinə yanlış məlumat
verənlər də məsuliyyət daşımalıdır.
Zənnimcə, ölkənin ali siyasi rəhbərliyinə vəziyyət barədə vaxtında kifayət qədər düzgün, dəqiq, obyektiv
informasiyalar çatdırılmamışdır. Rəhbərlik çaşqınlığa salındığından belə qərar qəbul etmişdir. Qırğın
törədənlərin hamısı layiqincə cəzalandırılmalıdır.
21 yanvar 1990-cı il, Moskva
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.16-18.
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"MƏN KİMSƏ, KİMİNLƏSƏ OLMAQ İSTƏMİRƏM..."
ANDREY KARAULOVA VƏ DEVİD REMNİKƏ MÜSAHİBƏSİ
(9 fevral 1990-cı il)
Heydər Əliyev: Məndə Sizinlə görüşmək tələbatı "Pravda" qəzetində "Əliyevçilik və yaxud "xoş
əyyamlar"ın xiffəti" adlı məqalədən sonra yarandı. MK-nın plenumunun açılışına bir gün qalmış belə bir məqalə
birdən-birə peyda olur. Müəyyən qədər gözləyirdim ki, mənə qarşı yeni zərbələr olacaqdır; tənqidi məqalələr,
Sizə məlum olduğu kimi, əvvəllər də çıxırdı. Amma uzun müddət belə hesab etmişəm ki, mənə bu məqalənin
səviyyəsinə enmək lazım deyil. Məni ölkədə, partiyada tanıyırlar, böyüdüyüm respublikada daha yaxşı
tanıyırlar, mənim barəmdə fikri bu məqalələrlə dəyişmək olmaz. Buna görə də reaksiya vermirdim. Doğrudur,
"Literaturnaya qazeta"dakı məqaləyə mən o zaman cavab verdim, qəzetin baş redaktoru Çakovski ilə, onun
müavini ilə (mən onları yaxşı tanıyıram) telefonla danışdım. Onlar mənim cavabımı dərc edəcəklərini vəd
verdilər. Və bunu etmədilər. Cavabın surətini mən Sov. İKP MK-ya, baş katib Qorbaçovun adına yolladım.
A. K.: O oxuyubmu?
Heydər Əliyev: Köməkçisi mənə dedi ki, ona məruzə edilib. Bu məktubda mən ondan xahiş etmişəm ki,
"Literaturnaya qazeta"da cavabın çap olunmasına köməklik etsin. Lakin Qorbaçov mənim xahişimi qulaqardına
vurdu. Belə çıxır ki, demokratiya və aşkarlıq bir tərəfə yönəlibdir. Mən özüm üçün nəticələr çıxardım və
susdum. Sonra 1989-cu ilin 24 aprelində Mərkəzi Komitənin növbəti plenumu ərəfəsində MK-nın bir çox
üzvlərinə və üzvlüyə namizədlərinə təklif olundu ki, onun tərkibini tərk etsinlər. Digər yoldaşlarla yanaşı, MKda mənə də belə təklif edildi. MK-da bütün təqaüdçüləri toplayıb dedilər ki, bəs, MK-da indi çoxlu sayda
təqaüdçü vardır. Sizin hamınız aktiv fəaliyyətlə məşğul olmursunuz, buna görə də belə bir fikir var ki, siz
çıxmanız barəsində bu gün bəyanat imzalayasınız. Bu, sürpriz idi.
Devid Remnik: Və siz də dediniz ki, hə, nə olar, gətirin?
Heydər Əliyev: Hamı demədi, amma bəziləri çıxış etdilər (Bilmirəm, bəlkə də, onlarla əvvəlcədən belə bir
söhbət aparılmışdı). Və onlar da dedilər ki, bəli, biz indi təqaüddəyik, biz getməliyik. Sizə gülməli gəlir? Biz
partiya intizamına çoxdan alışmışıq. Sonra bəyanat hazırlandı və biz kollektiv şəkildə onun altından imza atdıq.
Hər kəs yaxınlaşır və imzalayırdı.
D.R.: Bu, elə-belə, asan deyildi.
Heydər Əliyev: Bilmirəm, kimin qəlbində nə var idi, hər halda hamı imzaladı. Ertəsi gün plenum oldu, mən
çıxış edib dedim ki, bəyanatı imzalamışam və bunu şüurlu şəkildə etmişəm və axırda da əlavə etdim ki,
fəaliyyətim indi məruz qaldığım hücumlara layiq deyil. Sonra, noyabrda biz Sizinlə, Andrey Viktoroviç,
görüşdük və mən hesab edirdim ki, söhbətimizdə bütün suallara tam cavab verilmişdir. 1990-cı ilin 20 yanvarına
keçən gecə Azərbaycanda milli faciə baş verdi. Respublikaya iri qoşun heyəti yeridilmiş və bu, çoxsaylı
qurbanlarla müşayiət olunmuşdu. Bu, məni həyəcanlandırır və hiddətləndirirdi. Mən hadisələrin belə cərəyan
etməsinə xüsusilə ona görə hiddətlənmişdim ki, qoşunlardan istifadə etmək presedenti artıq Tbilisidə olmuşdu,
bu məsələ, xatırladığınız kimi, Xalq Deputatları Sovetinin birinci və ikinci qurultaylarında ciddi şəkildə
müzakirə mövzusu olmuşdu, komissiya yaradılmışdı, çoxlu səs-küy olmuşdu, qısası, mən belə hesab edirdim ki,
ölkənin ən yüksək siyasi rəhbərliyi, axır ki, ağıllanıbdır: ordunu daxili konfliktlərin həll edilməsinə cəlb etmək
olmaz. Bu illər ərzində Moskvada olarkən, mənim respublika ilə əlaqəm olmamışdı və Azərbaycanın daimi
nümayəndəliyi ilə münasibət saxlamırdım. Lakin yanvarın 20-də səhər "Barvixa" sanatoriyasında olarkən mənə
daimi nümayəndə zəng edib dedi ki, belə bir faciə baş veribdir və Moskvada yaşayan azərbaycanlılar adından
onlar Sov. İKP-yə kəskin etirazlarını bəyan ediblər. O, belə bir istəyini bildirirdi ki, mən də nümayəndəliyə
gəlim. Ertəsi gün, 21 yanvarda daimi nümayəndəliyin binası qarşısında böyük izdiham vardı. Mən saat on ikidə
oraya gəlib çıxdım, daimi nümayəndə yoldaş İbrahimov (mən onu çoxdan tanıyırdım) məni qarşıladı və dedi ki,
orada müxtəlif jurnalistlər üçün hər gün mətbuat konfransları keçirilir, indi onlar yenə toplaşıblar və mənim
iştirakımı gözləyirlər. Zal ağzınacan dolmuşdu, orada Qərb jurnalistləri də vardı. Daimi nümayəndə Bakıdakı
vəziyyətə dair məlumat verdi, baş verənləri pisləyən münasibətini bildirdi. Sonra sözü mənə verdi. Mən
qoşunların yeridilməsini qəti şəkildə pislədim, onu antikonstitusion, antidemokratik və qanunazidd adlandırdım
və dedim ki, belə bir addım ölkənin siyasi rəhbərliyinin və şəxsən Qorbaçovun kobud səhvidir.
D.R.: Siz həyatınızda ilk dəfə Qorbaçovla konfliktə getdiniz?
Heydər Əliyev: Belə kəskin məsələ üzrə bu, birinci dəfə idi. Bizim birgə iş prosesimizdə hər şey olmuşdu,
mən indi bütün olanları xatırlatmayacağam. Lakin belə bir qərara, artıq baş vermiş hadisəyə qarşı rəy
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bildirməyim ilk dəfə idi. Və budur, mənim bu çıxışım ölkə rəhbərlərinə məlum olur. Çıxış barəsində elə həmin
gün Qərb radiostansiyaları məlumat vermişdilər: mənim özüm eşitməmişəm, lakin çoxları bu haqda mənə
danışıbdır. Hə, deməli, mən siyasi rəhbərliyin qərarına qarşı çıxış etdim. Elə isə, indi görən nə olacaq. Mən ona
əsaslanırdım ki, indi bizdə demokratiyadır, aşkarlıqdır, fikir plüralizmidir və hər kəs əslində nə düşündüyünü
söyləyə bilər. Mən Andrey Dmitriyeviç Saxarovu xatırlayıram. İndi yalnız ona görə onu qəhrəman səviyyəsinə
qaldırıblar ki, o, qoşunların Əfqanıstana yeridilməsinin əleyhinə çıxış etmişdi; onu təqib etmişdilər,
mükafatlardan məhrum etmişdilər...
A. K.: Daimi nümayəndəlikdə özünüzü Saxarov hesab edirdiniz?
Heydər Əliyev: Mən düşünürəm ki, Saxarov vaxtilə cəsarət nümayiş etdirmişdi. Axı o zaman belə bir şey
ümumiyyətlə dözülməz idi, onda bizdə, açıq desək, heç plüralizmin izi-tozu da yox idi.
D.R.: Heydər Əliyeviç, zəhmət olmasa, izah edin, niyə Sovet İttifaqında partiya rəhbərləri "konservator"
sözündən belə qorxurlar? Ayrı-ayrı ölkələrdə bütöv konservator partiyaları var və heç veclərinə də deyil. Bizdə
isə bu sanki "xalq düşməni"dir. Axı aydındır ki, daima "nəhəng antisosialist təmayüllü güclər"dən, "başlıca
təhlükə"dən, "sosializmə təhdid"lərdən danışan, Almaniyanın birləşməsinə qarşı çıxan Yeqor Kuzmiç
konservatordur. Amma Allah özü bizi bunun xətasından qorusun.
Heydər Əliyev: İndiki rəhbərlər yanılırlar, mən heç vaxt konservator olmamışam; Azərbaycan KP MK-nın
birinci katibi işləyərkən (o zaman ölkədə demokratiya və aşkarlıq hələ yox idi), mən ictimai rəyin öyrənilməsi
ilə ciddi məşğul olurdum. Azərbaycan KP MK-nın nəzdində ictimai rəyin öyrənilməsi mərkəzinin yaradılması
nadir hadisə idi. Mən insanlarla tez-tez söhbət edirdim ki, onların həqiqi əhvali-ruhiyyəsini öyrənim.
Demokratiyadan çəkinmirdim, həm də ona görə ki, təbiətim etibarilə, mənşəyim etibarilə mən konservator
deyiləm. Amma onlar... başa düşmürlər. Və ümumiyyətlə, indiki halda mənim üçün kimin konservator
olduğunu, kimin olmadığını söyləmək çətindir. Hə, indi Siyasi Büroda olan insanlar, məgər o zaman bizimlə
Siyasi Büroda bir yerdə deyildilər? Qorbaçov da orada idi. O, hələ mən Siyasi Büroya üzv olmazdan əvvəl,
orada, Moskvada deyildi? Başqaları olsun, yeri gəlmişkən, onlar da Siyasi Büronun tərkibində idilər. Onlar,
necə, dəyişib, ayrı cür oldular? Onda bəs digərləri nə üçün olmasın? Fevralın 4-də axşam, məqalə çıxdıqdan
sonra Sov. İKP MK-ya və "Pravda" qəzetinin redaksiyasına teleqram yolladım. Teleqramı göstərə də bilərəm.
Budur, buyurun, oxuyun: "Pravda"da "Əliyevçilik və yaxud "xoş əyyamlar"ın xiffəti" məqaləsinin çap olunması
ilə əlaqədar dərindən hiddətlənmişəm, çünki o, böhtan və fitnəkar səciyyəlidir. Xahiş edirəm, təkziblə çıxış
etmək üçün mənə imkan yaratmaq qəzet redaksiyasına tapşırılsın. Heydər Əliyeviç Əliyev". Amma heç bir
reaksiya olmadı. İndi isə, sonra nələr olduğu barədə. Bakıda bu məqaləni oxuyurlar. Hamı hiddətlənir. Bütün
xalq hiddətlənir. Adamlar müəllifi axtarıb tapırlar. O isə deyir ki, bu məqalədən mənim xəbərim yoxdur, bu,
böhtan və yalandır. Belə-belə işlər. Müəllif də (onun familiyası Əfəndiyevdir, tibb elmləri doktorudur)
"Pravda"ya, Sov. İKP MK-ya, Azərbaycanda müxtəlif instansiyalara və nəhayət, Moskvaya, mənim evimə
teleqramlar göndərir: "Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, "Pravda" qəzetində 4 fevral 1990-cı il tarixdə dərc
edilmiş "Əliyevçilik və yaxud "xoş əyyamlar"m xiffəti" adlı məqalə uydurma və böhtandan ibarətdir, onu mən
yazmamışam. Bundan sonrakı fitnəkarlıqdan və ailəmin taleyindən narahatam. Bir həkim kimi məni həmişə
respublikamızdakı səhiyyə məsələləri narahat etmişdir. Tibb elmləri doktoru V. Əfəndiyev". Və nəhayət, bu gün
səhər mənə məlumat verdilər ki, "Bakinski raboçi" və "Kommunist" (bunlar MK- nın orqanlarıdır) qəzetlərində
Əfəndiyevin təkzibi dərc olunubdur. Bax, mənimlə belə rəftar etdilər.
İndi isə məqalə haqqında. Orada məni yenidənqurmaya qarşı çıxan klan yaratmaqda günahlandırırlar.
Zəhmət olmasa, deyin, hansı klan? Belə bir şey yoxdur. Bu, ümumi sözlərdir. Birincisi, heç bir yerdə
yazılmayıb ki, klan yaratmağa görə kimsə günahlandırılmalıdır. İkincisi isə, belə klan yoxdur. Bu, qurmadır.
Kimlərdən ibarətdir bu klan, buyurun, deyin. Budur, yazırlar ki, Naxçıvanda insanlar nümayişə Əliyevin
portretlərini aparırmışlar. Mən ümumiyyətlə bilmirəm ki, onlarda mənim portretlərim haradandır? Mən Siyasi
Büronun üzvü olanda bu, mümkün idi. Çünki Siyasi Büro üzvlərinin portretləri Moskvada çap olunurdu və
ölkənin hər yerinə göndərilirdi. Deməli, o vaxtdan qalıbmış. Amma bu, şəxsiyyətə pərəstiş deyil. Mən onların
yerlisiyəm, orada doğulub boya-başa çatmışam. Mən bu kiçik diyardan çıxmışam və necə deyərlər, yüksək
siyasi vəzifələrə qalxmışam. "Pravda" yazır ki, onlar "Əliyevi bizə qaytarın!" şüarını qışqırırmışlar. Niyə
qışqırırmışlar - bunu onlardan soruşmaq lazımdır. Mənim bəs günahım nədir? Deməli, ortada heç nə yoxdur,
sonrasını oxuyuram. "Azərbaycan çoxmillətli respublikadır, lakin Əliyevin çarlığı illərində..." (Baxın, necə
təhqiramiz ifadələrdir, insanlıq etikası çatışmırsa, heç olmasa, adicə jurnalist etikası olsun) guya rəhbər
vəzifələrdə bir nəfər də olsun "nə talış, nə ləzgi, nə kürd, nə tat" olubdur. Bu, elə bir sərsəmlikdir ki, mən hətta
nə deyəcəyimi bilmirəm. Onların hamısı rəhbər işdə olmuşdu. Götürün Ali Sovetin tərkibini, orada talış da
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vardı, ləzgi də, kürd də, tat da. Sizə bəlli olsun deyə, söyləməliyəm ki, Azərbaycanda bu xalqlar əhalinin çox
kiçicik bir hissəsini təşkil edirlər, deyək ki, talışlar özlərini millət də saymırlar. "Belə bir siyasəti həyata
keçirərkən, Əliyev çox qabağı görürmüş: özü Azərbaycanda olmasa da, onun qohumluq və yerlilik bağları ilə
möhkəm birləşmiş genişşəbəkəli klanı qalacaqdır". Bu, yenə də böhtandır, çünki heç zaman fikirləşmirdim ki,
mən Azərbaycanda olmayacağam, ağlıma gəlməzdi ki, mən onu tərk edəcəyəm. Sonra nələr olur? Elə həmin,
"Pravda"da Azərbaycanı parçalamağa cəhd edilir. Budur, deməli, bir var naxçıvanlılar, bir də yerdə qalanlar. Və
bütün bunlar çox mürəkkəb bir dövrdə - xalqımızın birləşdiyi və suverenliyinə olan təzyiqlərə qarşı çıxış etdiyi
bir dövrdə yazılır. Onu isə, görürsünüzmü, regionlar üzrə parçalamaq istəyirlər. Bəlkə, bu, bir siyasətdir? Hər
şey buna yönəlibdir? Bilmirəm. Sadəcə, mən bilmirəm. Lakin mənə yaxşı aydındır ki, heç bir tibb elmləri
doktorunun özü bir məqalə üçün bu qədər materialı toplaya bilməz. Mən hesab edirəm ki, bu məqaləni təkcə
"Pravda"nın redaksiyası quraşdırmayıb, burada yuxarıdakı qüvvələr də iştirak edibdir. Mənim üçün bu, aydındır.
A. K.: Ölkə rəhbərlərindən biri olarkən Sizin Siyasi Büroda şəxsi düşmənləriniz vardımı?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, mənim üçün düşmənlərimin olub-olmamasını söyləmək çətindir. Çünki Siyasi
Büroda elə adamlar var ki, sadəcə olaraq sifətlərini örtülü saxlayırlar. Mən Moskvada işləyəndə, hər kəslə, o
cümlədən Qorbaçovla münasibətlərim normal idi. Lakin son zamanlar özümə qarşı qərəzli münasibət olduğunu
artıq hiss edirdim. Axırda mən təqaüdə çıxdım. Respublikanı tərk etməyimdən artıq səkkiz il keçir, axı məni
rahat buraxa bilərdilər. Amma, görürsünüz də, nələr olur. Rahat qoymurlar.
A. K.: Siyasi Büro Qorbaçovu baş katib seçərkən, Siz yenidənqurma olacağını düşünürdünüzmü?
Heydər Əliyev: Heç kəs bilmirdi.
A. K.: Belə hesab olunurdu ki, Çernenkonun siyasəti davam etdiriləcəkdir.
Heydər Əliyev: Başa düşürsünüz məsələ nədədir, bu... çox mürəkkəb məsələdir, gəlin, başqa şeylərdən
danışaq.
A. K.: Qorbaçov Baş katib olanda, siz ümid edirdiniz ki, o, islahatçı olacaqdır?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, heç kəs hesab etmirdi ki, o, islahatçı olacaq. Qorbaçov hamıdan cavan idi, o,
partiyada ikinci adam idi, hakimiyyət, necə deyərlər, artıq onun əlində idi. Ölümündən əvvəl Çernenko üç-dörd
ay ağır xəstə idi, xəstəxanada yatırdı, biz onunla heç bir əlaqə saxlaya bilmirdik, sağlamlığının vəziyyəti bizə
məlum deyildi, heç bir bülleten yox idi...
D.R.: Heç nə məlum deyildi?
Heydər Əliyev: Heç nə.
D.R.: Bu dövlət sirri idi?
Heydər Əliyev: Mən bilmirəm... amma mənə heç nə məlum deyildi. Siyasi Büronun üzvlərindən bir
qrupuna, ola bilsin ki, o, məlum idi, tutaq ki, elə həmin Qorbaçova və yaxud Tixonova, bəlkə də - Qromıkoya
məlum idi, mən isə bilmirdim. Çernenkonun ölümündən sonra bizim hamımızı Kremldə bir yerə toplayıb
dedilər ki, Çernenko vəfat edib və hamı razılaşdı ki, Qorbaçov olmalıdır. Mən ikinci çıxış etdim. Siyasi Büroda
hakimiyyət uğrunda heç bir mübarizə olmayıbdır.
D.R.: Bəs Liqaçovun XIX partiya konfransındakı...
Heydər Əliyev: O, düzgün demədi. O, bunu haradan götürüb, mən bilmirəm. Liqaçov onda Siyasi Büronun
üzvü deyildi, onu Qorbaçov oraya 1985-ci ilin aprelində gətirmişdi: bunu sadəcə unudublar. Hə, deməli, biz
yekdilliklə səs verdik. MK-nın plenumunda da yekdillik oldu. Heç bir opponent olmamışdı, bütün bunlar
uydurmadır. Təəccüblüdür? Mənim Qorbaçov haqqında fikrim çox yaxşı idi və təmiz qəlblə, açıq-aşkar, heç
tərəddüd etmədən onun namizədliyini dəstəkləmişəm.
A. K.: Siz qorxmurdunuz ki, onun kursu həddən artıq liberal ola bilər?
Heydər Əliyev: Mən ona inanırdım. Mən inanırdım ki, o, partiyamızın layiqli rəhbəri olacaqdır. Mən
inanırdım. Buna görə də ona səs vermişdim.
D. R.: Siyasi xadim istefaya gedəndə həmişə qəzetlərimizdə yazırlar ki, o, "səhhəti ilə əlaqədar" təqaüdə
çıxarılmağını xahiş etmişdir. Lütfən, Sizin istefanızın əsl səbəbləri...
Heydər Əliyev: Əsl səbəbləri mənim səhhətimlə bağlı deyildi, hərçənd ki, mən həqiqətən xəstəlik
keçirmişdim. Səbəbi ondadır ki, fəaliyyətimin son dövründə Qorbaçov tərəfindən mənə qarşı qərəzli münasibət
hiss edirdim. Bu, özünü çox şeydə göstərirdi. Mən vicdanla çalışırdım, heç bir qüsurum yox idi, Qorbaçov isə
subyektivliyin qarşısında duruş gətirə bilmədi, vəssalam.
A. K.: Bu, nə deməkdir?
Heydər Əliyev: O, olduğu kimi qala bilmədi.
D. R.: Bəs Sizin gedişiniz necə oldu? Yəqin uzun çəkən söhbətlər, səsvermə-filan...
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Heydər Əliyev: Heç bir söhbət-filan olmadı, səsvermə də olmadı: sadəcə, Qorbaçov məni kabinetinə çağırdı
(orada daha iki adam vardı) və dedi: "Sən getməlisən", mən cavab verdim: "Əgər Baş katib istəmirsə ki, mən
işləyim, mən gedərəm" .
D.R.: Siz təəccübləndinizmi?
Heydər Əliyev: Mən çox təəccüblənmişdim. O, səbəbləri demədi, amma mən artıq hər şeyi hiss edirdim.
Mən xəstə olanda Rıjkovdan başqa heç kim mənə baş çəkməmişdi. Bu da bir münasibətdir.
D.R.: Bu, qəribədir, deyilmi, biz axı əvvəlki kimi heç nə bilmirik. Biz hətta bilmirik ki, niyə Şevardnadze
Mavzoleyin tribunasında, bax, burada durur, Liqaçov isə orada...
Heydər Əliyev: Kimin harada durmasını Qorbaçov müəyyənləşdirir. Əyləşmələrini də. Onun adamları
sxemləri tərtib edirlər, hər şey əvvəldən yazılır: sənin yerin buradır, səninki ora və s. Budur, Sizin üçün aydınlıq
gətirim. Bəs Tbilisi məsələsi ilə bağlı MK-nın plenumundakı mübahisə sizi təəccübləndirmədi? Bunu necə başa
düşək? Zəhmət olmasa, deyin. Xalq Deputatlarının birinci qurultayında Qorbaçov bəyan etdi ki, o, heç nə
bilmirmiş. Və birdən Liqaçov çıxış edir və deyir: "Aprelin 7-də Siyasi Büronun bütün heyəti iştirak edirdi və biz
Tbilisi məsələsi üzrə yekdilliklə qərar qəbul etdik". Hə, lütfən, deyin görüm, kimə inanaq? Kimə? Və yaxud,
gəlin "Pravda"ya qayıdaq. Budur, Brejnevlə mənim fotoşəkilim. Bu belə yozulur: Əliyev Brejnevə nə qədər də
yaxın imiş. Mən isə deyirəm: indiki Siyasi Büro üzvlərinin hər birində, o cümlədən Qorbaçovda da belə
fotoşəkillər vardır. Nə qədər desən. Hamı unudub ki, Qorbaçov da Brejnevin kitabları haqqında danışırdı,
deyirdi ki, "Kiçik torpaq" dahiyanə kitabdır. İndi belə sual yaranır: niyə Brejnev mənə yaxın idi, başqalarına
yox? Mən isə Sizə bəyan edirəm ki, mənim Brejnevlə heç bir yaxın münasibətlərim olmayıb, lakin Sov. İKP
MK-nın baş katibi kimi, dövlət başçısı kimi Brejnevə hamımız tərəfindən hörmət və ehtiram bəslənilirdi. Həmin
dövrdə Siz elə bir partiya xadimi (o cümlədən də Əliyev) tapa bilməzsiniz ki, o, Brejnevi tərifləməmiş olsun.
Mən də onu tərifləyirdim. İndi özünü "yenidənqurmaçı" adlandıranlar heç də məndən az tərifləməyiblər. Bax
belə. Tərifləyiblər. Qorbaçov Brejnevin dövründə onun dediklərinin hamısını yerinə yetiribdir. Bizim aramızda
fərq olmayıb. Heç nə, o, nəyisə başqa cür edirdi, nədir? Bizim aramızda heç bir fikir ayrılığı olmayıb. Qorbaçov
da bizim kimi Brejnevin qarşısında diz çökürdü. Bakıdakı qonaq evinə görə indi mənim üstümə tökülüşüblər,
televizorla bütün ölkəyə göstərirlər. Kislovodsk, Mineralnıye Vodı, Jeleznovodskda ölkə rəhbərliyi üçün
tikilmiş nə qədər desən, iri evlər vardır.
D.R.: Onları o tikib?
Heydər Əliyev: Mən bilmirəm ki, onları kim tikib, lakin o, diyarın rəhbəri idi. Axı Bakıda da mənim özüm
tikməmişdim, amma mənim adımla bağlayırlar: ona görə ki, onda mən Azərbaycan KP MK-ya başçılıq edirdim.
Həm də ki, Brejnevi, yeri gəlmişkən, əlçatmaz insan səviyyəsinə Azərbaycandakı Əliyev deyil, Siyasi Büro
qaldırmışdı. Brejnevin 75 illiyi ilə əlaqədar sənədləri yada salın: "Pravda"da bütöv bir zolaq Sov. İKP MK-nın,
SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və SSRİ Nazirlər Sovetinin təbrikidir. Bu sənədi kim hazırlamışdı? Sov. İKP
MK! Onu kim qəbul etmişdi? Siyasi Büro üzvləri, o cümlədən Qorbaçov. Budur, deyirlər, Bakıda Brejnevə həsr
olunmuş albomlar nəşr olunub. Bəs Moskvada nə edirdilər? Brejnevə həsr olunmuş bu qalınlıqda albomu (onu
hətta əldə saxlamaq olmurdu) Moskvadan MK-nın bütün üzvlərinə göndərmişdilər. Bəs onun tərcümeyi-halı,
kitabları - hamısı Siyasi Büronun, Sov. İKP MK-nın qərarı ilə nəşr olunurdu. Orada kimlər əyləşirdi? Mən onda
oralarda deyildim. Buna görə də, başa düşürsünüzmü, tutaq ki, mən Brejnevə yaxın olmuşam, o və yaxud elə
həmin Şevardnadze yaxın olmayıblar - bu ki, ağılsızlıqdır. Təkrar edirəm: mən də hamı kimi hesab edirdim ki,
Brejnev böyük insandır, o, düzgün xətt yeridir. Onun xəttini izləmək lazımdır. Və deməliyəm ki, bu xətti tək
Brejnev yeritmirdi, son zamanlar o, xəstə idi, bu xətti başqaları, o zaman Siyasi Büroda olanlar yeridirdilər. O
isə, bəlkə də, yalnız imza edirdi, əsasən...
A.K.: Və gündə üç saat işləyirdi...
Heydər Əliyev: Mən o zaman yox idim, onun nə qədər işlədiyini bilmirəm. Bizim üçün bunu soruşmaq
yersiz olardı, bu məsələyə Qorbaçov daha yaxşı bələddir, Siz bunu ondan soruşun.
A. K.: İlk görüşümüz zamanı belə bir sual verməyə razılaşmadınız ki, siz Qorbaçovun siyasəti barəsində nə
düşünürsünüz?
Heydər Əliyev: Əgər indi onun bütün siyasətindən bəhs etsək, bu, çox vaxt aparar, biz gərək onda Sizinlə bu
sual barəsində bir neçə saat söhbət edək. Yaxşısı budur ki, mənə yaxın problemlər üzərində dayanaq. Məsələn,
indi ölkədə millətlərarası münasibətlər çox mürəkkəbləşibdir. Qorbaçov və başqaları hər şeyi keçmişin üzərinə,
Stalinin, durğunluq dövrünün üzərinə atmaq istəyirlər. Lakin kimsə demir ki, bəs son iki-üç ildə hansı səhvlər
buraxılıbdır. Hərçənd aydındır ki, millətlərarası konfliktlərin hamısını yalnız keçmişlə bağlamaq obyektiv və
düzgün olmazdı. Stalinin dövründə və sonralar, əlbəttə ki, səhvlər olmuşdur. Lakin müəyyənləşdirmək istəsək
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ki, onlar haçan və nə qədər olubdur, elə isə son illərdə daha çoxdur. Misal üçün, Qazaxıstan KP MK-nın birinci
katibliyinə qazaxın deyil, rus Kolbinin seçilməsi ilə əlaqədar Alma-Atadakı nümayişi götürək. Moskvada bütün
bunlar millətçilik əhval-ruhiyyəsinin təzahürü kimi səciyyələndirildi. Lakin sonralar məsələni yoluna qoymaq
lazım gəlir, Kolbini geri çağırır, onun yerinə Nazarbayevi qoyurlar. O zaman o, yeri gəlmişkən, Qazaxıstan
Nazirlər Sovetinin sədri işləyirdi. Soruşula bilər: niyə, Nazarbayevi dərhal təyin etmək olmazdı, Kolbin nə üçün
gəlmişdi? Qazaxıstan Kommunist Partiyası ilə heç məsləhətləşmə də olmamışdı. Və yaxud götürək elə həmin
Azərbaycanı. Dağlıq Qarabağda vəziyyətin mürəkkəbləşməsindən sonra Sov. İKP MK qərar qəbul etdi ki,
Azərbaycanvə Ermənistanın rəhbərləri - Bağırov və Dəmirçiyan eyni zamanda azad edilsin. Onda Vəzirovu
təyin etdilər, indi də Azərbaycan KP MK onu partiyadan xaric edir, xalq isə onun mühakimə olunmasını istəyir.
O, on iki il respublikadan kənarda işləmişdi, respublikanın həyatına bələd deyildi. Və ümumiyyətlə,
Azərbaycanda çox həvəssiz (mən bunu yaxşı bilirəm) işləyirdi. Nə Büro üzvləri ilə, nə də kiminləsə
məsləhətləşməyiblər; Liqaçov onu Bakıya axşamdan keçmiş gətirir, səhər isə plenumu toplayıb, Vəzirovu
birinci katib seçirlər. Bu, sadəcə kadr işində buraxılmış səhvlər deyil, bu, milli xüsusiyyəti dərk etməməkdir.
Budur, Pribaltikada indi elə hadisələr baş verir ki...
A. K.: Siz Litvanın İttifaqdan çıxmaq haqqını qəbul edirsinizmi?
Heydər Əliyev: Burada da ziddiyyət vardır. Əgər bizim konstitusiyamızda müttəfiq respublikaya ayrılmaq
da daxil olmaqla öz müqəddəratını təyin etmək hüququ verilmişsə, qoy onda respublika istədiyi kimi hərəkət
etsin. Əgər bizim partiyamızda sözdə bəyan edildiyi kimi demokratiya vardırsa, Litva KP MK sərbəst olmaq
istəyirsə, onda qoy sərbəst də olsun. Nə üçün, soruşula bilər, biz maneələr qoymalıyıq?
D.R.: Siz Büro üzvü olarkən, belə düşünmürdünüz, doğru deyilmi?
Heydər Əliyev: Mən həmişə demokratiyanın tərəfdarı olmuşam. Lakin hər şeyi də demək olmur, Siz də
məni başa düşün. Qorbaçov həmişə bir-birinə zidd hərəkətlər edir. MK plenumunda fevralın 5-də etdiyi
məruzəsində o, yenidən, kifayət qədər uzun müddət (hərçənd ki, məruzə çox da böyük deyildi) ərzində DQMVdəki vəziyyətdən danışdı. Yenə də aydın bir şey söyləmədi, bircə onu dedi ki, indi ona, sən demə, aydın olub ki,
DQMV-nə dair məsələni Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etmək lazımdır. Bəs niyə bu, iki il
əvvəl deyilmirdi? Deməli, o zaman digər orta mövqeni tuturdu: nə bizimdi, nə sizin, gedin didişin, kim kimə
güc gəlsə - məgər belə olarmı? Əgər bu federasiya, ittifaq dövlətidirsə - deməli, ittifaq dövləti öz fikrini dərhal
ifadə etməlidir. Bu da milli siyasətdə daha bir səhv. Amma unutmaq olmaz ki, yenidənqurmaya kimi
Zaqafqaziyada ermənilər və azərbaycanlılar arasında heç bir problem olmayıb. Azərbaycan KP MK-nın birinci
katibi vəzifəsində işlədiyim son on dörd il ərzində mən hər il, bəzən dəfələrlə Dağlıq Qarabağda olurdum. Bu
muxtar vilayətdən heçbir şəxs mənim qarşımda DQMV-nin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılması və
Ermənistana verilməsinə dair məsələ qoymamışdı. Heç kim, başa düşürsünüzmü, heç kim! Ermənistanda bəzən
milliyyətçi əhvali-ruhiyyəyə rast gəlmək olardı, kimsə belə planlar qururdu, amma onlar DQMV əhalisi
tərəfindən dəstəklənmirdi.
D.R.: Heydər Əliyeviç, Siz dediklərinizə, həqiqətən, inanırsınız? Yəqin ki, insanlar sadəcə qorxurdular və
buna görə də Sizinlə səmimi deyildilər. Bu ki, aydındır... və yaxud, deyil?
Heydər Əliyev: Lakin mən, misal üçün, bilirəm ki, Azərbaycanda belə bir nöqteyi-nəzərə qarşı hakimiyyət
tərəfindən heç bir fəaliyyət olmayıb. Amma qayda-qanun olub.
D.R.: Nə qayda-qanun?
Heydər Əliyev: Normal. Çox normal. İnsanlar dost kimi, mehribancasına yaşayırdılar. Nə qədər qarışıq
nikahlılar vardı..:
A. K.: Stalinin dövründə də qayda-qanun vardı. Bu, məgər yaxşıdırmı?
Heydər Əliyev: Mən indi Stalin dövrünün təhlilini vermək istəmirəm. Kifayətdir. Hə, yaxşı: indi baş
verənlər necə, normaldırmı? İnsanlar bir-birini öldürür, bu, belə də olmalıdır? Ya möhkəm qayda-qanun
olmalıdır, ya da əgər azadlıq vermisənsə, onda qoy kim nə istəyir, onu da etsin. Lakin onda artıq qoşun
yeritməyə ehtiyac yoxdur. Elə isə insanları məhdudlaşdırmaq nəyə lazımdır? Burada hələ də böhtan yağdırılır.
Məni onda günahlandırırlar ki, mənim həyat yoldaşım əvvəlcə elmlər doktoru olmuş, sonra isə akademik oldu.
Onun əsərləri nəşr olunurdu. Mən Sizdən soruşuram: nə üçün Baş katibin köməkçisi, bütün həyatı boyu MK
aparatında işləmiş və heç zaman elmi işlə məşğul olmamış Şaxnazarov SSRİ EA müxbir üzvü seçilir? O, kitab
yazmaq üçün vaxtı haradan tapır? O, hələ kitablar da nəşr etdirir. Və ya, məsələn, "Sovetskaya kultura"nın
redaktoru Belyayevi götürək. Bu gün mən onun plenumdakı çıxışını oxudum. O deyir ki, "bizim hamımızı"
"Əliyevçilik və yaxud "xoş əyyamlar"ın xiffəti" məqaləsi sarsıdıb. Mən isə Belyayevi yaxşı tanıyıram, o, iyirmi
il MK-nın aparatında işləmiş və dəfələrlə Azərbaycana gəlmiş, bizim tədbirlərimizdə iştirak etmişdir. Gör nə
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qədər fotoşəkil var: o, durub məni alqışlayır. O necə, Azərbaycandakı vəziyyəti bilmirdi? Sov.İKP MK-nın
mədəniyyət şöbəsinin müdir müavini işləyən vəSSRİ Yazıçılar İttifaqına kuratorluq edən Belyayev bəs o zaman
Brejnevin "Xam torpaq" əsərini vəsf edəndə niyə sarsılmırdı? Səmimiyyət yoxdur, vicdan yoxdur! Bəs nə üçün
"Pravda" qəzetinin redaktoru Frolov Sov. İKP MK-nın Baş katibinin köməkçisi işləyə-işləyə akademik seçilə
bilər, mənim həyat yoldaşım və qardaşımın elmi dərəcəsi ola bilməz? Halbuki, onlar həyatı boyu elmi tədqiqat
institutlarında çalışmışlar!
Kim kimə irad tuta bilər? Frolov axı köməkçi işləyə-işləyə akademik olub. Mən, məsələn, hesab edirəm ki,
onun bu elmi dərəcəni qəbul etməyə mənəvi haqqı yox idi, çünki o, elmi işlə məşğul olmayıbdır. Hesab edirəm
ki, demokratiya da olmalıdır, öz fikrini sərbəst şəkildə ifadə etmək üçün şərait olmalıdır, lakin bununla belə,
qayda-qanun da olmalıdır. Çox yaxşıdır ki, MK-nın plenumunda bizim Polşadakı səfirimiz Brovikov bu haqda
danışıb. O, özünü prinsipial kommunist kimi göstərdi. Bəlkə də, bizim xoşumuza gəlmir, lakin bizdə belə olur
ki, əgər kimsə Sovet İttifaqının kapitalizmə keçməsi tələbi ilə çıxış edirsə, o, reformatordur və yaxşı adamdır.
Kimsə ölkədə mövcud strukturu, prinsipləri, sosializmi müdafiə edirsə, o, konservatordur. Belə alınır?
D.R.: Siz düşünürsünüz ki, reformator olan Qorbaçov kapitalizmə keçmək istəyir?
Heydər Əliyev: Məsələ də ondadır ki, bu, açıq-aşkar deyilməlidir. O deyir: "Biz sosializmin yeniləşməsi
tərəfdarıyıq, amma kapitalizmin əleyhinəyik". Sosializmin yeniləşməsi, zəhmət olmasa deyin, nədir axı? Sosialdemokratiya? O artıq sosializm deyil. İnsanların, anlayırsınızmı, başı dumanlıdır, insanlar indi bilmirlər ki, bu
yeniləşən sosializm nədir. Əvvəllər bilirdilər. Əgər biz hesab ediriksə, bizə xüsusi mülkiyyətə keçmək lazımdır,
onda kapitalizm prinsiplərini tətbiq etmək və bunu açıq-aşkar demək lazımdır...
A. K.: Əgər əvvəlki kimi Siyasi Büronun üzvü olsaydınız, Siz kiminlə olardınız?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən heç kimlə olmaq istəmirəm, mən özüm-özümlə olmaq istəyirəm. Mən
özüm olmaq istəyirəm. Heç kimlə olmaq istəmirəm, kifayətdir... Mən onsuz da öz həyatımı
mürəkkəbləşdirmişəm, itirə biləcəyim bir şey yoxdur. Amma Sizinlə söhbətimdə, öz aramızdır, mən heç nəyi
uydurmadım...
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.41-53.
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DAHA SUSA BİLMƏZDİM
(26 iyul 1990-cı il)
Xüsusi müxbirimizin iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, Azərbaycan KP MK-nın keçmiş birinci katibi,
Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun keçmiş üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin keçmiş birinci müavini Heydər
Əlirza oğlu Əliyevlə müsahibəsi
Heydər Əliyev bir neçə gündür ki, doğma vətəni Naxçıvan torpağındadır. O, Naxçıvan şəhər zəhmətkeşləri
ilə görüşmüş, rayon və kəndlərdə olmuş, adamlarla söhbət etmiş, onları maraqlandıran suallara cavab vermişdir.
Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlməsini eşidən oxucular tez-tez redaksiyamıza zəng vurur, onun səhhəti, işi,
fəaliyyəti ilə maraqlanırlar. Oxucuların arzusunu nəzərə alaraq xüsusi müxbirimiz Heydər Əliyevlə görüşüb
söhbət etmişdir.
Söhbətə başlamazdan əvvəl bildirmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev doğma Naxçıvan torpağında bacısının
mənzilində yaşayır. Gözəl, səliqəli həyətdə Heydər Əliyevlə görüşə onun dostları, qohumları, pətəstişkarları
gəlirdilər. O, bizimlə çox səmimi və mehriban görüşdü. Onu da deyim ki, gəldiyi günə nisbətən özünü daha
gümrah hiss edir. Çöhrəsində bir nikbinlik, xoş əhvali-ruhiyyə var. Sadə yarımqol köynək geymişdi. Naxçıvanla
bağlı əhvalatları şirin yumorla söyləyir. O danışdıqca bu böyük insanın dərin, möhkəm hafizəsinə həsəd
aparmalı olursan. Özümü təqdim etdim, yarızarafat, yarıgerçək dedi: Bir şərtlə müsahibə verərəm ki, olduğu
kimi dərc edəsiniz. Mən razılaşdım. Bir qədər söhbət etdikdən sonra günün ikinci yastısında görüşməyi
məsləhət bildi. Həmin vaxt gəldim. Litvada çıxan "Respublika" qəzetinin müxbiri Ritas Siyatalis də burada idi.
O, Heydər Əliyevin gəlməsini eşidib onunla müsahibə aparmağı qərara almışdı. Belə şərtləşdik ki, lazım gəlsə
bir-bitimizin suallarından istifadə edək.
- Yoldaş Əliyev, hər şeydən əvvəl icazə verin qəzelimizin minlərlə oxucusu adından Sizi salamlayım və Sizə
möhkəm cansağlığı arzulayım.
- Çox sağ olun!
- Siyasi Bürodan çıxdıqdan sonra Sizin həyalınız neçə keçir?
- - Nə deyə bilərəm, təxminən üç il əvvəl mən Siyasi Büronu tərk etmişəm. Əsas səbəb xəstəliyim olub.
İnfarkt keçirdim. Həkimlər fəal həyat tərzindən əl çəkməyi məsləhət gördülər. Artıq üç ildir ki, siyasi həyatdan
kənardayam. Lakin 1989-cu ilin aprelinədək Sov. İKP Mərkəzi Komitəsinin üzvü, həmçinin SSRİ və bu ilin
ortalatınadək RSFSR Ali Sovetlərinin deputatı olmuşam. Amma fəaliyyət göstərməmişəm. Bununla bərabər
mən bir sıra qüvvələrin, xüsusilə bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin ədalətsizliyini, özümə qarşı
qərəzkarlığını üzərimdə hiss etmişəm. Mənə elə gəlir ki, bu işdə müəyyən dərəcədə partiya orqanlarının müvafiq
dairələrinin əli vardır. Azərbaycanda bu, şübhəsiz belə idi. Lakin Moskvada da bu cür "hücumlar" təşkil
olunurdu. Cəmi il yatım Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi işləyən və fəaliyyəti biabırçı uğursuzluqla başa
çatan Ə. Vəzirov bu işin şübhəsiz, təşkilatçısı idi. O, mənim haqqımda istər respublika, istərsə də Moskva
mətbuatında böhtanlı məqalələr çap olunmasını təşkil edirdi. Mən dözməyə çalışırdım. Əlbəttə, bir insan kimi
qəlbim inciyirdi, axı, özümə qarşı belə münasibətlər haqsız idi. Buna görə də 1989-cu ilin aprelində təəccüblü
bir hadisə - Mərkəzi Komitənin 110 üzvünün və üzvlüyə namizədinin öz arzusu ilə Mərkəzi Komitədən çıxdığı
bir zamanda, axırıncı imkan olduğunu nəzər ə alıb MK-nın plenumunda çıxış etdim və dedim ki, mənə qarşı
böhtançılıq kampaniyası təşkil edilibdir. Bu başdan-ayağa haqsızlıqdır. Mən belə hesab edirəm ki, ləyaqətlə
işləmişəm. Əlbəttə, səhv və nöqsanım da olub. Bunsuz mümkün deyil. Lakin mənim ünvanıma deyilən
böhtanlar heç bir həqiqətlə uyuşmur. Bu dediklərim uzun müddət üzvü olduğum Siyasi Büronun üzvlərinə və
çiyin-çiynə işlədiyim yoldaşlara təsir etmədi. Onlar dediklərimə əhəmiyyət vermədilər.
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Sonra mənə bir sıra müxbirlər müraciət etdilər. Mən xeyli müddət müsahibə vermədim. Keçən ilin noyabr
ayında "Teatralnaya jizn" jurnalının müxbiri Andrey Karaulov mənə müraciət etdi. Mən ona müsahibə verdim.
Daha sonra Azərbaycanda bu il yanvarın 19-20-də törədilən cinayət, buraya böyük miqdarda hərbi qüvvə
yeridilməsi və bunun da öz növbəsində xeyli insan tələfatına səbəb olması mənə çox pis təsir etdi. Mən daha
susa bilməzdim. Buna görə də Azərbaycan Respublikasının Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gəldim. Burada
mətbuat konfransında müxbirlərin suallarına cavab verərək bu hərəkətin antihumanist, konstitusiyaya zidd
hərəkət olduğunu bildirdim. Mən ölkənin siyasi rəhbərliyinin, şəxsən Qorbaçovun hərəkətini pislədim.
Bildirdim ki, Azərbaycanda yaranmış ağır vəziyyəti belə bir tədbirə əl atmadan da nizama salmaq olardı. Lakin
mərkəz qanundan kənar yolla getdi. Həmin gündən sonra mənə qarşı hücumlar daha da gücləndi. Düz on gün
sonra "Pravda" qəzetində mənə qarşı vicdan və insan ləyaqətindən uzaq, cəfəngiyat və hər cür uydurmalarla
dolu məqalə çap olundu. Bu vaxt mən başa düşdüm ki, bir halda ki, mübarizə lazımdır, deməli mübarizə
aparmalıyam. Bax, beləliklə mən bu günə, indiki vəziyyətə gəlib çıxdım.
- Mümkünsə deyin, Siz öz əvvəlki, həm Azərbaycan KP MK-da birinci katib, həm də Siyasi Büroda işinizi
necə qiymətləndirirsiniz? Olub keçənləri yada salandan sonra özünüzü mühakimə etmirsinizmi?
- Mən uzun illər Bakıda və Moskvada respublika və ittifaq miqyaslı rəhbər vəzifələrdə işləmişəm. Onu da
deyə bilərəm ki, öz xalqıma, Sovet İttifaqına, mənsub olduğum Kommunist Partiyasına namus və vicdanla
xidmət etmişəm. Mən belə hesab edirəm ki, indi bütün ölkənin, hər bir xalqın, hər bir respublikanın həyatında
yeni mərhələ başlanıb. Hər bir xalq öz taleyini özü bildiyi kimi müəyyənləşdirməlidir. Həyatımın ötən günlərinə
gəldikdə isə deməliyəm ki, keçmiş keçmişdə qalıb. Ümumiyyətlə, bu gün bütün işləri başlı-başına buraxıb keçmişi həddən artıq ələk-vələk etmək mənim xoşuma gəlmir. Bir baxın, artıq altıncı ildir ki, keçmişi amansız
surətdə söyürük. Altıncı ildir ki, ölkəmiz iqtisadi və siyasi cəhətdən dağılır. Bütün bu dövrlərdə bizə vədlər
"yedirdirlər", nə bilim bu yeni mərhələdir, bu dönüş mərhələsidir, bu kəskin dönüşdür və i.a. Axı, nə qədər
mərhələ ola bilər. Buna görə də bel ə hesab edirəm ki, indi hər bir adama, hər bir xalqa, hər bir siyasi təşkilata
və siyasi qüvvəyə öz taleyini müstəqil müəyyən etmək imkanı verilməlidir. Bugünkü fikrim budur.
- Kommunist Partiyası haqqında sizin təsəvvürünüz dəyişibmi?
- Bu çox maraqlı sualdır. Bu məsələyə dialektik nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq lazımdır. Amma bir şey
aydındır ki, bu gün partiya çox ağır vəziyyətdədir. Əgər sırasında olduğun partiya dağılıbsa, təbii ki, bu hal
səni də düşünməyə vadar edir, həm də geniş mənada düşünməyə vadar edir. Deməli, mən də düşünməyə
məcbutam.
- Altıncı ildir ki, ölkədə yenidənqurma gedir. Bir təcrübəli siyasi xadim kimi Siz bunu necə
qiymətləndirirsiniz?
- Bilirsiniz, "yenidənqurma" sözü hamını təngə gətirib. Hər bir anlayışın nüfuzunu qoruyub saxlamaq
lazımdır. Nüfuz itəndən sonra ona inam da itir. Sovetlər ölkəsinin həyatında gedən dəyişikliklər və bu
dəyişikliklərin partiya tərəfindən həyata keçirilməsinə gəldikdə isə deməliyəm ki, mühafizəkar qüvvələr bu işə
əngəl törədir, bu işi pozur. Ölkədə siyasi və iqtisadi böhran hökm sürür. İndi adamların rifah halı ildən-ilə
pisləşir. Ərzaq və xalq istehlakı mallarının qıtlığı artır. Bir sözlə, ölkədə həyat get-gedə ağırlaşır. Belə isə nə
üçün siyasi qüvvələr və bütün dövlət aparatı yaşayır. Sovet adamının yaşayışı get-gedə pisləşir. Buna görə də
mənə elə gəlir ki, nəticə neqativ nəticədir. Əlbəttə, bununla yanaşı indi öz fikrini sərbəst söyləmək,
respublikaların öz suverenliyi və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparmaq imkanı vardır.
- Yeltsinin, sonra isə Sobçakın, Popovun siyasi meydana atılmasına necə baxırsınız? Siz onlarla şəxsən
tanışsınızmı?
- Mən ayrı-ayrı adamlar haqqında yox, problemlər haqqında danışmaq istərdim. Şəxsiyyət özünü bu gün
bir, o biri gün isə başqa bir cəhətdən göstərə bilər. Ona görə də gəlin bu sualdan yan keçək.
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- Bu ilin sentyabrında Azərbaycanda respublika vətəndaşları xalq elçilərinə səs verəcəklər. Güman etmək
olar ki, bu dələ deputatlar həqiqi xalq elçiləri olacaqlar. Siz bir siyasi xadim kimi Azərbaycanın yeni Ali
Sovetinin başlıca vəzifəsini nədə görürsünüz? Ali Sovet nəyi həll etməlidir?
- Əgər həqiqətən əsl xalq deputatlatı seçiləcəksə (bunu həyat göstərər, gəlin irəli qaçmayaq) onda müəyyən
söz demək olar. İndi isə qısaca deyim ki, mən Azərbaycanın iqtisadi və siyasi suverenliyinin, tam
müstəqilliyinin tərəfdarıyam.
- Bu ilin 19-20 yanvarında Bakı hadisələrinin əsas təqsirkarı kimlərdir?
- Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyi və ölkənin siyasi rəhbərliyi.
- Vaxtınızı necə keçirirsiniz? Əvvəllər az qala bütün sutkanı işləyird-niz. İndi necə?
- Bilirsiniz, son iki ildə mənim haqqımda o qədər ədalətsizliklər edilib ki, bunlar mənim həyatımı
zəhərləyib. Belə bir əhvali-ruhiyyədə olan adam isə özünü toplayıb sistemli bir iş aparmaqda çətinlik
çəkir.Bəzən çox mütaliə edirəm, bəzən yazıram.
- Memuar yazırsınızmı?
- Hələ konkret heç nə demək olmaz, amma bəzi qeydlər edirəm. Sinəm doludur. Onlar gərək yazıla və xalqa
çatdırıla. Əgər bu borcumu yerinə yetirmədən dünyadan köçsəm, çox pis olar. Mənim bildiklərimi demək olar
ki, Azərbaycanda heç kim bilmir.
- Sizə hal-hazırda nə kimi imtiyazlar verilib?
- Heç bir imtiyaz verilməyib.
- Nə kimi məhdudiyyətlər var?
- Məhdudiyyət ondan ibarətdir ki, evində yaşayırsan, heç bir imtiyazın da yoxdur. Pensiyanı alırsan,
yaşayırsan.
- Belə çıxır ki, mağazaya da, dükana da, bazara da özünüz gedirsiniz?
- Bəli, bəli.
- Fərdi maşınınız da yoxdur?
- Xeyr, yoxdur. Biz azərbaycanlıyıq. Yay vaxtı mənim və uşaqlarımın Azərbaycana gəlməsi üçün imkan
yoxdur. Bakıda nə evim var, nə bağım. Gəlib düşmüşəm qardaşım Cəlalın evinə, onun da balaca-balaca otaqları
var. İki gecə divanda yatmışam. İndi də bacım evindəyəm.
- Naxçıvanda belə qarşılanma gözləyirdiniz?
- Meydanı nəzərdə tutursunuz?
- Bəli.
- Mənə elə gəlirdi ki, belə də olmalıdır.
- Gəlişinizin əsas məqsədi?
- Əvvələn, mən beş ildir ki, Azərbaycanda olmamışam. Axı, Vətən çəkir, get-gedə daha çox çəkir. İkinci,
mənim evində oturduğum böyük bacım bir neçə il əvvəl vəfat edib. O vaxt mən xəstəxanada olduğumdan bunu
mənə bildirməyiblər. Son vaxtlarda bildiriblər. Mən onun xatirəsini yad etməliydim. Atamın qəbri burada,
anamın qəbri Bakıdadır. Onları da ziyarət etməliydim, ya yox?
- Siz üç-dörd il əvvəl Naxçıvana gələ bilərdinizmi?
- Dörd il əvvəl mən vəzifədəydim.
- Vəzifədən çıxandan sonra necə?
- Vəzifədən çıxandan sonra Naxçıvana gələ bilərdim, amma gələ bilmədim. Bir il sonra şərait olmadı,
Azərbaycanda vəziyyət qarışdı, Qarabağ hadisələri qalxdı, mərkəzi mətbuat orqanları da yazdı ki, bu hadisələrdə
Əliyev günahkardır. Ona görə də Qarabağda ermənilər ayağa qalxıb Ermənistana köçmək istəyirlər. Çünki
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Əliyev vaxtilə Qarabağa pis baxıbdır. Hörmətli yazıçımız Mirzə İbrahimov kimi adam da "Sovetskaya kultura"
qəzetinə belə bir məqalə yazdı.
- Burada da gəlib camaat qarşısında dedi ki, yazını o yazmayıb, redaksiyada dəyişiblər.
- Bəli, mənə heç bir yerdə imkan vermədilər ki, çıxış edib bu barədə sözümü deyim. Nəhayət, 1989-cu ilin
aprel ayında MK-nın tərkibindən çıxanda öz fikrimi dedim. Bildirdim ki, bu, yalandır. Qorbaçov deyirdi ki,
guya Qarabağda ermənilərin bu məsələni qaldırmağa haqqı vardır. Çünki onlar guya uzun illər ehtiyac içərisində
olublar. Onlar əzab çəkmiş, güzəranları pis keçmiş, onlara yaxşı baxmamışlar. Bu da tam yalandır. Bunu isə
görün kim deyir? Bu böyüklükdə ölkənin rəhbəri. Orada da deyir, burada da deyir, Vəzirov da bunu təkrar
edirdi, Mirzə İbrahimov da təkrar edirdi, mənimlə Azərbaycanda rəhbərlik edən adamlar isə ağızlarına su alıb
dururdular. Bel ə vəziyyətdə mən necə gələydim. İstəyirdim Bakıya gələm. Camaatı yığıb deyəm ki, bunlar
yalandır, ancaq mənə imkan vermirdilər.
- Deməli, məhdudiyyət var idi?
- Əlbəttə, var idi.
- Siz üç gündür burdasınız. Nə qədər qalacaqsınız? Həmişəlik qalmaq istərdinizmi?
- Nə qədər qalacağam? Görək də, necə olur. Başqa yerdə ev verməsələr, elə gəlib burda qalacağam.
- Dünən Nehrəm kəndinin camaatı Sizi Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputatlığa namizəd irəli sürdü. Mən
inanıram ki, Siz deputat seçiləcəksiniz. Belə olan təqdirdə nə kimi platforma irəli sürmək islərdiniz?
- Platformamı yuxarıda dedim. Siyasi və iqtisadi cəhətdən suveren, müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizə
aparmaq
- Yoldaş Əliyev, Siz bir anlığa mənim yerimə olsaydınız, Heydər Əliyevə ən başlıca sualınız nə olardı?
- (Xeyli gülür) Hansı sualı vetərdim? Çox sual verərdim (yenə gülür).
- Başlıca sual?
- Başlıca sual? Soruşardım ki, ay Əliyev, bəzi adamları niyə yaxşı tanımamısan?
- Gözəl sualdır.
- Qarabağ hadisələri sizin vaxtınızda baş verə bilərdimi?
- Mənim vaxtımda başlaya bilməzdi.
- Niyə?
- Mən buna yol verməzdim.
- Necə?
- Əlimdə olan bütün imkanlardan tam istifadə edərdim.
- Qarabağın aqibəti necə olacaq?
- Çox çətindir. Gərək Azərbaycan öz torpağının tam sahibi olsun. Bir qarış torpağı da vermək olmaz. Mən
14 il Azərbaycana rəhbərlik eləmişəm, bir ovuc torpaq verməmişəm, amma məndən əvvəlki və sonrakı
dövrlərdə Azərbaycandan xeyli torpaq veriblər. Mənə belə gəlir ki, mübarizə aparmaq lazımdır. İndiki mübarizə
yaramaz. Burda bir kəlmə de, orda bir kəlmə de. Bu, mübarizə deyil, bu, camaata göstərməkdir ki, guya mən
mübarizə aparıram.
- Mən Qarabağı dedim, amma Naxçıvanda da vəziyyət çoxdandır ki, gərgindir. Bu vəziyyətdən çıxış yolu
nədədir? Dediyiniz mübarizənin üsulu necə olmalıdır?
- Rəhbərliyin gərək iradəsi olsun, iradə! Gərək hər bir rəhbər adam belə hesab etsin ki, onun borcu xalqının,
öz torpağının, rəhbərlik etdiyi vilayətin, respublikanın müqəddəsliyinin keşiyində durmaqdır. Demək özünü bir
kənara qoymalısan, öz şəxsi arzularından əl çəkməlisən, özünü ancaq bu işə sərf etməlisən. Mən 14 il
respublikaya, xalqa xidmət etdim. Ona görə də indi, necə deyərlər, çılpaq qalmışam. Ancaq mən
heyfsilənmirəm. Bir də siyasi fəaliyyətə başlasaydım, elə bu yolla da gedərdim, başqa yolla gedə bilməzdim.
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Bu yaxınlarda Sov. İKP-nin XXVII qurultayı öz işini qurtardı. Həm də Siz Naxçıvan partiya təşkilatı tərəfindən
Azərbaycan kommunistlərinin ali məclisinə nümayəndə seçilmisiniz. Mümkünsə deyin, Sov. İKP-nin XXVII
qurultayı Sizə necə təsir etdi? Bir də Azərbaycan kommunistlərinin ali məclisinin birinci hissəsində iştirak
etmədiniz, ikinci hissəsində iştirak etmək fikriniz varmı?
- Sov. İKP XXVII qurultayı həqiqi partiyaçıların ümidlərini doğrultmadı. Qaldı ikinci məsələyə, mən
Naxçıvan kommunistlərinə minnətdaram ki, Moskvada ola-ola məni qurultaya nümayəndə seçdilər, amma
gedib-getməməyimi deyə bilmərəm. Çox qurultayların nümayəndəsi olmuşam, lakin Azərbaycan Kommunist
Partiyasının XXXII qurultayına nümayəndə seçilməyim mənim üçün böyük şərəfdir. Fəqət mənim bu qurultayın
açılışında iştirak etməyimə imkan vermədilər, qarşımı kəsdilər. Ona görə də bilmirəm qurultayın ikinci hissəsinə
getməyimə lüzum varmı? Güman ki, getməyəcəyəm.
- Müxtəlif mətbuat dairələrində Sizi "islam fundamentalizmi"nin tərəfdarı kimi təqsirləndirirlər...
- Bilirsiniz, yalan, böhtan indi elə geniş miqyas alıb ki, mənə desələr sən Roma papasının təbliğatçısısan,
yenə təəccüblənmərəm. Çünki o qədər yalan şeylər yazılır ki, artıq adamın qulağı öyrəşib. O ki qaldı mənim
islam fundamentalizminin təşkilatçılarından olmağıma, deməliyəm ki, mən belə bir arzuda da olmamışam. İslam
dininə gəldikdə isə deməliyəm ki, mənim ona hörmətim var. Ümumiyyətlə, bütün dinlərə hörmətim var.
Düzdür, indi islam dini də inkişaf edir. Başqa dinlərə nisbətən zəif inkişaf edir. İslam dininin respublikada
inkişaf etməsini müsbət qiymətləndirirəm.
- Allaha inanırsınız?
- İlahi qüvvəyə inanıram.
- Sizin Moskvada oğlunuz və qızınız var. Onlar nə ilə məşğuldurlar, harada yaşayırlar?
- İndi hamımız bir yerdə yaşayırıq. Həyat yoldaşım beş il qabaq vəfat etmişdir. Ondan sonra mənim istinad
nöqtəm ailəmdir. Qızım, oğlum, nəvələrimlə bir yerdə yaşayıram. Oğlum İlham Moskvada Beynəlxalq
Münasibətlər İnstitut unu bitirib. İngilis, fransız dillərini bilir. Həmin institutun aspiranturasını qurtarıb,
namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. Amma mən işdən çıxandan sonra onun da həyatında çətinliklər baş
verib. İxtisasına görə iş vermirlər. Deyirlər ki, sən Əliyevin oğlusan, yazdığı əsərlər bir tərəfdə qalıb. Bu da ona
əzab verir. Qızım Sevil də şərqşünaslıq institut unun aspiranturasını bitirib, elmlər namizədidir, ərəbşünasdır.
Həmin institutda işləyirdi. Son vaxtlar işləmir. Beş nəvəm var.
- Deməli, evlənməyiniz haqda dedi-qodu boş şeydir.
- Dedi-qodu deyil, ağ yalandır. Mən həyat yoldaşım Zərifə xanıma çox sadiq olmuşam. Onun xatirəsi
mənim üçün müqəddəsdir. Hərənin bir xasiyyəti var. Ailə münasibətlərində mən ehkamçıyam.
- Sevimli məşğuliyyətliniz?
- Kitabı daha çox sevirəm. Çoxlu kitablarım var. Təəssüf ki, arxivimin bir hissəsi Vəzirovun təqsiri üzündən
məhv oldu. Mədəniyyəti çox sevirəm. Musiqini başa düşürəm, rəssamlığı xoşlayıram. Vaxtilə memar olmaq
istəmişəm. Hətta iki kurs memarlıq fakültəsində oxumuşam. Mədəniyyət adamları ilə həmişə yaxın olmuşam.
Başqa məşğuliyyətim olmayıb, balıqçılıq, ovçuluq etməmişəm.
- Kimi daha çox oxuyursunuz?
- Azərbaycanın həm keçmiş, həm də müasir yazıçılarının əsərlərini, Qərbi Avropa və rus klassiklərini
oxumağı çox sevirəm. Son dörd-beş ildə yaranan əsərləri oxumaq həvəsim yoxdur. Konyunkturaçı ədəbiyyatdır.
- "Şərq qapısı" qəzetinin oxucularına sözünüz?
- Mən "Şərq qapısı" qəzetinin təsiri altında tərbiyələnmişəm. Hələ gənc ikən, butada orta məktəbdə,
pedaqoji texnikumda oxuyanda müxtəlif məsələləri öyrənmək üçün "Şərq qapısı"ndan çox istifadə etmişəm.
Qəzetiniz o vaxtdan nüfuzlu qəzet kimi hafizəmdə qalıb. Oxuculara daha fəal olmağı arzulayıram.
- Müsahibə üçün çox sağ olun!
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Müsahibəni apardı M. MÖHSÜN
"Şərq qapısı" qəzeti, 26 iyul 1990-cı il

28

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

HEYDƏR ƏLIYEVLƏ MÜSAHİBƏ
(avqust, 1990)
– Yoldaş Əliyev, Sizi təcrübəli siyasi xadim kimi tanıyırlar. Deyirlər, milli və siyasi məsələləri
qabaqcadan görmək Sizdə qeyri-adi hissiyyatdır.
– Əlbəttə, mən siyasi xadiməm və uzun illər siyasətlə məşğul olmuşam. Bu sahədə mənim təcrübəm az
deyil. Mənim bu təcrübəm də siyasi işlərin təhlilində və bu sahədə lazımi qərarlar qəbul etməkdə mənə kömək
edir.
– Aşkarlıq, demokratiya dövründəyik. Hər kəs öz sözünü deyə bilər. Siz bundan ehtiyat etmirsiniz
ki?
– Mən heç vaxt bildiyimi deməkdə ehtiyat etməmişəm. Əvvəllərdə, heç aşkarlıq olmayan dövrdə də mən
öz bildiyimi demişəm. İndi isə daha da ürəklə, daha da inamla öz dəqiq fikrimi həmişə bildirmişəm və
bildirəcəyəm.
– Yoldaş Əliyev, Siz söhbətlərinizdə xalqımızı narahat edən Qarabağ haqqında bildirmisiniz ki,
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafında süni yaradılmış məsələləri tez bir vaxtda qaydasına salmaq
olardı. Lakin respublikanın keçmiş rəhbərliyi və ittifaq rəhbərliyinin qətiyyətsiz mövqeləri bu məsələni
daha da çətinləşdirdi. Söhbət gedir ki, Sizin rəhbərliyiniz dövründə erməni millətçiləriDQMV–ni
Ermənistana birləşdirmək məsələsini qaldırmışlar və Siz dərhal onları susdurmusunuz. Mümkünsə, bu
barədə.
– Bəli, Dağlıq Qarabağ məsələsinin erməni millətçiləri tərəfindən keçmiş dövrlərdə bir necə dəfə
qaldırılması halları olub. Və mən Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə rəhbərlik etdiyim
dövrdə də erməni millətçiləri tərəfindən, xüsusən Ermənistanda yaşayan erməni millətçiləri və əsasən Dağlıq
Qarabağda anadan olmuş adamlar Dağlıq Qarabağın Ermənistana verilməsi məsələsi barədə cəhdlər ediblər.
Onlar cürbəcür məktublar yazıb Moskvaya göndərib bu tələbləri irəli sürməyə çalışıblar.Ancaq bu məsələlərin
hamısının qabağını o vaxtlarda biz almağa nail ola bilmişik. Və onların bu niyyətləri, arzuları ancaq
məktubyazmaqdan ibarət olub. Ondan o tərəfə keçə bilmirdilər. MənMərkəzi Komitəyə rəhbərlik etdiyim
dövrdə bu məsələlərə çoxciddi fikir verirdim və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin həyatıhəmişə mənim diqqət
mərkəzimdə olmuşdur. Ona görə də oradabaş verən lap xırda hadisələr də bizə məlum olubdur. Mənvaxtında
bunların haqqında ölçü götürürdüm. Və onlarıngenişlənməsinə mümkünat vermirdim. Buna görə də mən
qətiyyətlədemişəm, yenə də deyirəm ki, Dağlıq Qarabağ haqqında 1987– ciilin ikinci yarısında, sonunda
başlanılan kampaniyanın qarşısınıelə o vaxt almaq mümkün idi. 1988–ci ildə də bu problemi həlledib tamamilə
Dağlıq Qarabağ məsələsini aradan götürməkmümkün idi. Ancaq çox təəssüf ki, bu sahədə həm
Azərbaycanrespublikasının keçmiş rəhbərləri, həm də ümumittifaq rəhbərlərilazımi tədbirlər görməmişlər. Və
məhz bunun da nəticəsindəDağlıq Qarabağ məsələsi get–gedə şişmiş, çox əcaib şəkil almış,indi də iki
respublika arasında, iki millət arasında böyük ziddiyyətyaranmasına səbəb olmuşdur.
– Əlavə bir sual: Dağlıq Qarabağ məsələsi bütün respublikamızın əhalisini ciddi narahat edir,
erməni milləti bizimxalqımızı təcavüz vəziyyətinə salır. Bu məsələdə siz çıxış yolununədə görürsünüz?
– Çıxış yolu çox aydındır. Burada sözlə yox, əməllə çıxış yoluaxtarmaq lazımdır. Bir sözlə, gərək konkret
fəaliyyət göstərilsin. Çünki cürbəcür sözlər, deklarasiyalar–bunlar əyər həyatakeçirilmirsə, onda, demək, çıxış
yolu da tapılmır. Çıxış yolu birdir,Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsidir. DağlıqQarabağ
Azərbaycanın tərkibində olub və gələcəkdə də daimolmalıdır və Dağlıq Qarabağda vəziyyəti ancaq bu şərtlə həll
etməkolar. Bunun başqa yolu yoxdur.
– Silahlı dəstələrə qarşı Prezidentin fərmanı çıxdı. Lakinbizə məlum deyil ki, nəyə görə erməni
ekstremistlərinə buqədər güzəştlər edilir.
– Mənə də məlum deyil. Ancaq eyni zamanda (acı-acıgülümsəyir-A.F.) məni təəccübləndirən məsələ odur
ki, buböyüklükdə ölkənin prezidenti fərman verir, 15 gün o fərmanınicrasına vaxt qoyur. Ermənistan
respublikasında bu fərmanınəleyhinə qərar qəbul olunur və Ermənistan respublikasının AlıSoveti qərara alır ki,
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SSRİ prezidentinin fərmanı Ermənistandaqüvvədə olmamalıdır. SSRİ prezidenti də buna laqeyd yanaşır.Belə
halda prezidentin qərarının tamamilə gücsüz olduğu aşkargörünür.
– Deyirlər Brejnev dövründə sizin hər cur imkanlarınızolub...
– Bu sual bir az səthi fikirdir. Təkcə Brejnev dövründə deyil,mən Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin birincikatibi olanda Azərbaycan partiya təşkilatı çox düzgün fəaliyyətgöstərirdi.
Respublikanın həm sosial-iqtisadi, həm mədəniyyətsahəsində xeyli nailiyyətləri vardı, bu nailiyyətlər də
Ümumittifaqmiqyasında görsənirdi. Respublikanın nüfuzu ilbəil artırdı. Və bizimrespublikanın
zəhmətkeşlərinin, respublika partiya təşkilatlarınınyaxşı işləməsi və qarşıya qoyduğu vəzifələri vaxtında
yerinəyetirməsinə görə respublikanın Ümumittifaq qarşısında qoyduğuməsələlərə həmişə diqqətlə yanaşırdılar.
Bu məsələlər də həll olunurdu. Onların hamısı da respublikanın inkişafına kömək edirdi.
– Söhbətinizdə bildirirsiniz ki, mərkəzdən və Vəzirovtərəfindən Sizə qarşı qərəzkarlıq ediblər. Axı,
o da azərbaycanlıoğlu idi, həm də vaxtilə Sizin kadrınız olubdur. elə isə Sizinəleyhinizə danışmağa onu nə
məcbur edirdi?
– Bilirsiniz, Azərbaycanda yaşayanların hamısı azərbaycanlıdır.Bu, o demək deyildir ki, azərbaycanlının
hər birisi Azərbaycanxalqına sədaqətlə qulluq edir, ədalət yolu ilə gedirlər. Duzdur, Vəzirovvaxtilə, 1972-ci ildə
mənim şəxsi təşəbbüsüm nəticəsində partiyaişinə götürülübdür. Ondan qabaq o, partiya işində
işləməmişdi.Kirovabad (indiki Gəncə şəhəri) partiya komitəsinin birinci katibivəzifəsinə təyin olunmuşdu.
Bunlar hamısı mənim təşəbbüsümləvə mənim iştirakımla olmuşdur. Orada bir müddət işlədikdən sonrao, orada
işləyə bilmədi, dəfələrlə onu oradan götürmək və Bakıyaköçürmək xahişlərini mənim qarşımda qoydu və onun
bu xahişinidə biz yerinə yetirdik. Onu Azərbaycan Kommunist Partiyası MərkəziKomitəsinin şöbə müdiri təyin
etdik. Orada da o, bir partiya işçisi kimi özünü göstərə bilmədi. Özünün zəifliyini büruzə verdi. Vəsonra da bu
işin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə burdan çıxışyolu axtardı, çıxış yolunu da gedib xaricdə işləməkdə gördü.
Birnecə dəfə bizim qarşımızda xaricdə işləmək arzusunu irəli atdı. Ovaxt yenə də biz ona, necə deyərlər, çox
diqqətlə yanaşdıq, buxahişini yerinə yetirdik, o, xaricdə işləməyə getdi. Ancaq xaricdəişlədiyi dövrdə-mən bir
dəfə bunu öz müsahibəmdə qeyd etmişəmo,həmişə Azərbaycana və o cümlədən Azərbaycanın rəhbəri
kimimənə-Əliyevə öz sədaqətini, məhəbbətini dəfələrlə göndərdiyiməktublarda yazıb bildirmişdir. Ancaq,
Azərbaycan KommunistPartiyasının rəhbəri olandan sonra o, özünün başqa uzunu göstərdi.Bizim həyatımızda
ikiüzlü adamlar yeganəlik təşkil etmir. Beləadamlar çoxdur. Bu da onlardan biridir. O, nəhayət öz iç uzunu
acdı,bir mənə görə yox,– ola bilər ki, xalq üçün.– Bu adi məsələdir– bir adamın bir adama münasibəti– ancaq öz
xalqına onun münasibətinin nə qədər mənfur olduğunu öz fəaliyyət dövründə göstərdi. Və xalq üçün heç bir
yaxşı iş görə bilmədi. Ona görə də onun mənimhaqqımda pis hərəkətləri təəccüblü deyildir. Demək, bu
adamıntəbiəti belədir.
– Bəzən elə olur ki, müəyyən şayiələr həyatda həqiqətəçevrilir. Hələ sizin dövrünüzdə Vəzirovun
söhbəti gedirdi ki, sizMərkəzi Komitəyə gedəcəksiniz, Vəzirov isə Azərbaycana rəhbərgələcəkdir. Bu
şayiələr, doğrudan da göründüyü kimi, həqiqətoldu. Bu barədə nə deyə bilərsiniz. Onu hansı
keyfiyyətlərinəgörə belə yüksək vəzifəyə gətirdilər?
– Bilirsiniz, mənim Mərkəzi Komitəyə getməyimlə VəzirovunAzərbaycana rəhbərliyə gəlməsi arasında
böyük məsafə var. Mən1982-ci ilin sonunda Moskvaya işə keçirilmişəm, ancaq Vəzirovisə 1988-ci ildə gəlibdir.
Demək bu şayiənin əsası yoxdur. AncaqVəzirovun 1988-ci ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının
rəhbərivəzifəsinə gəlməsi, mənə belə gəlir ki, bu, çox təsadüfi bir haldır.Çünki bu adam belə vəzifəyə heç də
layiq deyildi. Azərbaycanxalqına rəhbərlik etməsi üçün onun nə təcrübəsi vardı, nə lazımibiliyi vardı, nə də
onun xalqa bağlılığı. Buna görə bu, təsadüfihaldır, odur ki, il yarımdan sonra belə bir adam artıq
respublikadarəhbərlik edə bilmədi
– Son vaxtlar mətbuatda sizin haqqınızda bir sıra məqalələrverilmişdir ki, sizin dövrünüzdə
respublikada pambıqçılığın inkişafı və Sumqayıt, Bakı, Gəncə və sair şəhərlərdə iri sənayemüəssisələrinin
tikilməsi ekologiyaya ciddi ziyan vurmuşdur.Həm də bütün bunları birbaşa sizinlə əlaqələndirirlər
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– Bunlar hamısı böhtandır. Onları yayan adamların əlindəheç bir əsas yoxdur. Mən hər bir şəxslə, bax, bu
fikirləri irəli surənşəxslə görüşüb, mübahisə aparıb və bu fikirlərin yalan olduğunusübut etməyə
hazıram.Pambıqçılıq Azərbaycan Respublikasının ənənəvi kəndtəsərrüfatı sahəsidir. Mən respublikada fəaliyyət
göstərdiyimdövrdə bu məsələlərlə çox dərindən məşğul olmuşam və pambıqçılıq Azərbaycan üçün yeni bir sahə
deyildir. 70-ci illərdə pambıqçılıq Azərbaycanda böyük surətlə inkişaf etmişdir. Bu da deməkAzərbaycanın
pambıq sahələrinin məhsuldarlığının artırılması vəAzərbaycan kəndlilərinin rifah halının yaxşılaşdırılması üçün
olantədbirlərdir. Pambıqçılıqdan Azərbaycan kəndlisi heç bir ziyangötürməyibdi və pambıqçılıq Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafınaçox böyük kömək edibdir. Mən pambıqçılığın Azərbaycana zərərliolduğu fikirlərlə
qətiyyən razı deyiləm. Mən sizə deyə bilərəm ki,biz işlədiyimiz dövrdə pambıqçılıq sahəsində böyük
ixtisaslaşmagedib. Məsələn, 1969-cu ildə pambıqçılıqla 32 rayon məşğul idi.Ancaq 1982-ci ildə pambıqçılıqla
18 rayon məşğul olmuşdur.Deməli, 14 rayondan lazımi səviyyədə səmərəli olmadığına görəpambıq bitkisini
götürüb orada üzüm və başqa bitkilər əskilməsinilazım bilmişik. Ancaq 18 rayonda əlavə torpaqların
istifadəyəverilməsi nəticəsində olan torpaqların məhsuldarlığının artırılması sayəsində pambıqçılıq yaxşı inkişaf
etmişdir və Azərbaycankəndlilərinə də xeyir vermişdir. O fikir yalandır.O ki, qaldı Azərbaycanda bəzi sənaye
obyektlərinin tikilməsi,guya ki, Azərbaycan ekologiyasına zərər vurub, bu fikirlə də razıdeyiləm. Məsələn, siz
Gəncə şəhərini yada saldınız. Gəncə şəhərindəmən Azərbaycanın rəhbəri olduğum dövrdə ekologiyanı pozanheç
bir sənaye müəssisəsi tikilməyib. Gəncənin ekologiyasını indiyəqədər pozan Gəncə alüminium zavodudur.
Gəncə alüminiumzavodu hələ 1950-ci illərdə tikilibdir. Mən işlədiyim dövrdə ozavodun texnologiyasında çox
böyük dəyişikliklər əmələ gətirilibki, alüminium istehsalı zamanı ordan tozlar çıxıb atmosferi
zibilləyənmaddələrin miqdarı azalsın. Hətta alüminium zavodu vaxtiləDaşkəsən rayonunda olan alunit
yataqlarının əsasında tikilmişdir.Əvvəl layihə belə olmuşdur ki, o yataqlarda olan alunitləri götürübalüminium
zavodunda onları istehsal edəndən sonra qliniazionalınır. Qliniazionu da istehsal edib alüminium alırlar. Ancaq
bizgördük ki, bu alunitin istehsalı Gəncənin mühitini çirkləndirir. BizMoskvanın qarşısında məsələ qaldırdıq ki,
alunit əvəzinə xaricdənoksid alıb gətirək. Bu oksidin emal olunması da alunitə nisbətənatmosferə çıxan
çirklənmənin qarşısını alır. Deməli, mən təmizvicdanla deyə bilərəm ki, işlədiyim dövrdə burada elə
tədbirlərgörülüb ki, o Gəncənin atmosferinin zibillənməsi ya azalsın, yatamamilə ləğv olunsun. O ki, qaldı
Gəncədə tikilən başqa sənayemüəssisələrinə. Məsələn, götürək xalça fabrikini, yaxud da ki,orada elektron
zavodu, yaxud orada mən işləyən dövrdə başlananavtomobil zavodu, başqa maşınqayırma zavodları, yaxud da
çiniqablar zavodu-hamısı Gəncənin sənaye potensialını yaxşı artırıb,orada yeni iş yerləri yaradıb, əhalinin
işləməsi üçün şərait yaradıbdırvə onlar hamısı mütərəqqi sənaye sahələridir. Bunların heç birisiniGəncə üçün
zərərli hesab eləmirəm. Sumqayıtı götürək. Oranınatmosferini zəhərləyən və eyni zamanda Xəzər dənizinə
tullantılar üçün şərait mən Mərkəzi Komitəyə işə gəlməzdən əvvəl yaranmışdır.Bizim dövrümüzdə orada belə
müəssisələr yaranmamışdır. Həttamən deyə bilərəm ki, biz işlədiyimiz dövrdə bizə məlum oldu ki,Sumqayıtda
lindan istehsalı qurğusu yaratmaq qərara alınıb. Mənbunu eşidən kimi maraqlandım ki, bunu Azərbaycanın
rəhbərliyinin razılığı olmadan nə üçün qərara salıblar. Aydın oldu ki, bizimrespublikanın rəhbərliyinin, o
cümlədən mənim və Nazirlər Sovetininsədri-o vaxtlar İbrahimov Xəlil İsmayıl oğlunun bu məsələdənxəbəri
olmamış, bunu Moskvada kimya naziri Konstandov qərarasalmışdır. Və buna da təəssüfki, Azərbaycanın Plan
Komitəsininişçilərindən biri razılıq vermişdir. Mən bunu bilən kimi dərhal buqurğunun Azərbaycanda
tikilməsini qadağan etdim. Və Azərbaycandaişlədiyim dövrdə bu qurğu Azərbaycanda tikilməmişdir. Ancaqmən
Azərbaycandan Moskvaya işə keçəndən sonra görsənir ki,Konstandovun təzyiqinə Azərbaycan rəhbərləri
müqavimət göstərəbilməmişlər. Ona görə də bu lindan qurğusu məndən sonratikilmişdir. Ona görə də mənim bu
barədə, yenə də qeyd etməkistəyirəm ki, vicdanım təmizdir. Mən indi də hər bir auditoriyadabu məsələlər
haqqında öz fikrimi də deyə bilərəm və istənilənadamlara izahat da verə bilərəm.
– Məlumdur ki, sizin haqqınızda çoxlu şayiələr gəzir. Sizbunları eşidirsinizmi? Eşidirsinizsə bu
məlumatları haradanalırsınız?
– Bilirsinizmi, şayiələri, adətən ayrı-ayrı insanlar yaradırlar.Və bəzən də onları haradansa götürüb
uydururlar, heç bir əsasıolmadan. Ona görə mən buna belə yanaşıram ki, rəhbər səviyyədəolan şəxslər haqqında
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həmişə şayiələr yaranıbdır. Mən də uzunmüddət Azərbaycan Respublikasının rəhbəri olmuşam. Sonra birnecə il
Moskvada yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərmişəm. Odurki, haqqımda cürbəcür şayiələrin yaranıb yayılması
mənim üçün o qədər də təəccüblü deyil. Çünki bu, bəzi insanlara xas olankeyfiyyətdir. Mənim haqqımda
böhtanlar olubdur, bu böhtanların bir hissəsi ayrı-ayrı mətbuat orqanlarında dərc olunub, bir hissəsidə ağızdanağıza şayiə kimi yayılıb. Mən bunların hamısına, necədeyərlər, nifrət edirəm. Çünki bunlar hamısı yalandır,
uydurmadır,böhtandır və bu cürə şayiə yayanları mən şəxsiyyətsiz adam kimiqəbul edirəm.
– Sizin tərəfdarlarınız olduqca çoxdur. Əleyhdarlarınız davar. Onlara sözünüz.
– Mən tərəfdarlarıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Ancaqəleyhimə olan adamlara isə demək istəyirəm
ki, onların heçbirisinin ədalətli olaraq mənim əleyhimə çıxmalarına heç birəsasları yoxdur. Mən əleyhimə söz
gəzdirən, fikir söyləyən hər biradamla görüşüb ona sübut etməyə qadirəm ki, onun mənimhaqqımda yaydığı
böhtanlar, yaxud da ki, mənim haqqımda pisfikirlərdə olmasına əsas yoxdur. Mən respublikanın
rəhbəriolmuşam, özü də həmişə prinsipial mövqe tutmuşam. Xalqınmənafeyi üçün çalışmışam, xalqın hər bir
sadə adamınınhüquqlarını qorumaq üçün çalışmışam. Və belə bir gərgin, mübariz işdə şübhəsiz ki, ayrı-ayrı
adamlar istədiyi mövqelərdənuzaqlaşıblar, bəzən də məsələn, istədiyi niyyətləri həyata keçirəbilməyiblər. Onlar
buna görə məndən narazıdırlar. Ancaq onlarözləri özlərinə ədalətlə yanaşsalar, onlarda özünütənqidi
keyfiyyətolsa, onlar bu öz xırda insani hisslərindən bir az yuxarıya baxsalar,gərək mənim əleyhimə olmasınlar.
– Son 70 ildə Azərbaycan tarixində hələ açılmamış səhifələrvar ki, bu, xalqımız üçün bir sirdir.
Sizin bu barədə sözünüz.
– Bəli, mən də belə fikirdəyəm ki, Azərbaycan xalqınıntarixində hələ açılmamış səhifələr çoxdur. Mən
AzərbaycanRespublikasına rəhbərlik etdiyim dövrdə Azərbaycanın tarixi ilədaim maraqlanmışam. Bir çox tarixi
məlum olmayan materiallarlaarxivdən öyrənib tanış olmuşam, ona görə də Azərbaycanın eləbu 70 illik tarixində
açılmayan səhifələrin olduğu mənə hələ indiyox, bir çox illər bundan qabaq da məlum idi. Və bizim
işlədiyimizdövrdə də hələ xalq üçün tamamilə aşkar olmayan faktlar vardır.Azərbaycan respublikasının
vəziyyəti, ona olan cürbəcürsəviyyələrdə münasibət, bunlar şübhəsiz ki, vaxtilə açılmalıdır.Mən belə güman
edirəm ki, vaxt gələcək bunların hamısı açılacaq.
– Respublikamızın gələcəkdə tam suverenliyinə, onunmüstəqilliyinə inamınız varmı? Bu
mübarizədə xalqa məsləhətiniz.
– Mütləq. Azərbaycan Respublikası müstəqil olmalıdır, suverenliyini təmin etməlidir. Ərazi
toxunulmazlığını və siyasi, iqtisadisuverenliyini təmin etməlidir və mən buna böyükümid bəsləyirəm. Belə
hesab edirəm ki, buna nail olmaq Azərbaycanxalqının özünün ixtiyarındadır. Azərbaycan xalqı özü buna
nailolmalıdır, heç kəs ona belə bir azadlığı verməyəcəkdir.
– Mümkünsə Şimali və Cənubi Azərbaycanın gələcəyihaqqında fikriniz. Və onu necə görmək
istərdiniz?
– Bu, çox mürəkkəb məsələdir. Bu məsələ məni uzun illərmühüm məsələlərdən biri kimi narahat edibdir.
Mən bu məsələhaqqında da daim düşünmüşəm və xüsusən AzərbaycanRespublikasının rəhbəri olduğum
dövrdən sonra daha da yaxındanbu məsələ ilə tanış olmaq, bu məsələni özümçün aşkar etməkcəhdində
olmuşam. Belə fikrə gəlmişəm ki, vaxtı ilə, keçən əsrinəvvəlində Azərbaycan xalqı onun öz iradəsindən asılı
olmayaraqparçalanıb iki yerə bölünüb. Şimali Azərbaycan Rusiyanın tərkibinəkeçib. Cənubi Azərbaycan İranın
tərkibində olubdur. Demək,Azərbaycanın iki hissəsi ayrı, cürbəcür inkişaf yolu keçib və şimaldayaşayan
azərbaycanlıların aqibəti bir cür olubdur, Cənubdayaşayanlarınkı başqa cür. Mən Cənubda yaşayan
azərbaycanlılarınnümayəndələri ilə də çox görüşmüşəm, söhbətlərim olubdur. Beləfikrə gəlmişəm, özü də
çoxdan, Azərbaycan xalqı birləşməlidir.Xalq bir olmalıdır! Ancaq bunun həyata keçirilməsi yolları heç dəasan
deyil. Gəlin ümid bəsləyək ki, gələcəkdə xalq bir olacaq.
– Respublikamızda əlifbanı dəyişmək, latın əlifbasınaqayıtmaq üçün işlər görülür. Bu tədbirə
münasibətiniz.
– Mən belə fikirləşirəm ki, bu tədbiri çoxdan görmək lazımidi. Mən özüm orta məktəbi Azərbaycan
dilində latın əlifbası iləqurtarmışam. Ona görə də mən latın əlifbasını ilk təhsil aldığımillərdən yaxşı bilirəm.
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Mən belə fikirdəyəm ki, latın əlifbasıAzərbaycan dili üçün daha da əlverişli əlifbadır. Vaxtilə bunun 40-cıildə
dəyişilməsi böyük səhv olubdu, bu səhvi nə qədər tezdüzəltsək o qədər Azərbaycan xalqı üçün mənfəətli olar.
– Sizi Naxçıvan camaatı Azərbaycan SSR Ali Sovetinədeputatlığa namizəd göstərib və bu məqsədlə
doğma diyaragəlmisiniz. Bu müddət ərzində hansı rayonlarda olmusunuz?
– Mən Naxçıvana gələndən indiyə qədər– iyul ayının 22-dəgəlmişəm-hər gün Naxçıvan MSSR-in
kəndlərindən, qəsəbələrindən, şəhərlərindən cürbəcür, necə deyərlər, təbəqələrinnümayəndələri, cürbəcür yaşlı
adamlar, qadınlar və kişilər mənimyanıma gəlirlər. Demək olar ki, mənim bütün günüm səhərdən tagecəyə
qədər bax belə adamlarla görüşlərdə keçir. Ona görə mənim burda yaşadığım müddətdə hər günüm çox
səmərəlidir, çox da mənalıdır. Çünki bu söhbətlərdən, danışıqlardan özümçünyeni nəticələr çıxarıram və bir
insan kimi özümü daha da yaxşıhiss edirəm. Çünki bu adamlar hamısı sadə adamdırlar,azərbaycanlıdırlar,
doğma torpağın adamlarıdırlar və bunlarla görüşüb söhbət etmək mənim üçün həmişə çox xoşdur.Bununla
yanaşı burada olduğum müddətdə bir çox yerlərdə görüşlərim olub. Məsələn, mən gələn gün tamamilə heç təşkil
olunmadan Naxçıvan vilayətinin hər yerindən Naxçıvan şəhərininmərkəzi meydanına böyük izdiham
toplaşmışdı. Mən gedib oradaonlarla görüşüb öz sözlərimi demişəm. Onlar da mənə öz məhəbbətlərini
bildirmişlər. Ordubad rayonunun mərkəzindəordubadlılarla görüşmüşəm. Culfa rayonuna gedib
rayonmərkəzində culfalılarla görüşmüşəm. Əylis kəndinə getmişəm.Orada kəndin bir qrup adamları ilə
görüşmüşəm. Naxçıvan şəhərində gənclərin xahişi ilə mədəni-maarif evində onlarınnümayəndələri ilə
görüşmüşəm. Burada Cəmşid Naxçıvanskininev muzeyi təşkil olunubdur. Və bu günlərdə Cəmşid
Naxçıvanskinin95 illik yubileyi qeyd olundu. Ona görə də o muzeyə gedib oradada Naxçıvan şəhərinin bir qrup
ziyalıları ilə görüşüb söhbət etmişəm.
– Bir az da xahiş edirəm öz şəxsi həyatınız haqqında söyləyəsiniz.
– Şəxsi həyatım (gülümsəyir) belədi ki, mən ailəmləyaşayıram, ailəm deyəndə ki, uşaqlarımla-qızım və
onun uşaqları,oğlum və onun uşaqları ilə. Həyat yoldaşım 5 il bundan qabaqvəfat edibdir. Ona görə mən ancaq
öz uşaqlarımla yaşayıram...ailə həyatımda başqa elə bir dəyişikliklər yoxdur. Həmişə ailəmi, öz uşaqlarımı
sevmişəm. Həmişə, lap gənc yaşlarımdan ailəpərəstolmuşam. Ona görə də uşaqlarım və nəvələrim indi bütün
hər günümü sevinclə doldururlar, bu barədə heç bir narahatçılığım yoxdur.
– Respublikaya qayıdandan sonra jurnalistlərlə çoxmu görüşünüz olub? Daha çox hansı
jurnalistləri maraqlandırmısınız?
– Naxçıvana qayıdandan daha çox, əsasən Naxçıvan MuxtarRespublikasının jurnalistləri ilə görüşüm
olub. Təəssüf ki, Bakıdanolan jurnalistlərin heç birisi mənim yanıma gəlməyib. Mən buragələndən bir necə gün
sonra Moskva qəzetlərinin bir necəsi mənimNaxçıvanda olmağımı və burada olan böyük izdihamlı
görüşümhaqqında məlumat vermişdilər. O cümlədən “Arqumentı i faktı”qəzetində yazılmışdır ki, Əliyev
yenidən siyasətə qayıtmışdır, onunNaxçıvanda əhali ilə görüşü olmuşdur, görüşdə 30 min nəfərəqədər adam
iştirak etmişdir. Bundan xeyli çox adam olmuşdurəslində. Ancaq belə bir qısa məlumat olmuşdur. Bakıdan birikiazad qəzetlərin jurnalistləri gəlib mənimlə görüşüblər. Ancaq rəsmimətbuat orqanlarının jurnalistləri mənim
yanıma gəlmirlər.Mərkəzi televiziyanın “Zaman” xəbərlər redaksiyasının Azərbaycanrespublikası üzrə müxbiri
Mais Məmmədov mənə zəng etdi vəçatdırdı ki, Moskvadan ona göstəriş var ki, mənimlə görüşsün,mərkəzi
televiziyaya material hazırlasın. Mən də razılığımı verdimki, o gəlsin. O dedi ki, onda sabahları mən gəlirəm
Naxçıvanasizinlə görüşməyə. Ancaq ondan sonra o gəlmədi. Mənə belə gəlirki, burada nəsə bir səbəb var.
Çünki, bu onun özünün təşəbbüsüdeyildi. Bu mərkəzi televiziyanın təşəbbüsü idi. Gəlmədi gəlməsin,eybi
yoxdur.Bundan başqa Litvadan, Estoniyadan mənim yanımdajurnalistlər olmuşlar. Sonra Moskvadan bir-iki
jurnalist telefonvasitəsilə məndən müsahibə almışdır.
– “Durğunluq illəri”– bu terminə münasibətiniz.
– Mənə belə gəlir ki, bu termin haqqında daha ədalətli söhbət aparmaq lazımdır. İndi adət olmuşdur,
əsaslı da, əsassızda durğunluq illərini tənqid edirlər. Hər dövrün özünə görə nailiyyətləri də var, şübhəsiz ki,
nöqsanları, səhvləri də. Mənümumiyyətlə bu barədə öz fikrimi demək istəmirəm. AncaqAzərbaycanda mənim
fikrim belədir ki, 70-ci illərdə durğunluqilləri olmayıbdır. O illər Azərbaycanın iqtisadiyyatı, sosial
33

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

sahəsi,mədəniyyəti yüksək templərlə inkişaf etmişdir və Azərbaycanrespublikası o illərdə çoxböyük nailiyyətlər
əldə etmişdir. Bu, odemək deyildir ki, o illər qüsursuz olubdur. Heç bir dövr qüsursuzola bilməz. Ancaq hər şey
müqayisə ilə qiymətləndirilə bilər.Götürün 70-ci illərdə Azərbaycanın 9-cu, 10-cu və yaxud 11-ci beşilliyi. İndi
götürün bu son beşilliyi. Müqayisə edin. Onda sizin üçün aydın olar. Nə vaxt durğunluq olub, nə vaxt inkişaf.
Mənhesab edirəm ki, o vaxtlar Azərbaycan inkişaf dövrü keçirib. İndiisə durğunluq dövrü keçirir. Mən bu
yaxınlarda qəzetlərdə oxuyuramki, Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin bürosunun məruzəsindəyazılıb ki, ötən
dörd ildə Azərbaycanın sənayesi cəmisi 5-6 faizinkişaf edibdir-4 ildə. Ancaq 9-cu beşillikdə, onuncu beşillikdə
hərildə Azərbaycanın sənayesi 8, yaxud 9 faiz inkişaf edirdi. Doqquzuncu beşillikdə Azərbaycanın sənayesi 50
faiz artmışdır. Onuncubeşillikdə 47 faiz artmışdır. Amma bu son dövrdə 5-6 faiz. Əgər o dövrdə bir ildə
Azərbaycanın sənayesi bax, bu dörd ildə indikisəviyyəyə qalxmış olsaydı, biz özümüz özümüzü ittiham
eləyərdik.Bax, indi özünüz görün havaxt durğunluq olub, havaxt inkişaf. Hərşey həqiqətdə olmalıdır, yoxsa elə,
sözlə olmaz ki.
– Birinci katib olduğunuz illərdə aşağıların sizi tənqidlərinəmünasibətiniz necə olub?
– Mən həmişə tənqidin və özünü tənqidin inkişafı üçün çalışmışam. Heç vaxt mənim fəaliyyətimə tənqidi
münasibətəqarşı pis rəftarda olmamışam. Çünki hər bir tənqiddən gərəkrəhbər özü üçün nəticə çıxara.
– Respublikamızda yeni yaranan partiyaların, XalqCəbhəsinin fəaliyyətini necə
qiymətləndirirsiniz?
– İndi ümumiyyətlə bizim ölkədə, Sovet İttifaqında, ocümlədən, Azərbaycanda çoxpartiyalılıq prinsipi
artıq həyata keçir. Əgər bu prinsipi biz həyata keçiririksə, demək yeni yaradılan partiyalar,yaxud da ki, siyasi
qüvvələrin mövcud olması tamamilətəbiidir. Və mənim hərəkatların hamısına münasibətim müsbətdir.
– Sizin yaddaşınıza xüsusilə rayonumuzda həmişə qibtə olunub. Əmək qabaqcıllarının demək olar
ki, əksəriyyətinin adını,dəqiq iş yerini bir dəfə görüb-eşitməklə yadınızda saxlayırsınız.İndi
rayonumuzdan yadınızda qalan varmı?
– Saatlı rayonu Azərbaycanın bütün guşəsi kimi, mənim üçün doğmadır, əzizdir. Mən Saatlı rayonunda
dəfələrlə olmuşam. Vəməhz 70-ci illər dövründə Saatlı rayonunun iqtisadiyyatı çox yüksəktemplərlə inkişaf
eləyirdi. Mənim xatirimdədir ki, Saatlı rayonundatəxminən 70-ci illərin əvvəllərində iyirmi min tondan artıq
pambıqistehsal olunmurdu. Ancaq 70-ci illərin axırlarında -80-cı illərinəvvəllərində Saatlı rayonunda, mənə belə
gəlir ki, 55-60 min tonaqədər pambıq istehsal olunurdu. Bax, bu mənim yadıma gəlir.Demək pambıq istehsalı üç
dəfəyə yaxın artmışdır. Demək bu,rayona xeyli gəlir gətirmişdir. Rayonun iqtisadiyyatını artırmışdır.Təkcə
pambıq deyil, Saatlı rayonunda taxıl istehsalı da o dövrdə çox inkişaf eləmişdi. Heyvandarlıq sahəsində də
nailiyyətlər varidi. Saatlıda kəndlərin, qəsəbələrin, rayon mərkəzinin abadlaşmasıməsələsi də həmişə məni
maraqlandırırdı. Mən sizin rayonagələndə hər dəfə təsərrüfatlarda olurdum, kolxoz, sovxoz rəhbərləri ilə,
briqadirlərlə, adi təsərrüfat adamları ilə görüşüb söhbət edirdim. Onların çoxu indi də mənim xatirimdədir.
Mənindi bir-bir hamısının adını sizə demək istəmirəm, çünki ola bilərki, birinin adını deyim, o birisini
deməyim. Onda biri desin ki,Əliyev məni yadında saxlayıb, o birisini yadında saxlamayıb. Ancaqsaatlılılara
mənim həmişə hörmətim olub və xüsusən Saatlı rayonunun, ümumiyyətlə, pambıqçılıq rayonlarının
zəhmətkeşqadınlarına, çoxuşaqlı analarına böyük hörmətim olubdur. Mənbelə böyük hörmət hissilə Saatlı
rayonunun sakinləri ilə görüşlərimixatırlayıram və bu fürsətdən istifadə edərək sizdən xahiş edirəmki, onların
hamısına mənim salamımı və xoş arzularımı çatdırasınız.
– Çekistliyiniz və respublikanın rəhbəri olduğunuz dövrdən yəqin ki, Mesxeti türklərinin acı taleyi,
stalinizmin onları düçar etdiyi didərginlikləri ilə tanışsınız. Onlar elə o dövrdə dəGürcüstandakı
torpaqlarına qayıtmaq uğrunda ardıcıl mübarizəaparırdılar.İndi də vaxtilə Orta Asiyaya köçürülmüş
mesxetilər oradanda qovulub respublikamızda sığınacaq tapmışlar. Rayonumuzdaəvvəllərdən yaşayan
minlərlə mesxeti türklərinin sayı budidərginlər hesabına daha 8 min nəfərə qədər artmışdır.Əgər
mümkünsə deyin,– o dövrdə mesxetilərin haqq səsinəmünasibətiniz necə olub və indi necədir? Bir
ağsaqqal kimi onlaraməqsədləri uğrunda mübarizədə nə məsləhət verərdiniz?
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– O dövrdə mən Mesxeti türklərinə, Azərbaycanda yaşayanMesxeti türklərinə həmişə böyükhüsn-rəğbətlə
yanaşmışam.Onların ədalətsiz olaraq başlarına gətirilən bu faciə məni həmişənarahat edib, hiddətləndirib və
həmişə bu barədə düşünmüşəm. Eyni zamanda onların bir hissəsinin Azərbaycana köçüb burada özləri üçün
ikinci Vətən yaratmasına da lazımi şərait yaratmaqdafəaliyyət göstərmişəm. Sizin Saatlı rayonunda, Sabirabad
rayonunda Mesxeti türklərinin yaratdığı təsərrüfatlarda dəfələrləolmuşam. Onlarla görüşmüşəm, söhbətlər
aparmışam. Və onları heç vaxt azərbaycanlılardan seçməmişəm. Hətta mən çox vaxtonlara demişəm ki, siz də
azərbaycanlısınız. Diliniz də bizimdildəndi, dininiz də bizim dindəndi. Burada da işləyirsiniz, yaxşıyaşayırsınız.
Yaxşı təsərrüfatlar yaratmısınız. Fürsətdən istifadəedib demək istəyirəm ki, onlar, siz orda yaşayırsınız, çox
çalışqan, çox işgüzar adamlardır. Özlərinə məxsus onların da cürbəcür keyfiyyətləri var. Özü də çox müsbət
keyfiyyətləri var. Ona görə mən onlara həmişə ehtiramla, böyükhüsn-rəğbətlə yanaşmışam.Eyni zamanda
onların öz doğma torpaqlarına qayıtması fikirləriilə həmişə şərik olmuşam. Ona görə yox ki, onlar
Azərbaycandangetsinlər və yaxud da ki, bizim torpaqları boşaltsınlar. Yox! Biz onlarasığınacaq vermişik və
onların daim Azərbaycanda yaşamasınamənə belə gəlir ki, heç bir azərbaycanlı etiraz etməz. Necə
birazərbaycanlı kimi hesab edirəm ki, onlar da xalqın bir hissəsidir.Ancaq onların özlərinin arzularının yerinə
yetirilməsini mən həmişəbaşa düşmüşəm və onların bu fikirlərinə etiraz etməmişəm.Onların öz torpaqlarına
qayıtması haqqında bəzi tədbirlərinəhətta kömək etməyə çalışmışam.Mənim xatirimdədir ki, 1981-ci ildə bu
Mesxeti türklərinin, xüsusən Orta Asiyada-Özbəkistanda, bizim Azərbaycanda və ŞimaliQafqazda xüsusən
Kabardin-Balkariya Muxtar Respublikasındayaşayan Mesxeti türklərinin bir çox belə tələbləri Moskvaya
Sovetİttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə çatmışdı. O vaxtorada bir komissiya yaratdılar ki, bu
məsələyə baxılsın. Bu komissiyanın tərkibinə Sov.İKP MK-nın katibi Kapitonov, Özbəkistanın Mərkəzi
Komitəsinin birinci katibi Rəşidov, Gürcüstan MərkəziKomitəsinin birinci katibi Şevardnadze, Azərbaycan
KommunistPartiyasının birinci katibi Əliyev, Kabardin-Balkariya Vilayət Partiyakomitəsinin birinci katibi
Malbaxov və bir necə başqa məsulyoldaşlar daxil oldular. Biz Moskvada bu məsələni müzakirə etdik.Mən də,
Malbaxov da, Rəşidov da tam qətiyyətlə dedik ki, Mesxetitürkləri öz vətənlərinə qayıtmalıdırlar. Ancaq təəssüf
ki,Şevardnadze-Gürcüstanın rəhbəri bu barədə tam etirazını bildirdi.Komissiyaya sədrlik eyləyən Kapitonov da,
təəssüf ki, bu məsələninhəll edilməsini təmin etmədi, belə fikir söylədi ki, bir halda ki, bizrazılığa gəlmədik,
gəlin sonra bu məsələyə baxaq. Sonra da buməsələyə baxılmadı. Mən orada tam qətiyyətlə dedim ki,
Mesxetitürkləri vaxtilə heç bir əsas olmadan, əsassız olaraq, ədalətsiz olaraq öz torpaqlarından sürgün
olunmuşlar, indi də onların öz torpaqlarınaqaytarılması hüquqları bərpa olunmalıdır. Mənim fikrim belədir.O ki,
qaldı indi, onlar əgər doğrudan da öz torpaqlarınaqayıtmaq istəyirlərsə mübarizə etməlidirlər. Və nail
olmalıdırlarbuna. Nə üçün qayıtmasınlar öz torpaqlarına? Burada mənə beləgəlir ki, Gürcüstan respublikasının
rəhbərləri duz mövqe tutmurlar.Mənim fikrim belədir.
– Yerlərdə, elə bizim rayonumuzda hazırkı həyat tərzinizlə çox maraqlanırlar. Məsələn, indi nə
qədər təqaüd alırsınız və sizə hansı imtiyazlar verilib?
– Mənim indiki həyat tərzim adi bir vətəndaşın həyat tərzidir. Heç bir imtiyazım yoxdur. Bax, mənim
həyat tərzim belədir.
– Yəni sizə heç bir imtiyaz verilməyib?
– Əvvəl imtiyazlarım var idi, ancaq son illərdə bir mənə yox,ümumiyyətlə yüksək səviyyədə olan
adamlara verilən imtiyazlarləğv edildi. Buna görə məndə də yoxdur. Adi bir vətəndaş kimiyaşayıram.
– Daimi yaşayış yeriniz müəyyənləşibmi?
– Mənim daimi yaşayış yerim üçün bir Moskvada mənzilimvar. Heç bir yerdə ya mənzilim, ya yaşayış
yerim yoxdur. Hələ ki,Moskvadadır mənim mənzilim. Ona görə də mən indi deyəbilmərəm daimi yaşayış yerim
harada olacaq.
– Gündəlik rejiminiz necədir?
– Burada, Naxçıvanda deyirsinizsə bayaq mən buna cavabverdim. Səhər tezdəndən gecə yarısına qədər
xalqla, camaatla görüşmək, söhbət etməklə, cürbəcür suallara cavab verməklə günüm keçir. Mütaliə edirəm,
mətbuata baxıram, cürbəcür yazılaroxuyuram. Bunlarla məşğulam.
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– Deyəsən səhərlər idmanla da məşğul olursunuz.
– Bəli, o da var.
– Mərhum Zərifə xanımın Moskvada dəfni sizə necə təsiredir? Nə vaxtsa bu rəhmətliyin də
cənazəsini Cavid kimi respublikamıza gətirmək fikriniz yoxdur ki?
– Mürəkkəb sualdır. Mən Moskvada yaşadığım, fəaliyyətgöstərdiyim dövrdə Moskva bizim ölkənin
paytaxtı kimi hamı üçün doğma bir şəhər idi. O dövrdə respublikada millətlər arasındabelə fərq yox idi. Mən
belə hesab edirdim ki, Moskva bütün xalqlar üçün, SSRİ xalqları üçün paytaxtdır, əziz bir şəhərdir. Mən
vəmənim ailəmin üzvləri hamısı Moskvada yaşayır, ona görə dəmənim həyat yoldaşım Zərifə xanım vəfat
edəndə onun oradatorpağa verilməsi məsələsi mənim üçün mübahisəli olmadı.Ancaq indi vəziyyət dəyişibdir.
Bunu həyat göstərər. O ki qaldı Cavidin qəbri məsələsi, bu, başqa məsələdir. Cavidvaxtilə ədalətsiz olaraq həbs
olunmuşdur, həbsxanada vəfatetmişdir. Onun sümükləri Sibirdə torpağa verilmişdi. Biz çoxböyük əziyyətlə
onun qəbrini tapdıq və hələ o vaxt belə məsələlərədüzgün münasibət olmadığı bir dövrdə mən təşəbbüskar
oldumvə mənim təşəbbüsümlə Cavidin məzarını öz doğma Vətəninəköçürdük. Buna hədsiz şadam.Ancaq bir
şey məni incitdi: mən buraya gələn günü Cavidinqəbri üstunə getdim, onun məzarını görəndə çox kədərləndim.
Çünki biz Cavidin qəbrini məhz Naxçıvana köçürəndə belə qərarqəbul etmişdik ki, məzarın üstündə-(əvvəl
qərarımız belə idi ki,Cavid şəhərin mənzərəli mərkəzi yerində dəfn olunsun) Nizaminin,Vaqifin qəbri kimi
böyük mavzoley yaradılsın. Təəssüf ki, artıq 8 ilkeçməsinə baxmayaraq bu qərar yerinə yetirilməyibdir və
məzarda istənilən səviyyədə deyildir. Bu məni çox kədərləndirir.
– Əgər həyatınızı yenidən başlamalı olsaydınız yenə də siyasi aləmə girişərdinizmi? Əgər yenə
əvvəlki yolu tutsaydınız mövqeyiniz və platformanız necə olardı?
– Bilirsiniz, mən çox gənc vaxtlarımdan siyasi işlə məşğulolmuşam. Ona görə də siyasi iş mənim üçün
peşə olubdur. Mənbelə hesab edirəm ki, (gülür-A.F.) yenidən gənclik dövründənyaşamağa başlasaydım yenə də
siyasətlə məşğul olardım. Başqamən özüm üçün peşə görə bilmirəm. Tutduğum mövqe elə həminmövqedir.
Mən indi müəyyən qədər elə siyasi fəaliyyətəbaşlamışam. Mövqeyim indi məlumdur hamı üçün. İndi bu günün
tələbləri, xalqımızın yeni məqsədləri uğrunda mübarizəsi yolu iləgedirəm. Mən həyata həmişə dialektik nöqteyi
nəzərdənyanaşmışam. O dövrün siyasi fəaliyyəti bir cür idi. Ancaq indiki dövrün siyasi fəaliyyəti başqa cürdür.
Ona görə indi o dövrünüsul-idarəsini, üslubunu indiki dövrə tətbiq etmək fikrindədeyiləm. İndi tamamilə başqa
cürdür və indiki dövrün tələblərinəuyğun olaraq müəyyən qədər siyasi fəaliyyət göstərirəm.
– Deməli, özünüzdə belə bir qüvvə, enerji hiss edirsiniz də...
– Deyə bilmərəm, yaş yaşdı də. Əlbəttə ki, o gənclik dövründəolan səhhətim indi yoxdur. Aydındır ki,
insan yaşa dolduqcaorqanizmdə müəyyən dəyişikliklər əmələ gəlir. Bəli, xalqaməhəbbətim, xalq haqqında
fikirlərim, xalqın gələcəyi, xalqın bu günü– bu fikirlərlə mən yaşayıram. Mənim başqa fikrim yoxdur. Heç vaxt
şəxsi həyatım məni maraqlandırmayıb. Şəxsi həyatıma görəheç bir iş görməmişəm. Şəxsi heç bir şeyim yoxdur.
Həyatımhəmişə xalqa bağlı olmuşdur. Ona görə də görürsünüzmü, bax,gəlmişəm bura. Bax, bacım rəhmətə
gedib, onun balaca bir komasıvar. Mən burda yaşayıram. Burada yaşamağımı heç də özümə iradgörmürəm. O
cürə böyük şəraitlərdə yaşayan adam indi gəlib beləbir sadə şəraitdə yaşayır. Bu mənim üçün xoşdur. Çünki
mən bundanpis şəraitdən çıxmışam. Bizim bax bu küçədə (bacısının eviilə üzbəüz küçəni göstərir) evimiz var
idi. Orada bir otağımız varidi. 8 adam o birotaqlı evdə yaşayırdıq. İndi burada döşəmətaxtadandır. Ancaq o
vaxtkı evimizin döşəməsi də torpaq idi. Stolda yox idi, stul da. Dərslərimi dizimin üstündə hazırlayırdım.
Mən48– ci ildən buradan köçmüşəm. O vaxt elektrik işığımız da yoxidi, lampa işığından istifadə edirdik. Odur
ki, belə yaşayış məninarahat etmir.
– İndiki bu qarışıq zamanda, acıq-aşkar təkləndiyimizməqamda xalqımıza tövsiyəniz. Əlbəttə,
xalqın narahatlığınasəbəb amillər Sizə də aşkardır.
– Gərək indi xalq bütün gücünü, qüdrətini bir yerə toplaşın. Xalq üçün ən təhlükəli olan məsələ erməni
millətçilərininAzərbaycana təcavüzüdür. Xalq gərək bax bundan özünü qorusun. Əgər xalq özünü qoruyub,
suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təminetmiş olsa başqa məsələlərin hamısı xırda-xırda həll olunacaqdır.
– Erməni millətindən olan hər hansı bir şəxslə bu gün münasibət və ya əlaqəniz varmı?
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– Heç bir erməni millətinə mənsub olan adamla məniməlaqəm yoxdur. Vaxtilə əlaqələrim çox olubdur,
ancaq indi heç birisi ilə əlaqəm yoxdur.
– Maraqlı müsahibə üçünçox sağ olun
Müsahibəni apardı Fəxrəddin Ağamirzəyev
“Dönüş” qəzeti,23, 25, 28 avqust 1990-cı il.
Mənbə: Ağamirzəyev Fəxrəddin. Dönüşdən qurtuluşa. Bakı: Adiloğlu, 2012, səh.19-60.
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"MƏNİ AZƏRBAYCAN XALQI UNUTMADI..."
ANDREY KARAULOVA MÜSAHİBƏSİ
(sentyabr 1990-cı il)
A.K.: Mənə məlum olduğu kimi, Siz Azərbaycan KP XXXII qurultayına nümayəndə seçilmişdiniz, lakin
qurultaya getmədiniz, Moskvada qaldınız. Nə hadisə baş vermişdi? Siz xəstələnmişdiniz? Mandatı da təhvil
vermədiniz, nə üçün partiya qurultayına qatılmadınız?
Heydər Əliyev: Bəli, həqiqətən, belə olmuşdur. Mən Azərbaycan KP-nin bu ilin 8 iyununa təyin edilmiş
XXXII qurultayının nümayəndəsi seçilmişdim. Bundan başqa, haradasa mayın əvvəllərində mənə məlumat
verdilər ki, respublikanın üç şəhər və rayon partiya konfranslarında Sov. İKP-nin XXVIII qurultayına da mənim
namizədliyim irəli sürülübdür. Təbii ki, bu məlumatları mən məmnuniyyət hissiylə qəbul etdim və qərara
gəldim ki, əgər kommunistlər belə etimad göstərib Azərbaycan KP-nin XXXII qurultayına nümayəndə
seçiblərsə və Sov İKP-nin XXVIII qurultayına namizədliyimi irəli sürüblərsə, mən Bakıya gəlməliyəm.
Qurultayın açılış günü yaxınlaşdıqca müxtəlif kanallarla siqnallar daxil olurdu. Respublika rəhbərliyindən gələn
bu siqnallarda onların istəyi bundan ibarət idi ki, mənim Bakıya gəlişim, Azərbaycan KP-nin XXXII
qurultayının işində iştirakım arzu olunmur.
A. K.: "Müxtəlif kanallarla" nə deməkdir, Heydər Əliyeviç? Bunlar hansı "kanallar" idi?
Heydər Əliyev: Belə deyək: mənə gəlib çatırdı. Sonra Mərkəzi Komitənin birinci katibi Ayaz Mütəllibovla
mənim telefon söhbətim oldu. O, Moskvada olarkən mənə zəng etdi və belə şəkildə ifadə etdi ki, mənim
qurultaya getməyim məqsədəuyğun deyil.
A. K.: Söhbət xeyirxah ruhda idi?
Heydər Əliyev: Formaca - bəli, bütün bunlar... xeyirxah ruhda təqdim olunurdu. Yalnız dedim ki, mən onun
məsləhətləri barəsində fikirləşərəm. Sonralar hər şeyi yaxşı götür-qoy etdim və nəhayət, qərar qəbul etdim ki,
qurultaya gedim və onun işində iştirak edim. Belə olanda mənə Bakıdan Ayaz Mütəllibova istinadən xeyli
miqdarda zənglər daxil olmağa başladı. Hamı mənim səfərimin məqsədəuyğun olmamasından danışırdı.
Gətirilən əsas, gördüyünüz kimi, bir idi: Azərbaycanda vəziyyət mürəkkəbdir, mənim Bakıya gəlişim isə onu
daha da gərginləşdirə bilər.
Nə üçün respublika rəhbərliyinin belə hesab etdiyini heç kim mənə aydın şəkildə izah edə bilmirdi. Mən çox
təəccüblənirdim və indiyəcən anlaya bilmirəm ki, mənim Bakıya gəlişim niyə vəziyyəti gərginləşdirməli idi.
Buna baxmayaraq, mən iyunun əvvəllərində Bakıya getməyi qərara almışdım: bir neçə gün Azərbaycanda
rahatlanmaq və XXXII qurultayın işində iştirak etmək istəyirdim. Əvvəlcə mənim üçün iyunun 1-nə təyyarə
bileti alınmışdı, sonra fikirləşib onu iyunun 6-na dəyişdirtdim. Qurultay da, yadınızdadırsa, ayın 8-də öz işinə
başlamalı idi. Bu dövrdə mənə artıq Sov. İKP MK-nın rəhbər işçilərindən zənglər axışırdı. Onların dediklərində
heç bir məntiq yox idi...
A. K.: Yenə olsun, onlar nə deyirdilər?
Heydər Əliyev: Elə eyni şeyi deyirdilər: görürsünüz də, orada fövqəladə vəziyyətdir, mənim səfərim xalqı
hərəkətə gətirər, adamlarda fəallığı artırar və vəziyyəti mürəkkəbləşdirər. Mən bundan bir şey anlamırdım və
indiyə qədər də başa düşməmişəm. Bax indi mən Bakıya gəlmişəm və vəziyyətin mürəkkəbləşməsi də baş
verməyib. İki gündür qardaşımın mənzilində sakitcə qalıram. Deməli, bütün bu dilətutmalara baxmayaraq, mən
Bakıya uçuşumdan imtina etməyə razılıq verməyəndə artıq eyni məsləhətlə Sov.İKP. MK-dakı yüksək vəzifəli
şəxs səviyyəsində, Siyasi Büronun bir üzvündən zəng gəldi.
A. K.: Familiyasını söyləməzsiniz?
Heydər Əliyev: Mən cavab verdim ki, bu məsləhətlərin məğzini anlamıram, Sov. İKP üzvü kimi respublika
partiya qurultayının nümayəndəsi seçilmişəm və istəmirəm ki, mənim siyasi hüquqlarım tapdansın. Buna görə
də qurultaya getməliyəm. Bu halda mənə yenidən Ayaz Mütəllibovdan zəng daxil oldu. O, təkidlə təkrar edirdi
ki, mənə qurultaya getmək olmaz. Onun əsaslandırması belə idi: sən demə, Azərbaycanda mənim çoxlu
tərəfdarlarım vardır, mənə rəğbət bəsləyən çoxlu insanlar vardır, eyni zamanda, məndən narazı qalan insan
qrupları da vardır. Buna görə də mənim tərəfdarlarımla əleyhdarlarım arasında toqquşma baş verə bilər. Onda
mən başa düşdüm ki, əgər respublika rəhbərliyi belə deyirsə, deməli, hansısa arzuolunmazhadisələr xüsusi
olaraq təşkil edilə bilər və həqiqətən, mənə, doğrudan da, Bakıya səfər etmək lazım deyil. 5 iyunda mən biletləri
geri qaytardım.
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A.K.: Mən eşitdim ki, Siz buraya başqa məqsədlə gəlmisiniz: bu, hər şeydən göründüyü kimi, sizə rəğbət
bəsləyən şəxslərdən biri olan "Azərnəşr"in direktorunun müəmmalı qətli ilə bağlıdır. Bu, belədir, yoxsa belə
deyil?
Heydər Əliyev: Bakıya səfərimin əsl məqsədi barəsində mən artıq danışdım. O ki qaldı bu hadisəyə, onun
ətrafında Azərbaycanda çoxlu söz-söhbətlər dolaşmaqdadır. Əslində isə məsələ bu yerdədir: Mən Sizə söylədim
ki, Bakıya iyunun birində gəlməyə hazırlaşırdım. Sov. İKP. MK-da, Azərbaycan rəhbərliyində bunu necə
bilmişdilər, nə vaxt və hansı reyslə uçacağımı kim məlumat vermişdi - bu, mənə aydın deyil.
A. K: Yəni demək istəyirsiniz ki, Sizin telefonunuza sadəcə olaraq qulaq asırmışlar.
Heydər Əliyev: Təsdiq edə bilmərəm. Amma təkrar edirəm ki, Bakıya səfərim haqqında yalnız qardaşımla
danışmışdım.
A. K.: Bu, DTK-nın generalı tərəfindən maraqlı etirafdır...
Heydər Əliyev: Lap elə o ərəfədə qardaşıma zəng etdim və dedim ki, Bakıya iyunun 1-də uçuram və xahiş
etdim ki, gəlişimin dəqiq vaxtını yaymasın. Mayın 30-da "Azərnəşr"in direktoru Əjdər Xanbabayev Bakıdan
mənə zəng etdi. Mən Azərbaycanda işlədiyim dövrdə bu adamla tanış deyildim, amma haradasa il yarım bundan
əvvəl o, Moskvada olarkən məni axtarıb tapmış, mənzilimə zəng etmiş və mənə hörməti olduğunu bildirmişdi.
Biz onunla görüşüb söhbət etdik. Sonra o, bir neçə dəfə mənə zəng etmiş, səhhətimlə maraqlanmış, diqqətli
münasibət göstərmişdi. Və budur, mənim Azərbaycana gələcəyimi eşitdikdə mənə zəng edib səfərimin vaxtını
dəqiqləşdirir və mənə məlumat verir ki, Bakıda xeyli miqdarda insan məni aeroportda qarşılamaq istəyir. Mən
cavab verdim: "Əgər sənin belə istəyin varsa, buyur gəl, etiraz etmirəm, ancaq, Allah xatirinə, özünlə heç kimi
gətirmə və heç bir təntənəli qarşılama mənə lazım deyil". Söhbətimiz bununla da bitdi. Bu, 30 mayda, saat 12-də
olmuşdu. Ertəsi gün mən öyrəndim ki, mayın 30-da axşamsaat 9-da işdən evlərinə qayıdarkən Əjdər
Xanbabayevi avtomobilinin sükanı arxasında vəhşicəsinə qətlə yetiriblər.
A. K.: Qatillər tapıldımı?
Heydər Əliyev: Mənə məlum olduğu qədər - xeyr. Təbii ki, mən faktları tutuşdurmağa başladım: mayın 30da gündüz saat 12-də o, mənimlə telefonla danışıb, axşam saat 9-da isə öldürülübdür. Bu insan, mənə bəlli
olduğu qədər, sakit adam idi, alicənab insan idi, çirkli işlərlə əlaqəsi yox idi. Siyasətlə maraqlanan deyildi; o,
uzun müddət "Azərnəşr"də - Azərbaycanın ən iri nəşriyyatında işləmişdi, ziyalılar arasında hörməti vardı. Təbii
ki, bütün bunlar məndə belə suallar doğururdu: nə üçün o, məhz həmin gün və hansı səbəbə görə qətlə yetirilib.
Bir neçə ay keçib, qətlin üstü indiyəcən açılmayıb və qatil tapılmayıbdır.
A.K.: Maraqlıdır, ölkə rəhbərliyi, yaxud, tutaq ki, Azərbaycanın rəhbərliyi Sizdən çox çəkindiyindən (əgər
bu qorxu varsa) bunun hansısa nəticələrinin ola biləcəyini zənn edirsiniz?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, məndən çəkinib-çəkinmədiklərini demək mənim üçün asan deyil. Amma
ölkənin ayrı-ayrı rəhbərləri tərəfindən olan açıq-aşkar neqativ münasibəti mən öz üzərimdə 3 ildən artıqdır ki,
hiss edirəm. Təəssüflər olsun ki, mən Azərbaycanın əvvəlki rəhbərliyi tərəfindən də hücumlara məruz
qalmışam. Həm də tamamilə əsassız hücumlara. Lakin indi də nədənsə mənim öz doğma torpağıma gəlişimi
böyük problemə çeviriblər.
A. K.: Bununla belə, iyulun 20-də Siz hər halda Bakıya gəldiniz. 6 iyunla 20-si iyul arasında nə dəyişildi?
Qətl hadisələri bir daha olmadı ki?
Heydər Əliyev: Vaxt ötdü, bundan başqa, mənə belə vəd edildi ki, qurultaydan sonra mənimlə Azərbaycanın
rəhbər yoldaşları arasında görüş olacaqdır...
A. K.: Bunlar nə vədlər idi belə?
Heydər Əliyev: Onlar mənim məişət məsələlərimlə bağlı idi və mən bunları açıqlamaq istəmirəm. Mənə
deyilmişdi ki, qurultay bitdikdən sonra rəhbər yoldaşlar mənimlə görüşəcəklər, aramızdakı münasibətlər
qaydaya salınacaqdır, mən Bakıya istirahətə gələ biləcəyəm və s. Məni isə Vətən özünə çəkirdi. Yazda
Naxçıvanda mənim bacım vəfatedib. Budur, indi biz onun kiçik evində Sizinlə söhbət edirik. O vaxt mən onun
dəfninə gələ bilmədim və buna görə də özümü çox pis hiss edirdim. Eyni zamanda, qurultay qurtarıb getdi və
bütün vədlər tamam unuduldu. Təbii ki, bu, məni dərindən təəssüfləndirir, çünki ciddi adamlar, məncə, özlərini
belə aparmamalıdırlar. Başlıcası isə başqa bir şeydədir: mən Bakıya ona görə gəldim ki, Azərbaycanda
respublika Ali Sovetinə seçkilər kampaniyası geniş vüsət almışdı və həmvətənlərimdən namizədliyimin irəli
sürülməsinə razılıq verməyimə dair çoxlu sayda müraciətlər daxil olmuşdur.
A. K.: Bunlar yalnız Naxçıvandan idimi?
Heydər Əliyev: Naxçıvandan da, Azərbaycanın digər regionlarından da mənə belə xahişlər gəlmişdi. Mən
bu məsələ barəsində fikirləşdim və qərara aldım ki, insanların fikrinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bir görün,
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necə alınır: onlar məni XXXII qurultayın nümayəndəsi seçdilər, mən gəlmədim, onlar Sov. İKP-nin XXVIII
qurultayına nümayəndə kimi mənim namizədliyimi irəli sürdülər, lakin olmadım.Yeri gəlmişkən, mən buraya
gələndə bir çox insanlar hiddətlənmişdilər və mənə deyirdilər: "Bəs belə olar, Heydər Əliyev? Biz Sizə etimad
göstərdik, Sizsə gəlmədiniz". Bu məsələ ilə əlaqədar onlar tərəfindən XXXII qurultayın və Sov. İKP MK-nın
ünvanına xeyli hiddətli teleqramlar göndərilmişdi. Mən soruşdum ki, "siz cavab-filan aldınızmı?" Əlbəttə, bu
teleqramlara heç bir cavab, heç bir reaksiya verilməmişdi.
A. K.: Mən bu qurultayla bağlı hər şeyi başa düşürəm, amma Sov. IKP -nin XXVIII qurultayı ilə bağlı heç
nə başa düşmürəm. Nə üçün Siz Moskvada qurultaya düşə bilmədiniz, axı bu ki evinizin lap yanında idi?
Heydər Əliyev: Ona görə ki, Azərbaycan KP-nin XXXII qurultayında mənim familiyamı XXVIII qurultayın
nümayəndələri siyahısına sadəcə daxil etmədilər və deməli, səsə qoymadılar. Vəssalam. Beləliklə, üç partiya
konfransının qərarına sadəcə etinasızlıq göstərdilər. Bunları nəzərə alaraq və həmvətənlərimin vəziyyətindən
çıxış edərək belə qərara gəlmişəm ki, indi artıq heç nəyə məhəl qoymadan Azərbaycanda olmalıyam."Acı
təcrübə"m olduğundan mən bu dəfə Bakıda inkoqnito (yəni xəlvəti, gizlicə) peyda olmağı qərarlaşdırdım.
A. K.: Necə yəni inkoqnito? Başqa ad altında, necə?
Heydər Əliyev: Xeyr, başqa ad altında yox, amma uçuş gününü və vaxtını ciddi şəkildə gizli saxlamaqla.
A. K.: Yəni Siz konspirasiya olundunuz?
Heydər Əliyev: Bəli. Gəlişim haqqında yalnız qardaşıma telefonla məlumat verdim və tapşırdım ki, heç
kimə bunu söyləməsin. Lakin aeroporta düşəndə qardaşım və bir neçə tanışım təyyarənin pilləkənləri yanında
məni qarşılayarkən dedilər ki, deputat otağının yanında 30-40 nəfərlik bir dəstə adam toplaşıbdır, onların əlində
mənim Bakıya gəlişim əleyhinə iki plakat da vardır, buna görə də biz, yaxşı olar ki, buradan, birbaşa uçuş
meydanından maşına oturub şəhərə gedək. Mən təklif etdim: "Gəlin, bu adamların yanına gedək, mən
aydınlaşdırmaq istəyirəm, görüm, onlar nə istəyirlər, kimdirlər və haradan öyrəniblər ki, mən məhz bu gün
gəlirəm". Lakin yaxınlarım məni bu fikirdən daşındıra bildilər, çünki bu, əsasən qonşu kəndlərdən gətirilmiş
gülsatanlardan ibarət bir qrup idi. Qısası, mən maşına əyləşdim və biz qardaşımın mənzilinə yollandıq. Bir az
keçməmiş mən deputat otağının yanında gözləyənlərin arasında olmuş bir jurnalistlə görüşəsi oldum. O, orada
bu adamlara yaxınlaşıb aydınlaşdırmışdı ki, onlar nə üçün buradadırlar və nə istəyirlər. Bir çoxları ona deyirmiş
ki, "Biz özümüz də bilmirik burada nə hadisə baş verir, bizi sadəcə avtobuslara oturdub buraya gətiriblər və hər
birimizə yüz rubl pul verəcəklərini vəd ediblər".
A. K.: Kim vəd etmişdi?
Heydər Əliyev: Adlarını çəkməyiblər, lakin, məncə, yaxşı məlumdur ki, bunu kim edib, hərçənd ki, mən,
əlbəttə, bunun dəqiqliyinə zəmanət verə bilmərəm...
A. K.: Siz inanırsınız ki, belə şeylər mümkündür?
Heydər Əliyev: Əlbəttə, inanıram. Yoxsa, tamamilə kənar insanlara haradan bəlli oldu ki, mən məhz bu gün
və bu reyslə gəlirəm. Bunu əvvəlcədən yalnız qardaşım bilirdi. Onlar isə plakatla gəlmişdilər.
A. K.: Siz telefonunuzun dinlənilməsinə necə baxırsınız?
Heydər Əliyev: Qoy qulaq assınlar, əgər mən kimin üçün maraqlıyamsa. Mən heç bir qəbahət iş
görməmişəm və görmərəm də, nədən çəkinməliyəm? Əlbəttə, bu, demokratiya prinsiplərinin
pozulmasıdır.Yüksək tribunalardan dəfələrlə bəyan edilibdir ki, bizdə telefonlara qulaq asılmır, lakin kimsə bu
prinsipi pozursa, qoy onda o, öz vicdanı qarşısında cavab versin.
A. K.: Siz DTK-da işləyəndə belə bir praktika vardımı?
Heydər Əliyev: Vardı, əlbəttə, amma xarici kəşfiyyatla əlaqələrdə əsaslı şəkildə şübhəli bilinən insanlara
münasibətdə belə olurdu.
A. K.: Siz xarici kəşfiyyatla əlaqəli deyilsiniz?
Heydər Əliyev: (Gülür). Yumor hissi Sizə yad deyil, Andrey Viktoroviç.
A. K.: Bakıda haralarda oldunuz, kiminlə görüşdünüz?
Heydər Əliyev: Qardaşımgildə olarkən gəlişim barəsində mən respublika rəhbərliyinə rəsmən məlumat
verdim. Mənim yanıma tanışlarım gəlirdi, mən onlarla söhbət edirdim. Sonra maşınla şəhərə çıxdım, bir az
gəzdim. Ən əsası isə Dağüstü parkda yanvar hadisələri zamanı həlak olmuş insanların məzarlarını ziyarət etdim.
Bakıda yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə baş vermiş hadisə məni həddən çox mütəəssir etmişdi, ilk növbədə,
günahsız qurbanların məzarlarını ziyarət etməyi özümə borc bilirdim. Orada çoxlu insan dəfn edilib, mən hər
məzarın qarşısında dururdum. Qardaşım və mənim ailə üzvlərimlə Dağüstü parkda olarkən ətrafımızda bir neçə
yüz insan toplaşmışdı, onlar məni hərarətlə salamlayır, suallar verirdilər və ən başlıcası, bu insanların mənə
qarşı xeyirxah münasibətini hiss edirdim. Hiss edəndə ki, artıq mitinq kimi bir şey alınır, dərhal bütün söhbətləri
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yekunlaşdırmalı, onlarla vidalaşıb oranı tərk etməli oldum. Bakıda başqa bir yerdə olmadım və iki gündən sonra
Naxçıvana yollandım.
A. K.: Şəhər çox dəyişilibmi, Heydər Əliyeviç?
Heydər Əliyev: Çox. O, səkkiz il bundan əvvəl mənim qoyub getdiyim şəhərdən çox pis gündədir. Küçələr
başlı-başınadır, çox zibillidir. Mənim üçün bu, çox ağırdır. Çünki Bakı gözəl şəhərdir, indi isə o həmişəkindən
çox pis görünür. Naxçıvana gələndə məni qohumlarım qarşıladı. Maşınacan cəmisi 70-80 metrlik yolu
gedərkən, aeroportda olanlar məni tanıyır, mənə yaxınlaşır, məni qucaqlayıb öpür, öz xeyirxah münasibətlərini
bildirirdilər. Ətrafımda böyük bir dəstə toplaşmışdı. Mən onlarla qısaca söhbət etdim, dedim ki, biz hələ
görüşəcəyik,avtomaşına oturub rəhmətlik bacımın kiçik evinə gəldim. Budur, Siz onu görürsünüz. Yarım saat
keçməmiş gəlişimə dair xəbər şəhərə yayıldı və bu balaca həyət bütün şəhər əhlinin az qala ziyarətgahına
çevrildi. Bir az qabağa getsəm, deyə bilərəm ki, mən mehribanlıqla qarşılanırdım, qucaqlaşma və göz yaşları ilə
dolu təsirli səhnələr olurdu, tərifli sözlər deyilirdi. İndi buraya Azərbaycanın hər yerindən axışır, Bakıdan,
Gəncədən, bir çox rayonlardan yalnız ona görə gəlirlər ki, mənimlə görüşüb söhbət etsinlər. Hə, gəlişim günü
axşamçağı mənə məlumat verdilər ki, şəhərin əsas meydanında təqribən 80 min insan toplaşıb və onların hamısı
Əliyevi görmək istəyir. Mənim planımda axşam Hüseyn Cavidin məzarını ziyarət etmək vardı. Onun məzarı isə
insanların toplaşdığı Azadlıq meydanının lap yaxınlığında yerləşir. Bununla belə, mən əvvəlcə Hüseyn Cavidin
məzarını ziyarət etdim. Şərqin Şekspiri olan bu insanın (onu belə də adlandırırlar) taleyi faciəli olmuşdur. 1938ci ildə o, repressiya edilmiş və cəzasını Sibirdə çəkərkən ölmüşdür. Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi
işləyərkən mənim təşəbbüsümlə onun dəfn olduğu yeri axtarıb tapdıq və nəşini respublikaya gətirdik. O, əslən
Naxçıvandan idi və biz onun qızı ilə, ziyalıların nümayəndələri ilə məsləhətləşərək belə qərara gəldik ki, bu
böyük insanı Naxçıvan şəhərinin mərkəzində dəfn edək. Mən gül dəstəsi qoydum, məzarın qarşısında durdum
və sonra meydana yollandım. Baxmayaraq ki, bu, cəmisi 100-150 metrlik məsafə idi, meydana daxil olmaq
mənim üçün çox çətin oldu, milis bacardığı qədər çalışırdı ki, qayda-qanuna riayət edilsin. Lakin insanlar
mənimlə şəxsən görüşməyə can atırdılar. İnsanlara müraciət etmək üçün meydanın mərkəzində olan hündür yerə
gedib çıxmağa düz 40 dəqiqə gərək oldu. Bütün meydan mənim familiyamı qışqıra-qışqıra təkrarlayır,
ünvanıma xoş sözlər deyirdi...
A. K.: Siz necə düşünürsünüz, insanlar nə üçün belə sevinirdilər?
Heydər Əliyev: Əgər insanlar məni nəinki unutmamış, həm də mənimlə görüşməyi çox qızğın
arzulayırlarsa, belə mehribanlıqla salamlayırlarsa, deməli, hansısa xeyirxah əməllərim olubdur...
A. K.: Sizin özünüz necə düşünürsünüz, onları buna sövq edən nədir? İndi səkkiz il bundan əvvəlkindən pis
yaşayırlar, bumu? Mən başa düşürəm ki, Siz onların həmyerlisisiniz, Siz Kremldə çalışmısınız - yalnız
bunlarmı?
Heydər Əliyev: Siz bilirsiniz axı, insanlar rəhbəri əməllərinə görə dəyərləndirirlər. Bu axı faktdır: mən
Azərbaycan KP MK-nın başçısı olarkən, mənim xalqım ildən-ilə daha yaxşı dolanırdı. Çoxlu sayda yeni sənaye
müəssisələri, yaşayış evləri tikilirdi, sosial sahədə vəziyyət xeyli dərəcədə yaxşılaşmışdı. Elə bu Naxçıvanda
mən, misal üçün, alt trikotaj fabrikində olmuşam, orada kollektivlə görüşmüşəm. Yeri gəlmişkən, bu kollektiv
mənim Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə deputatlığa namizədliyimi irəli sürübdür. Əgər Siz, Andrey Viktoroviç,
bilsəydiniz ki, orada əhval-ruhiyyə necə idi? Bilirsiniz nəyə görə? Çünki əvvəllər burada belə bir fabrik yox idi,
biz onu qısa vaxtda tikdik və indi orada iki minə yaxın adam çalışır...
A. K.: Əgər açıq danışsaq, Heydər Əliyeviç, bu insanlar əvvəllər daha çox pul qazanırdılar, nədir?
Heydər Əliyev: Əlbəttə. Mən bir çox kənd rayonlarında olmuşam və bilirsiniz, orada mənə nə deyirdilər?
"Heydər Əliyeviç, Sizin dövrünüzdə biz qucaq-qucaq pul götürürdük".
A. K.: "Götürürdük" nədir? Oğurlayırdılar, nədir?
Heydər Əliyev: Xeyr, niyə oğurlasınlar, qazanırdılar. Mənə bir kolxozçu qadın danışırdı ki, o, ilin başında
pulunu almağa gələndə, kassir ona baxıb deyir:
- Sən nəyə gəlmisən? Pul almağa? Bəs niyə əliboş? Onları nədə aparacaqsan?
- Budur, pul qabımda...
- Necə yəni pul qabında?! Sənin ki, alacağın 20 mindir...
A. K.: Bu qədər çox pul haradan gəlirdi?
Heydər Əliyev: İş ondadır ki, biz burada, Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, kənd təsərrüfatını çox
yüksəltmişdik. Üzümçülüyü inkişaf etdirmişdik, insanlar onun hesabına çox pul qazanırdılar. Muxtar
respublikanın kolxoz və sovxozlarının hərəsi ildə 80-90 min ton üzüm məhsulu götürürdü. Kəndlərə gedirəm:
hər yerdə kərpicdən və daşdan evlər tikilib, məgər əvvəllər belə şeylər vardı? İnsanlar həm də, demək lazımdır
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ki, başqa şeylərə də qiymət verirdilər.Lap bu yaxınlarda uzaq dağ kəndində oldum, 80-90 yaşlı insanlar mənə
deyirdilər: "Heydər Əliyev, heç zaman belə olmamışdı ki, ildə bizim kənddə 10-15 nəfər gənc ali məktəblərə
qəbul olsun. Siz onları Moskvaya, Leninqrada oxumağa göndərirdiniz. Biz bunları unuda bilərik?" Andrey
Viktoroviç, bu yaşlılardan birinə nəzər saldım: o, Qurandan ayələr gətirir, kəlamlar söyləyirdi. Gördüm ki, necə
də ağıllı mülahizələr yürüdür!
Görürsünüzmü, sadəcə olaraq bilmək lazımdır ki, son 20 ildə Azərbaycanda nələr olmuşdur və onda Siz artıq
təəccüblənməyəcəksiniz: onlar nə üçün belə cavab verirlər?
A. K.: Bununla belə, antialkoqol kampaniyası aparılanda, Sizin sevimli üzümlükləriniz kökündən çıxarılanda
Siz də axı Siyasi Büronun üzvü idiniz!
Heydər Əliyev: Mən bacardığım qədər buna mane oldum. Mən deyirdim ki, alkoqolizmlə mübarizəni belə
aparmaq olmaz, amma mənə qulaq asan vardı?
A. K.: Bu nədir, Siyasi Büro üzvü Əliyevin səsi tamam əhəmiyyətsiz idi?
Heydər Əliyev: Orada Qorbaçov və Liqaçovun rəyi hakim idi. Bu məsələdə bir də Solomentsevin fikri.
Onlar qalanlarının səsini batırırdılar. Kimsə səsini qaldıranda dərhal deyirdilər ki, görürsünüz, bu da
alkoqolizmin tərəfdarıdır. Mən bilirəm ki, misal üçün, Rıjkov bu xətlə razı deyildi, buna baxmayaraq, bunu
həyata keçirirdi, çünki təzyiqlərə məruz qalırdı.
A. K.: Əgər mən düzgün başa düşdümsə, 1985-ci ildən sonra Qorbaçov və Liqaçov praktiki cəhətdən ölkənin
təkbaşına rəhbərləri idilər və əslində onlara heç kim mane olmurdu?
Heydər Əliyev: Onlar Siyasi Büroda hakimiyyəti ələ keçirmişdilər və bütün məsələləri praktiki cəhətdən
özləri həll edirdi.
A. K.: Bəs Yeltsin, yeri gəlmişkən, antialkoqol kampaniyası ilə mübarizə aparırdımı?
Heydər Əliyev: Mən Yeltsinin bu məsələyə dair çıxışını xatırlamıram. Amma, görünür, o, Qorbaçov və
Liqaçovla fərdi söhbətlərində bu barədə fikrini söyləyirmiş, çünki Moskvada vəziyyət son dərəcə dəhşətli idi.
Mənə SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi Moskvada içki növbələrinin şəkillərini gətirirdilər.
Dəhşət idi! İnsanların əhval-ruhiyyəsinə və növbələrdə ölkə rəhbərliyinə qarşı yönəlmiş söhbətlərinin
məzmununa aid məlumat alanda biz onları Qorbaçov və Liqaçova çatdırırdıq, lakin onlar lağa qoyub deyirdilər:
eybi yoxdur, indi belədir, bir azdan kiriyərlər. Onlar buna reaksiya vermirdilər. Reaksiya vermirdilər! Mən
dəfələrlə şəkilləri gətirib Rıjkova vermişəm ki, onları Siyasi Büroda nümayiş etdirsin, lakin Qorbaçov və
Liqaçov buna reaksiya vermirdilər! Burada olarkən mən Bakı qəzetlərində oxudum ki, üzümlüklərin məhv
edilməsində respublika bir milyard yarım rubl itirib. Təkcə üzümlüklərin məhv edilməsi ilə bağlı işlərə 46
milyon rubl xərclənibdir...
A. K.: Bir neçə gün əvvəl mən "İzvestiya" qəzetində oxudum ki, Siz bütün ölkəni tütünsüz qoymaq
istəyirmişsiniz. "Antialkoqol kampaniyası kimi iri miqyaslı və kütləvi" olması nəzərdə tutulan antinikotin
kampaniyasının "baş ilhamvericisi və təşkilatçısı" olan o zamankı Siyasi Büro üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini Heydər Əliyev hətta nələrisə etməyə macal da tapmışdı: moldav tütününün alış qiymətinə
ayrılmış əlavə məbləği ləğv etmiş və tütünə valyuta xərcləməyi qadağan etmişdi, yəni bugünkü tütün böhranına
zəmin hazırlanmışdı. Siz niyə belə etmisiniz, Heydər Əliyeviç?
Heydər Əliyev: Bu, başdan ayağa böhtandır. Yalandır! Mən artıq təəccüblənmirəm ki, "Pravda", "İzvestiya",
digər mətbuat orqanları böhtanla məşğul olurlar, yalan materialları çap edirlər, ictimai rəyi azdırırlar. Bu məsələ
ilə əlaqədar həmçinin Moskva Sovetinin sədri Popovun mətbuat və televiziyadakı məsuliyyətsiz və əsassız
bəyanatları son dərəcə təəccüb doğurur. Yaxşı məlumdur ki, Nazirlər Sovetində tütün istehsalı problemləri ilə
mən məşğul olmurdum. Bununla Aqrar-sənaye qurumu məşğul idi ki, ona da Nazirlər Sovetində sədrin digər
birinci müavini Muraxovski (yeri gəlmişkən, Qorbaçovun şəxsi dostu) rəhbərlik edirdi. Mənim isə bu sahəyə
heç bir aidiyyətim yox idi. Bundan başqa, mənim ölkənin valyuta ehtiyatlarına sərəncam vermək səlahiyyətim
yox idi. Bu məsələ yalnız Nazirlər Sovetinin sədri və onun xarici iqtisadi məsələlər üzrə müavininin əlahiddə
səlahiyyətində idi. Nəüçün "İzvestiya"dakı müəllif utanmadan yalan danışıb, qoy bunu redaksiya aydınlaşdırsın,
mən isə təəccüblənirəm: görəsən, nə üçün bu cür məsuliyyətsiz yazıların dərcinə yol verilir? Bu, hələ harasıdır,
deyə bilərəm ki, mən Azərbaycanda tütün istehsalı məsələlərinə çox böyük diqqət yetirirdim. İşlədiyim dövrdə
bu sahə təxminən 2,5 dəfə artmışdı. 1969-cu ildə, mən respublika rəhbəri kimi işə başlayanda Azərbaycan 25
min ton tütün yarpağı istehsal edirdi. 1982-ci ildə, mən Azərbaycandan gedəndə biz artıq 58 min ton tütün
yarpağı istehsal etmişdik. Bax belə. Budur mənim tütün istehsalına olan münasibətim. Nazirlər Sovetində, bir
daha qeyd edirəm, bu sahə ilə mən məşğul olmurdum və tütünə aid heç bir sənədi mən imzalamamışam. Heç bir
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antinikotin kampaniyasına rəhbərlik etməmişəm və onun ilhamvericisi olmamışam. Bizdə ilham verən, adətən,
yalnız birinci şəxs olur. 1985-ci ildən isə bu, Qorbaçovdur.
A. K.: Bəs belə bir kampaniya planlaşdırılırdı?
Heydər Əliyev: Xatırlamıram.
A. K.: Bir neçə gündən sonra Azərbaycanın xalq deputatlığına Sizin namizədliyiniz səsə qoyulacaq. Sizin
proqramınız?
Heydər Əliyev: 340 saylı Nehrəm dairəsindən mənim namizədliyim irəli sürülüb. Bu, iri kənddir, orada 12
min nəfər əhali yaşayır. Nehrəm buradan çox uzaqda deyil.
A. K.: Bakıda Sizin namizədliyinizi vermədilər?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, mənə gəlib çatırdı ki, orada da mənim namizədliyim nəzərdən keçirilir, amma
rəsmi məlumat almamışam. Burada, Naxçıvanda mənim namizədliyim bir neçə dairədə irəli sürülmüşdü. Lakin
mən məhz Nehrəm dairəsindən seçkilərdə iştirak etməyə razılıq verdim. Bu dairəyə Nehrəm kəndinin özündən
başqa digər kəndlər - Qaraçux, Qaraxanbəyli, Bulqan, Çeşməbasar və sair kəndlər daxildir.
A. K.: Niyə oradan?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, Nehrəm çox özünəməxsus kənddir, orada cəsarətli və əməksevər insanlar
yaşayır. Azərbaycan ziyalılarının çoxlu sayda nümayəndələri bu kənddən çıxmışdır. Mənim orada bir
qohumum, bir dostum yoxdur. Naxçıvanda da rəhbər vəzifədə işləyən qohumlarımı tapa bilməzsiniz - bacım 80
yaşında vəfat edib, onun ikiqızı var, budur, buyur bax, əyləşən bu oğlan onun kürəkənidir, sıravi işdə işləyir.
Budur Əliyevin klanı? Heç bir klan-filan yoxdur.
A. K.: Bəs bunqal harada tikilib?
Heydər Əliyev: Əgər bu bunqalı tapsanız, buna görə mən sizə təşəkkür edərəm. Azərbaycanın keçmiş
rəhbəri "perestroykaçı" Vəzirov bu bunqalı çox axtardı və bir sadə səbəb üzündən tapa bilmədi: o, sadəcə
yoxdur. O, çox gözəl bilirdi ki, Əliyevin heç nəyi yoxdur, bilirdi...
A. K.: "Heç nəyi yoxdur" nə deməkdir, Heydər Əliyeviç?
Heydər Əliyev: Azərbaycanda yaxşı məlumdur ki, Əliyev təvazökar, təmiz həyat tərzi keçirib. Məni burada
mənən təmiz, namuslu insan kimi tanıyırlar. Azərbaycanda mənim haqqımda bütün neqativ yazılara heç kim
inanmır. Moskvada isə məni nisbətən az tanıdıqlarından insanların, əlbəttə, gözləri bərəlir və təəssüflər olsun ki,
orada təsir altına düşürlər.
A. K.: Heydər Əliyeviç, gəlin konkret danışaq. Siz dediniz ki, heç nəyiniz yoxdur. Siz, deyin görüm, kasıb
adamsınız, yoxsa yox? Siz necə hesab edirsiniz?
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən kasıb ailədə böyümüşəm. Mən heç zaman hansısa var-dövlətə can
atmamışam.
A. K.: Başqa sözlərlə, siz kasıblığı sevirsiniz?
Heydər Əliyev: Mən kasıblığı sevmirəm, sadəcə olaraq hesab edirəm ki, insan gərək normal, təmiz həyat
yaşasın. Baxın, mən harada yaşayıram: burada videotexnika yoxdur, yalnız televizor var ki, o da bir gün işləyir,
iki gün yox. Mən burada müxtəlif "səslərə" qulaq asmağı çox istərdim, amma yararlı bir radioqəbuledici də
yoxdur. Yaxşı ki, qonşuda adi "VF" tapa bildik. Mənim bacım belə yaşayıb. Əgər mən varlı olsaydım, deməli,
onun da nəyi isə olardı...
A. K.: Qocalıq dövrünüzün qayğısına qalmaqda Sizə nə mane olurdu, Heydər Əliyeviç, necə deyərlər, "qara
gün" üçün?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, mən bu barədə düşünmürdüm. Mən xidmət etdiyim ideallara o qədər inanırdım,
həmişə hesab edirdim ki, hansı qara gün olursa olsun, dövlət və cəmiyyət məni təmin edəcəkdir.
A. K.: Siz indi də bu ideallara inanırsınız?
Heydər Əliyev: Mənim inamım əsasən alt-üst olubdur. Özümə qarşı belə haqsızlığın, belə riyakarlığın
olacağı heç ağlıma da gəlməzdi...
A. K.: Bəlkə, Siz partiyadan çıxasınız?..
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, Andrey Viktoroviç, mən belə deyərdim: indi mənim bir çox şeylərə baxışım
dəyişilib... partiyaya deyil, xeyr, ideal və prinsiplərə də deyil... Amma partiyanın başına oyun açdılar... Onu
dağıtdılar. Partiyanın həyatında həmişə müəyyən stabillik olubdur. İnsanlar partiyaya etibar edirdilər. İndi bu
etibar yoxdur. Sizin ki elə özünüz bu barədə danışırdınız. Gəlin qısa zaman kəsiyini götürək: 1985-1990-cı
illəri. Siyasi Büronun tərkibində olub beş il əvvəl Qorbaçovun seçilməsinə səs verənlərdən indi heç kim
qalmayıb. Bir nəfər də olsun. Necə, bizim hamımız layiq deyildik? Əgər biz layiq deyildiksə, onda bəs bizim
seçdiyimiz şəxs ölkəni idarə etməyə necə layiq olur? Sual varmı? Var. 1985-ci ildən sonrakı dövrdə ölkədə
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dağılma gedir - iqtisadiyyatda, sosial sahədə dağılma, insanlar getdikcə daha pis yaşayır. Ölkədə mənəvipsixoloji mühit son dərəcə mürəkkəbdir, millətlərarası konfliktlər adi hadisəyə çevrilib, Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqı dağılır, idarəolunmaz proseslər gedir. Və bütün bunları da Qorbaçov yenidənqurma kimi
qələmə vermək istəyir. Ölkə gah "sərt dönüşdə", gah "ərəfədə", gah "xüsusi ərəfədə" olur, gah da yenidənqurma
"ciddi sınaq" mərhələsinə daxil olur və sairə. Nə deyəsən, müharibədən sonra bir dəfə çörəyin olmadığı halı Xruşşovun dövrünü xatırlayıram.
İndi də çörək çatışmır. Həm də harada? Paytaxtda. Müharibədən sonra tütünün çatışmadığı bir halı
xatırlamıram. İndi, görürsünüz də, insanlara tütün əvəzinə, izahat verməyə cəhd edirlər. Bunun necə izahı ola
bilər, lütfən deyin? Axı əvvəllər indikindən də az tütün istehsal edirdik, amma böhran olmurdu. XXVIII
qurultay ərəfəsində Qorbaçov Moskvada "Yava" tütün kombinatına baş çəkdi və bu kollektiv, yeri gəlmişkən,
onun qurultaya nümayəndəliyini irəli sürmüşdü. İndi bu "Yava" tütün kombinatı Moskvanı tütünlə təmin edə
bilmir. Sual olunur: elə isə oraya səfər etməyin nə mənası vardı?
A. K.: Bəlkə, doğrudan da, mafiya mane olur, Heydər Əliyeviç? Elə tütünə də, Moskvaya da?
Heydər Əliyev: Mənim üçün demək çətindir, artıq iki ay olar, Moskvanı tərk etmişəm və ümumiyyətlə,
Moskva həyatına çox da yaxından bələd deyiləm, mən bilmirəm...
A. K.: Siz mafiyanın mövcudluğuna inanırsınızmı?
Heydər Əliyev: Yaxşı, tutaq ki, mafiya var. Bu mafiya dövlətdən güclüdür, nədir? Hökumətdən güclüdür,
nədir? Ölkənin nəhəng idarəetmə aparatından, bütün hüquq-mühafizə orqanlarından, DTK və DİN-dən mafiya
güclüdür? Elə isə, Qorbaçov və onun əhatəsi istefa verməlidir.
A. K.: Sizə necə gəlir, Ermənistan - Azərbaycan qırğınını sərhəddə dayandıra bilərdinizmi? Sizin, 67 yaşlı
Əliyevin bu həll edilməyən problemin həll edilməsi üçün təcrübə və gücü çatardımı?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, mən indi hər hansı vədi vermək istəmirəm, həm də demək istəmirəm ki, bunu
kimsə edə bilməz, mən isə edə bilərəm. Belə bəyanatları mənə sırımaq istəyirlər, mən isə onları rədd edirəm.
Mənə bir şey aydındır: Ermənistan və Azərbaycan arasında artıq baş vermişlərin qarşısını vaxtında almaq olardı.
Hadisələrin faciəvi, açıq deyək, xalqlararası tarixdə görünməmiş xarakterdə olmasında erməni millətçiləri,
onları vaxtında yerində oturda bilməyən Azərbaycanın keçmiş rəhbərliyi, ölkənin siyasi rəhbərliyi və hamıdan
əvvəl Qorbaçov günahkardır.
Artıq burada, yerli qəzetdə Qorbaçovun müsahibəsinə rast gəlirəm. Doğrudanmı, düşünürəm, Qorbaçov bu
qəzetə müsahibə verib? Belə olmur axı. Onu oxuyub görürəm ki, redaksiya Qorbaçovun müxtəlif vaxtlarda
Dağlıq Qarabağ hadisələrinə dair söylədiklərini ustalıqla seçib yığmış və onları müsahibə şəklində təqdim
etmişdir.
Oxuyub özü-özünə fikirləşirsən ki, nə qədər qeyri-ciddi olsa da, burada gör nə qədər ziddiyyət var, nə qədər
azdırıcı mülahizələr var. O, özündən razı halda millətlərarası münasibətlər kimi incə bir məsələdə ifadələrini
sağa-sola səpir...
A. K.: Siz Qorbaçovla Dağlıq Qarabağ barəsində söhbət etməyə cəhd göstərdinizmi?
Heydər Əliyev: Mən Qorbaçovla görüşməyə çalışdım, lakin o, məni qəbul etmədi. Onda mən artıq təqaüddə
idim. Köməkçiləri deyirdilər: o, məşğuldur, biz məruzə etmişik. Orada cavab həmişə sadə olur- biz məruzə
etmişik, o bilir, gözləmək lazımdır-dəvət edəcəklər. Gözlədim bir gün, iki gün, bir ay, gördüm, heç nə yoxdur.
Bir daha zəng etdim. Əlbəttə ki, o, məni qəbul etmədi. Mən Liqaçovla da görüşməyə çalışdım, o da məni qəbul
etmədi. Amma bir dəfə səhər tezdən mən sadəcə MK-ya gəldim və onun qəbul otağında əyləşdim, yəni
qabaqcadan razılaşdırmadan gəlib gözləyirəm. Mən ona Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə dair baxışlarımı izah
edirəm, o, mənə qulaq asır, asır və əməlli bir şey demir. Mən elə bilirdim ki, müəyyən dərəcədə faydalı ola
bilərəm.
A. K.: Siz Liqaçova konkret fəaliyyət planı təklif edirdiniz?
Heydər Əliyev: Hə, ümumiyyətlə mən ona deyirdim ki, vəziyyət belədir... ən ciddi tədbirləri görmək
lazımdır. "Biz də tədbir görürük", - o deyir. Vəssalam. Yəni mənim iştirakıma heç bir ehtiyac yoxdur.
Məsləhətlərimə də ehtiyac yoxdur. Onda mən Razumovskinin yanına getdim, o da, yeri gəlmişkən, məni dərhal
qəbul etmədi, halbuki mən Siyasi Büro üzvü olmuşam, o isə hələ indi MK katibi idi. Mən yenə də danışıram,
danışıram, o da oturub məni dinləyir. Mən heç də başa düşmədim: mənim sözlərim ona çatdı, yoxsa hamısı boş
yerə getdi...
A. K.: Məgər Dağlıq Qarabağ Əliyevlə Dəmirçiyanın məxfi sövdələşməsi deyilmi? Qəzetlərimizdə buna
işarələr az olmayıb.
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Heydər Əliyev: Bunlar cəfəngiyatdır. Əliyevlə Dəmirçiyan arasında heç bir sövdələşmə olmayıb. Bütün
bunlar çox cəfəng səslənir. Əgər Əliyev azərbaycanlıdırsa, əgər o, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü mövqeyində
dayanırsa, belə halda Dağlıq Qarabağdakı vəziyyəti gərginləşdirmək nə üçün lazımdır? Artıq üç ildir ki, mən
siyasi işdən uzaqlaşdırılmışam, lakin hamıya yaxşı məlumdur ki, mən bu gün də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
uğrunda çıxış edirəm, həmişə qeyd edirəm ki, Dağlıq Qarabağ respublikamızın bir hissəsidir, onun əzəli
torpağıdır və bu məsələdə başqa fikir ola bilməz.
A. K.: Amma bununla belə, Ermənistan-Azərbaycan konfliktini necə dayandırmaq olar?
Heydər Əliyev: Bu, qəliz sualdır, ona haradasa başqa yerdə cavab vermək lazımdır, qəzet müsahibəsində
yox.
A. K.: Amma dayandırmaq olarmı? Bu realdırmı?
Heydər Əliyev: Əlbəttə, realdır. Qeyri-real bir şey yoxdur, hər şey öz əlimizdədir. Həm də mən təkcə
Dağlıq Qarabağ məsələsini nəzərdə tutmuram. Bax burada, Ermənistanla lap sərhəddə Sədərək rayonu var.
Orada 70 evdən ibarət Kərki kəndi vardı. Qəflətən erməni dəstələri kəndə basqın edir, evləri atəşə tutur, onlara
od vurur. Onda rəhbərlik Kərki sakinlərini başqa yerə köçürmək qərarını qəbul edir, buraya Sovet ordusunun
qoşunları daxil olur, sakinləri köçürürlər və ...qoşunlar çıxıb gedir. Ermənilər dərhal kəndi tuturlar, onlar indi də
adını dəyişdirdikləri bu özgə kəndində, özgə evlərində yaşayırlar. İndi də rayonda hamı hiddətlə deyinir: niyə
bizim torpağımız ermənilərin əlinə keçdi? Niyə qoşunlar oradan çıxdı? Yoxsa bu qəsdən edilib? Başqa bir
misal. Ermənistanda dünya ictimaiyyətinin gözləri qarşısında son iki ildə qeyri-qanuni hərbi birləşmələr
yaradılır. Moskva, Qorbaçov heç bir tədbir görmür. Bu birləşmələr artıq yaradıldıqdan, yaxşıca
silahlandırıldıqdan sonra (həm də məlumdur ki, silah onlara xaricdən gəlir), bu dəstələrin əsgər və
komandirlərinə təntənəli şəkildə üzvlük biletləri verildikdən sonra ölkə prezidenti qeyri-qanuni hərbi
birləşmələrin tərksilah edilməsinə dair fərman imzalayır. Hara nəzərdə tutulur? Axı Ermənistandan savayı onlar
heç yerdə yoxdur. Amma Ermənistanın konkret olaraq adını çəkməyə cəsarəti çatmır. Qəzetlərdə məlumatlar
çıxır: haradasa Pribaltikada 30 silah, Sibirdə 20 silah... götürülmüşdür. Ermənistanda isə heç kim silahı təhvil
vermir. 15 günlük müddət başa çatır, Ermənistanda hər şey olduğu kimi qalır, heç kəs ona qulaq asmır və o, öz
fərmanının müddətini iki ayadək uzadır. Soruşula bilər, bundan sonra Sovet İttifaqının rəhbəri kimi Qorbaçovun
hansı nüfuzu ola bilər? Azərbaycan xalqı üçün o, insan kimi nüfuzunu Bakıda 19 yanvardan 20 yanvara keçən
gecə baş vermiş hadisələrdən sonra qəti şəkildə itiribdir.
İndi o vaxtdan 8 aydan artıq bir zaman keçib və Azərbaycan xalqına qarşı bu zorakı hərəkəti sakit başla bir
daha təhlil etmək imkanı vardır. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsinə və oraya
iri hərbi birləşmələrin yeridilməsinə heç bir zərurət yox idi. Bakıda ermənilərlə azərbaycanlılar arasındakı bütün
konfliktlərbu faciəli gecəyə hələ bir necə gün qalmış bitmişdi və şəhərdə heç bir erməni qalmamışdı. Sual
olunur: qoşunlar kimi və nəyi qoruyurdu? Azərbaycanlıları niyə qətlə yetirirdilər? Əgər respublika rəhbərləri öz
xalqını idarə edə bilmirsə, onda buna görə onlar cavab verməlidirlər. Yoxsa, onlardan nə rəhbər? Bu Qorbaçova
da aiddir. Və ilk növbədə. Millətlərarası konfliktlər artıq normaya çevrilmişdir - gah Alma-Atada, gah
Özbəkistanda, gah Türkmənistanda, gah Qırğızıstanda, gah Bakıda, gah Gürcüstanda, - deyin, nə qədər olar, hə?
Bizdə kimsə ölkəni idarə edirmi? Bəlkə, yox? Və yaxud ölkə öz-özünü idarə edir? Buna görə də Bakıda
fövqəladə vəziyyətin tətbiqini qeyri-qanuni sayıram və hesab edirəm ki, onun 8 aydan artıq saxlanılması
yaramazlıqdır. Sonra da təəccüblənəcəyik ki, Azərbaycanda bu gün Sovet İttifaqının tərkibindən çıxmaq əhvaliruhiyyəsi çox güclüdür. Özləri buna gətirib çıxardır.
A. K.: Bəs Siz bu tələblər barəsində nə düşünürsünüz?
Heydər Əliyev: Çoxları belə fikirdədir, lap çoxları. Haraya getdim, kimlə söhbət etdim - mənə belə sualları
hər yerdə verdilər. İnsanlar açıq-aşkar deyirlər: hə, yaxşı, artıq iki ildir ki, ərazimizin bir hissəsini ələ keçiriblər
və ölkənin rəhbərləri bu barədə tədbir görmürsə, onda belə "İttifaqda" olmaq nəyə lazımdır?
A. K.: Bəs Azərbaycanın gələcəyi Sizə necə görünür?
Heydər Əliyev: Azərbaycanın qarşısında çox mürəkkəb vəzifə durur: nəyin bahasına olursa olsun, öz
suverenliyini möhkəmləndirmək, özü də təkcə Dağlıq Qarabağda deyil, respublikanın bütün ərazisində. Tutaq
ki, Gəncə şəhəri yaxınlığında əsasən ermənilərin yaşadığı Şaumyan rayonu yerləşir. Deməli, bu rayon artıq bir
ildir ki, respublika hakimiyyətinə tabe olmur və yeri gəlmişkən, bu məsələyə aid təsirli tədbirlər görülmür.
Yerevandan Şaumyan rayonuna tanıtma nişanları olmayan vertolyotlar uçuşlar edir, ərzaq gətirir, yoxsa silah mən bilmirəm. Belə olar? Bu mümkündür? Sən demə, olarmış. Buna görə də respublikanın suverenliyini
möhkəmlətmək indi əsas vəzifədir. Qalan məsələlər ikinci plana keçir. Bundan başqa, düşünürəm ki,
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Azərbaycanın öz müstəqilliyinə can atması artıq dönməz prosesdir, bu, xalq kütlələrinin istəyidir - onu
dayandırmaq mümkün deyil.
A. K.: Siz doğrudanmı islam fundamentalizmi tərəfdarısınız? Axı Naxçıvan, xatırladığım qədər, SSRİ-nin
tərkibindən bir dəfə çıxmışdı, sonra sakitcə geri qayıtdı. Bütün bunlar çoxdan da olmayıb və indi Moskvada
çoxlu söhbətlər gedir ki, Siz məhz islam fundamentalizmi əsasında müsəlmanlarla birləşmək üçün Azərbaycana
qayıtmısınız.
Heydər Əliyev: Mən düşünürəm ki, bu söhbətlər də Azərbaycandakı real vəziyyəti anlamamağın nəticəsidir.
Onlar erməni millətçiləri tərəfindən süni şəkildə yaradılır və yayılır ki, ictimai rəy Azərbaycana və şəxsən mənə
qarşı çevrilsin. Yeri gəlmişkən, 20 yanvarda Bakıya qoşunları yeritməklə bağlı Mərkəzi Televiziya ilə çıxış
edərkən Qorbaçov da dedi ki, bu aksiya zəruri idi, çünki Azərbaycanda fundamentalist islam dövlətinin
yaradılması təhlükəsi vardı. Mən onda çox təəccübləndim: hesab edirəm ki, ölkə Prezidenti öz bəyanatlarına
daha ciddi, daha məsuliyyətlə yanaşmalıdır, çünki bunun əsası olmayıb və yoxdur da. Azərbaycanda mən heç
bir fundamentalist islam dövlətini yaratmağa hazırlaşmıram. Olmayan şeyləri uydurmağı yalnız qərəzli insanlar
edə bilər. Mənim cavabım budur.
A. K.: Əgər mərkəzi mətbuatda ünvanınıza neqativ məqalələr çıxmasaydı, Siz Azərbaycana qayıdardınızmı,
Sizə necə gəlir?
Heydər Əliyev: Əgər bu neqativ məqalələr olmasaydı, məndə dəstək üçün xalqımın səsinə müraciət etmək,
kim olduğumu sübut etmək zərurəti də olmazdı. Eyni zamanda, əgər bu yazılara ölkənin siyasi rəhbərlərinin
bəzi nümayəndələri əl qoymuşdularsa, deməli, mənim başqa çarəm qalmamışdı...
A. K.: Yəni onlar praktiki cəhətdən Sizi məcbur etdilər?
Heydər Əliyev: Hansısa dərəcədə, bəli, xalqımın yanına gəlməkdən savayı, özgə çarəm yox idi və mən
gəldim. İndi qoy hər kəs mənim üzümə desin, mən kiməm və nə pislik eləmişəm. Amma hələ ki, mən hər yerdə
etimadla qarşılanıram. Budur, Siz soruşursunuz ki, mən kasıbam, yoxsa yox. Başlıca var-dövlətimi və
xoşbəxtliyimi onda görürəm ki, Azərbaycan xalqı məni unutmayıb və Azərbaycan üçün bu çətin vaxtda mən
onunla bir yerdəyəm. Mən bundan son dərəcə böyük mənəvi məmnunluq duyuram ki, xalqın ən sadə
insanlarının rəğbətini qazanmışam. Təkcə Naxçıvanda deyil, hər yerdə belədir. Ola bilsin ki, hamı bir nəfər kimi
mənə yaxşı yanaşmır və bu da aydındır: mən Azərbaycanda neqativ hallara qarşı çox ciddi və prinsipial
mübarizə xətti yeritmişəm, rüşvətxorluq və korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmışam. Təbii ki, mənim
əleyhdarlarım qalmaqdadır. Mənim taleyim xalqımın əlindədir.Vətənimə qayıtmışam ki, respublikada vəziyyəti
sabitləşdirmək işinə öz töhfəmi verim, Azərbaycanda demokratiya və tərəqqi bərqərar olsun. Bu planda mən
aktiv fəaliyyət göstərəcəyəm...*
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.54-73.
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"KEÇMİŞ" İNDİ HAQQINDA...
“NAÇALO” QƏZETİNƏ MÜSAHİBƏSİ
(2 sentyabr 1990-cı il)
Lap bu yaxınlarda o, Siyasi Büronun üzvü idi. Adamların taleyi onun qərarlarından asılı idi. Bu gün isə
o, təqaüdçüdür. Lakin ölkəmizi kəməndləmiş prosesləri çox ciddi qiymətləndirməyi bacaran bir təqaüdçüdür.
Heyif ki, aşkarlıq Sov. İKP-nin keçmiş liderlərini hələ öz qoynuna almayıb. Onları sükuta düçar edib.
"Naçalo" bu ənənəni pozur. Beləliklə, həmsöhbətimiz Heydər Əliyevdir.
- Heydər Əliyeviç, siz uzun müddət Azərbaycanda işləmisiniz, ona görə də söhbətimizi məhz millətlərarası
ziddiyyətlərdən başlamaq istəyirik. Doğrudanmı, on il əvvəl indi milli ədavət adlanan və son 2-3 ildə bütün
ölkəyə zərbə endirən bir xəstəliyin heç bir əlaməti yox idi?
Heydər Əliyev: Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi işlədiyim 14 il ərzində respublikada nə millətlərarası
zəmində, o cümlədən nə də ermənilərlə azərbaycanlılar arasında heç bir münaqişə, toqquşma baş verməmişdir.
Lakin bəzən mənə belə xəbərlər çatırdı ki, Yerevanda yaşayan bəzi ziyalılar millətçilik əhvali-ruhiyyəsini
qızışdırır. Dağlıq Qarabağ ətrafında təhrikçilik işi aparırlar. Bir hadisəni danışmaq istəyirəm. 1975-ci ildə biz
böyük bir tədbir - Azərbaycanda sovet ədəbiyyatı günləri keçirirdik. O vaxt məşhur yazıçı və şairlərin böyük bir
qrupu ilə Marietta Sergeyevna Şaginyan da gəlmişdi. O, milliyyətcə ermənidir. Lakin bütün həyatı Moskvada
keçib. Mən ondan xahiş elədim ki, qonaq sifəti ilə Azərbaycanda qalsın və ermənilərin ən çox yaşadığı yerləri
gəzsin. Marietta Sergeyevna bu təklifi məmnuniyyətlə qəbul etdi və Dağlıq Qarabağda, Kirovabadda, Bakıda...
oldu.
Sonra istirahət günü onu evimə dəvət elədim. O öz təəssüratlarından, ermənilərlə görüşlərindən danışdı və
açıq dedi ki, ermənilər Azərbaycanda yağ-bal içində üzürlər. Getmək ərəfəsində Marietta Sergeyevna birdən
ağzından qaçırdı ki, Yerevanda olarkən erməni ziyalılarının bəzi nümayəndələri onun yanına gəlmişdilər. Onlar
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistanın tərkibinə verilməsi
haqqında Moskvaya məktub yazmışdılar. Onlar istəyirdilər ki, Şaginyanı bu məktuba qol çəkməyə təhrik
etsinlər. Yazıçı imtina etmişdir.
- Bu 1975-ci ildə olub. Lakin yəqin ki, münaqişə haradasa 80-ci illərin ortalarında aşkar olub?
Heydər Əliyev: Mənə danışdıqlarına görə 1986 və ya 1987-ci ildə Ermənistanda "Ocaq" adlı bir kitab çıxıb.
"Ocaq" Azərbaycan sözüdür. Ocaq - tonqal deməkdir. Kitabda açıq-aşkar təsdiq olunurdu ki, az qala
Azərbaycanın ərazisinin böyük bir hissəsi Ermənistanın tarixi torpaqlarıdır. Bu və bir sıra digər hərəkətlər
erməni ictimaiyyətinin bir hissəsi tərəfindən Azərbaycana qarşı ərazi iddiası əhvali-ruhiyyəsi qaldırdı.
- Sizin fikrinizcə belə halda hansı tədbirləri görmək lazım idi?
Heydər Əliyev: Qanunlarımıza, əxlaqımızın, partiya intizamının normalarına uyğun olaraq saxtakarları və
təhrikçiləri qayda-qanuna çağırmaq lazım idi. Hansı yaxşıdır? Münaqişənin baş verməsinin qarşısını vaxtında,
bəlkə də hətta müəyyən xərclərin hesabına almaq, yoxsa iki il qan tökülməsi və iki xalqın bir-birinə düşmən
kəsilməsini müşahidə etmək?
Bir dəfə MK plenumunda Azərbaycan KP MK-nın o vaxtkı birinci katibi, məndən sonra işləyən Bağırovla
görüşdüm. Ondan soruşdum: - "Siz buna necə yol vermişsiniz?" Bağırov dedi ki, onlar mərkəzə məlumat
veriblər. Lakin mərkəz heç bir reaksiya verməyib.
O vaxt Ermənistandan 2-3 gün ərzində bütün azərbaycanlıları çıxartdılar, özü də bu zaman adamlara qarşı
güc işlədildi, ölüm, əlillik halları da müşahidə olundu, onlar öz doğma ocaqlarından məhrum edildilər. Sonra
Sumqayıt hadisəsi baş verdi. Azərbaycanlılar DQMV- dən çıxarıldılar. Elə o vaxt qəti tədbirlər görmək lazım
idi. Bəs nə baş verdi? Sov. İKP MK-nın bir katibi Yerevana, o biri isə Sumqayıta getdi. İki-üç gün orada
olandan sonra geri qayıtdılar. Guya ki, bununla hər şey sakitləşdi.,.
Bəs sonra nə oldu? Partiyamızın rəhbərləri, o cümlədən Qorbaçov bunu belə izah etdilər ki, Dağlıq
Qarabağda DQMV-ni Ermənistana vermək haqqında çağırışlar əmələ gəlib, günahkar isə Azərbaycanın keçmiş
rəhbərləri və uzun müddət yığılıb qalmış problemlərdir. Belə hesab edirəm ki, bu əsassız iddiadır.
Bir tərəfdən vilayətin kifayət qədər yaxşı sürətlə inkişaf etdirilməsi haqqında qərarlar imzalanırdı. 3 beşillik
ərzində sənaye istehsalının həcmi 3 dəfə, kənd təsərrüfatı məhsulu 1 dəfə yarım artmış, sosial sahə, inteqrasiya
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prosesləri olduqca inkişaf etmişdir. Digər tərəfdən deyilirdi ki, Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkişafı geri
qalıb, buna görə də əhali sıxışdırılıb. Bu, heç də məntiqə uyğun deyil.
- Deməli, xalqların böyük dostluğundan danışmaq əvəzinə DQMV-nin problemini real şəkildə həll etmək
lazım idi?
Heydər Əliyev: Şübhəsiz! Dağlıq Qarabağ məsələsini SSRİ Konstitusiyası əsasında orada deyildiyi kimi,
"hər bir müttəfiq respublikanın suverenliyi toxunulmazdır" - prinsipi ilə həll etmək əvəzinə mərkəz anlaşılmaz
mövqe tutdu. Qoy Azərbaycanın və Ermənistanın rəhbərləri öz aralarında danışsınlar. Axı, onlar necə danışa
bilərlər? Buna hansı hüquqi əsas var? Halbuki Ermənistan rəhbərləri tribunadan çıxışlar edərək deyirdilər ki,
DQMV-ni Ermənistana vermək lazımdır. Daha doğrusu, artıq açıq-açığına başqa bir müttəfiq respublikaya qarşı
ərazi iddiası meydana çıxırdı... Belə vəziyyətdə DQMV-də bütünlükdə Moskvaya tabe olan xüsusi idarəetmə
komitəsi yaradılır. Daha bir səhv. Bu, eyni zamanda hüquq normalarına və konstitusiyaya ziddir.
- Xatirimizdədir ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyət haqqında məsələ ilk dəfə 1988-ci ildə SSRİ Ali Soveti Rəyasət
Heyətinin iclasında müzakirə edilib...
Heydər Əliyev: Mən təəccüb edirəm, niyə yubadıldı? Hadisələr 1987-ci ilin axırlarında baş vermişdi.
Azərbaycanlıları Ermənistandan 1988-ci ilin əvvəllərində çıxartdılar. Həmin ilin fevral ayında Sumqayıt
hadisəsi baş verdi. SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti isə bu məsələnin müzakirəsinə yalnız iyul ayında
başladı... Çox uzatdılar, bu iclası keçirtdilər və... əslində heç bir şeyi həll etmədilər.
DQMV haqqında məsələ Moskvada müxtəlif səviyyələrdə çoxlu müzakirə olunub, lakin heç bir nəticəsi
olmayıb, vəziyyət isə orada getdikcə kəskinləşib. Əlbəttə, günahın çox hissəsi Azərbaycan və Ermənistanın
rəhbərlərinin üzərinə düşür.
Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Vəzirov mürəkkəb vəziyyətdə özünü çox zəif göstərdi. Onun bu
vəzifəyə təyin olunması ən böyük səhvdir. Onun partiya işi sahəsində lazımi təcrübəsi və siyasi hazırlığı yox idi.
Uzun illər xaricdə işlədiyi üçün respublikadakı vəziyyətdən xəbərsiz idi.
Vəzirovu Azərbaycana gecə Liqaçov apardı. Səhərisi isə təqdim etdi və o, Azərbaycan KP MK-nın birinci
katibi "seçildi". Respublikada heç kim onun namizədliyini irəli sürməmişdi. Büro üzvləri, partiya fəalları ilə
əvvəlcədən məsləhətləşmə olmamışdı. Halbuki respublikada bu vəzifəyə layiq adamlar var idi. Sov.İKP-nin
həmin kadr səhvi nəticəsində Azərbaycanın və DQMV-nin bütün iqtisadiyyatı dağıldı, vəziyyət dözülməz oldu.
Ermənistan Ali Sovetinin sessiyasının DQMV-nin plan və büdcəsini Ermənistanın 1990-cı il planına daxil
etmək qərarı görünməmiş bir fakt idi. Məgər bu, Sov. İKP MK-nın, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin həmin
işə ciddi surətdə qarışmasına əsas vermirdimi? Bəs nə oldu? Qərar qəbul olundu ki, Ermənistanın qərarı SSRİ
Konstitusiyasına ziddir. Ermənistan isə öz qərarını ləğv etmədi. Bu isə Azərbaycanda yeni narazılıq dalğası
oyatdı, vəziyyət kəskinləşdi, dəmiryolunun dayanmasına səbəb oldu...
- Yəqin ki, Azərbaycanda işlər əsasən 1989-cu ilin sonunda pisləşdi. Bir çox rayonlarda Sovet hakimiyyəti
xalq cəbhəsi nümayəndələrinin əlinə keçdi. Sonra Naxçıvanda sərhədləri sökməyə başladılar. Sizcə onları buna
nə vadar etdi?
Heydər Əliyev: Mən sərhəddə yaşamışam, oraya yaxşı bələdəm, ona görə ki, əvvəllər dövlət təhlükəsizliyi
orqanlarında işləmişəm. Mənim ağlıma da gəlməzdi ki, sərhədyanı kəndlərin əhalisi sərhəd çəpərlərinə qəsd edə
bilərlər. Birdən görün nələr baş verir! Bu ona qarşı etiraz idi ki, onların səsini heç kəs eşitmək istəmir. Mərkəzi
mətbuatdan məlumdur ki, sərhədyanı kəndlərin sakinləri, onlar hələ son addım atmazdan əvvəl, sərhədi
pozmaqdan iki ay qabaq hakimiyyət qarşısında öz tələblərini qoymuşdular.
Yanvar ayında Bakıda və Azərbaycanda vəziyyət olduqca kəskinləşdi. Lakin lazımi tədbir görülmədi.
Sonra Azərbaycandan gedən qaçqınlara kömək göstərmək haqqında SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı çıxdı.
Bu, yaxşıdır, düzgündür. Lakin nəyə görə iki il əvvəl Ermənistandan qovulmuş qaçqınlara kömək göstərmək
haqqında qərar verilmədi. Nəyə görə bu iki il ərzində həmin məsələ həll olunmadı?
Adamlar isə hiddətləndilər. Onlar görürdülər ki, ermənilərin çoxu Bakıdan getdikləri üçün onların mənzilləri
boşdur və yaşamaq üçün oraya girirlər. Onlara mane olanları isə ya qovurlar, yaxud da öldürürlər. Mən bu
hərəkətləri mühakimə edirəm. Belə hesab edirəm ki, respublikanın rəhbərlərinin bu biabırçılığa yol verməmək
üçün hər cür imkanları var idi. Yeri gəlmişkən, o zaman ölkənin yüksək siyasi rəhbərliyinin nümayəndələri
Bakıda idilər. Bəs, niyə onlar lazımi tədbirlər görmədilər? Əgər bütün bu hadisələri diqqətlə və ardıcıllıqla təhlil
etsək görərik ki, bu problem yaranan gündən və iş son dərəcə dəhşətli vəziyyətə çatana qədər çoxlu səhvlərə yol
verilmişdi...
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- Heydər Əliyeviç, fıkrimizcə çoxlarını maraqlandıran və sizin üçün o qədər da xoşa gəlməyən bir mövzuya
toxunmaq istərdik. Siz təqaüdə çıxandan sonra sizi onda günahlandırırdılar ki, Azərbaycandakı fəaliyyətinizdə
çoxlu əyintilər, səhvlər buraxmısınız.
Heydər Əliyev: Məni nədə günahlandırırdılar? Nə olar, danışaram...
Biz rəhbər işçilərə dissertasiya müdafiə etməyi qadağan etmişdik. Bizdə - Azərbaycanda belə bir xəstəlik var
idi. Raykom katibləri, nazirlər, MK katibləri, MK və Nazirlər Sovetinin məsul işçiləri öz işləri ilə məşğul olmaq
əvəzinə, bütün qüvvələrini elmi dissertasiyaların hazırlanmasına və müdafiəsinə sərf edirdilər. Müəyyən
edildiyinə görə əksər hallarda bununla özləri məşğul olmur, həmin işi elmi müəssisələrə, ali məktəblərə, öz
əlləri altında olan adamlara, özü də dövlət hesabına tapşırırdılar. Xidməti vəzifədən bu cür sui-istifadə halları ilə
necə barışmaq olardı?
Buna görə də plenumlardan birində mən belə də dedim: yoldaşlar, kim partiya və dövlət işində çalışırsa, o,
bilavasitə öz işi ilə məşğul olmalıdır, elmi dissertasiyaların tərtibinə vaxt itirməməlidir. Əgər kim elmi işə can
atırsa, ərizə verib elmi işə keçə bilər, sonra dissertasiyalar yazın, elmimizi zənginləşdirin. İkisindən birini seçin,
MK plenumu bu təklifi bəyəndi. Lakin sizə deyim ki, bir nəfər də olsun getmədi.
- Sizi bir də onda ittiham edirlər ki, neqativ hallara qarşı düzgün mübarizə aparmırdınız, günahsız adamları
təqib edirdiniz, öz qohumlarınıza yüksək vəzifələr verirdiniz...
Heydər Əliyev: Mənim işlədiyim dövrdə Azərbaycanda neqativ hallara qarşı mübarizə aparılırdı. 1969-cu
ilin axırlarından başlayaraq Azərbaycan partiya təşkilatı rüşvətxorluğa, qohumbazlığa, himayəçiliyə, xidməti
vəzifədən tamah məqsədilə istifadə edənlərə, oğurluq hallarına qarşı özünün mübariz səsini qaldırdı. Bunu tələb
etdiyim üçün, ayrı-ayrı adamlar mənəviyyata zidd hərəkətlərinə görə cəzalandırıldıqları üçün indi məni
günahlandırırlar. Və məni ittiham etmək üçün göstərmək istəyirlər ki, mən öz qohumlarımı müxtəlif vəzifələrə
qoymuşam.
Hansı vəzifələrə qoymuşam?! Əgər mən onları nazir və ya deyək ki, raykom katibi, MK-da, Nazirlər
Sovetində, Ali Sovetin Rəyasət Heyətində... vəzifələrə təyin etsəydim, bu, başqa iş. Lakin mənim bütün
qohumlarım elmi işçidirlər. Özü də onlar mən Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi olmamışdan xeyli əvvəl bu
yolu seçmişdilər. Mən onları elmi işdən uzaqlaşdırmalıydımmı?
Qardaşım Həsən Əliyevin 83 yaşı var. O, 1937-ci ildən Elmlər Akademiyasında işləyir. 1952-ci ildə onu
akademik seçiblər. O zaman mənim 29 yaşım var idi və ən sıravi işdə idim. 17 il keçəndən sonra Azərbaycan
KP MK-nın katibi oldum. Yeri gəlmişkən, mən birinci katib olanda, o, Elmi Tədqiqat Coğrafiya İnstitutunun
direktoru idi və təqaüdə çıxana qədər həmin vəzifədə qaldı.
Beş il bundan qabaq həyatdan köçən həyat yoldaşım 1947-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirəndə biz
hələ ailə qurmamışdıq. Moskvada göz həkimi üzrə ixtisaslaşıb, sonra aspiranturanı bitirib, elmlər namizədi olub.
Biz 1954-cü ildə evlənmişik. O, təbii ki, tədricən elmin yolu ilə gedib, böyük mütəxəssis olub, cərrahi
əməliyyatlar aparıb, müalicə edib, baş elmi əməkdaş, dosent, professor olub. 130 elmi əsərin müəllifidir. Özü də
Moskvada çap olunan elmi işləri olub. İndi yeri gəlmişkən, mənə deyirlər ki, onun diaqnostika üzrə elmi
işlərindən biri (iki nəfər moskvalı həkim-oftalmoloqla birgə) nadir əsər sayılır.
Bizim ailədə elə alınıb ki, həm arvadım, həm də mənim qohumlarım elmi işçilərdir. Təkcə mənim elmi
dərəcəm yoxdur. Bu da mənim günahımdır.
Məni daha nə üstündə ittiham etməyə çalışırlar? Guya mən Brejnevi tərifləyirdim, onu Bakıda təntənəli
surətdə qəbul edirdim. Bunu kim belə eləmirdi? Onun 75 illiyini yaxşı xatırlayıram. O vaxtın qəzetlərində siz
Brejnevin fotoportretlərinə, Sov.İKP MK-nın, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin, SSRİ Nazirlər Sovetinin
təbriklərinə rast gələrsiniz. Bu işdə təşkilatçı rolunu kim oynayırdı? Bunun formasını kim təklif edirdi? Sov.
İKP MK Siyasi Bürosu! Bunu ki, onlar edirdi. Onlardan bəziləri elə indi də ölkənin siyasi rəhbərliyindədirlər.
Biz isə yerlərdə təkrar edirdik.
Yeri gəlmişkən, mən Brejnevlə Moskvada işləməmişəm. Məni Moskvaya Andropov aparıb.
Daha bir ittiham: Leonid İliçi Azərbaycanda təntənə ilə qarşılayırdılar. Axı onu harada təntənə ilə qəbul
etmirdilər? İstər ölkədə, istərsə də xaricdə onu təntənəli şəkildə qəbul edirdilər. Bütün respublikalarda,
şəhərlərdə. Bizə gəlməmişdən əvvəl, o, Gürcüstanda oldu. Mən Tbilisidə oldum və bunu gördüm. Bu təcrübədən
çox şey "öyrəndim", axı müəyyən etiket götürülürdü.
60-cı illərdə mən hələ dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işləyərkən, Xruşşov Bakıya gəlmişdi. O vaxt onu
Brejnevdən artıq təmtəraqla qarşıladılar. Nələr baş verdi, küçələrə nə qədər adam çıxarmışdılar. İndi Brejnevi
təriflədiyi üçün təkcə Əliyevi ittiham edirlər. Bəs başqaları onu tərifləmirdimi? Hamı tərifləyirdi, o cümlədən o
adamlar ki, indi də ölkənin siyasi rəhbərliyindədirlər.
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- Bir vaxt çoxlu söz-söhbət gəzirdi ki, Bakıda Brejnev üçün xüsusi ev tikilib...
Heydər Əliyev: Ağılsızlıqdır! Brejnev Bakıda yaşamırdı və yaşamaq fikrində də deyildi. Onun üçün xüsusi
ev tikdirmək nəyə lazım idi? Biz qonaq evi tikdirmişdik. Bakı şəhərində münasib qonaq iqamətgahı yox idi.
Bir çox xarici və sovet qonaqları, o cümlədən Brejnev də orada yaşayıblar.
Vəzirov isə sensasiya üçün bunun mehmanxana-nikah sarayına çevrildiyini elan etdi. Həmin bina isə bu işə
yaramırdı. Sonra mən öyrəndim ki, bu, yalandır. Onlar yuxarı mərtəbəni, bütün yataq otaqlarını,apartamentləri
bağladılar. Birinci mərtəbədəki salonlardan birində isə nikah qeydə alırdılar. Birdən İranın prezidenti Rəfsəncani
qəfildən onlara görüşə gəldi. Onlar nikah sarayının binası üzərindən lövhəni götürdülər və qonağı bu
iqamətgahda yerləşdirdilər. Onun üzərində İranın bayrağını qaldırdılar. Bakıda hamı gülürdü. Bir baxın, İranın
prezidentini nikah sarayında qəbul edirlər.
- Heydər Əliyeviç, lap bu yaxınlarda sizi ittiham edirdilər ki, siz xoşagəlməyən adamlar üzərində məhkəmə
prosesi təşkil edirdiniz. Bu, həqiqətə uyğundurmu?
Heydər Əliyev: Mən heç bir məhkəmə prosesi təşkil etməmişəm. Biz yalnız əsas xətti müəyyənləşdirirdik,
vəzifəsindən asılı olmayaraq rüşvət alanlar, xidməti vəzifəsindən sui-istifadə edənlər cəzalandırılmalıdırlar.
Əyinti üstündə naziri də, raykomun birinci katibini də, təsərrüfat rəhbərlərini də, MK işçisini də işdən və partiya
sıralarından xaric edirdik.
Məsələn, incəsənət institutunda yoxlama zamanı böyük biabırçılıq aşkara çıxdı. Özü də bu işlə xalq nəzarəti
komitəsi və rayon partiya komitəsinin birinci katibi məşğul olurdu. MK-ya institutun rektoru tərəfindən planmaliyyə işində, abituriyentlərin qəbulunda buraxılan sui-istifadə halları haqqında ciddi arayış təqdim edilmişdi.
Biz bu məsələni büroda müzakirə etdik, həmin rektoru partiyadan xaric etdik, bütün məlumatları mətbuatda dərc
etdirdik. Bir neçə aydan sonra istintaq orqanları bu işlə məşğul olmağa başladılar və belə məlum oldu ki, bu
əhvalat məhkəməlikdir. Bəzi adamlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olundular və müxtəlif cəza tədbirlərinə məruz
qaldılar.
- Sizin fikrinizcə, SSRİ-də iqtisadiyyatın süqutu nə vaxt başlandı? Bu gün biz bu sahədə işlərin vəziyyətini
düzəldirik, yoxsa dərinləşdiririk?
Heydər Əliyev: Əlbəttə, iqtisadiyyatda neqativ meyillər, inkişaf sürətinin aşağı düşməsi artıq 70-ci illərin
axırlarında, 80-ci illərin əvvəllərində hiss olunurdu. Biz görürdük ki, iqtisadiyyatın inkişaf sürəti ildən-ilə aşağı
düşür. Mənim fikrimcə, bunun qarşısını almaq, bu meyli dayandırmaq və iqtisadiyyatı bu vəziyyətə düşməyə
qoymamaq mümkün idi.
İqtisadiyyatın xüsusilə pisləşməsi son iki ildə baş verdi. Bu məlumdur... Bu haqda ölkənin rəhbərləri,
tanınmış iqtisadçılar da deyir.
- Bəs, bunun səbəbi nədir, bu niyə baş verdi?
Heydər Əliyev: Hər şey onunla əlaqələndirilir ki, biz keçid dövründəyik. Artıq rəhbərliyin köhnə metodları
fəaliyyət göstərmir. Halbuki iqtisadiyyat ildən-ilə zəifləyir. Açığını deyim ki, müharibədən sonrakı dövrlərdə
belə vəziyyəti xatırlamıram. Xüsusilə ərzaq məhsulları, xalq istehlakı mallarının çatışmazlığı narahatlıq
doğurur. Bu niyə baş verir? Ona görə ki, son illər işin gedişində səhvlər buraxılır.
Məsələn, götürək elə antialkoqol siyasəti haqqında qanunu. Mən belə hesab edirəm ki, burada böyük əyintiyə
yol verilib. Sərxoşluğa qarşı mübarizə aparmağın vacibliyi heç kimdə şübhə doğurmur. Lakin hansı üsullarla?
Axı, hər şeyi ətraflı fikirləşmək lazım idi. Yoxsa ki, bir tərəfdən biri demokratikləşmədən, iqtisadi metodlarla
fəaliyyət göstərməkdən danışır, digər tərəfdən isə inzibati-amirlik sisteminin ən pis formasını tətbiq edirik.
Qadağan, təzyiq yolu ilə spirtli içkilərdən istifadə olunmağın qarşısını almaq istəyirik. Hətta pivə zavodlarını da
bağladıq. Azərbaycanda bir dəfəyə 70 min hektar üzümlüyü məhv etdik. Keçən il orda cəmi 800 min tona yaxın
üzüm yığıldı. Halbuki əvvəllər iki milyon tona qədər üzüm toplanırdı. Bu, böyük ziyan vurdu.
Ərzaq məsələsi daha ağır vəziyyətə düşdü. 1982-ci ildə, Brejnevin vaxtında ərzaq proqramı qəbul olundu.
Həmin proqram Qorbaçovun rəhbərliyi altında işlənildi. O, kənd təsərrüfatı üzrə MK katibi, Siyasi Büronun
üzvü idi. Ona görə də bu proqram heç bir yerdə tətbiq olunmur. Biz bir neçə il bu proqramla yaşadıq. O bizə heç
nə vermədi. Sonra Estoniya, Gürcüstan və bəzi vilayətlərdə aqrar sənayenin yaradılması üzrə bir neçə
eksperiment keçirdilər. Sov.İKP MK-nın 1985-ci ilin aprel plenumundan sonra böyük təmtəraqla, heyranlıqla ən
yüksək səviyyəyə əsaslanan dövlət aqrar sənayesini yaratdılar. Necə də aparat düzəltdilər. 3 ildən sonra onu da
məhv etdilər. Məgər bu düzgün siyasətdir?
Mən keçmişdə buraxılan səhvləri inkar etmirəm. Mən bugünkü nəslə ağır miras qaldığını inkar etmirəm.
Lakin son 5 ildə iqtisadiyyatın, sosial həyatın inkişafında azmı səhvlər buraxılıb? Bunlar vəziyyəti
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yüngülləşdirməyib, əksinə, ağırlaşdırıb. Təəssüf ki, bu haqda danışmaq qəbul olunmayıb. Təkcə onu deyirlər ki,
ölkənin bugünkü ağır vəziyyəti keçmişin çoxlu səhvləri ilə bağlıdır.
- Siz əvvəlki kimi SSRİ Nazirlər Sovetində dövlət məsləhətçisi vəzifəsini tutursunuz?
Heydər Əliyev: Xeyr, mən təqaüdçüyəm. Mən SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən,
Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvlüyündən təqaüdə çıxanda məni elə o dəqiqə SSRİ Nazirlər Sovetində
məsləhətçi təsdiq etdilər. Bir il bu vəzifədə işlədim. Sonra çıxdım. SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini
vəzifəsində apardığım məsələlərə baxırdım. O vaxt əvvəlcə nəqliyyata baxırdım. Sonra isə səhiyyə, maarif, ali
məktəb, mətbuat, mədəniyyət, ticarət və başqa bütün sosial məsələləri də əlavə etdilər... Bu vəzifədə,
təvazökarlıq olmasın, böyük həvəslə və faydalı işlədim. Lakin təəssüf olsun ki, bu işi də mənim üçün həddindən
artıq məsuliyyətli saydılar.
Aleksandr ŞUMSKİ,
Aleksey MİTROFANOV
"Şərq qapısı" qəzeti, 2 sentyabr 1990-cı il
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ
MƏCLİSİNİNSESSİYASINDA ÇIXIŞI
(20 noyabr 1990-ci il)
Xalq deputatı Heydər Əliyev: Mən istəyirəm ki, bu məsələ (1990-cı il 19-20 yanvar Bakı hadisələri tərtibçi) barəsində öz fikrimi deyim. Bu məsələnin meydana gəlməsi tarixi böyükdür. Aydındır ki, 1988-ci ildən
Bakıda milli hərəkat başlayıb. Və bu milli hərəkatın boğulmasına bir neçə dəfə - həm Azərbaycan KP rəhbərliyi,
həm də ümumittifaq rəhbərliyi cəhd edibdir. Bir qrup adam həbs olunub, cəzalar çəkib, məhrumiyyətə
uğrayıblar və burada qarşılıqlı mübarizə gedib. Ancaq bunlara baxmayaraq ümumxalq hərəkatı inkişaf edib, o
daha da güclənib və Azərbaycanda bu xalq hərəkatının inkişaf edib güclənməsinin ən böyük təkanvericisi də
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaranmış vəziyyət, onun ətrafında olan məsələlər və ümumiyyətlə, bu
məsələnin yaranması ilə əlaqədar bizim respublikaya Mərkəz tərəfindən göstərilən ədalətsiz münasibətdir.
Bunlar xalq hərəkatına təkan verib və onu inkişaf etdiribdir. Təəssüf ki, mən belə fikirdəyəm, birinci
növbədə respublikanın rəhbərliyi, Azərbaycan KP-nin rəhbərliyi bu məsələni düzgün araşdıra bilməyib, bunlara
düzgün qiymət verməyib, öz şəxsi mövqelərini müdafiə etmək üçün cürbəcür qeyri-qanuni, qeyri-hüquqi
üsullara əl atıb və beləliklə, xalq hərəkatına zərbə vurmağa çalışıbdır.
Bu xalq hərəkatı ilə əgər əvvəldən dil tapılsaydı, söhbət aparılsaydı, rəhbərlik xalqla dialoqa girə bilsəydi,
şübhəsiz ki, çox məsələlərin qarşısı alınardı və 1989-cu ilin dekabrında və 1990-cı ilin yanvarında Bakıda və
ümumiyyətlə Azərbaycanda olan faciəvi hallar baş verməzdi. Bunlar olmayıb. Və burada da Azərbaycan KP
rəhbərləri ümumittifaq siyasi rəhbərləri ilə bir olublar, onlarla birgə hərəkət ediblər, onlarla birlikdə xalq
hərəkatını boğmaq, Azərbaycanda diktatura üsuli-idarəsini möhkəmləndirmək niyyətində olublar.
İkinci tərəfdən mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən demokratiyanın inkişafı barədə car çəkən ümumittifaq
siyasi rəhbərlərinin və onlarla birlikdə Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbərlərinin ikiüzlülük edərək,
xalqa xəyanət edərək, xalq hərəkatını boğmaqla, tutduqları vəzifədə qalmaları cinayətdir. Bundan danışmaq
lazımdır. Bunun tarixini təhlil etməyə tarixçilərimiz də, böyük adamlarımız da var. Şübhəsiz ki, Azərbaycan
xalqı öz tarixini çox dərindən təhlil etməlidir. Bütün keçən dövrlərə baxıb, hamısına düzgün qiymət verməlidir.
Ancaq indi söhbət ondan gedir ki, münasibət nədir? Münasibət də ondan ibarətdir ki, 19-20 yanvar 1990-cı il
hadisələri, Bakıda baş vermiş hadisələr faciəvi hadisədir və mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanın 1920-ci
ildən sonrakı tarixində belə faciəvi hadisə olmamışdır. Bu, xalqın böyük hiddətini doğurmuşdur. Xalq matəm
vəziyyətinə gəlib çıxmışdır. İndi on bir aydır ki, xalq matəm içindədir. Bunu açıq-aydın demək lazımdır.
Nə üçün bu məsələ meydana gəlib - mən bunu dedim. Bunun qarşısı alına bilərdimi? Şübhəsiz ki, alına
bilərdi. Əgər respublikanın siyasi rəhbərləri xalqla əlaqəyə girsəydilər, xalqla bir olsaydılar, xalqla dil
tapsaydılar və xalqın dediyi sözləri eşitsəydilər və onlarla hesablaşsaydılar. Ancaq bunlar olmayıb.
Respublikanın rəhbərləri Moskvanın, Qorbaçovun müdafiəsinə arxayın olaraq xalqı boğmağa, əzməyə
çalışıblar. Və buna da nail olublar.
Mən hesab edirəm ki, bunların qarşısı alına bilərdi. Bu faciə baş verməyə bilərdi. Xalqımız bu günə düşməyə
bilərdi.
Mən belə hesab edirəm ki, 19-20 yanvarda baş vermiş bu faciə həm Sovet İttifaqının siyasi rəhbərliyinin,
şəxsən Qorbaçovun böyük günahının nəticəsidir, onun diktatorluq meyillərindən əmələ gəlmiş bir haldır və eyni
zamanda Azərbaycan rəhbərlərinin xalqa xəyanəti və cinayətinin nəticəsidir.
Mən belə fikirdəyəm ki, Böyük Vətən müharibəsi qurtarandan sonra Sovetlər İttifaqında, ölkənin daxilində heç bir yerdə, heç bir regionda bu qədər, bu miqyasda qanlı qırğın olmamışdır. Bunu da edib Sovet ordusu. Və
bunun nə qədər böyük miqyasda olmağını onunla da ölçmək olar ki, bu hərbi aksiyanın həyata keçirilməsi üçün
SSRİ müdafiə naziri Yazov, SSRİ daxili işlər naziri Bakatin vaxtından qabaq gəlib Bakıda oturub, bu
əməliyyatlara rəhbərlik ediblər. Müharibə vaxtı hərbi nazir az-az cəbhəyə gedirdi, ancaq görün bu hərbi
əməliyyata bunlar nə qədər böyük fikir veriblər, bunun miqyası nə qədər böyük olubdur ki, marşal Yazov gəlib
Bakıda oturub və bu əməliyyata rəhbərlik edibdir.
Demək, bu, Azərbaycan xalqına qarşı göstərilən hərbi təcavüzdür, təhqirdir, Azərbaycan xalqının qarşısında
cinayətdir. Və mən şəxsən bu hadisələri eşidərkən, yanvarın 21-də Moskvada Azərbaycanın daimi
nümayəndəliyinə gedib öz fikrimi söyləmişəm, bütün bu aksiyanı, bu əməliyyatı pisləmişəm. O vaxt demişəm,
indi də təkrar edirəm: bu, xalqın əleyhinə olan əməliyyatdır, demokratiyanın əleyhinə olan əməliyyatdır, hüquq
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normalarının əleyhinə olan əməliyyatdır, mürtəce bir əməliyyatdır. Mən bu fikirdəyəm və buna belə də qiymət
vermək lazımdır.
Azərbaycan xalqı üçgünlük matəm elan etmişdi. Şəhidlər Azərbaycan paytaxtının görkəmli yerində dəfn
olunmuşlar. Bəs qatillər kimdir? Nə üçün indiyə qədər bu qatillər meydana çıxmayıbdır? Onların heç biri həbs
olunmayıb, heç biri xalqa göstərilməyib. Bu necə olur? Əgər biz şəhidləri görürüksə, onların qəbirlərinin üstünə
gündə minlərlə adam gedirsə, bəs bunların qatilləri kimlərdir? Bunlar nə üçün indiyə qədər kənarda qalıblar?
Bu, çox təəccüblü məsələdir. Bu, xalqı incidir, narahat edir, hər bir adamda bu sualı vermək hüququ yaradır.
Mən şəxsən bu sualı verirəm, ancaq cavab ala bilmirəm.
Bir sözlə, bu hadisə olub. Azərbaycan xalqının başına bu bəla gəlib. Faciə baş verib. Bu, məsələnin bir
tərəfidir. İkinci tərəfi, bəs bu məsələlərə nə üçün indiyədək siyasi qiymət verilməyib? Bu məsələ gündəliyə
salınarkən mən belə başa düşdüm ki, deputatlar buna siyasi qiymət verəcəklər.
Məlumdur ki, yanvarın 22-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyası olmuşdur. O sessiyada çox
ciddi söhbətlər getmiş və bu hərbi əməliyyat, bu təcavüz pislənmişdir. Ancaq o sessiyanın işi kəsilmiş, indiyə
qədər bərpa olmamışdır. Ondan sonra Ali Sovetin bir neçə dəfə sessiyaları keçib, ancaq bu məsələ tamamilə
kənarda qalıb. Elə bil ki, Azərbaycan xalqının başına heç belə bəla gəlməyib. Sonra komissiya yaranıb. Mən
mətbuatda oxumuşdum ki, yanvar hadisələrinin başvermə səbəblərini və günahkarlarını təyin etmək üçün böyük
bir deputat komissiyası yaranıb və onun da başında SSRİ xalq deputatı, akademik Abbasov durur. Ancaq indiyə
qədər bu komissiya öz fikrini bildirməyib, bu komissiyanın işi müzakirə olunmayıb, xalq bu barədə bir şey
bilmir. Eyni zamanda, Azərbaycan KP MK da, mən mətbuatdan bildim ki, bu barədə komissiya yaradıbdır.
Eşitdiyimə görə, MK katibi Daşdəmirov o komissiyanın sədridir. Ancaq bu komissiyanın işindən də xəbər
yoxdur. Bax, iş burasındadır, yoldaşlar. Olan olub, başımıza gələn bəla gəlib, millət əzilib, millətə qarşı təcavüz
olub, ancaq indiyə qədər Azərbaycan xalqının həyatında baş vermiş bu böyük faciəvi hadisəyə siyasi qiymət
verilməyib və bunun günahkarları meydana çıxarılmayıbdır.
Doğurdan da, faciəvidir.
Dünən buraya bir qrup artist gəlmişdi. Afaq Bəşirqızı orada çıxış edirdi. Bizim gənc aktrisalardandır. O özü
deyirdi ki, bu hadisənin şahidi olubdur. O, Tbilisi prospektində yaşayır. Deyir, mən gecə saat 12-dən sonra
çıxdım balkona, gördüm tanklar adamları necə əzir. Güllələri atırdılar evlərə. Bizim qonşunun balkonuna neçə
güllə dəyib. Dinc şəraitdə yaşayan azərbaycanlılara nə üçün belə xəyanət olub? Bunların hamısının indi üstü
örtülüb-basdırılıb. Heç kəs bu haqda danışmaq istəmir, mən demək istəyirəm ki, rəsmi dairələrdən. Elə bil ki,
Azərbaycan xalqının başına belə bir iş gəlməyibdir.
Ona görə mən belə fikirdəyəm ki, indi oxunan bəyanatın üzərində ciddi surətdə işləmək lazımdır. Onu
genişləndirmək lazımdır. Çıxışlarla əlaqədar əlavələr etmək lazımdır. Burada əsas tələb ondan ibarətdir ki, biz
özümüz bu hadisələrə qiymət verməli, Azərbaycan xalqına qarşı olan bu təcavüz əməliyyatını pisləməliyik. Və
eyni zamanda, Azərbaycan Respublikasının Ali hakimiyyət orqanından tələb etməliyik ki, qısa müddətdə, yaxud
heç olmasa növbəti sessiyada bu məsələ müzakirə olunsun. Yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilsin və bu
hadisənin günahkarları - kim olursa-olsun, Qorbaçovdan tutmuş aşağı, respublika rəhbərlərinə kimi, keçmiş, ya
indiki - fərqi yoxdur, bu xalqdır, xalqa qarşı cinayətdir, - cəzalandırılsın. Bir nəfəri öldürənə qanunlara görə ən
yüksək cəza verirlər. Ancaq burada gör nə qədər adam həlak olubdur - bir nəfər günahkar meydana çıxmayıbdır.
Bu qədər qanunsuzluğa, demokratiyanın bu qədər pozulmasına dözmək olmaz. Ona görə bu məsələyə biz
özümüz siyasi qiymət verməliyik, respublikanın Ali hakimiyyət orqanından tələb etməliyik ki, buna baxsın və
günahkarlar cəzalandırılsın.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.136-139.

53

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ
MƏCLİSİNİNSESSİYASINDA ÇIXIŞI
(20 noyabr 1990-cı il)
Deputat Heydər Əliyev: Mən bu məsələ haqqında bir-iki söz demək istəyirəm. Birinci, biz gündəliyə
salmışıq ki, "Azərbaycan SSR-in DQMV-də, Şaumyan rayonunda və Xanlar rayonunun Çaykənd kəndində
Azərbaycan SSR-in Konstitusiya hüquqlarının pozulmasına Naxçıvan MR Ali Məclisinin münasibəti haqqında".
Mən aydınlaşdırmaq istəyirəm, bu maddəni düzgünmü tərtib etmişik? Mən indi bu məsələyə bir az dərindən
baxanda özüm-özümə sual verdim ki, hansı Konstitusiyanın pozulması haqqında biz danışırıq? Çünki burada
məsələ sadəcə Konstitusiyanın pozulması deyil. Bu sualı nə üçün verirəm? Gəlin, birgə aydınlaşdıraq. DQMV
1988-ci ilin əvvəlindən Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətindən çıxıb. Bu, gerçəklikdir, reallıqdır, faktdır.
Azərbaycan hökuməti DQMV-də özünün hakimiyyət hüquqlarını həyata keçirə bilmir. Bu, ən böyük faciədir.
Bununla yanaşı, əgər DQMV-nin müəyyən qədər muxtariyyət hüququ varsa, heç bir muxtariyyət hüququ
olmayan Şaumyan rayonu da Azərbaycana tabe olmur. Müstəqil həyat keçirir, yaşayır və Ermənistana tabedir.
Ən nəhayət, Çaykənd kəndi də bu vəziyyətdədir. Gəlin belə danışaq: bizim indiyə qədər hələlik daxil
olduğumuz Sovetlər İttifaqında heç bir respublikanın bu qədər ərazisi əlindən getməyib, heç bir respublikanın
suverenliyi, ərazi bütövlüyü bu cür pozulmayıb. Bu, bir Azərbaycan Respublikasının başına gəlib.
Bunun tarixi böyükdür. Burada durub deyirlər ki, nə bilim 1923-cü ildə nə olub, 24-cü ildə nə baş verib...
Bu günün məsələlərini həll etmək lazımdır. DQMV düzgün olaraq yaranıb, yaxud düzgün yaranmayıb, - bu
məsələlərə uysaq - bunlar, əlbəttə diqqətəlayiq məsələlərdir, - bu günün məsələləri yaddan çıxar. Əlimizdə olan
vilayət əlimizdən gedib, indi hər yerdə yazırıq: Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti. Haradadır
bu Azərbaycan Respublikası? DQMV-də bu ilin əvvəlində Ermənistan Respublikasının Ali Sovetinə seçkilər
keçirilib və 12 nəfər deputat seçilib. Bu 12 nəfər deputatın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindən seçilməsi
indiyə qədər respublika ictimaiyyətindən gizlədilir. Eyni zamanda, hamıya da olmasa çox adama məlumdur ki,
bu 12 nəfər deputat Ermənistan parlamentində fəal iştirak edir və orada bizə qarşı özlərini ən təcavüzkar aparan
deputatlardır. Belə olan halda Dağlıq Qarabağa nə cür demək olar ki, bizimkidir. Xeyr, o, bizim əlimizdən
gedib. Bunun tarixi isə uzundur, artıq üç ildir çəkir. Bunu deməklə vaxtınızı almaq istəmirəm... Bəs Şaumyan
rayonu nə üçün əlimizdən gedib? Bəs, Çaykənd kəndi nə üçün əlimizdən gedib? Nə üçün Azərbaycanın
hakimiyyətinə tabe olmurlar?
Əgər istəyirsinizsə mən deyim ki, birinci səhv 1988-ci ilin mart ayında Sov. İKP MK-nın və SSRİ Nazirlər
Sovetinin qərarında buraxıldı. Qərara görə Dağlıq Qarabağın işlərinə Ermənistan Respublikasının müdaxilə
etmək hüququ var. İkinci səhv bundan ibarətdir ki, indi orada guya Azərbaycanın Təşkilat Komitəsi yaranıbdır.
Ancaq bu Təşkilat Komitəsinin heç bir fəaliyyəti yoxdur. Bunun fəaliyyəti ondan ibarətdir ki, Təşkilat
Komitəsinin üzvləri vaqonları boşaldıb ermənilərə ərzaq daşıyırlar.
Bax, məsələ burasındadır. İndi bu torpaqlar nə qədər bizim əlimizdən getmiş vəziyyətindədirlər? Nə qədər?
Bax, bundan danışmaq lazımdır. Ona görə mən belə başa düşürəm ki, burada Konstitusiya hüquqlarının
pozulması sözləri qeyri-müəyyənlik yaradır. Bunu bəlkə belə yazmaq lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətində, Şaumyan rayonunda və Çaykənd kəndində olan vəziyyətə Naxçıvan MR Ali hakimiyyət orqanının
münasibəti.
Münasibəti də belə bildirmək olar ki, məsələn, biz bu fikirdəyik ki, buraxılmış böyük səhvlər nəticəsində həm respublika rəhbərliyinin, həm ittifaq rəhbərliyinin buraxdığı böyük, kobud səhvlər nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü pozulub, suverenliyi pozulub, onun tarixi əraziləri və tərkib hissəsi olan
DQMV-də, Şaumyan rayonunda və Çaykənddə Azərbaycan hakimiyyəti pozulub, heçə çıxıb. Ona görə də
Azərbaycan Respublikasının Ali hakimiyyət orqanından tələb etmək lazımdır ki, bu məsələyə baxsın. İkinci,
qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının dövləti DQMV-də, Şaumyan rayonunda və Çaykənd
kəndində Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətini bərqərar etmək üçün lazımi tədbirlər görmür. Bunu qeyd
etmək lazımdır. Ümumittifaq dövləti, Ali Soveti, yaxud da ki, Prezident Azərbaycanın suverenliyinin
pozulmasını görə-görə, heç bir qərar qəbul etmir.
Üçüncü, qeyd etmək olar ki, Ermənistan Respublikası tamamilə qanunsuz olaraq Azərbaycan
Respublikasının daxili işlərinə qarışır, Dağlıq Qarabağda, Şaumyan rayonunda və Çaykənd kəndində öz təxribat
işlərini aparır.
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Və ən nəhayət, tələb etmək olar ki, Azərbaycan Respublikasının Ali hakimiyyət orqanı bu məsələni ətraflı
müzakirə etsin və Dağlıq Qarabağda, Şaumyan rayonunda və Çaykənd kəndində Azərbaycan hakimiyyətinin
bərqərar olmasını təmin etsin. Mən bax, bu fikirdəyəm.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.140-142.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ
MƏCLİSİNİN SESSIYASINDAÇIXIŞI
(21 noyabr 1990-cı il)
Deputat yoldaşlar!
Biz bu məsələni gündəliyə daxil edərkən belə qərara gəldik ki, Dağlıq Qarabağda, Şaumyan rayonunda və
Xanlar rayonunda əmələ gəlmiş vəziyyətə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin münasibətini bildirək.
Ona görə də biz burada müzakirə etsək ki, Dağlıq Qarabağda Azərbaycan hakimiyyəti bərqərar olsun, - bu,
bizim üçün ağır vəzifə ola bilər və bu da heç bizim vəzifəmiz deyil. Bu, Azərbaycan hakimiyyət orqanlarının
vəzifəsidir. Biz burada öz təkliflərimizi verə bilərik, öz fikrimizi söyləyə bilərik.
Ancaq Dağlıq Qarabağda əmələ gəlmiş vəziyyətə müəyyən qədər qısa təhlil verib, Dağlıq Qarabağın artıq
faktiki əlimizdən getməsi vəziyyətinə öz münasibətimizi bildirsək və qeyd etsək ki, İttifaq Hökuməti, Sovet
İttifaqının siyasi rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əlindən getməsinə nəinki mane olmayıb, hətta
kömək edibdir və Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi bu son üç ildə Dağlıq Qarabağın, həmçinin Şaumyan
rayonunun və Çaykənd kəndinin öz tabeliyində qalmasını təmin edə bilməyibdir, onda biz, mənə elə gəlir ki,
fikrimizi bildirmiş olardıq və Azərbaycan Respublikasının Ali hakimiyyət orqanı qarşısında bu məsələni
qoyardıq ki, siz indiyə qədər bu məsələni uzadırsınız, xalqı aldadırsınız, təsirli tədbirlər görmürsünuz.
Bir müddət bir neçə böyük səhv buraxılıb. Məsələn, 88-ci ilin mart ayında SSRİ Nazirlər Sovetinin və Sov.
İKP MK-nın qərarını qəbul etməyə Azərbaycan rəhbərlərindən kim qol çəkibsə, burada Qarabağın əldən
getməsi üçün birinci addımı atıblar. Çünki o qərarda yazıblar ki, Ermənistan Respublikasına Dağlıq Qarabağın
işləri ilə məşğul olmaq ixtiyarı verilir.
İndi, bağışlayın, mən iki kəlmə tarixdən demək istəyirəm. Məni o vaxtlar - Dağlıq Qarabağ məsələləri
qalxanda mərkəzi mətbuatda günahlandırdılar: guya mən günahkaram ki, vaxtilə Dağlıq Qarabağda sosialiqtisadi vəziyyət pis olub. Azərbaycanda da belə bədxah adamlar çıxdılar, belə-belə sözlər dedilər. Və ikinci də,
məni günahlandırırdılar ki, guya vaxtilə Ermənistanla Dağlıq Qarabağın əlaqələrini məhdudlaşdırmışam, ona
görə də Dağlıq Qarabağda belə məsələlər əmələ gəlibdir.
Mən bir vətəndaş kimi sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu əlaqəni məhdudlaşdırmamışdım. Ancaq mən
Azərbaycanın rəhbəri kimi Ermənistanın Dağlıq Qarabağın işlərinə qarışmasına yol vermirdim. Və bunu bir
vətəndaş, bir azərbaycanlı kimi öz borcum bilirdim.
İndi baxın, mart ayında qərar qəbul etdilər. Azərbaycanın rəhbərləri də bu qərara qol çəkdilər və yazdılar
ki, Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, Dağlıq Qarabağın
işlərinə baxsınlar. Ən birinci kobud addım, Azərbaycana xəyanət bu idi. Dağlıq Qarabağın əldən çıxmasına yol
orada açıldı.
İkinci, mən dünən dedim, yenə də təkrar edirəm, Volskinin rəhbərliyi ilə xüsusi idarəetmə komitəsinin
yaranması. İndi gəlin həqiqəti danışaq, bunu bir Qorbaçov ortaya atmayıb ki? Bu, uzun müzakirədən sonra
yaranıbdır. Məsələn, Moskvada bir-iki adam mənim buna fikrimi soruşdu, mən qəti etiraz etdim. Ancaq
Azərbaycanın rəhbərləri bu idarənin yaranmasını vəziyyətdən çıxış yolu kimi bildilər, bunu çıxış edən
deputatların da dediyi kimi, çox təmtəraqla qəbul etdilər, bunu böyük bir nailiyyət kimi qələmə verdilər.
Anlamadılar, yaxud da anlayaraq, qəsdən buna getdilər ki, Qarabağ əldən getsin... O ləğv olundu, indi yaradılıb
- Təşkilat Komitəsi. Mən dünən dedim, yenə də öz fikrimi deyirəm: Təşkilat Komitəsi orada bir fəaliyyət
göstərmir.
Beləliklə, Dağlıq Qarabağ əldən gedibdir. Bu məsələlərə, bu prosesə öz fikrimizi bildirsək və göstərsək ki,
Mərkəzin siyasi rəhbərliyi və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi Dağlıq Qarabağda gedən bu proseslərin qarşısını
almayıblar və get-gedə Dağlıq Qarabağ, həmçinin Şaumyan, Çaykənd Azərbaycanın əlindən gedir, mənə elə
gəlir ki, bu bizim üçün kifayətdir və bu məsələni Mərkəzin qarşısında, Azərbaycan Ali hakimiyyət orqanının
qarşısında qoya bilərik ki, onu həll etsin.
Burada Azərbaycanın deputatları var, onlardan xahiş edə bilərik, mən də bir deputat kimi üzərimə
götürürəm ki, bu məsələni orada qaldıraq.
Mən dünən o bəndə etiraz etdim, indi bunu bir də yazıblar ki, əgər bu məsələ həll olunmazsa, biz ittifaq
müqaviləsindən imtina edəcəyik.
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Axı, a yoldaşlar, biz ittifaq müqaviləsini müzakirə etməmişik. İndi belə çıxır ki, biz ittifaq müqaviləsinin
bağlanmasına razıyıq, lakin Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmazsa, razı olmayacağıq. İttifaq müqaviləsinin
bağlanması böyük məsələdir. Bunun üçün gərək biz fikirləşək. Bu bağlanmalıdır, ya bağlanmalı deyil. Bunu bir
Dağlıq Qarabağ məsələsindən asılı qoymaq olmaz. Bu məsələ müzakirə ediləndə mən öz fikrimi deyəcəyəm.
Bu, böyük məsələdir. Biz Azərbaycanın istiqlaliyyəti haqqında danışmalıyıq. Ona görə deputatlar düz dedilər.
SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında SSRİ prezidentinin çıxışından sonra 5 respublikanın nümayəndəsi çıxış edib
dedi ki, biz bu müqavilədə iştirak etməyəcəyik. Təəssüf ki, Azərbaycan Respublikasının nümayəndəsi çıxış
edərək ittifaq müqaviləsini bəyəndiyini bildirib və bunun bağlanması vacibliyini çox təkidlə irəli sürüb. Mən
fürsətdən istifadə edərək, öz fikrimi bildirirəm ki, biz gərək buna da münasibətimizi bildirək. Azərbaycan
Respublikasının nümayəndəsi orada bu cür çıxış üçün kimdən icazə alıb? Kim ona bu ixtiyarı verib? Kim ona
bu səlahiyyəti verib? Özbaşınalıq bəsdir.
Mən bu fikirdəyəm ki, əgər mənim mülahizələrim qəbul olunursa, bu qərar bir az da işlənməlidir. Çünki bu
çox mühüm qərardır. Burada çox həssas iş aparılmalıdır. Mənim fikrim bundan ibarətdir.
Yerdən sual: Dağlıq Qarabağ məsələsini necə həll etmək olar ki, o, Azərbaycanın tərkibində qalsın?
Heydər Əliyev: Mən indi buna cavab vermək istəmirəm. Çünki bu o qədər mürəkkəbləşdirilmiş məsələdir
ki, onu tək mənim fikrimlə yox, ümumi xalqın fikri ilə həll etmək lazımdır. Ona görə də mən öz fikrimi
bildirmək istəmirəm. Biri deyir: gəlin Dağlıq Qarabağın muxtariyyətini ləğv edək, o biri başqa təklif verir. Bu,
mürəkkəb məsələdir. Daha doğrusu, bu, mürəkkəbləşdirilib. Məsələn, bu, 3 il bundan əvvələ qədər, 88-ci ilə
qədər heç də mürəkkəb məsələ deyildi. 14 il mən Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etmişəm, bu məsələ heç
vaxt mənim üçün çətinlik törətməyib. Düzdür, bu məsələ neçə dəfələrlə qalxıb, ancaq bunların qarşısı alınıbdır.
Bu üç ildə biz Dağlıq Qarabağda hakimiyyətimizi itirəndən sonra, istəyirsiniz ki, mən bir kəlmə ilə deyim ki,
bunu nə cür həll eləmək olar? Bunu müzakirə eləmək lazımdır. Münasibətimizi bildirməliyik. Dərd də
burasındadır ki, bu məsələ Azərbaycanda müzakirə olunmur, buna dərindən baxılmır. Hərə kiçik bir iş görür,
hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ bizimdir.
İndi Afiyəddin müəllim deyir ki, keçmiş birinci katib bəyan edirdi ki, "əşşi, nə danışırsınız? Dağlıq
Qarabağ bizimdir".
Mənim yaxşı yadımdadır, bir halda ki, siz məni məcbur edirsiniz, bir fakt da deyə bilərəm: SSRİ Ali
Sovetinin sessiyası idi. Mən də hələ SSRİ Ali Sovetinin deputatı idim. Azərbaycanın Ali Sovetinin keçmiş sədri
Xəlilovla orada görüşdüm. Mən ona dedim ki, siz nə edirsiniz orada? Dağlıq Qarabağ əldən getdi. Siz onu niyə
əldən verdiniz? Mənim bu söhbətim 1988-ci ilin iyul ayında olmuşdu. Həmin vaxt Moskvada Ali Sovetin
Rəyasət Heyətinin iclasında Dağlıq Qarabağ məsələsinə baxılırdı. Yadınızdadırmı? Onda bu məsələyə baxılırdı,
televiziya ilə də verilirdi. Bəli, bəli, iyulun 18-də. Mən onda Xəlilova dedim: "Siz nə edirsiniz? Başınızı
itirmisiniz, Dağlıq Qarabağ əldən getdi. Sən də o iclasda iştirak edirdin. Nə üçün buna razılıq verdin?" O mənə
deyir, "Əşşi, sən nə danışırsan, Dağlıq Qarabağ bizim əlimizdədir, əlimizdə də olacaqdır". Mən onunla razı
olmadım. Etirazımı da ona bildirdim. Bax belə-belə adamlar ayrı-ayrı vədlərlə Dağlıq Qarabağı əldən veriblər.
İndi məndən soruşursunuz ki, nə cür eləyək? Mən buna bir kəlmə ilə cavab verə bilmərəm. Bunu gərək
müzakirə edək.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.143-146.
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(24 noyabr 1990-cı il)
Deputat Heydər Əliyev: Mən belə hesab edirəm ki, bu məsələnin (Naxçıvan MR Konstitusiyasına əlavə
və dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı toxunulan Dövlət dili məsələsi nəzərdə tutulur - tərtibçi) belə geniş
müzakirə olunması mənfəətlidir. Qoy heç kəs fikirləşməsin ki, burada biz qəbahət edirik. Bu, müzakirə
olunmalıdır. Və burada gedən fikir mübadiləsi hər bir adamda bu məsələyə daha geniş yanaşmağa imkan
yaradır. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə mühüm məsələlər geniş müzakirə şəraitində
keçsə, biz çox nailiyyətlərə gəlib çıxa bilərik. Və ən nəhayət bu - türk dili məsələsi. Mən hesab edirəm ki,
məsələnin qoyuluşu düzgündür. Və məsələni qoyan yoldaşlara irad tutmaq ədalətsiz olardı. Ancaq bu məsələni
indi həll etmək istəyiriksə,bu çətin olar. Burada çıxış edən deputatların bəziləri dedi ki, biz 38-ci ilə qədər türk
olmuşuq, türk yazılmışıq. 38-ci ildə çoxunuz olmamısınız. Amma mən olmuşam. Özü də o vaxt milliyyətim də,
yadımdadır - burada o vaxt pedaqoji texnikumda oxuyurdum, türk yazılmışdı. 38-ci ildən sonra biz olduq
azərbaycanlı.
Ancaq bir şeyi də tarixlə maraqlanan yoldaşlar bilməlidirlər ki, təəssüf ki, elə bizim əsrin lap birinci
onilliklərini götürsək, o vaxtın ədəbiyyatlarına, tarixi məqalələrə baxsaq, bizim çox məşhur adamlarımız bizim
millətə türk deməyiblər, müsəlmanlar deyiblər. Müsəlman milləti yoxdur axı. Elə götürün N. Nərimanovun 22ci illərdə olan yazılarına baxın. Orada müsəlman deyir bizə. O deyir: - ruslar, ermənilər, müsəlmanlar. Yaxud da
ki, inqilabdan qabaqkı yazılara baxın - müsəlman deyirlər. Bunu niyə çatdırmaq istəyirəm. Bizim ümumi
bədbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, bizim bu millətin adı uzun müddət tam müəyyən olunmayıb. Məsələn, Lenin
əsərlərində "Qafqaz tatarları" işlədir, yaxud da bəzi yerlərdə "tatarlar" yazır. Əgər o vaxtlar biz özümüzün
milliyyətimiz barədə türk yazsaydıq, elə türk deyəcəkdilər də. Bəs, nə üçün belə yazmırlar? Çünki biz özümüzözümüzü qarışdırmışıq.
Ancaq bunlara baxmayaraq, mən də hesab edirəm ki, biz türkük. Mən öz fikrimi demək istəyirəm. Ancaq
indi gətirib biz tələm-tələsik bu Konstitusiyaya dəyişiklikdə yazaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət
dili türk dilidir, bu, mənə elə gəlir ki, tələsiklik olar. Gəlin bunu bir də etiraf edək ki, milli dirçəliş, milli
ənənələrin bərpa olunması, milli inkişaf sahəsində bu günlərdə çox mühüm qərarlar qəbul etmişik. Gəlin bir az
səbir edək ki, bizim bu qərarlar həzm olunsun.
Bu gün Litvadan gələn müxbirlərdən birinci onu soruşdum ki, nə üçün bura gəlibsiniz. Deyir, gəldik, bir
gün Bakıda olduq, sonra Naxçıvana gəldik. Deyirəm nə üçün bura gəlmisiniz, məndən nə istəyirsiniz, nə olub
ki? Cavab verir ki, bilirsiniz, indi Azərbaycanda ən böyük dəyişikliklər Naxçıvanda gedir. Bunu biz eşitmişik,
ona görə də Naxçıvana gəlmişik.
Demək istəyirəm ki, biz onsuz da böyük dəyişikliklər eləmişik. İndi gəlin çalışaq ki, bu, Azərbaycanda
həzm olunsun. Tələsməyək. İkinci tərəfdən biz muxtar respublikanın adını dəyişdirə bilərdik - "Naxçıvan
Muxtar Respublikası" etdik. Ali Məclisin adını dəyişdirdik. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bayrağını da
qəbul etdik. Amma bu dil bizim bütöv, ümumi dildir, bütün Azərbaycana aiddir. Biz burada gərək separat
hərəkət eləməyək.
Ona görə mən belə hesab edirəm ki, müzakirələr tamamilə əhəmiyyətli hesab edilsin. Ancaq burada olan
maddə elə belə də qalsın. Gələcəkdə bunu həll edəcəyik.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.157-159.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ
MƏCLİSİNİNSESSIYASINDA ÇIXIŞI
(29 noyabr 1990-cı il)
Xalq deputatı Heydər Əliyev: Bu məsələ (Sədərək rayonunun təşkili məsələsi - tərtibçi) qalxanda
Nazirlər Soveti sədrinin verdiyi məlumat şəxsən məni deputat kimi qane etmədi. Mən indiyə qədər də bu fikirlə
razılaşa bilmirəm ki, 3 ay bundan öncə qəbul olunmuş qərar, özü də bizim ərazimizin belə bir strateji
əhəmiyyətə malik olan hissəsi haqqında qəbul edilmiş qərar indi nəsə Maliyyə Nazirliyinin, yaxud da ki başqa
bürokratların, demokratların, mən bunu tam əsasla deyirəm - səhlənkarlığı nəticəsində, yaxud da ki bu işi həll
etməmək nəticəsində indiyə qədər ləngiyib. Bu bizim hakimiyyəti də hörmətdən salır, xalqda inamsızlıq əmələ
gətirir. Mən o gün dedim - burada belə bir fikir əmələ gəlir ki, xalqı aldadıblar. Burada söz verilir, əməl
olunmur. Ona görə də indi Afiyəddin deyir ki, 2-3 günə həll olunacaq, amma mən yoldaş Mir İsmayılın
məruzəsindən belə başa düşdüm ki, ola bilər yenə də bizim başımızı aldatsınlar. Mən Sədərəkdən çıxış edən
deputatın fikri ilə tam razıyam ki, sessiyanın adından Azərbaycan Respublikasının rəhbər orqanlarına qəti
teleqram vurmaq lazımdır. 2-3 günə bu məsələyə baxıb rayonu təşkil etsinlər. Rayonun təşkil olunması, ərazi
bölgüsü ilə yanaşı olaraq, eyni zamanda orada bizim hakimiyyətin möhkəmləndirilməsi də böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Ona görə də mən qorxuram, bax yenə də vədlər verilir. Maliyyə naziri kimdir ki, bu məsələni indiyə
qədər həll edə bilməsin. Nə üçün bu böyük bir məsələni, respublikanın rəhbərliyi səviyyəsində qəbul olunmuş,
elan olunmuş məsələni Maliyyə Nazirliyi indiyə qədər həll edə bilmir? Mən hesab edirəm ki, sessiyanın adından
bu barədə müraciət etmək lazımdır.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.159-160
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(29 noyabr 1990-cı il)
Deputat Heydər Əliyev: Hörmətli deputat yoldaşlar! Mən bir-iki əməli təkliflər vermək istəyirəm. Bəlkə,
mənim bu təkliflərim yerinə yetirilər. Məncə, belə bir göstəriş və qərarın yerinə yetirilməsi pis olmaz. Biz
Naxçıvan Muxtar Respublikasının adını dəyişdik, yeni bayraq qəbul etdik. Mən belə hesab edirəm ki, Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ərazisində olan bütün dövlət idarələrinin blankları, möhürləri dəyişilməlidir. Əgər bu iş
getmirsə, mənə belə gəlir ki, bu məsələni bu günlərdə qoymaq lazımdır və imkan vermək lazımdır ki, qısa
müddətdə möhürlər dəyişilsin, blanklar dəyişilsin. Biz, məsələn, respublikanın adını dəyişmişik, ali hakimiyyət
orqanının adını dəyişmişik, amma şəhərdə olan lövhələr, möhürlər, blanklar hamısı köhnədir. Ona görə də bunu
təxirə salmaq olmaz, bunu etmək lazımdır. Mənim birinci təklifim bundan ibarətdir.
İkinci, biz yeni bayraq qəbul etmişik. Demək, bütün rəsmi yerlərdə bu bayraqlar olmalıdır. Bu bayraqların
istehsal olunub satılması təşkil olunub, yoxsa yox? Əgər olunmayıbsa, onda yəqin ki, bizim Nazirlər Soveti
təşkil etməlidir.
Sonra mənim bir məsləhətim var. Yenə də qayıdıram, respublikanın adı dəyişilib, Ali Məclisin adı dəyişilib.
Mənə belə gəlir yaxşı olar ki, indi müəyyən yoldaşlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatları
üçün yeni nişanlar hazırlasınlar. Bu nişanların, deputat vəsiqələrinin hazırlanması vaxt tələb edir. İndi bu nişanı
da, yəqin ki, ola bilərdi ki, bunun layihəsini bir neçə nəfər hazırlayaydı. Bəli, elə bizim bu iclasda baxılardı,
qəbul olunardı. Siz məni başa düşün, SSRİ bayrağı da bayraqdır, Azərbaycan bayrağı da bayraqdır. Amma onun
axı rəsmi forması var, o hansı ölçüdə olmalıdır, aşağısı nə cür, qıraqları nə cür olmalıdır. Bu axı adi məsələ deyil
ki, elə sən götürüb o bayrağa köçürdəsən. Əlbəttə ki, bu bayraq dəqiq ölçülü olmalıdır. Ona görə də mən bu
təklifi verirəm.
Sonra mənim bir təklifim də var. Bu gün burada deputatlardan biri bizə xəbər verdi ki, Gürcüstanda Dmanisi
rayonunda qəza baş verib, 20 nəfərə qədər azərbaycanlı həlak olub. Biz onların xatirəsini qeyd etdik. Ancaq
yaxşı olardı ki, bizim Ali Məclisin adından teleqram getsin, hazırlanıbmı?
Ali Məclisin sədri A. Cəlilov: Hazırlanıb.
Heydər Əliyev: Onda yaxşı olardı ki, teleqram getsin. Kimin adına gedəcəkdir?
A. Cəlilov: Rayon İcraiyyə Komitəsinə.
Heydər Əliyev: Bəlkə, elə Gürcüstan Ali Sovetinə də göndərilsin. Çünki Ali hakimiyyət orqanıdır. Onlar da
hiss etsin ki, Gürcüstan Ali Soveti də hiss etsin ki, biz öz azərbaycanlı qardaşlarımızın haqqında düşünürük.
Orda da azərbaycanlıları mənəvi cəhətdən biz müdafiə etməliyik. Mənə belə gəlir ki, bu, o ünvana da getməlidir.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.160-161.
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(14 yanvar 1991-ci il)
Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində mətbuatda dərc olunmuş yeni ittifaq müqaviləsi
layihəsinin müzakirə olunması tamamilə əsaslıdır və məqsədəuyğundur. Çünki bu, tarixi əhəmiyyət kəsb edən
bir mərhələdir. Sovetlər İttifaqında olan bütün millətlərin gələcəyi, onların aqibəti, o cümlədən Azərbaycan
xalqının bundan sonrakı inkişaf yolu, onun gələcək həyatı, aqibəti bax bu müqavilə ilə əlaqədardır. Ona görə də
biz mütləq bu məsələyə öz fikrimizi bildirməliyik. Hesab edirəm ki, bugünkü geniş, ətraflı müzakirə çox
faydalıdır və Naxçıvan əhalisi öz Ali Məclisinin fikrini bilməlidir. Hesab edirəm ki, deputatlar da bu məsələ
barədə öz məsuliyyətlərini hiss edərək çıxış edəcəklər. Mən də bu məsələ barədə bir neçə kəlmə demək
istəyirəm.
Hesab edirəm ki, dərc olunmuş İttifaq müqaviləsinin layihəsi ümumittifaq siyasi rəhbərliyi tərəfindən və
xüsusən Qorbaçov tərəfindən bütün sovet xalqını yenidən aldatmaq cəhdinin bir təzahürüdür. Qətiyyətlə demək
olar ki, son 5 ildə SSRİ-nin siyasi rəhbərliyi, xüsusən Qorbaçov cürbəcür tədbirləri ilə, bəyanatları ilə, çıxışları
ilə sovet xalqını aldadır və bunların nəticəsində ölkə indi böyük siyasi, iqtisadi, ictimai böhran dövrü keçirir və
bizim ölkədə yaşayan xalqlar artıq çox ağır bir vəziyyətə gəlib çatıblar.
Biz 1917-ci ildən indiyədək olan tariximizə nəzər salaraq bu tarixin böyük səhvlərini, çətinliklərini qeyd
edirik və qeyd etməyə haqqımız var. Ancaq etiraf etməliyik ki, heç vaxt Sovet ölkəsində yaşayan xalqlar indiki
kimi ağır iqtisadi və mənəvi əzaba düçar olmamışdılar.
Əgər belə böyük bir dövlət, dünənə qədər dünyada iki böyük dövlətlərdən biri olan bu dövlət dilənçi
vəziyyətinə düşübsə, əgər biz Danimarka, Hollandiya, Belçika, Avstriya kimi kiçik dövlətlərin köməyinə məruz
qalmışıqsa, onların Sovetlər Birliyi xalqlarını dilənçi vəziyyətdən çıxarmaq üçün bir neçə milyon vermələrini
böyük bəxşiş hesab ediriksə, görün biz nə qədər ağır vəziyyətdəyik və təəssüf ki, xalqı, ölkəni bu ağır vəziyyətə
gətirib salmış adamlar indiyədək özlərini qəhrəman hesab edir, bütün günahları keçmiş dövrə - başqalarının
üstünə yıxmaq istəyirlər.
Onu da bilmək lazımdır ki, gələn yardımlar nədir? Mən özümü vətəndaş kimi təhqir olunmuş hesab edirəm
ki, Qərb ölkələrində cürbəcür köhnəlmiş, işlənmiş paltarları yığıb göndərirlər Sovetlər İttifaqına ki, bizə kömək
etsinlər. Dəhşətli haldır ki, gələn köməyi bölüşdürmək üçün böyük bir komissiya yaranıb. Mən dünən
televiziyaya baxıram, komissiyanın sədri deyir ki, köməyi necə bölüşdürürük - uşaq evlərinə, xəstələrə veririk...
Demək, bu köməkdən də başqalarına bir şey çatmayacaqdır. Görün nə vəziyyətə gəlib çıxmışıq bu siyasi
rəhbərliyin, bu dövlətin xətti-hərəkəti nəticəsində. Bunların hamısını açıq demək lazımdır. Və bəzən bizim
deputatların belə vəziyyətə düzgün qiymət verə bilməməsi, açıq sözdən qaçması, ümumiyyətlə - "dünya dağılır
dağılsın, millət qırılsın, mənə nə" - düşüncəsi, bunlar, yoldaşlar, dəhşətli bəladır. Çox dəhşətli bəladır. Mən indi
fikirləşirəm və ürəyim ağrıyır, dəhşətə gəlirəm və belə vəziyyətə dözə bilmirəm.
Mən öz sözlərimi açıq demək istəyirəm.
Konkret layihə haqqında onu deyə bilərəm ki, bu tamamilə bizim xalq üçün və hesab edirəm ki, İttifaqın
başqa xalqları üçün heç də münasib bir sənəd deyil, biz bununla razı ola bilmərik. Bu bizi ələ salmaqdır,
yoldaşlar, bizi aldatmaqdır. Burada Nemət Kazımov yoldaş, mənə belə gəlir ki, çox düz fikir söylədi ki, bu
layihəni hazırlayan komissiyanı da günahlandırmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu layihənin hazırlanmasında bütün
müttəfiq respublikaların nümayəndələri iştirak ediblər. Respublikaların təklifləri nə qədər qəbul olunubolunmayıb, onu mən deyə bilmərəm, ancaq layihənin hazırlanmasında bütün müttəfiq respublikalar iştirak
ediblər. Daha sonra bu layihə dərc olunmazdan əvvəl Qorbaçov tərəfindən SSRİ Ali Sovetinin sessiyasına
təqdim olunmuşdu. Təəssüf ki, Azərbaycan Ali Sovetinin sədri çıxış edib bu layihəni müdafiə etdi. Bu da bizə
məlumdur. Mətbuatdan məlumdur, televiziya ilə eşitdik. Demək, Azərbaycan xalqının xəbəri olmadan bəzi
adamlar bu layihənin hazırlanmasında iştirak ediblər. Fikrimcə, belə bir layihə hazırlanmazdan əvvəl onun əsas
prinsipləri gərək müttəfiq respublikalarda müzakirə olunaydı, müttəfiq respublikaların Ali hakimiyyət orqanları
öz fikirlərini söyləyəydi, bundan sonra, məhz bundan sonra müttəfiq respublikaların nümayəndələri bu layihənin
hazırlanmasında iştirak edə bilərdilər. Bu demokratik prinsiplər layihənin hazırlanmasında da pozulmuşdur.
O ki, qaldı layihənin, ümumiyyətlə, mahiyyətinə, bilirsiniz, burada, bizim respublikada ziddiyyətli fikirlər
çoxdur. O cümlədən buradakı çıxışlarda da. Əgər bizim respublikamız həqiqətən milli dirçəliş yoluna çıxıbsa və
bu yolla getmək istəyirsə, onda hansı ittifaq birliyindən söhbət gedə bilər? Burada təyin etmək lazımdır, bizim
respublika hansı yolla gedəcəkdir?
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Bir tərəfdən Azərbaycanın bəzi rəsmi dairələri öz hərəkətləri ilə göstərirlər ki, biz milli dövlət dirçəlişi
yoluna düşürük. Bu yolla getmək istəyirik. Belə olan halda necə ola bilər ki, əgər biz milli dövlət dirçəlişini
təmin etmək istəyiriksə, özümüzü gətirib hansısa bir ittifaqda bağlayaq? Burada məntiq yoxdur.
Mənə belə gəlir ki, bu prinsipial məsələlərə münasibət göstərmədən layihə barədə heç bir fikir söyləmək
olmaz. Mən layihəni təhlil etmək, onun ayrı-ayrı maddələri barədə fikir söyləmək istəməzdim. Çünki mən,
ümumiyyətlə, bu layihənin yaramazlığını, bizim üçün qəbul edilməzliyini bildirirəm, ona görə də bunu təhlil
etmək istəmirəm. Ancaq bir-iki kəlmə demək istəyirəm ki, layihədə xalqı necə aldatmaq istəyirlər. Bir tərəfdən
layihədə belə elan olunur ki, guya ittifaq suveren respublikalar ittifaqıdır, ikinci tərəfdən respublikaların
suverenliyi tamamilə məhduddur və yaxud yoxdur. Hansı suverenlikdən danışmaq olar ki, Azərbaycan
iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi ittifaq tabeliyində olacaqdır, ümumittifaqın sərəncamındadır, ona mənsubdur?
Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycanın suverenliyi haqqında qanun qəbul edibdir. Düzdür, bu
hələ tam qanun deyil, ancaq bir addım atılıbdır. Əgər bu Qanunu əsas götürsək, siyasi suverenlikdən
danışmadan iqtisadi suverenlikdən danışsaq, demək Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan bütün iqtisadi
potensialın hamısı Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Əgər bunlar milli sərvətdirsə, ümumittifaqın nə ixtiyarı
var ki, Azərbaycan Respublikasının ixtiyarında olan sərvəti öz sərəncamına keçirtsin? Demək, burada tam
ziddiyyət meydana çıxır. Demək, bizi aldadırlar. O ki, qaldı siyasi suverenliyə, respublikaların bu layihədə
siyasi suverenliyi göstərilmir, hamısı ümumi sözlərdir, ümumi bəyanatlardır, bir sözlə, adam aldatmaqdır.
Sonra, əgər doğrudan da bu layihə suveren respublikaların ittifaqını təmin etmək istəyirsə, gərək
respublikalar əvvəl suveren olsun, müstəqil dövlət olsun, ondan sonra ittifaqa girməyə öz rəylərini göstərsinlər.
Ancaq bu, ittifaq çərçivəsində olaraq, sadəcə adı dəyişdirilir. Bu da yaramaz.
Bu baxımdan 1922-ci ildə bağlanmış müqavilə daha mütərəqqidir, daha demokratikdir, çünki 1922-ci ildə
respublikalar müstəqil idi, müstəqil dövlət idi. O respublikaların rəhbərləri, deyək ki, xalqın rəyini ifadə edərək,
1922-ci ilin dekabrında səlahiyyət alıb, bu müqavilələrə qol çəkmişdilər. O vaxt müstəqil respublikalar
birləşdilər. Ancaq indi müttəfiq respublikaların heç biri müstəqil deyil. Əgər biz müstəqil deyiliksə, necə olar ki,
suveren respublikalar ittifaqına çevrilə bilək? Deməli, İttifaq dövlətinin adını dəyişməklə bizi aldadırlar,
bununla da heç vaxt razı ola bilmərik.
Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır. Mən bunu mühüm məsələ hesab edirəm. Həmişə Sovet
Konstitusiyalarında yazılıb ki, müttəfiq respublikalar istəsələr bu ittifaqdan çıxa bilərlər. Pribaltika
respublikaları ittifaqdan çıxmaq niyyətlərini bildirən kimi, onların qabağına çəpər çəkildi, ittifaqdan çıxmaq
qanunu qəbul olundu. Bu qanuna görə ittifaqdan çıxmaq üçün gərək sən 5 il əziyyət çəkəsən. Bu, tamamilə
demokratiyanın əleyhinə, ədalətin əleyhinə olan bir qanundur. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan
Respublikasından olan SSRİ Ali Sovetinin deputatları belə bir qanunun qəbul olunmasına səs veriblər. Mən
hesab edirəm ki, o deputatlar Azərbaycan xalqı qarşısında cavab verməlidirlər. Bu qanun müttəfiq respublikaları
müstəmləkə vəziyyətində saxlamaq deməkdir.
Mənim xatirimdədir, Litva Respublikasının ittifaqdan çıxması geniş müzakirə olunan vaxt xarici qonaqlar
Moskvaya gələndə Qorbaçovun ətrafında olan yaltaq ziyalılardan biri Fransa nümayəndəsinə dedi ki, bəs siz
Kaledoniyanın Fransanın tərkibindən çıxması üçün, 10, yaxud 12 il vaxt ayırmısınız. Nə üçün Litvanın, yaxud
başqa müttəfiq respublikanın ittifaqın tərkibindən çıxması üçün 5 il müddət təyin etməyimizə etiraz edirsiniz?
Elə bu sözün özündən məlum olur ki, müttəfiq respublikalar ittifaq hökumətinin Kaledoniya kimi
müstəmləkəsidir. O adam bilməli idi ki, Kaledoniya uzun illər Fransanın müstəmləkəsi olub. Fransa
müstəmləkəçi siyasət yeridən bir dövlət olubdur. Milli-azadlıq hərəkatına qoşulan xalqlar o müstəmləkəçilikdən
xilas olublar, ancaq Kaledoniya indiyə qədər qalıbdır. Əgər bu vəziyyəti əsaslandırmaq üçün Fransa-Kaledoniya
münasibətinə müraciət edilirsə, bu, artıq göstərir ki, biz də müstəmləkə vəziyyətindəyik, müstəmləkə
vəziyyətində qalırıq. Ona görə də bu layihə, onun bu cür müddəaları bizim, şübhəsiz ki, hiddətimizi doğurur,
narazılığımızı, etirazımızı bildirməyi tələb edir.
İndi bu ittifaq müqaviləsinin layihəsi Azərbaycanda da müzakirə olunur. Mən vaxtaşırı televiziyada "Günün ekranı"ndakı verilişlərə baxıram, Azərbaycan mətbuatını oxuyuram. Bir sıra çıxışlarda bu müqavilənin
bizim üçün münasib olmaması bildirilir, bəzi yoldaşlar müqavilənin ayrı-ayrı maddələrini tənqid edirlər - belə
çıxır ki, bunlar düzəlsə, onu biz qəbul edə bilərik. Bir qism fikir söyləyənlər, o cümlədən rəsmi dairələr belə
fikirdədirlər ki, guya ittifaq konfederasiya şəklində olsa, biz ona daxil ola bilərik. Bu fikirlərin hamısı səhvdir.
Əgər bunlardan konfederasiyanı mütərəqqi hesab etsək, - mən belə hesab edirəm ki, indi bu barədə də söhbət
gedə bilməz. Burada çıxış edən deputatlar tam əsaslı dedilər ki, konfederasiya yalnız o vaxt ola bilər ki, hər bir
müttəfiq respublika tam müstəqil olsun və tam müstəqil dövlət kimi öz mənafelərinə nail olmaq üçün, öz
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hüquqlarını daha da müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək üçün, öz dövlətini daha da sürətlə inkişaf etdirmək üçün
başqa dövlətlərlə konfederasiya əlaqələrinə girə bilsin. Ona görə mən hesab edirəm ki, konfederasiya əlaqələri
haqqında da heç söhbət ola bilməz.
Əgər başqa müttəfiq respublikalarda cürbəcür söhbətlər gedirsə, Azərbaycan üçün bu müqaviləyə girmək,
ona müsbət rəy göstərmək xalqımız qarşısında cinayət etmək deməkdir. Çünki son 3 il ərzində Azərbaycan xalqı
tam aşkar gördü ki, ümumittifaq hökuməti, SSRİ prezidenti - 22-ci il müqaviləsinə qol çəkən respublikalardan
biri də Azərbaycandır - Azərbaycan xalqının başına bəla gələndə, onun suverenliyi pozulanda, onun ərazisini
parçalamaq cəhdləri göstərildikdə Azərbaycanın Konstitusiya hüquqlarını qorumaq üçün, SSRİ
Konstitusiyasının tələblərini Azərbaycanda həyata keçirmək üçün bir addım da atmamışdır. Belə ittifaqdan
gələcəkdə biz nə gözləyə bilərik? Bizim bəzi deputatlar burada gah nala, gah mıxa vururlar - onlar nə
düşünürlər? Nə fikirləşirlər? Bıçaq sümüyə dayanıb. Bundan artıq nə ola bilər? Bizim torpağımız əlimizdən
getdi. Bizim respublikamıza təcavüz olundu. Qəsbkar respublika öz ordusunu silahlandırıb bizə hücum etməyə
hazırlaşır. Böyük bir təhlükə yaranıbdır. Biz isə ümumittifaq dövlətinə yaltaqlanır, ona inam göstərmək
istəyirik. Heç bir inam ola bilməz! Son 3 ildə başımıza gələnlər tam açıq göstərdi ki, bizim ümumittifaqdan
nicatımız yoxdur.
Bir məsələ haqqında da öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Burada bu məsələ qaldırıldı. Ancaq təəssüf ki,
deputatların çoxunun çıxışında öz əksini tapmadı. Şübhəsiz ki, hər bir deputatın hər bir məsələ barəsində öz
mövqeyi olmalıdır, ola da bilər. Ancaq gərək o öz mövqeyini bildirsin. Bilirsiniz, məsələnin üstündən sükutla
keçmək - bu, mövqesizlikdir.
Yenə də xatirinizə salıram. Azərbaycanda milli dövlət dirçəlişi prosesi gedir. Bu prosesi həyata keçirərək
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi çox mühüm qərarlar qəbul edib, - Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Ali hakimiyyət orqanının adı dəyişilib, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci ildə qəbul
olunmuş dövlət bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olunubdur. Azərbaycan
miqyasında da bəzi belə əlamətlərə rast gələ bilərik. Məsələn, 28 May günü - Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yarandığı gün Azərbaycan Prezidentinin Fərmanı ilə istirahət günü elan olunubdur. Əgər bu
günü biz özümüz üçün bayram günü kimi qəbul ediriksə və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti bu haqda
fərman verirsə, demək, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını böyük bir inqilabi hadisə kimi qəbul
etməliyik. Ancaq təəssüf ki, bu barədə açıq fikir söylənilmir. Demək, məlum olmur, kim hansı mövqe tutur.
Yaxud da, biz burada qərarlar qəbul edəndən sonra Azərbaycan KP MK təşəbbüsdə bulunub ki, Azərbaycan
Respublikasının adı dəyişilsin və dövlət bayrağının təsis olunması üçün müsabiqə elan edib, ondan üç gün
keçəndən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti fərman verib ki, Azərbaycan Respublikasının yeni
üçrəngli bayrağı Ali Sovetdə qəbul olunsun. Ancaq bu bayraq kimin bayrağıdır, bunu biz yenidənmi icad edirik,
yaxud Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət bayrağını bərpa edirik? Bu barədə fikir söylənilməlidir.
Təəssüf ki, kimin hansı mövqedə olması məlum deyil.
Əgər 1918-ci ildə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Azərbaycan xalqının həyatında əlamətdar və
tarixi bir hadisədirsə, biz bunu açıq deməliyik və bu Azərbaycan dövləti tərəfindən müəyyən qədər
qanuniləşdirilməlidir. Əgər biz bunu qəbul ediriksə, 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin devrilməsi
pislənməlidir, qeyri-qanuni hal kimi qəbul olunmalıdır. Bəlkə, kimsə desin ki, yox, bu əsaslı olubdur. Bir sözlə,
bu barədə mövqe tutmaq lazımdır. Gizlənmək olmaz. İndi hamımız açıq mövqedəyik. Gərək hərə öz mövqeyini
bildirsin. Təəssüf ki, bu məsələ burada öz əksini tapmadı, ancaq bu məsələ bilavasitə müzakirə olunan yeni
ittifaq layihəsi ilə əlaqədardır. Çünki 1918-ci il 28 may, 1920-ci il 27-28 aprel, 1922-ci il 30 dekabr və indiki
dövr bir-biri ilə bağlı tarixi mərhələlərdir. Biz buna gərək öz fikrimizi deyək, Naxçıvan Ali Məclisi gərək öz
fikrini söyləsin.
Mən belə hesab edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib
hissəsi olduğu üçün burada bu barədə çox təfsilatlı, əsaslandırılmış qərar qəbul etməliyik və bu qərarı təxirə
salmadan Azərbaycan Ali Sovetinə, SSRİ Ali Sovetinə göndərməliyik. Çünki biz bilmirik Azərbaycan
Respublikasının rəhbərləri ayın 17-də keçirilən qurultayda xalqla məsləhətləşməmiş hansı mövqe tutacaqlar.
Ancaq biz Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi nə olur-olsun öz fikrimizi bildirməliyik. Əsaslandırmalıyıq, hansı
səbəblərə görə bu layihəni qəbul etmirik və ittifaq müqaviləsinin bağlanmasının əleyhinəyik. Mənim şəxsi
fikrim budur və onu da bildirdim.
Qayıdış: 1990-1993.- Bakı : Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.163-169.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİNİN
BİRİNCİ SESSİYASINDAÇIXIŞI
(5 fevral 1991-çi il)
Hörmətli xalq deputatları!
Əziz həmvətənlər!
Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı seçilməyimi böyük etimad kimi qəbul edirəm, seçicilərimə, mənə
həmrəyliklərini bildirənlərin hamısına öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Mənim Azərbaycana qayıtmağım, xalq deputatı seçilməyim barədə cürbəcür şayiələr yayılıb. Bunlara cavab
olaraq bəyan edirəm ki, doğma Vətən torpağına heç də yenidən hakimiyyətə qalxmaq, kimdənsə qisas almaq
üçün yox, ancaq və ancaq respublikanın bu ağır və çətin dövründə xalqın dərdinə şərik olmağa, vətəndaşlıq
borcumu yerinə yetirməyə, azadlıq uğrunda mübarizəyə qoşulmağa gəlmişəm. Məni bir azərbaycanlı kimi bu
hüquqlardan heç kəs məhrum edə bilməz.
Sovet İttifaqında, Azərbaycanda mövcud olan vəziyyət haqqında bəzi fikirlərimi və təkliflərimi Ali Məclisə
çatdırmaq istəyirəm.
Birinci: Ölkə, sovet cəmiyyəti, dövlət üsul-idarəsi artıq bir neçə ildir ki, siyasi və iqtisadi böhran içindədir.
Millətlərarası münasibətlər gərginləşib. Sovet İttifaqı dağılmaqdadır.
Bunların səbəbləri: Şübhəsiz ki, əmələ gəlmiş vəziyyətə keçmişin ayrı-ayrı mərhələlərində buraxılmış
səhvlərin təsirini inkar etmək olmaz. Fəqət əsas səbəblər «perestroyka» adlandırdığımız dövrdə həyatımızın
bütün sahələrində buraxılmış ciddi, kobud və bağışlanmaz səhvlərdir.
Təəssüf ki, bunların üstü örtülüb-basdırılır, rəsmi dairələr və kütləvi informasiya orqanları ancaq keçmişi
atəşə tuturlar.
Tam qətiyyətlə demək olar ki, 1985-ci ildə ölkəmizdə başlanmış dəyişikliklərin elmi, siyasi və iqtisadi
əsaslarla işlənib hazırlanmış uzunmüddətli strategiyası olmamış və tələm-tələsik şəkildə həyata keçirilmiş,
bəzən bir-birinə zidd olan tədbirlər təbiidir ki, müsbət nəticələr verməmişdir.
Milli siyasət sahəsində buraxılmış böyük səhvlər ölkənin bir çox respublikalarında faciəli vəziyyət
yaratmışdır. Alma-Atada, Tbilisidə, Fərqanədə, Bakıda, Novı Uzendə, Oşda, Baltikyanı respublikalarda baş
vermiş hadisələr müttəfiq respublikaların hüquqlarının tapdalanmasının, mərkəzin imperiya siyasətinin
nəticəsidir.
Əvvəlki illərdə özünə müəyyən qədər yol açmış demokratiya, aşkarlıq, siyasi plüralizm artıq
məhdudlaşdırılır, ölkədə diktatura üsul-idarəsi tətbiq olunur.
Bunlar hamısı cəmiyyəti fəlakət səddinə gətirib çıxarmışdır.
Sovet dövlətinin xarici siyasəti də çox qüsurludur.
Yaranmış vəziyyətin günahları hakimiyyətdə olan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, partiya və
dövlət hakimiyyətini ələ keçirmiş Qorbaçovdur. Son beş ildə Qorbaçov xalqa çox vədlər verib, lakin onların heç
birini həyata keçirə bilməyib. Söz ilə əməl arasında boşluq, siyasi rəhbərlik ilə xalq arasında uçurum yaranıb.
Xalqın rəhbərliyə inamsızlığı və gələcəyə ümidsizliyi artıb, kommunist partiyası nüfuzdan düşüb.
İkinci: Ölkədə yaranmış vəziyyət eyni ilə Azərbaycanda da hökm sürür. Respublikanın rəhbərliyi həmişə
olduğu kimi, Mərkəzin xəttini Azərbaycanda kor-koranə tətbiq edir və bütün göstərişlərini həyata keçirməyə
cəhd göstərir. Nəticələr göz qabağındadır. Azərbaycanda vəziyyət daha da ağır və dözülməzdir. Bu isə erməni
millətçiləri tərəfindən ortaya atılmış Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqədardır. Üç ildən artıqdır ki,
respublikamız, Azərbaycan xalqı Ermənistan tərəfindən ardı-arası kəsilməyən təcavüzlərə məruz qalır. Nəticədə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulub, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, Şaumyan rayonu (yaxşı ki, o bu gün
ləğv olundu), Çaykənd kəndi faktiki olaraq Azərbaycanın dövlət idarə tabeliyindən çıxıb, Ermənistanla geniş
siyasi-iqtisadi və mənəvi əlaqələr həyata keçirir. Şərur rayonunun Kərki kəndi isə Ermənistan tərəfindən
tamamilə işğal olunub. Erməni silahlı birləşmələri mütəmadi olaraq Ermənistanla sərhəd rayonlarımıza
basqınlar edir, insanlar həlak olur, qan tökülür, evlər yandırılır, kəndlər dağıdılır.
Uzun sürən erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün İttifaq dövləti, birinci növbədə şəxsən Qorbaçov və
respublika rəhbərliyi tərəfindən qəti tədbirlər görülməmişdir.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 3 ildir ki, Azərbaycan üçün böyük bəla olub. Bu gün sessiyada bu
məsələnin müzakirəsini ürəkdən alqışlayıram. Çünki sessiyadan qabaq bu məsələ ilə maraqlanarkən mənə
məlum oldu ki, üç il müddətində Azərbaycan SSR Ali Sovetinin sessiyasında DQMV-də vəziyyət haqqında
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ətraflı, dərin, lazımi səviyyədə məsələ müzakirə olunmayıb, səmərəli tədbirlər görülməyib. Bu gün məsələnin
qoyuluşu belədir: DQMV-də vəziyyətin normallaşdırılması tədbirləri haqqında. İndi burada məruzə etmiş V.
Polyaniçkonun və təşkilat komitəsinin gördüyü bəzi işləri qiymətdən salmaq istəmirəm. Hər atılan addımı
qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq süni surətdə yaradılmış DQMV məsələsindən, Azərbaycan xalqının başına
gəlmiş bəladan xilas olmaq üçün bu məsələ gərək çox dərin, ətraflı təhlil olunsun.
Əziz deputatlar, bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı 20-ci ildən indiyədək bu cür ağır, çətin və çıxılmaz
vəziyyətdə olmayıb. Düzdür, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi 20-ci ildən bəri vaxtaşırı əldən gedib. Mən bu
barədə mümkün olsa, öz sözlərimi deyərəm. Biz 22-ci ildən SSRİ-nin tərkibindəyik. SSRİ tərkibində olan heç
bir müttəfiq respublikanın başına belə bəla gəlməyib. Heç bir müttəfiq respublika başqa müttəfiq respublikanın
təcavüzünə məruz qalmayıb. Bu xırda məsələ deyil, bunu geniş müzakirə etmək lazımdır, danışmaq lazımdır,
məsləhətləşmək lazımdır, dil tapmaq lazımdır, yol tapmaq lazımdır, Bu məsələyə tələm-tələsik baxmaq olmaz.
Mən sizi həmin məsələyə bu cür mövqedən yanaşmağa dəvət edirəm. Buna görə də hesab edirəm ki, Dağlıq
Qarabağda vəziyyətin normallaşdırılması — məsələnin dar çərçivədə qoyulması deməkdir. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunması — məsələ belə qoyulmalıdır və biz bunun üçün çarə, çıxış yolu tapmalıyıq. Ona
görə də biz gərək təhlil edək: Nə cür oldu ki, biz Dağlıq Qarabağı əldən verdik. Üç il bundan qabaq Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın tərkibində idi. Pis idi, yaxşı idi — Azərbaycanın tərkibində idi. Düzdür, Dağlıq Qarabağ
məsələsi 1920-ci ildən başlanıb. 1923-cü ildə DQMV yaranıb. Sonrakı illərdə bu məsələ erməni millətçiləri
tərəfindən qaldırılıb. Ancaq gəlin tarixə düzgün qiymət verək. Gəlin etiraf edək ki, o dövrlərdə erməni
millətçilərinin qarşısı alınmışdı. Bəs nə cür oldu ki, respublikamız bu qədər böyüdü, yüksəldi, nüfuz qazandı,
ölkədə, dünyada tanındı, lakin 1988-ci ildə Azərbaycan torpağının bir hissəsi əlindən getdi? İndi biz orada
vəziyyəti normallaşdırmaq istəyirik. Biz torpaqlarımızı özümüzə qaytarmalıyıq, orada hakimiyyətimizi bərpa
etməliyik, biz respublikanın suverenliyini təmin etməliyik. Buna görə də mən çox həyəcanla danışıram. Səkkiz
il ərzində mən Azərbaycanda olmamışam, amma ürəyim Azərbaycanla, Azərbaycan xalqı ilə olub. Mən öz ürək
sözlərimi deməyə imkan tapdığım üçün hamınıza minnətdaram. Sizə də, seçicilərimə də minnətdaram ki, siz
mənə qulaq asırsınız. Mən yenə də deyirəm, bu məsələləri biz geniş təhlil etməliyik. Bu, tarixi məsələdir.
Azərbaycan xalqının tarixində ən çətin, ən ləkəli dövrdür. Gələcək nəsillər, hətta biz DQMV-də hakimiyyəti
bərpa etsək də, torpaqlarımızı geri qaytarsaq da, mütləq bu məsələnin baş verməsini, bu üç il müddətində gedən
prosesləri təhlil edəcəklər, öyrənəcəklər. Əgər indi biz bunu etməsək, onlar üçün çətinlik yaratmış olacağıq. Ona
görə də belə hesab edirəm ki, bu üç il müddətində DQMV-nin əldən getmək prosesini biz gərək təhlil edək,
gərək bizim Ali Məclisin sessiyası bu barədə çox geniş, ətraflı qərar qəbul etsin və bu tarixi məsələlərin hamısı
orada öz əksini tapsın. Gərək müəyyən edilsin: harada, kim hansı günahı işləyib, nə cür olub, nə təhər olub ki,
xalq belə acizlik göstərib, öz torpağını əldən verib. Bunlar gərək hamısı şərh olunsun. Burada V. Polyaniçko
deyir ki, Dağlıq Qarabağın əldən getməsinə Qorbaçov yol verir. Düzdür, mən də bu fikirdəyəm. Ölkənin rəhbəri
Qorbaçovun bu barədə Azərbaycana xəyanət mövqeyi gərək tamamilə açıq-aşkar bilinsin və bizim tariximizə
yazılsın. Bu məsələ qalxanda da, sonralar Ayaz Mütəllibovla söhbət edəndə də mən bu haqda fikrimi demişəm.
Sizə də öz fikrimi çatdırmaq istəyirəm.
1987-ci ilin son aylarında bu məsələ qalxanda onun qarşısı alına bilərdi, ancaq alınmadı. 1988-ci ilin
əvvəlində, fevral ayında böhran vəziyyəti gəlib çatanda da bu məsələnin qarşısını almaq mümkün idi. Ancaq
alınmadı. Bu iki mərhələni götürürəm. Nə üçün alınmayıb? 1987-ci ilin son aylarında erməni millətçiləri
müəyyən mövqeləri əldə etdikdən sonra Dağlıq Qarabağın ələ keçirilməsi üçün əlverişli şərait yarandığını hiss
edərək, güclü siyasi kampaniyaya başladılar. O kampaniyanın qarşısını nə Azərbaycan Respublikasının
rəhbərliyi ala bildi, nə də ki, Moskva respublikamıza, Azərbaycan xalqına kömək etdi. İstəyirəm dəqiqləşdirəm:
Moskva deyəndə mən Qorbaçovu, onun ətrafında olan erməni müşavirlərini, erməni millətçilərini, ona təsir
göstərən adamları nəzərdə tuturam. O vaxt onun qarşısı alınsaydı, nə Ermənistanla Azərbaycan arasında
münasibətlər pozulardı, nə bizim millətlər arasında belə ziddiyyətlər əmələ gələrdi, nə də bir belə qanlar
tökülərdi, Biz əsrlər boyu bir yerdə yaşamışıq. Nə edək ki, həyat bizi. belə qonşularla rastlaşdırıb. Nə biz
buradan, nə də ki, onlar oradan köçə bilərlər. Ancaq görün, bu xəyanətin dərinliyi nə qədər böyükdür. O vaxt
qəti qərarlar qəbul etmək lazım idi. Ola bilərdi ki, bu qərarlar kiminsə xoşuna gəlməsin. Ancaq baş vermiş
təhlükəli məsələnin qarşısını alıb, Ermənistanı Ermənistan kimi, Azərbaycanı da Azərbaycan kimi saxlamaq
olardı. Bunu ancaq İttifaqa rəhbərlik edən müdrik adam edə bilərdi. Ancaq Qorbaçovda bu müdriklik çatmadı və
Azərbaycan rəhbərlərində də cürət, namus, cəsarət çatmadı ki, öz xalqının mənafeyini, öz xalqının namusunu
qorusunlar. 1988-ci ilin mart ayında Sov.İKP Mərkəzi Komitəsi, SSRİ Nazirlər Soveti Dağlıq Qarabağın sosialiqtisadi inkişafı üçün qərar qəbul etdilər. Bu qərar Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının necə
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deyərlər, kürəyinə süngü sancmaq idi. O qərara qol çəkən, razılıq verən adamlar Azərbaycan xalqının mənafeyi
haqqında düşünməli idi. Belə bir qərarın qəbul olunmasına yol vermək olmazdı, o böyük səhv idi. Ondan sonra
gedən proseslərdən danışsaq, 1988-ci ilin iyul ayında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sessiyasında Dağlıq
Qarabağ məsələsi müzakirə olundu. Azərbaycan deputatları ilə Ermənistan deputatları eyni hüquqda orada
iştirak edirdilər. Axı Ermənistan Respublikasından olan deputatlar nə hüquqla orada iştirak etməli idilər. Çünki
mart ayında qəbul olunmuş qərarda Ermənistan Respublikasının rəhbərlərinə Dağlıq Qarabağın işlərinə
qarışmaq üçün ixtiyar verildi. Heç də təsadüfi deyil ki, o vaxtlar Ermənistan KP MK-nın birinci katibi
Arutyunyan çıxış edərək öz həmvətənlərini sakitləşdirirdi ki, onlar tarixdə birinci dəfə olaraq Dağlıq Qarabağın
daxili işlərinə qarışmağa imkan tapıblar. Bəli, belə bir imkanı Qorbaçov və onun ətrafı Ermənistan rəhbərləri
üçün yaratdılar. Sonrakı dövr haqqında danışsaq, Azərbaycan xalqı üçün ən böyük xəyanət olan DQMV-də
SSRİ AS Rəyasət heyətinin xüsusi idarəetmə komitəsinin təşkil olunmasını qeyd etmək lazımdır. V. Polyaniçko
öz səhvini burada etiraf etdi. Ancaq bu işdə günahkar tək o deyil. Başqa günahkarlar da çoxdur. İstərdik ki,
onlar da öz səhvlərini etiraf etsinlər. Axı əldən verilən mövqeləri indi qaytarmaq, hörmətli deputatlar, olduqca
çətindir. Volski idarə üsulu Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayırmağı tamamilə təmin etdi. Təəssüf ki, o dövrdə
Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi bu idarənin yaranmasını böyük qələbə kimi qiymətlənirdi və bu idarəyə çox
böyük ümidlər bəslədi. Onda onlar ya başa düşmədilər, ya da başa düşmək istəmədilər ki, bununla Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın əlindən tamamilə çıxır. Torpağımızı əlimizdən vermişik, onu geri qaytarmaq üçün nə
qədər böyük əziyyətlər çəkirik. Yaxşı ki, sonra xalq oyandı, xalq hərəkatı burada çox böyük fəaliyyət göstərdi
və Volski üsul-idarəsi ləğv olundu. Ancaq nə etməli, indi Volski Azərbaycan Respublikasını SSRİ Ali
Sovetində təmsil edir. O, Azərbaycan Respublikasına nəinki xeyir verməyir, əksinə xəyanət edir. Biz isə buna
tamamilə laqeyd baxırıq, heç də dəhşətlənmirik, heç də narazı olmuruq və hətta bəzi yoldaşlar mənə irad tuturlar
ki, köhnə palan içi sökürəm. Yox, mən köhnə palan içi sökmürəm, həqiqəti bir daha yada salıram. Bir Volski
deyil, o vaxtlar Balayan da, Poqosyan da, Dadamyan da bizim respublikadan deputat seçildi və onlar orada
Azərbaycan Respublikasına daha da xəyanət etmək üçün böyük hüquqlar əldə etdilər. İndi, nəhayət, təşkilat
komitəsi yaradılıb. Mən bir faktı da demək istəyirəm ki, on beş min azərbaycanlı Volskinin idarəsi vaxtında
Stepanakert şəhərindən qovuldu. Bir azərbaycanlı kimi buna dözə bilmirəm ki, mənim xalqımın bir hissəsi öz
doğma torpağından didərgin düşsün. Bu günlərdə televiziya ilə eşitdim ki, respublika prokuroru Stepanakertdə
250 azərbaycanlı evinin yandırılması haqqında iş qaldırıb. Bəs buna necə dözək? Nə üçün indiyədək bu iş
qaldırılmayıb? Evlər 1988-ci ildə yandırılıb. Bu cinayətlərə niyə bu günə qədər biganə qalmışıq? Bunların
hamısı çox böyük dəhşət doğurur, çox böyük həyəcan hissi yaradır. Belə hesab edirəm ki, indi təşkilat
komitəsindən bundan artıq fəaliyyət tələb etmək çətindir. İndi mən heç bir konkret təklif vermək istəmirəm.
Hesab edirəm ki, deputatlar öz fikirlərini deməlidirlər. Cürbəcür fikirləri öyrənəndən sonra qəti tədbirlər qəbul
etmək olar. Fikrim belədir, üç il arxadadır. Əgər bu minvalla getsək, biz bir neçə il də Dağlıq Qarabağda
Azərbaycanın hakimiyyətini bərpa edə bilməyəcəyik. Unutmayın ki, Dağlıq Qarabağ Fələstin probleminə
çevrilə bilər. Buna da heç cür yol vermək olmaz.
Üçüncü: Azərbaycan Sovet Respublikasının mövcud olduğu 70 ildə Ermənistan mərkəzin havadarlığına
söykənərək respublikamıza qarşı torpaq iddiaları edib, təxribat əməliyyatları aparıb, nəticədə xeyli torpağımız
zəbt olunub. Bir həqiqəti də qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan həmişə qəsbkarlıq fəaliyyəti göstərib, biz isə
müdafiə olunmaq, bəzən isə təslim olmaq mövqeyində durmuşuq. İndi də belə mövqedəyik.
Biz bu məsələni Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində müzakirə etdik. Məlum oldu ki, təkcə
1929-cu ildən sonra Naxçıvan Respublikasının ərazisindən 625 kvadrat kilometr torpaq sahəsi, yəni 9 kənd
Ermənistana verilib. Bu isə 62 min hektar kənd təsərrüfatına yararlı torpaq deməkdir.
Burada Zəngilan rayonundan gərək ki, deputat Bədəlova çıxış elədi və Nüvədi kəndi haqqında danışdı. Sonra
deputatlardan biri Zəngəzur, Göyçə mahalı haqqında danışdı. İndi qəti rəqəm demək istəmirəm. Ancaq
mütəxəssislərdən bir neçəsi mənə dedi ki, 1918-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazisi 114 min kv. kilometr
olub. İndi isə 86 min kv. km-dir. Gör əlimizdən nə qədər torpaqlar gedib.
Əsrlər boyu Vətən, torpaq anlayışı xalqımızın ləyaqətini, mənliyini, şərəfini əks etdirib. Xalq öz torpağının
müqəddəsliyini qorumaq üçün onun uğrunda ölüm-dirim mübarizəsi aparıb. Ulu babalarımız Vətən torpağının
hər bir qarışını namus simvolu kimi qoruyub, onun yolunda canlarını və övladlarını qurban verməkdən belə
çəkinməyiblər.
Təəssüf ki, biz bu ənənələri unuduruq. Buna artıq dözmək olmaz. Ona görə də təklif edirəm ki, bir Dağlıq
Qarabağ məsələsi yox, bütün 1920-ci ildən indiyədək Azərbaycan ərazisindən Ermənistana verilmiş torpaqların
hamısının haqq-hesabı aparılsın. Hansı dövrdə, hansı sərhəd sahəsində, hansı torpaqlar verilib? Bu torpaqların
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hansı qərarlarla, kim tərəfindən verilməsi müəyyən olunsun. Və biz Ermənistana qarşı artıq müdafiə
mövqeyində yox, hücum mövqeyində duraq və burada deputatların dediyi kimi, o torpaqların geri qaytarılması
üçün mübarizə aparaq. İndi biz mübarizəyə keçməliyik və mən də bu mübarizəyə hazıram. Əgər deputatlar razı
olarsa, bizim sessiyamız Ermənistanı təcavüzkar dövlət adlandırmalıdır. Biz bu barədə xüsusi qərar çıxarmalı və
onu bütün dünyaya bəyan etməliyik,
Soruşdular ki, o torpaqları kim verib? Mən təklif edirəm ki, aydınlaşdırılsın. Eyni zamanda arayış verə
bilərəm ki, 1969-cu il 14 iyuldan (mən başa düşdüm, o sualı mənə niyə verdilər), Azərbaycana rəhbərlik etdiyim
dövrdən, 1982-ci ilin dekabrına qədər Azərbaycan ərazisindən bir qarış da olsa, Ermənistana torpaq verilməyib.
Mən buna cavab verirəm və özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, o dövrdə ermənilərin torpaq iddialarının
qarşısını ala bildik. V. Polyaniçko dedi ki, 1977-ci ildə də Dağlıq Qarabağ məsələsi qalxmışdı. Bəli, qalxmışdı.
Lakin biz o hərəkətlərin qarşısını dərhal aldıq.
Diqqətinizə görə minnətdaram.
«Aydınlıq» qəzeti, 15-21 fevral 1991-ci il,
«Vətən səsi», 27 fevral 1991-ci il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİNİN
SESSIYASINDA ÇIXIŞI
(7 mart 1991-ci il)
Hörmətli xalq deputatları!
Yeni İttifaq müqaviləsi ilə əlaqədar olaraq təyin olunmuş referendumda iştirak etmək və ya etməmək çox
mühüm məsələdir. Azərbaycan xalqının gələcək taleyi həll olunur. Ona görə də mülahizə və təkliflərimi mən də
bildirmək istəyirəm.
1922-ci ildən Azərbaycan Sovet İttifaqının tərkibindədir. Bu müddət ərzində xalqımız tarixi yol keçib,
nailiyyətlər əldə edib. Eyni zamanda çox itkilərə, çətinliklərə də məruz qalıb. Bunları inkar etmək olmaz.
Biz hamımız bu İttifaqın mövcud olduğu dövrdə dünyaya gəlmişik, təhsil-tərbiyə almışıq, formalaşmışıq. Biz
hamımız, hər halda tam əksəriyyətimiz bu İttifaqa həddindən artıq inanmışıq, sədaqətlə xidmət etmişik,
xalqımızın səadətini, xoşbəxt gələcəyini bu İttifaq daxilində görmüşük. Mən və mənlə birlikdə xeyli müddət
respublikaya rəhbərlik edən həmkarlarım İttifaqın möhkəmlənməsi üçün daim çalışmış, Azərbaycan xalqında da
bu İttifaqa sadiqlik və məhəbbət hissiyyatları yaratmağa cəhd etmişik.
Fəqət son illərdə dünyada, ölkədə gedən ictimai, siyasi proseslər keçmişimizə münasibəti, ümumi
dünyagörüşünü dəyişdirmiş, Sovet İttifaqında mərkəzlə respublikalar arasında olan iqtisadi, siyasi əlaqələr
açılmış, çılpaqlaşmış, hansı tərəfin daha çox xeyir götürdüyü, zərər çəkdiyi aydınlaşmışdır. Bir neçə
respublikada baş vermiş milli demokratik hərəkatların İttifaq dövləti tərəfindən zorakılıqla, hərbi qoşun hissələri
vasitəsilə boğulması tədbirləri İttifaqın imperiya siyasəti apardığını tam aşkar etmişdir. İttifaq dağılmağa
başlamışdır.
Ölkənin rəhbərliyi yetmiş il mövcud olan İttifaqın yararsız olduğunu bəyan edərək, respublikaları yeni İttifaq
yaratmağa dəvət edir. Qorbaçov bir neçə çıxışında hətta belə demişdir ki, guya ölkədə indiyə qədər həqiqi İttifaq
olmayıb, respublikalar heç də İttifaqda yaşamayıb, əsl İttifaq bundan sonra yaranacaqdır. Həqiqəti isə desək,
yeni İttifaq müqaviləsinin layihəsi əvvəlkindən də yararsızdır.
Respublikanın keçmiş rəhbəri kimi mən də belə yararsız və naməlum İttifaqa xidmət etdiyimi, buraxdığımız
səhvləri etiraf edirəm və heyfsilənirəm. Nəzərə almaq lazımdır ki, hər dövrün öz hökmü var. Biz də, demək olar
ki, bu salonda oturanların hamısı, o hökmün təsiri altında olmuşuq. İndi isə hesab edirəm ki, bizim xalqımız
üçün yetmiş illik imtahan bəsdir. Yeni bir İttifaqa girməyi Azərbaycan xalqı üçün rəva bilmirəm.
Keçmişdə İttifaqa xidmət etməyimə bəraət qazandırıcı əsaslar da var. O dövrdə respublikamızda yaranmış
güclü sosial-iqtisadi və intellektual potensial xalqımızın milli sərvətidir və Azərbaycanın müstəqilliyi üçün
yaxşı zəmin yaradır.
Bir sözlə, mən yeni İttifaqa daxil olmağın və bunun üçün referendum keçirməyin heç bir şərt qoymadan
əleyhinəyəm. Bu bütün seçicilərimin, deputatı olduğum Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
deputatlarının yekdil fikridir. Azərbaycanın tam istiqlaliyyət, azadlıq, iqtisadi və siyasi müstəqillik yolu ilə
getməsinin tərəfdarıyam. Azərbaycan xalqı artıq bu yola çıxmışdır. O öz tarixini yenidən təhlil edir, yenidən
qiymətləndirir, öz milli ənənələrini bərpa edir, milli köklərinə qayıdır. Respublikada aşağıdan, xalq kütlələri
tərəfindən başlanmış milli dirçəliş, dövlət quruluşunun dirçəlişi hərəkatı inkişaf edir.
Bu təqdirəlayiq proseslərlə əlaqədar olaraq Ali Sovetin sessiyası fevralın 5-də müəyyən qərarlar qəbul etdi.
Azərbaycan Respublikasının adının dəyişilməsi, dövlət bayrağının dəyişilməsi, «28 May» günü haqındakı
qərarları nəzərdə tuturam. Lakin çox təəssüf ki, bu qərarlar müzakirə olunmadı, onların qəbul edilmə səbəbləri
izah olunmadı, qərarın özündə də onların məna və mahiyyəti göstərilmədi.
Şübhəsiz ki, bu qərarlar forma naminə qəbul olunmayıb. Bəs belə olan halda nə üçün onların böyük siyasi,
tarixi əhəmiyyəti Ali Sovetin sənədlərində öz əksini tapmayıb?
Yetmiş il respublikamız sovet sosialist məzmunu daşıyıb. İndi biz respublikamızın adını bu sözlərdən azad
etdik. Bəs indi biz hansı yəni siyasi quruluşu qəbul edirik? Məlum deyil.
Yetmiş il bizim respublikamız Oktyabr inqilabı bayrağı altında yaşayıb. Biz o bayraqdan imtina etdik. Yeni
bayraq qəbul etdik. Fəqət, bu heç də yeni bayraq deyil. O, 1918-ci ildə yaranmış ilk Azərbaycan Demokratik
Respublikasının milli dövlət bayrağıdır. Bu mühüm siyasi əhəmiyyət kəsb edən fakt nə üçün qeyd olunmadı?
Məmməd Əmin Rəsulzadə partiyasının ideyasını təmsil edən bayraqla, ona zidd olan ideyanın banisinin
büstünün sessiya keçən salonda yan-yana durması da təəccüb doğurur. Sadəcə desək, bu uyğunsuzluğu anlamaq
çətindir. Bəlkə buna bir izahat vermək lazım idi?
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28 May Azərbaycan dövlət quruluşunun dirçəliş günü kimi istirahət günü elan edilib. Məlumdur ki, 28 May
1918-ci ildə ilk Azərbaycan Demokratik Respublikası yaranmışdır. Belə olan halda bu hadisəyə və 28 Aprel
1920-ci il hadisəsinə siyasi qiymət vermək lazımdır. Bu məsələlər gərək Ali Sovetin sessiyasında müzakirə
olunsun.
İkitərəfli, daha açıq desək, ikiüzlü, qorbaçovsayağı siyasət xalqda inam doğura bilməz. Bu günlərdə Minsk
şəhərində çıxış edərkən Qorbaçov kommunist olduğunu, Kommunist Partiyasına axıra qədər sadiq qalacağını
təkidlə sübut etməyə çalışırdı. Fəqət öz andını Kommunist Partiyasına, Leninə, Oktyabr inqilabı ideyalarına tam
zidd mövqe tutan Soljenitsinin sözləri ilə əsaslandırırdı. Sual olunur: Biz hansı məzhəbə itaət etməyə dəvət
olunuruq?
Bəziləri respublikamızın müstəqil, İttifaqdan ayrı yaşamağa imkanı olmadığını sübut etməyə çalışır. İttifaqda
olan respublikaların bir-biri ilə sıx iqtisadi, texniki əlaqələrlə bağlı olduğuna görə onların İttifaqdan ayrı
yaşaması mümkün olmadığı fikri də ölkədə geniş yayılmışdır.
Bu təbliğatlar əsassızdır. Əvvəla, Azərbaycan tam müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərmək üçün bütün
imkanlara malikdir. Bu barədə deputat Səmədzadənin çıxışındakı bir çox müddəalarla mən razı deyiləm, Əgər
reqlamentdən əlavə vaxt verilsə, onların əsassız olduğunu sübut edərəm.
İkincisi, dünyanın hər bir dövləti digər başqa dövlətlərlə istədikləri sahələrdə qarşılıqlı iqtisadi, ticarət,
texniki əlaqələr yaradır, ümumdünya inteqrasiya prosesində iştirak edir və bunların heç biri bu dövlətləri
müstəqillikdən məhrum etmir. Ona görə də İttifaqda olan respublikaların iqtisadi əlaqələri onların müstəqilliyə
nail olmasına mane ola bilməz. Fikrimcə, əgər Azərbaycan tam müstəqil dövlət olarsa (o, indi İttifaqda olan
respublikaların hər biri ilə, hətta İttifaq qalarsa, onunla da qarşılıqlı, bərabər hüquqlu, iki tərəfə də faydalı
iqtisadi əlaqələr yarada bilər), bu, müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün daha səmərəli olar. Azərbaycan
xalqının başqa xalqlarla dostluq əlaqələri müstəqil xarakter daşıyar, daha səmimi, daha möhkəm olar.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqının başqa xalqlara nisbətən yeni İttifaq müqaviləsindən
imtina etməsinə daha çox əsası var. Üç ildir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi pozulub. Lakin İttifaq
dövləti bu vəziyyətin aradan qaldırılması üçün səmərəli tədbirlər görməyib.
1990-cı il yanvarın 20-də İttifaq dövləti tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı hərbi təcavüz edilmişdir. Heç
bir əsas olmadan, xəbər vermədən, dövlət qanunlarını kobudcasına pozaraq, Bakı şəhərinə müasir silahlı sovet
ordusunun qoşun hissələri yeridilmiş, onlar vəhşilik, qəddarlıq etmiş, nəticədə nahaq qan tökülmüş, yüzlərlə
adam həlak olmuş, xəsarət almış, itkin düşmüşdür.
Təəssüf ki, bu təcavüz indiyə qədər davam edir. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycanın paytaxtı fövqəladə
vəziyyət şəraitində yaşayır. Bizim sessiyamız da bu şəraitdə keçirilir. Bir ildən artıqdır ki, Azərbaycan xalqı
şəhidlərə matəm saxlayır. Respublikanın şəhərlərində, qəsəbələrində, kəndlərində şəhidlərin xatirəsinə abidələr
ucaldılır. Fəqət qatillər indiyə qədər aşkar olunmayıb. Buna heç vəchlə bəraət qazandırmaq olmaz. Bu məsələ
müzakirə olunmalıdır. 20 Yanvar faciəsinə Ali Sovetin sessiyası siyasi qiymət verməlidir, onun günahkarlarını
müəyyən etməlidir. Deputat Qarayevin məruzəsindəki məlumatlar buna tam əsas verir. Məsələnin müzakirəsinin
təxirə salınması, uzadılması 20 Yanvar faciəsini ört-basdır etmək niyyəti kimi qəbul oluna bilər. Buna yol
vermək olmaz.
Xalq deputatı kimi Bakıda bir ildən artıq müddətdə fövqəladə vəziyyətin hökm sürməsini başa düşə
bilmirəm. Aydın deyil ki, sovet ordusunun qoşun hissələri kimi kimdən qoruyur.
Bəziləri deyir ki, 20 Yanvarda Bakıya çağırılmamış qoşun hissələri gəlibdir. Əgər onlar, doğrudan da,
çağırılmamışdırlarsa, respublika dövləti öz suveren hüquqlarından istifadə edərək onları dərhal geri qaytarmalı
idi. Lakin belə olmayıb. Əksinə, qoşunların Bakıda indiyə qədər saxlanılması zəruri hesab olunur.
Elmira Qafarovanın «vətəndaş müharibəsi baş verər» sözləri ilə deputatları və xalqı qorxutması da əsassızdır.
Anlamaq olmur: kim kiminlə müharibəyə hazırlaşıb? Bu çox ciddi məsələdir. Əgər belə bir təhlükə varsa,
məsələ Ali Sovetin sessiyasında müzakirə olunmalı, lazımi tədbir görülməlidir.
Sessiyanın gedişi bir daha göstərdi ki, Ali Sovetin qarşısında çox böyük və mürəkkəb vəzifələr durur. Lakin
ən əsas vəzifə respublikanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək və xalqımızı erməni təcavüzündən qorumaqdır. Son
illərdə Ermənistanda millətçi quldur birləşmələri tərəfindən güclü silahlı hərbi potensial yaranmışdır. Şübhə
yoxdur ki, bu, Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq məqsədi daşıyır. Azərbaycan, xüsusən onun sərhədyanı
rayonları təhlükə altındadır. Uzun müddətdir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi böyük narahatçılıq
hissi keçirir. Ona görə sıyıqsızlığa yol vermək olmaz. Respublikanın müstəqil müdafiəsini təmin etmək üçün
təxirəsalınmaz tədbirlər görülməlidir.
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Bunun üçün respublikada ümumxalq birliyinə nail olmaq lazımdır. Təəssüf ki, belə bir ağır dövrdə bəzi
dairələr xalqı birləşdirmək əvəzinə onu parçalamağa, ayrı-ayrı regionları, rayonları, kəndləri, hətta ayrı-ayrı
şəxsləri belə bir-birinə qarşı qoymağa cəhd edirlər. Bunun qabağı tezliklə alınmalıdır. Ümumxalq birliyi
yaratmaq üçün Ali Sovet gərək öz mövqeyini aydın bildirsin, öz platformasını yaratsın.
Məlumdur ki, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının bir hissəsi olan Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin platforması xalqı birləşdirə bilməz. O, xalq arasında nüfuzdan düşüb, bütün xalqın
iradəsini təmsil etmir. Kommunist Partiyası hakimiyyətdən tamamilə imtina etməlidir. Yuxarıdan aşağıya qədər
partiya komitələrinin katibləri, eyni zamanda sovet orqanlarında rəhbər vəzifə tutmamalıdırlar. Demokratiyanın,
siyasi plüralizmin, aşkarlığın inkişafı üçün şərait yaradılmalıdır. Bütün siyasi qüvvələr eyni hüquqda fəaliyyət
göstərməlidir. Xalqa hər şey düzgün çatdırılmalıdır. Sosial ədalət bərqərar olmalıdır.
Azərbaycan xalqının birliyi yeni, demokratik, heç kəsdən asılı olmayan dövlət qurulması yolu ilə təmin
oluna bilər. Doğrudur, bu yolda çətinliklər də az olmayacaqdır. Fəqət, nəyin bahasına olursa-olsun biz buna nail
olmalıyıq. Biz bu yola düşməsək, bunu gələcək nəsillər edəcək. Və onlar, tarix bizi bağışlamayacaq. İndi hər bir
namuslu, qeyrətli azərbaycanlı gərək öz şəxsi mənafelərini, imtiyazlarını unutsun, xalqın aqibəti, bu günü və
azad gələcəyi haqqında düşünsün. Xalqın müqəddəratı hər şeydən üstün olmalıdır. Azərbaycan xalqı birləşməli,
öz müqəddəs doğma torpağını göz bəbəyi kimi qorumalıdır. Azərbaycan Respublikası iqtisadi və siyasi
müstəqillik yolu ilə getməli, tam istiqlaliyyət uğrunda mübarizə aparmalıdır.
Xalq deputatlarını, bütün Azərbaycan xalqını bu yola dəvət edirəm və əmin edirəm ki, mən bu yoldan
dönməyəcəyəm.
Diqqətinizə görə sağ olun.
7 mart 1991-ci il
«Səs» qəzeti, 15 mart 1991-ci il.
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SSRİ NAZİRLƏR KABİNETİNİN PARTİYA TƏŞKİLATINA MÜRACİƏTİ
(19 iyul 1991-ci il)
Sizin nəzərinizə çatdırıram ki, mən Sov. İKP-dən çıxmaq qərarına gəldim. Dərhal xəbərdarlıq edirəm ki, bu,
sadəcə, «dəbə» uymaq deyil, son illər ərzində keçdiyim ağır məyusluqlar yolunun məşəqqətləri və hadisələrini
yenidən qiymətləndirməyimin yekunudur.
Məni bu addımı atmağa məcbur edən başlıca səbəblər aşağıdakılardır:
Birincisi, hələ 1990-cı ilin yanvarında Mərkəzin və Azərbaycan KP-nin siyasi rəhbərliyi altında Azərbaycan
xalqına qarşı edilmiş hərbi təcavüzdən sonra məndə Sov. İKP sıralarından çıxmaq fikri yarandı. Yanvar
hadisələrində yüzlərlə adam öldürüldü və şikəst edildi. Bu antihumanist, konstitusiyaya və hüquqa zidd hərəkəti
ittiham edərkən Sov.İKP və Azərbaycan KP MK-nın bu cinayətin üstünü açacağına və günahkarları üzə
çıxaracağına ümid bağlayırdım.
Özümü ələ alıb səbrlə gözlədim. Çıxışlarıma cavab əvəzinə çox çəkmədi ki, «Pravda»dan başlayaraq
partiyanın mətbu orqanlarında mənə qarşı hücumlar təşkil edildi. Mənə qarşı yönəldilmiş uydurma faktları
əsaslandırılmış şəkildə həmin kütləvi informasiya vasitələrinin özündəcə təkzib etmək cəhdlərim boşa çıxdı.
Yenidənqurmanın əsas nailiyyəti olan aşkarlıq özünü birtərəfli göstərirdi.
Yanvar faciəsinin günahkarlarını üzə çıxarmaq və cəzalandırmaq haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin, ayrı-ayrı vətəndaşların, görkəmli ziyalıların müraciətlərini Azərbaycan kommunist rəhbərliyi
qətiyyətlə rədd edirdi.
Artıq il yarım keçib. Nəinki bu dəhşətli cinayətlərin hamıya çoxdan məlum olan günahkarları üzə
çıxarılmayıb, əksinə, bunları ört-basdır etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Ümid edirlər ki, zaman keçdikcə bu
faciə unudulacaq. Ancaq tarix dəfələrlə sübut etmişdir ki, doğma xalqa qarşı yönəldilmiş qanlı cinayətləri on
illər keçsə də, unutmaq və bağışlamaq mümkün deyil.
İkincisi, üç ildən artıqdır ki, Mərkəzin ikiüzlü siyasəti nəticəsində, Sov.İKP-nin havadarlıq etdiyi erməni
millətçilərinin səyi ilə DQMV-də yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyət saxlanmaqdadır. Vilayət əslində
tamamilə Azərbaycanın dövlət idarəçiliyindən çıxıbdır.
Azərbaycanın dövlət suverenliyi, ərazi bütövlüyü konstitusiyaya zidd olaraq kobud şəkildə pozulub.
Ermənistan və Azərbaycan arasında elan edilməmiş müharibə gedir. Hər gün iki tərəfdən də adamlar ölür. Bütün
bunlar «humanist ideologiyalı» Sovet dövləti üçün adi haldır.
Əminəm ki, partiya rəhbərliyi istəsəydi, hələ 1987-ci ildə üzdəniraq Qarabağ problemi ətrafında milli
münaqişə təzə başlananda onun qarşısını ala bilərdi, get-gedə güclənən qarşıdurmaya və həm Azərbaycan, həm
də erməni xalqına ağır fəlakət və müsibətlər gətirmiş bu qırğınlara imkan verməzdi. Deməli, siyasi Mərkəzə bu
münaqişə lazımdır.
Üçüncüsü, bütün cəmiyyətin demokratikləşməsi, siyasi azadlıqların və plüralizmin bəyan edildiyi bir dövrdə
Azərbaycanda ərazi bütövlüyünün müdafiəsinə qalxmış geniş demokratik hərəkat və cəmiyyətin
demokratikləşməsi Sov.İKP-nin rəhbərliyi altında Azərbaycan KP MK-nın səyi ilə boğulur. Bu illərdə nə qədər
adam siyasi fəaliyyətinə görə repressiyalara məruz qalıb.
İl yarımdır ki, Azərbaycanın 2 milyonluq paytaxtı heç bir əsas olmadan fövqəladə vəziyyət rejimində
yaşayır. Məhz belə bir şəraitdə respublika Ali Sovetinə üzdəniraq demokratik seçkilər və nəticələri İttifaqın
xeyrinə irəlicədən həll olunmuş referendum keçirilmişdir. Fövqəladə vəziyyət şəraitində hər hansı
demokratikləşməyə və xalqın iradəsini sərbəst ifadə etməsinə ümid bağlamaq avamlıq olardı. Demokratik
təşkilatlar dəfələrlə seçicilərin əksəriyyətinin referendumda iştirak etməməsi və referendumun nəticələrinin
saxtalaşdırılması barədə məsələ qaldırmışlar. Ancaq Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi bu müraciətlərə hətta
baxmağa belə lüzum bilməyib.
Mən Mərkəz tərəfindən sırınan yeni İttifaq müqaviləsinin əleyhinə çıxmışam və çıxıram. hər hansı bir
suveren dövlətin tərkibində bir neçə suveren dövlət və eləcə də bundan irəli gələn azadlıqlar, səlahiyyətlər və
funksiyalar ola bilməz. Bütün müttəfiq respublikalara əsl siyasi, iqtisadi azadlıqlara, milli dövlət dirçəlişi üçün
müstəqilliyə imkan vermək lazımdır. Bu heç də respublikaların iqtisadi birliyinə və ənənəvi mədəni əlaqələrinə
mane olmaz, əksinə, onların təkmilləşməsinə, ikitərəfli və çoxtərəfli istiqamətdə inkişafına təsir göstərər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının və Azərbaycanın xalq deputatı kimi öz çıxışlarımda bu məsələləri
dəfələrlə qaldırdım. Təklif etdim ki, xalq arasında tam nüfuzunu itirmiş Azərbaycan KP təkhakimiyyətlikdən
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imtina etsin, bütün siyasi qüvvələrin azad və bərabərhüquqlu fəaliyyətini təmin etsin, demokratik cəmiyyətin
yaranmasına, aşkarlıq və plüralizmə şərait yaratsın.
Ancaq bu çıxış və təkliflərimə Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi nəinki baxır, əksinə, mənim ünvanıma
təşkil olunmuş və hazırlanmış hücumlar şəklində cavab verir. Azərbaycanda mənim çıxışlarımı dərc edən qəzet
redaktorları, jurnalistlər işdən çıxarılır, təqiblərə məruz qalırlar.
Bütün yuxarıda ifadə etdiklərim məni bu axırıncı addımı atmağa və Sov.İKP sıralarından çıxmaq haqqında
bəyanat verməyə məcbur etdi; baxmayaraq ki, bu qərara gəlmək mənim üçün olduqca çətin olub.
Mən kommunist ailəsində böyümüşəm və bütün şüurlu həyatım Kommunist partiyası ilə bağlı olub. 1943-cü
ildə 20 yaşında ikən öz taleyimi bolşeviklər partiyasına bağlamışam. Kommunist partiyasının ideallarına
varlığımla inanmışam və onun planlarının həyata keçirilməsində fəal iştirak etmişəm.
İndi bütün bu inamlarım məhv olub. Yeniləşən partiya və respublikaların yeniləşən ittifaqı haqqında saysızhesabsız bəyanatlar yenə də xalqı aldatmaqdır.
Xalqa açıq və doğrusunu demək lazımdır ki, bizim ölkədə kommunizm eksperimenti, sosializm yolu özünü
doğrultmadı, zorakılıqla yaranan və saxlanan respublikaların ittifaqı süquta uğramaqdadır.
Bu bəyanatdan sonra qarşıma çıxa biləcək çətinlikləri təsəvvür edir, hər cür hücumları və mənəvi zərbələri
qabaqcadan görürəm.
Partiyanın keçdiyi yolun ayıq təhlili məni yuxarıda bəyan etdiyim indiki mövqeyə gətirdi.
Bununla belə üzərimə düşən məsuliyyətin dərəcəsini də başa düşürəm. Sov.İKP sıralarını tərk edərkən, mən
bütün təmiz və namuslu kommunistlərə hörmət bəslədiyimi bildirirəm.
Heydər ƏLİYEV.
19 iyul 1991-ci il, Moskva şəhəri
«Nezavisimaya qazeta», 23 iyul 1991-ci il,
«Azadlıq» qəzeti, 26 iyul 1991-ci il

72

Heydər Əliyev.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Elektron Sənədlər Toplusu

AZƏRBAYCAN ALİ SOVETİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNƏ
(24 avqust 1991-ci il)
Aşağıdakı məsələlərə baxılması üçün təcili olaraq Azərbaycan Ali Sovetinin növbədənkənar fövqəladə
sessiyasının çağırılmasını təklif edirəm:
1. Azərbaycan Prezidenti, Sov. İKP MK üzvü, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi A. Mütəllibovun
və Azərbaycan rəhbərliyinin hərbi xunta - üzdəniraq DFVK tərəfindən həyata keçirilmiş dövlət çevrilişi ilə bağlı
mövqeyi və fəaliyyəti müzakirə olunsun və obyektiv qiymət verilsin.
Xarici ölkələrin və ittifaqın kütləvi informasiya vasitələri Mütəllibovun dövlət çevrilişini bəyənməsi
barədə məlumatlar yayıblar. Avqustun 21-də günorta çağı A. Mütəllibov Azərbaycan televiziyası ilə bəyanat
verərək, dövlət çevrilişini, dövlət cinayətkarları dəstəsinin hərəkətini xalqın adından bəyəndiyini bildirmiş,
ölkənin bir çox yerlərində fövqəladə vəziyyət elan edilməsinin məcburi tədbir olduğunu etiraf etmiş və
bildirmişdir ki, respublikanın qarşısında duran mürəkkəb məsələlərin həllində öz ümidini DFVK ilə bağlayır.
Ancaq avqustun 23-də irtica qüvvələri boğulduqdan sonra, prezidentin nəzarətində olan Azərinform avqustun
21-də televiziya ilə verilmiş, sonra isə Azərbaycanın demokratik nəşrlərində çap olunmuş bəyanat barədə
susaraq, xarici və ittifaq orqanlarında Mütəllibovun mövqeyi barədəki məlumatları təkzib edən bəyanat dərc
etmişdir.
Respublikanın ali qanunvericilik orqanının sessiyasında bu məsələ müzakirə olunmalı və
açıqlanmalıdır. Azərbaycan xalqı həqiqəti bilməlidir.
2.Sov. İKP-nin tərkib hissəsi olan Azərbaycan KP-nin respublikada təkhakimiyyətlikdən
kənarlaşdırılması məsələsi müzakirə olunmalıdır. Onun hərbi xunta ilə əməkdaşlığının məsuliyyət dərəcəsi
müəyyən edilməmişdir.
Məlumdur ki, dövlət çevrilişi olan andan Azərbaycan KP MK-sı, Sov. İKP MK-dan və DFVK-dan
gələn bütün göstərişləri yerinə yetirib. Azərbaycan KP MK rəhbərliyinin göstərişi ilə şəhər, rayon partiya
komitələrinin, nazirlik və idarələrinin, ali məktəb və elmi institutların rəhbərləri DFVK-nın fəaliyyətini
alqışlayan və tərəfdar çıxan çoxsaylı teleqramlar göndəriblər.
Xarici radiostansiyalar Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi Polyaniçkonun hərbi çevrilişi razılıqla
qarşılaması ilə bağlı verdiyi mətbuat konfransı barədə məlumatlar yayıblar. Azərbaycan KP MK-nın mətbu
orqanları olan və DFVK-nın qərarlarını tam yerinə yetirən "Kommunist", "Bakinski raboçi", "Vışka" və b.
qəzetlərin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul etmək lazımdır.
3. 1991-ci il avqustun 23-də olan qanlı hadisələr mitinq zamanı dinc əhaliyə qarşı hakimiyyət
orqanları tərəfindən güc tətbiq edilməsi və nəticədə adamların, o cümlədən xalq deputatlarının xəsarət alması
məsələsi müzakirə olunmalı və qərar qəbul edilməlidir.
4.Azərbaycan SSR Ali Sovetinin "Bakıda fövqəladə vəziyyətin ləğvi haqqında" 22 yanvar 1990-cı il
tarixli qərarının dərhal həyata keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməlidir.
5.Yuxarıda göstərilən məsələlər aydınlaşana kimi sentyabrın 8-nə təyin olunmuş prezident seçkilərinin
keçirilməsi təxirə salınmalıdır.
Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı
Bakı şəhəri, 24 avqust 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.179-180.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİNİN
SESSİYASINDA ÇIXIŞI
(29 avqust 1991-ci il)
Hörmətli millət vəkilləri!
Ölkədə, cəmiyyətdə siyasi və iqtisadi böhran, dövlət hakimiyyəti böhranı son dərəcə şiddətlənmişdir.
Mürtəce qüvvələrin demokratiya əleyhinə hücumu, cinayətkar qrupların həyata keçirdikləri dövlət çevrilişi boşa
çıxıb. Biz artıq Sovet imperiyasının, kommunist partiyasının dağılmasının şahidiyik.
Bu dövrdə bizim respublikamızın, Azərbaycan xalqının vəziyyəti daha çətin, daha ağırdır. Bunun əsas səbəbi
respublikada hökm surən Azərbaycan Kommunist Partiyasının diktatura rejiminin mürtəce siyasəti və buraxdığı
kobud və bağışlanmaz səhvlərdir (zaldan etiraz səsləri). Mən çox xahiş edirəm ki, sessiyada heç bir deputatı öz
sözünü deməkdən məhrum etməyəsiniz. Belə siyasətin nəticəsində respublikanın kommunist rəhbərliyi ölkədə
olmuş 19-22 avqust dövlət çevrilişini, Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsinin fəaliyyətini faktiki olaraq
bəyənmiş, beləliklə də, Azərbaycan xalqını çox pis vəziyyətə qoymuşdur. Bu haldan erməni millətçiləri dərhal
çevikcəsinə istifadə etmiş, bizim respublikaya qarşı hərbi əməliyyatı, siyasi təbliğatı gücləndirmişlər.
İndi biz respublikanın həyatında ən çətin dövrdə çıxış yolu tapmalıyıq. Və hamımız çıxış yolunun
tapılmasına səy göstərməliyik. Ancaq biz aydın etməliyik: bu çıxış yolunu biz necə tapa bilərik. Son günlərdə, o
cümlədən bu gün bu tribunadan xalqı birliyə, milli həmrəyliyə dəvət edən çağırışlar eşidilir. Təəssüf ki, bu
çağırışlar artıq gecikib. Ancaq biz bu günlərdə nəyin bahasına olursa-olsun milli birlik yaratmağa çalışmalıyıq.
Bunun üçün isə tam aydın olmalıdır: bu milli birlik hansı platforma əsasında hasil ola bilər, hansı platforma
əsasında biz buna nail ola bilərik? Bu birliyi təmin etmək üçün bir neçə şərt təcili olaraq həyata keçirilməlidir.
Bu təklifləri mən seçkiqabağı çıxışlarımda, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin fevral və mart aylarında
keçirilən sessiyalarında, bu il iyul ayının 19-da Kommunist Partiyasından çıxarkən verdiyim bəyanatda və
nəhayət, bu il avqust ayının 24-də Azərbaycan Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə göndərdiyim məktubda
göstərmişəm. Təkrar etmək istəmirəm. Ancaq bu təkliflər haqqında bir neçə qeydimi bildirmək istəyirəm.
Birinci. İl yarımdır ki, Bakıda fövqəladə vəziyyət hökm sürür. Bu gün Ayaz Mütəllibov dedi ki, fövqəladə
vəziyyət nəyə lazımdır? Götürülməlidir. Çox yaxşı, ancaq bəs bunu bir il yarım Bakıda saxlayan kimdir? Kimin
qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1990-cı il yanvarın 22-də qəbul olunmuş qərarı ləğv olunub və
indiyə qədər həyata keçirilməyibdir? Aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu ilyarımda. bu fövqəladə vəziyyəti Bakıda
saxlamaq üçün respublika nə qədər vəsait xərcləyib və respublikaya nə qədər zərər dəyib.
İkinci. Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin dövlət çevrilişi haqqındakı mövqeyinə dair cürbəcür söhbətlər
gəzir, xarici və İttifaq informasiya orqanları xəbərlər yayırlar və bu məsələ aydınlaşdırılmalıdır. Kim xaricdə nə
deyib, o bizim üçün məlum deyil, ancaq məlumdur ki, avqust ayının 21-də Azərbaycan televiziyası ilə Ayaz
Mütəllibovun xalqa müraciəti rus və Azərbaycan dilində oxunub və bu müraciətdə fövqəladə vəziyyət
komitəsinin fəaliyyəti bəyənilib və Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsinin fəaliyyəti ilə Azərbaycan
Respublikasının bir neçə məsələlərinin həll olunmasına ümid bəslənilib. O cümlədən Dağlıq Qarabağ
məsələsinin və silahlanmış erməni bandit qruplarının tərksilah olunması məsələsinin həlli Fövqəladə Vəziyyət
Komitəsinin fəaliyyəti ilə bağlanıbdı. Bunu aydın demək lazımdır. Əgər belə bir səhv buraxılıbsa, açıq demək
lazımdır, xalq həqiqəti bilməlidir. Bir gün belə deyib, o birisi gün başqa cür demək olmaz, bu heç bir xalqda
inam yarada bilməz.
Üçüncü. Xalqda birlik yaratmaq üçün Azərbaycan Kommunist Partiyası dərhal hakimiyyətdən getməlidir. O,
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının tərkib hissəsidir. Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası dağılmışdır.
Azərbaycan Kommunist Partiyasını saxlamaq, bunu qurultayda həll etmək fikri bunu uzatmaq, yenə Kommunist
partiyasının imkanlarından istifadə etmək meylini göstərir. Bununla heç razılaşmaq olmaz. Azərbaycan
Kommunist Partiyasının bütün strukturları ləğv olunmalıdır. Azərbaycan Kommunist Partiyasının bütün
mətbuat orqanlarının işi dayandırılmalıdır və Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin hərbi
xunta ilə əməkdaşlıq edib-etməməsi məsələsi aydınlaşdırılmalıdır. Bunun üçün parlament komissiya
yaratmalıdır. Məlumdur ki, Fövqəladə Vəziyyət Komitəsinin hökm sürdüyü dövrdə Azərbaycan
Respublikasının mətbuat orqanları, partiyanın mətbuat orqanları 3 gün rus və Azərbaycan dillərində bu
komitənin sənədlərini dərc eləyib. Azərbaycan televiziyası bu komitənin bütün sənədlərini Azərbaycan dilinə
tərcümə edib xalqa çatdırıbdı. Bunun özü elə əməkdaşlığın olmasını göstərir. Kommunist partiyasının
mövqeyindən fəaliyyət göstərən vəzifəli şəxslər öz vəzifələrindən imtina etməlidir.
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Dördüncü.20 Yanvar faciəsi dövründən il yarımdan çox vaxt keçir. Bu gün burada da, bu salonda cürbəcür
söhbətlər gedir. Bir qrup bir fikirdədir, məndən qabaq çıxış edən Rəhimov başqa fikirdədir. Mən sual verirəm
Ali Sovetin sədri Elmira Qafarovaya, Azərbaycan Prezidenti Ayaz Mütəllibova. Nə üçün indiyə qədər bu
məsələyə siyasi qiymət verilməyib? Tamerlan Qarayevin verdiyi arayışla mən razı ola bilmərəm. Çünki bu
məsələnin həm siyasi tərəfi var, həm hüquqi tərəfi var. Bu məsələyə dərhal siyasi qiymət vermək olardı. O ki,
qaldı məsələnin hüquqi cəhətinə, ayrı-ayrı adamların məsuliyyətə cəlb olunmasına, onu şübhəsiz ki, istintaq
yolu ilə aydınlaşdırmaq lazımdır. Buna siyasi qiymət verilmədiyinə görə başqa tədbirlər həyata keçirmək olmur.
Elmira Qafarova: Verilib, sessiyada, ayın 20-də.
HeydərƏliyev: Bəs verilibsə, kim bu hərbi təcavüzün günahkarıdır? Bu günləri deyirlər ki, Yazov,
Kryuçkov, Bakatin, Girenko, Qorbaçov. Bu doğrudur. Bəs Azərbaycan rəhbərliyindən kimdir günahkar? Bəli,
bu şəxslər də məlumdur. Vəzirov, Qafarova, Mütəllibov və Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin başqa üzvləri. Bəli, əgər başqa adamlar da günahkardırsa, aydınlaşdırmaq lazımdır. Başqa qüvvələr
də günahkardırlarsa, demokratik qüvvələr, Xalq Cəbhəsi, onlara da siyasi qiymət vermək lazımdır. Bunları
aydınlaşdırmayana qədər Azərbaycanda siyasi sabitliyi əldə etmək olmaz. Əgər bu məsələyə siyasi qiymət
verilibsə, Ayaz Mütəllibovdan xahiş edirəm desin, nə üçün Qorbaçov 3 nazirin təyin olunması barədə 9
respublikanın rəhbərlərindən razılıq alarkən, Ayaz Mütəllibov Bakatinin Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinə sədr
təyin olunmasına etiraz etməmişdir? Əgər edibsə, bəs niyə çıxışında demədi? Nə üçün 20 Yanvar faciəsinin
günahkarlarından biri olan Vəzirov Azərbaycan Respublikasından Xalq Deputatları Qurultayını hazırlama
Komissiyasına üzv seçilibdi? Onu ora kim təqdim edib? Azərbaycan Respublikasının rəhbərləri əgər bunu
ediblərsə, onlar Azərbaycan xalqının qarşısında günah edirlər, mən bunu tam açıqlığı ilə demək istəyirəm.
Bütün bu məsələləri aydınlaşdırmadan - şübhəsiz ki, mən də çıxış edən deputatların təklifləri ilə razıyam —
Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirmək olmaz. Sonra Azərbaycan Respublikası Ali Soveti deputatlarının
əksəriyyəti, tam əksəriyyəti kommunist olduqlarına görə, Kommunist Partiyasının rəhbər orqanlarında fəaliyyət
göstərən adamlar parlamentə deputat seçildiklərinə görə və Azərbaycan Kommunist Partiyası çox şeylərdə
günahkar olduğuna görə mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının parlamenti buraxılmalıdır və
yenidən seçkilər aparılmalıdır. Mən belə kəskin çıxış edərkən düşünürəm ki, indi mənim çıxışımdan sonra
xüsusi hazırlanmış adamlar çıxıb mənim əleyhimə sözlər deyəcəklər. Mən bu sözlərə öyrənmişəm. Ona görə də
heç narahat olmayın. Mən öz vicdanım qarşısında cavabdeh olaraq bu gün bu çıxışı edirəm.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.181-184.
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"AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQİLLİK BƏYANNAMƏSİ" İLƏ BAĞLI
AZƏRBAYCAN ALİ SOVETİNİN SESSİYASINDA ÇIXIŞI
(30 avqust 1991-ci il)
Çox mühüm məsələ həll olunur. Tarixi məsələdir. Bunu tələm-tələsik həll etmək olmaz. Bu, Azərbaycan
xalqı qarşısında parlament tərəfindən öz üzərinə böyük məsuliyyət götürmək deməkdir və Tofiq Köçərlinin
durub hər suala cavab verməsinə səlahiyyəti yoxdur.
Birinci, mən hesab edirəm ki, bu məsələ müzakirə olunmalıdır. Yenə də deyirəm, bunu belə tələm-tələsik
keçirmək olmaz. Bu barədə iki-üç kəlmə demək istəyirəm. Çox qəribədir. Martın 7-dən 10-na qədər keçirilən
Ali Sovetin sessiyasında bir çox deputatlar, o cümlədən mən də Azərbaycanın müstəqilliyini təklif edərkən
bizim əleyhimizə cürbəcür hücumlar başlandı. Və A. Mütəllibovun o qədər də dərin mənalı olmayan, əsassız
çıxışından sonra hamı hay-küylə səs verdi ki, Azərbaycanın müstəqilliyi ola bilməz və biz referenduma
getməliyik, yeni ittifaq müqaviləsini imzalamalıyıq (Salonda səs-küy).
Xahiş edirəm, Elmira xanım, şərait yaradın, sözümü deyim. Xahiş edirəm (Səs-küy). Mən xahiş edirəm.
Mənim deputatlıq... (Səs-küy).
Tələm-tələsik referendum keçirildi. Azərbaycanın ittifaq müqaviləsinə getməsi haqqında qərar qəbul olundu.
Belə olan halda, indi xalqın iradəsi olmadan bu cür qərarın, ya bəyanatın qəbul olunması qanunu pozmaq
deməkdir. Mən bu bəyanatın qəbul olunmasının əleyhinə deyiləm. Ancaq bu bəyanatı indi qəbul edib, xalqa
müraciət etmək lazımdır. Qısa müddətdə, 3-4 gün içərisində referendum keçirmək lazımdır və referendumun
nəticəsinə görə sessiya yığışıb bu qərarı qəbul etməlidir. Bağışlayın, fikrimi deyirəm.
İkinci, mən mart ayında da demişdim. İkiüzlü siyasət aparmaq olmaz. Bu qərar bu gün konyunktur xarakter
daşıyır, başqa yerlərdə qərar qəbul olunur. Demək, biz də qərar qəbul etməliyik.
Biz artıq gecikmişik. Bu bəyanatın mətninə mütləq əlavə olunmalıdır ki, 1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycan
işğal olunub. Mən Azərbaycan Kommunist Partiyasına 14 ilə yaxın rəhbərlik etmişəm, 28 aprel inqilabını
ömrüm boyu tərənnüm etmişəm və mən tam qətiyyətlə deyirəm, 28 apreldə Azərbaycan işğal olunub.
Azərbaycan Demokratik Respublikası zorakılıqla ləğv olunub. Əgər biz bunu qeyd etməsək, yenə də xalqın
qarşısında ikiüzlü olarıq.
Mənim fikrim budur.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.185-186.
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SSRİ XALQ DEPUTATLARI QURULTAYINA MÜRACİƏTİ
(1 sentyabr 1991-ci il)
MOSKVA, KREML
SSRİ XALQ DEPUTATLARI QURULTAYINA
Hörmətli deputatlar!
Sizə aşağıdakı məsələləri baxıb həll etmək xahişi ilə müraciət edirəm.
Birincisi, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 7 may 1983-cü il tarixli fərmanı ilə anadan olduğum Naxçıvan
şəhərində mənim - Heydər Əlirza oğlu Əliyevin, iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı kimi bürünc büstüm
qoyulub. Bu büstün götürülməyini zəruri sayıram. İlk dəfə bu büstü mən 1990-cı ilin iyul ayında Naxçıvan
şəhərinə gələndə gördüm. Mən mənəvi əzab çəkirəm. Sağ adamın, özümün büstüm qoyulmuş yerə yaxınlaşa
bilmirəm.
İkincisi, iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanına, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanına bürünc büst qoyulması
haqqında SSRİ Ali qanunvericilik orqanının qəbul etdiyi bütün aktlar ləğv olunsun və adamlara sağlığında
qoyulmuş büstlər götürülsün.
Bu barədə qəbul olunmuş dövlət aktlarını və təəssüf ki, bu günlərədək mövcud olan təcrübəni, sıralarından
hələ 19 iyul 1991-ci il tarixdə çıxdığım Sov. İKP-nin fəaliyyətinin eybəcər təzahürlərindən biri kimi
qiymətləndirirəm.
Heydər Əlirza oğlu Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının xalq deputatı,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının xalq deputatı,
iki dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı
Naxçıvan şəhəri, 1 sentyabr 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.186.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİNİN
SƏDRİ SEÇİLMƏYİ İLƏ ƏLAQƏDAR BƏYANATI
(6 sentyabr 1991-ci il)
Ali Məclisin sessiyası öz işini davam etdirir. Sessiyada 77 nəfər deputat iştirak edir.
Bundan əvvəl, avqustun 26-da keçirilən sessiyada qərar qəbul olunmuşdur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin aprelin 5-də keçirilmiş sessiyasında yetərsay olmadığına görə Ali Məclisin sədrinin seçilməsi
qanunsuz hesab olunsun.
Dünən Ali Məclisin sədrinin seçilməsi məsələsinin müzakirəsi başlandı. Müzakirə vaxtı deputatlar çıxış
etdilər, öz fikirlərini söylədilər. Ali Məclisin sədrliyinə Ali Məclisin demokratik bloku Qafar müəllimin
namizədliyini irəli sürdü. O biri deputatlar isə mənim namizədliyimi irəli sürdülər. Dünən dörd dəfə çıxış etdim,
bildirdim və xahiş etdim ki, mənim namizədliyim müzakirə olunmasın. Nə səbəbə? Ona görə ki, mən hələ keçən
il Moskvadan Azərbaycana gələrkən, jurnalistlərə verdiyim müsahibələrdə və görüşlərdə, bu ilin əvvəlində
Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında çıxış edərkən və nəhayət, son sessiyada bildirmişdim ki, Azərbaycana
hakimiyyətə qayıtmaq üçün gəlməmişəm. Mən ancaq Azərbaycanın bu ağır dövründə, çətin vaxtında xalqıma
kömək etmək, xidmət etmək üçün gəlmişəm. Mənə bir neçə dəfə Moskvada, elə burada da sual verilmişdi ki,
bəs siz öz köməyinizi nədə görürsünüz? Cavab vermişdim ki, mən Azərbaycan xalqının hər bir tapşırığını yerinə
yetirməyə hazıram.
Mənim razılığım olmadan, mən bunu qətiyyətlə deyirəm və bunu hamı bilməlidir, məni Naxçıvan MR Ali
Məclisinə sədr seçdilər. Sədr seçiləndən sonra da mən sədrlik etməkdən imtina etdim. İclası axıra qədər sədrin
müavini Anar Səfərov aparırdı. Çox böyük əziyyət, mənəvi əziyyət içərisindəydim ki, mənim razılığım olmadan
məni sədr seçdilər. Ancaq bu zamanın, bu dəqiqələrin, bu saatın hökmünü nəzərə almaya bilməzdim. Dünən
sessiya keçirilərkən binanın qarşısına minlərlə Naxçıvan əhalisi (təkcə şəhərdən yox, rayonlardan, kəndlərdən
gələnlər) kənardan sessiyaya təsir göstərir və tələb edirdilər ki, Heydər Əliyev seçilsin. Onların təzyiqinin
qarşısında dura bilməzdim. Xalqın bu əhvali-ruhiyyəsini, tələblərini, sonra sessiyadakı çıxışları nəzərə alaraq
bütün məsələləri götür-qoy etdim. Yəqin etdim ki, mən öz prinsiplərimə sadiq qalaraq eyni zamanda indi
Azərbaycanın, Naxçıvanın belə vəziyyətində, çətin günündə, dövründə mənim üzərimə nəinki deputatların,
binanın qarşısında, ətrafına toplaşan naxçıvanlıların qoyduqları vəzifənin ifasından geri çəkilsəm, bu, xalqın ağır
günündə qaçmaq deməkdir. Ona görə belə bir ziddiyyətli vəziyyətdəyəm və bu vəziyyətdə də qalıram.
Ancaq eyni zamanda mən öz taleyimi xalqa tapşırmışam və xalqın iradəsini yəqin ki, indi bu müddətdə, bu
çətin dövrdə yerinə yetirməliyəm. Mən bu sözləri sizə çatdırmalıydım.
İkincisi, bizim sessiyanın, Ali Məclisin bu günə, bu vəziyyətə düşməsinin çox dərin səbəbləri var. Bildiyiniz
kimi keçən ilin sentyabr ayının 30-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali hakimiyyət orqanlarına seçkilər
keçirildi.
Noyabrın 17-də Ali Məclisin sessiyası öz işinə başladı. Çox yaxşı qərarlar qəbul olundu. İlk qərarda
Naxçıvan MR adından "Sovet Sosialist" sözləri götürüldü, Naxçıvan MR Dövlət bayrağı məsələsi müzakirə
olundu və biz 1918-ci ildə yaradılan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağını qəbul etdik.
Müxtəlif qərarlar qəbul olundu. Xüsusilə 1990-cı ilin yanvar ayında Bakıdakı qanlı hadisələrə, Azərbaycan
xalqına qarşı hərbi təcavüzə siyasi qiymət verildi, qərar qəbul edildi və mətbuatda da dərc olundu. Dağlıq
Qarabağda, keçmiş Şaumyan rayonunda, Xanlar rayonunun Çaykənd kəndində əmələ gəlmiş vəziyyət haqqında
qərar qəbul olundu və bu qərar da dərc olundu. Mən belə fikirdəyəm ki, Naxçıvan MR Ali Məclisinin qəbul
etdiyi qərarlar Azərbaycan Respublikasının işinə çox təsir etdi və Azərbaycan rəhbərliyi bir neçə belə qərarların
qəbul edilməsində məcburiyyət qarşısında qaldı.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzərində bu bayraq 1990-cı il noyabrın 17-də, Azərbaycan
Respublikasında isə 1991-ci il fevralın 5-də dalğalandı. Həmin sessiyada, nəhayət ki, ilk dəfə olaraq Dağlıq
Qarabağda olan vəziyyət müzakirə olundu. Düzdür, müzakirə və onunla əlaqədar qəbul olunan qərar deputat
kimi məni razı salmadı. Mən deyərdim ki, məsələyə çox səthi baxıldı. Ancaq mənə belə gəlir ki, qərarların qəbul
olunmasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qəbul etdiyi qərarların böyük təsiri oldu.
Təəssüf ki, uğurla işə başlayan Naxçıvan Ali Məclisi bir müddət sonra müxtəlif səbəblərə görə öz
fəaliyyətini zəiflətdi. Ali Məclis iflic vəziyyətinə düşdü. Mənim fikrim belədir ki, muxtar respublikanın Ali
Məclisi Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin təzyiqi altında idi. Məclisin qəbul etdiyi qərarlar demokratik
ruhlu olduğundan Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsində narazılıqlar törətdi. Mərkəzi Komitə
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Vilayət Partiya Komitəsinə təzyiq göstərdi. Vilayətin rəhbərləri bu təzyiqlərə dözə bilmədilər və yaxud
ikitərəfli, ikiüzlü mövqe tutdular və beləliklə, sessiyanın işində böyük pozuntular əmələ gəldi.
Demokratik ruhlu deputatların dəfələrlə təkid etməsinə baxmayaraq sessiya keçirilmirdi. Bütün bunlar hamısı
bizə göstərdi ki, Azərbaycan Kommunist Partiyası, onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsi
və onun bürosu mürtəce mövqe tutur və xalq tərəfindən seçilmiş Ali Məclisin işinə məhz onların diktatorluq,
inzibati amirlik üsuli-idarəsi mane oldu.
O vaxtdan Məclisin işi pozulmuş və bu iş getmirdi. Bildiyiniz kimi, noyabrın 17-də seçilmiş Məclisin Sədri
A. Cəlilov naməlum səbəblərə görə Naxçıvanı tərk etdi və onun yerinə Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin
qərarı ilə Əkbər Əliyev seçildi.
Deputatlar bildirdilər ki, bu sessiya keçirilərkən yetərsəs olmamışdır, buna görə də sessiyanın qərarı ləğv
edilmişdir. Bildiyiniz kimi, aprelin 5-də keçirilən sessiyadan iki saat əvvəl mənə zəng edib bildirdilər ki, onun
işində iştirak edim. Lakin həmin vaxt xəstə idim və sessiyaya gələ bilməzdim. Mənim yanıma Nehrəm
kəndindən çox hörmət etdiyim bir neçə ağsaqqal gəldi, dedilər ki, Əkbər Əliyev xahiş edir mən sessiyaya gəlim.
Vəziyyətim pis olsa da, mən sessiya keçirilən binaya gəldim və gördüm ki, artıq deputatlar iki yerə ayrılıblar.
Foyedə Əkbər Əliyevlə görüşdüm. O xahiş etdi ki, mən ona kömək edim. Mən demokratik blokla görüşdüm və
onların hansı əhvali-ruhiyyədə olduğunu hiss etdim. Gəlib Ə. Əliyevə dedim ki, bu vəziyyətdə, bu şəraitdə
sessiyanı keçirmək olmaz. Sessiyanı təxirə salmaq lazımdır, deputatlarla məsləhətləşmək lazımdır.
Onu deyim ki, bir gün əvvəl Vilayət Partiya Komitəsinin plenumu olmuşdur. Azərbaycan KP MK-nın
üçüncü katibi Z. Abdullayev həmin plenumda iştirak edirdi. Eləcə də orada partiya, sovet işinə aidiyyəti
olmayan müxtəlif adamlar gəlib oturmuşdular. Elə həmin plenumda məclisin sədri məsələsi həll edilmişdir. Mən
bunları bildiyimə görə Ə. Əliyevə dedim ki, bu vəziyyətdə Ali Məclisə seçilsəniz, gələcəyi olmayacaq. Bir
halda ki, siz Ali Məclisə sədr seçilirsiniz, gərək Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən imtina
edəsiniz. Mən hələ buna bənzər bir təklifi mart ayında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında
demişdim. Mən orada dedim ki, yuxarıdan aşağı bütün partiya rəhbərləri sovet orqanlarında heç bir vəzifə
tutmamalıdırlar. Düzdür o vaxt mənim təklifim müdafiə olunmadı. Mən o vaxt təklif etdim ki, Azərbaycan
Kommunist Partiyası hakimiyyətdən getməlidir. Bu çıxışıma görə mən bir çox hücumlara məruz qaldım. Bu bir
neçə ayın hadisələri sübut etdi ki, kim düz fikirdə idi, kim səhv etmişdi. Yuxarıda dediyim fikirləri əsas tutaraq
mən Ə. Əliyevə bir daha öz fikrimi bildirdim. Lakin o razı olmadı, mən də çıxıb getdim. Bütün bunları isə ona
görə çatdırıram ki, Naxçıvanda gedən proseslər həm sizə, həm də Naxçıvan əhalisinə aydın olsun, eyni zamanda
bütün bunlar sübut edir ki, Naxçıvanda da, bütün Azərbaycanda da Kommunist Partiyasının hakim diktator
rejimi bəzi dəyərli adamları, xalqı üçün, məmləkəti üçün faydalı adamları pis vəziyyətdə qoyur. A. Cəlilov və
Ə. Əliyev də təəssüf ki, belə diktatorluq rejiminin qurbanı oldular. Onlar gərək demokratiya yoluna düşəydilər.
İndi mən də əvvəldə dediyim kimi, çətin vəziyyətdəyəm. Çünki minlərlə adam meydandadır, burada zalda da
deputatlar parçalanıb. Mən bir gün əvvəl mitinqdə demişdim ki, Azərbaycanda bəzi qüvvələr xalqı parçalayır.
Naxçıvanda da bunu həyata keçirmək istəyirlər. Biz Naxçıvanda birlik yaratmalıyıq. Azərbaycanda da belə
birlik ola bilər. Dəfələrlə çıxışlarımda dediyim kimi, bu birlik demokratik prinsiplər əsasında, plüralizm
əsasında olmalıdır. Kommunist Partiyası məhv oldu. Sovet imperiyası dağıldı. Şəxsi mənafedən istifadə etmək
istəyən Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbərləri artıq indi pis günə düşüblər. Ona görə də dəfələrlə
dediyim kimi, mən bir daha təkrar edirəm, gəlin bir olaq, hamımız xalqımıza xidmət edək, respublikamız,
Azərbaycan xalqı, Naxçıvan haqqında düşünək və demokratik prinsiplər əsasında birləşək.
Məni bir deputat kimi bir məsələ də narahat etdi. Sessiyalarda biz nə Nazirlər Kabinetinin, nə də nazirliklərin
nümayəndələrini görürdük. Çünki Ali Məclis Naxçıvanda da, Bakıda olduğu kimi partiya təşkilatının əlində
oyuncağa dönüb. Ali Məclisə Vilayət Partiya Komitəsi rəhbərlik edir. Ona görə də məclisə nə nazir çağırılırdı,
nə də Nazirlər Kabinetinin işinə baxılırdı. Onlar Vilayət Partiya Komitəsinə yığılır və bütün məsələlər orada
onların iclaslarında müzakirə olunurdu. Bu da ikiüzlü siyasətin çox açıq forması idi. Bunların hamısına son
qoymaq lazımdır. Elə ona görə bu gün sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının nazirləri, idarə, müəssisə
rəhbərləri, rayon, şəhər icraiyyə komitələri sədrləri iştirak edirlər. Onları ona görə dəvət etmişik ki, gəlsinlər,
oturaq, fikirləşək görək bu çətin vəziyyətdən necə çıxırıq.
Mən sözümün sonunda bir daha üzümü Ali Məclisə tutaraq deyirəm, əgər mümkündürsə sədr yenidən
seçilsin. Mən sizə müraciət etməyə borcluyam. Naxçıvan Muxtar Respublikasını ağır vəziyyətdən çıxarmaq
üçün sizin hamınız mənə kömək etməlisiniz. Bax, bu şərtlə bu yükün altına girirəm.
"Şərq qapısı" qəzeti, 6 sentyabr 1991-ci il
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ
SƏDRİNİN BƏYANATI
(6 sentyabr 1991-ci il)
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 1991-ci il 4 sentyabrda cari ilin sentyabr ayının 8-nə təyin
edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin muxtar respublika ərazisində dayandırılması haqqında
qərar qəbul etmişdir.
Belə bir qərarın qəbul edilməsi üçün aşağıdakılar əsas olmuşdur:
Prezidentlik vəzifəsinə namizədliyə yalnız Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci
katibi A. Mütəllibov alternativsiz əsasda irəli sürülmüşdür.
Yeganə müxalifət qüvvəsi olan Xalq Cəbhəsi təzyiq və qanunsuzluq şəraitində prezident seçkilərində
iştirakdan imtina etmişdir. Seçki komissiyaları və məntəqələrinin üzvləri Kommunist Partiyası orqanlarının
birbaşa göstərişi ilə təyin olunmuşlar.
Avqustun 19-da ölkədə dövlət çevrilişi etmiş, SSRİ Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsinin fəaliyyəti ilə
bağlı olaraq dövlət çevrilişində iştirakına və cinayət etdiyinə görə Sov. İKP MK-nın Siyasi Bürosu və Sov. İKP
Mərkəzi Komitəsi buraxılmışdır. Sov. İKP MK üzvü, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
birinci katibi Ayaz Mütəllibov mənsub olduğu təşkilatla birlikdə bu cinayətlə bağlıdır və hər hansı bir seçkilərdə
onun iştirak etməyə hüququ yoxdur. Azərbaycanda Kommunist Partiyasının fəaliyyəti, onun Mərkəzi
Komitəsinin diktator rejimi davam edir.
1990-cı il yanvarın 19-da Bakıya qoşun yeridilməsi zamanı insan tələfatına səbəb olmuş Azərbaycan xalqına
qarşı hərbi təcavüzdə Mütəllibovun iştirakına dair əsaslı məlumatlar vardır.
A. Mütəllibov ölkədə dövlət çevrilişi etmiş SSRİ-də Dövlət Fövqəladə Vəziyyət Komitəsinin fəaliyyətini
bəyənmişdir.
Azərbaycan Respublikasının kommunist rəhbərliyi tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisinə və muxtar respublika sakinlərinin iradəsinə hər cür təzyiqlər göstərilir. Ali Məclisin 1991-ci il
sentyabrın 3-də keçirilməsi nəzərdə tutulmuş sessiyasının işinin pozulması məqsədilə Azərbaycanın kommunist
rəhbərliyi heç bir əsas olmadan Ali Məclisin 40-dək deputatını, şəhər və rayon sovetləri icraiyyə komitələrinin
sədrlərini Bakı şəhərinə çağırılmasını təşkil etmişdir.
Sentyabrın 2-də Naxçıvan şəhərinə 9 nəfər Azərbaycan xalq deputatı, o cümlədən 2 general və hüquq
mühafizə orqanlarının rəhbər işçiləri gəlmişdir. Bu deputat qrupu özünü Naxçıvan Muxtar respublikası Ali
Məclisinə təqdim etməmiş, öz fikrini açıq şəkildə bildirməmiş və anlaşılmayan bir fəaliyyətlə məşğul olmuşdur.
Elə bu günlərdə məlum olmayan səbəblərə görə Azərbaycan daxili işlər nazirinin müavini başda olmaqla
Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi işçilərinin böyük bir qrupu Naxçıvana gəlmişdir.
Bütün bunlar bir daha inandırıcı şəkildə ona dəlalət edir ki, Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi
respublikanın ali qanunvericilik orqanının fəaliyyətinə, onun əhalisinə təzyiq göstərməyə can atır və Naxçıvan
Muxtar Respublikasında baş verən demokratik prosesləri boğmağa çalışır.
Bütün bu qeyri-qanuni hərəkətlərə etiraz edərək Sovet İttifaqının bütün demokratik təşkilatlarına, bütün
demokratik beynəlxalq təşkilatlara, müstəqil jurnalistlərə müraciət edərək, Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı
vəziyyətin obyektiv şəkildə öyrənilməsi üçün, xüsusən Azərbaycan prezidenti seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə
tutulmuş gün, sentyabrın 8-də öz nümayəndələrini muxtar respublikaya göndərmələrini xahiş edirəm.
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan səhəri, 6 sentyabr 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.206-207.
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RSFSR PREZİDENTİ B. N. YELTSİNƏ,
RSFSR ALİ SOVETİNƏ MÜRACİƏTİ
(9 sentyabr 1991-ci il)
Moskva şəhəri
Hörmətli Boris Nikolayeviç!
Hörmətli xalq deputatları!
1991-ci il 3-7 sentyabrda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyası keçirilmişdir.
Sessiyada ölkədə baş verən proseslərlə əlaqədar muxtar respublikanın həyatının demokratikləşdirilməsi
məsələləri müzakirə olunmuşdur. Muxtar respublika Ali Məclisinin bir sıra qərarları məlumat üçün Sizə
göndərilmişdir. Məsələn, Ali Məclis muxtar respublika ərazisində Kommunist Partiyasının bütün strukturlarının
və Vilayət Partiya Komitəsinin fəaliyyətinin dayandırılması, onların əmlakının milliləşdirilməsi haqqında qərar
qəbul etmiş, bu günə qədər öz fəaliyyətlərini davam etdirən Azərbaycan Kommunist Partiyası və onun Mərkəzi
Komitəsinin buraxılması barəsində Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinə təklif verilmişdir.
Ali Məclis 1991-ci il sentyabrın 8-nə təyin edilmiş Azərbaycan Prezidenti seçkilərinin təxirə salınmasının
zəruriliyi haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu cür qərarın qəbul olunmasının bir sıra əsaslı səbəbləri var. Onlar
Sizə göndərilən qərarda öz əksini tapmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin və Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyində yeniləşmə baş vermişdir.
Ali Məclis Sədrinin iki müavini və muxtar respublikanın Baş naziri hazırda Xalq Cəbhəsinin üzvləridir.
Ali Məclis tərəfindən qəbul olunmuş qərarlar muxtar respublikada vəziyyətin sabitləşməsi və mürəkkəb
sosial-iqtisadi məsələlərin həlli üçün şərait yaratmışdır. Bununla belə, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda və
respublikanın bir çox regionlarında gərgin vəziyyət yaranmışdır və prezident seçkilərinin dayandırılması tələbi
ilə tətillər və mitinqlər keçirilir.
Ali Məclis tərəfindən qəbul edilmiş bütün sənədlər və demokratikləşdirmə prosesləri muxtar respublika
əhalisi tərəfindən bəyənilir və müdafiə edilir.
Lakin Ali Məclisin deputatları və muxtar respublikanın əhalisi Azərbaycanın kommunist rəhbərliyinin kəskin
narazılığını hiss edirlər. Azərbaycan rəhbərliyi Ali Məclisin işinə hər vasitə ilə mane olur, kütləvi informasiya
vasitələrindən istifadə edərək respublikanın ali qanunvericilik orqanına qarşı böhtan kampaniyası təşkil edir.
Bütün bunları nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi imkanlar axtarıb Naxçıvana Rusiya
Federasiyası deputatlarının bir qrupunu göndərməyi xahiş edir. Onlar yaranmış vəziyyəti obyektiv
qiymətləndirər və ölkənin ictimaiyyətinə düzgün məlumat çatdırılmasında bizə köməklik göstərərdilər.
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan şəhəri, 9 sentyabr 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.213-214.
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ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİNİN SƏDRİ
LEVON TER-PETROSYANA,
ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ ALİ SOVETİNƏ
MÜRACİƏTİ
(17 sentyabr 1991-ci il)
10 sentyabr 1991-ci ildə Ordubad və Şahbuz rayonlarının ərazisinə basqın edən quldur dəstələri cinayət
törətmiş, nəticədə Ermənistan ərazisinə 2000 baş qoyun aparılmış, iki çoban - Ordubad rayonunun sakinləri
Xəlil Xəlilov və Əşrəf Abbasov itkin düşmüşlər.
Muxtar respublikanın iki sakininin itməsi barədə məlumat alan Naxçıvan Muxtar Respublikasının hüquq
mühafizə orqanları törədilmiş cinayətin açılması, Xəlil Xəlilovun və Əşrəf Abbasovun talelərinin
aydınlaşdırılması, oğurlanmış qoyunların qaytarılması məqsədilə Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları ilə
əlaqəyə girmişlər. Lakin həyata keçirilən tədbirlər heç bir nəticə verməmişdir. Baş verən hadisədən xəbər tutan
və Ermənistan tərəfdən quldur dəstəsinin basqınından qəzəblənən Ordubad rayonunun əhalisi Yerevan-Qafan
sərnişin qatarını Ordubad stansiyasında saxlamışdı. Bu tədbir Xəlil Xəlilovun, Əşrəf Abbasovun və aparılmış
davarların qaytarılması üçün Ermənistanın Mehri və Qafan rayonlarının rəhbərləri ilə danışıqlara başlamaq
məqsədilə həyata keçirilmişdi. Lakin rayon rəhbərləri səviyyəsində danışıqlar nəticəsiz qalmışdır.
12 sentyabrda telefonla müraciət edərək xahiş etdiniz ki, sərnişin qatarının hərəkətinin bərpasına və təyin
olunduğu yerə göndərilməsinə köməklik edilsin. Sizin xahişinizə əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisi bu yöndə bir neçə addım atdı. Bunun müqabilində Ordubad rayonunun oğurlanmış iki sakininin və
heyvanların dərhal qaytarılması tələbi irəli sürüldü. Siz bu təklifləri qəbul etdiniz. Ordubad və Mehri, Şahbuz və
Vayk rayonlarının sərhədlərində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin və Ermənistan Ali Sovetinin
səlahiyyətli nümayəndələrinin görüşü keçirildi.
13 və 14 sentyabrda 1000 başa yaxın qoyun bizə qaytarıldı.
14 sentyabrda Ermənistanın daxili işlər naziri Manuçaryan, onun ardınca isə siz məlumat verdiniz ki,
Ordubad rayonunun sakinləri olan iki çoban sizin ərazidən basqın edən quldur dəstəsi tərəfindən öldürülmüşdür.
Həmin cinayəti törədən Ermənistanın dörd sakini Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs
edilmiş, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar. Siz yenidən sərnişin qatarının tezliklə Qafana yola salınması
məsələsini qaldırdınız. Baş vermiş hadisələrlə əlaqədar sentyabrın 12, 13 və 14-də aramızda bir neçə dəfə
telefon danışığı oldu. Sizin xahişinizə cavab olaraq tələb etdik ki, dörd Ermənistan sakininin Naxçıvan Muxtar
Respublikasının ərazisində törətdiyi mövcud cinayət barədə informasiya orqanları vasitəsilə rəsmi məlumat
verilsin, ölənlərin cəsədi dərhal ailələrinə qaytarılsın. Həmçinin Ermənistanın rəhbərliyi adından günahsız həlak
olan azərbaycanlıların ailələrinə başsağlığı verilsin, heyvanların qalan hissəsi qaytarılsın.
Eyni zamanda Yerevan-Qafan qatarını saxlayan Ordubad rayonunun sakinləri ilə razılığa gəlmək və qatarın
təyin olunmuş stansiyaya təhlükəsiz çatmasını təmin etmək üçün biz xahiş etdik ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətində və Goranboy rayonunda erməni quldur dəstələri tərəfindən girov götürülmüş azərbaycanlıların
qaytarılması məsələsinə də baxasınız. Siz Yerevan-Qafan sərnişin qatarı məsələsinin tezliklə həll olunmasına
təkid edərək bildirdiniz ki, bizim təkliflərimizi qəbul edirsiniz və onların baxılıb həyata keçiriləcəyinə söz
verirsiniz.
14 sentyabrda Ordubad sakinləri və hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının birgə axtarışları nəticəsində
vəhşicəsinə öldürülmüş Xəlil Xəlilovun və Əşrəf Abbasovun meyitləri saat 18.30-da Ordubad rayonunun
Ermənistanla sərhəd ərazisində tapılmışdır.
Sizin xahişlərinizi nəzərə alaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və hökuməti tərəfindən
sentyabrın 14-də həyata keçirilmiş intensiv tədbirlər nəticəsində Yerevan-Qafan qatarı saat 19.47-də sərnişinləri
ilə birlikdə Ordubad stansiyasından yola düşmüş və təyin olunmuş yerə çatmışdır.
15 sentyabrda Ordubadda erməni quldurlarının qurbanlarının dəfn mərasimi olmuşdur. Bu mərasimdə rayon
əhalisinin, demək olar, hamısı və muxtar respublikanın başqa yerlərindən gəlmiş nümayəndələri iştirak etmişlər.
Matəm mitinqində, ordubadlılarla görüşlərdə, rayon rəhbərləri ilə söhbətlərdə adamlar qonşu respublikanın
ərazisindən arası kəsilməyən quldur basqınlarına etirazlarını və onlara son qoyulması tələblərini, Azərbaycan
xalqının hüquq və mənafelərini, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq qətiyyətində olduqlarını bildirmişlər.
Aşağıdakı tələblər irəli sürülmüşdür:
1.Xəlil Xəlilov və Əşrəf Abbasovun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonunun ərazisində
vəhşicəsinə qətlə yetirildiyini nəzərə alaraq və Cinayət-Prosessual Məcəlləsinə müvafiq olaraq, istintaqın
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cinayət baş verən ərazidə aparılması üçün, həbs edilmiş dörd cinayətkar Naxçıvan Muxtar Respublikasının
hüquq mühafizə orqanlarına verilsin.
2.Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində dəmiryol qatarlarının hərəkətinin bərpası, Ordubad Xalq
Cəbhəsi liderləri tərəfindən girov saxlanılan ermənilərin qaytarılması üçün Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayəti və Goranboy rayonu ərazisində ermənilər tərəfindən girov götürülən azərbaycanlılar bizə
qaytarılsın.
3.Ermənistanın Mehri rayonu ərazisində lokomotiv briqadalarının və sərnişinlərin təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün qətimkan tədbirləri görülsün.
4.Oğurlanmış davarların qalan hissəsi də qaytarılsın.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi bu tələbləri tamamilə müdafiə edir və Ermənistan tərəfindən
onların yerinə yetirilməsini xahiş edir. Bu, Azərbaycanla Ermənistanın sərhəd rayonlarında münaqişələrə, silahlı
toqquşmalara son qoyulmasına imkan verər və gələcəkdə baş verə biləcək münaqişələrin konstruktiv ruhda
danışıqlar yolu ilə həll olunmasına şərait yaradar.
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan şəhəri, 17 sentyabr 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.549-552.
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ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİNİN SƏDRİ
LEVON TER-PETROSYANA MÜRACİƏTİ
(20 sentyabr 1991-ci il)
Ermənistan ərazisindən cinayətkar ünsürlərin Ordubada basqını və bu rayonun iki sakininin qətlə yetirilməsi,
yaranmış mürəkkəb şərait nəticəsində artıq səkkiz gündür ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində
dəmiryol qatarlarının hərəkəti dayandırılmışdır.
Biz bunun Ermənistan Respublikasının iqtisadiyyatına və yaşayış fəaliyyətinə böyük zərər vurduğunu başa
düşür və dəmiryol qatarlarının hərəkətinin tez bir zamanda nizama salınması üçün tədbirlər görürük.
1991-ci il sentyabrın 17,18 və 19-da RSFSR Ali Sovetinin deputatları A.E. Şabat və V.A. Popov vasitəçilik
missiyası ilə Ermənistanın Mehri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonlarında olmuşlar. Rusiya
deputatlarının Ordubad rayonu sakinləri, rayon Xalq Cəbhəsinin rəhbərləri ilə görüşləri keçirilmişdir. A.E.
Şabat və V.A. Popov Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində qəbul edilmişlər. Muxtar Respublikanın
və Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərinin iştirakı ilə, yaranmış vəziyyətdən çıxış yolları, muxtar respublika ərazisində
dəmiryol nəqliyyatının fəaliyyətinin bərpası və Ordubad Xalq Cəbhəsi tərəfindən yaxalanmış Ermənistan
sakinlərinin qaytarılması məsələləri müzakirə edilmişdir. RSFSR Ali Soveti deputatları A.E. Şabat və A.A.
Popovun iştirakı ilə Ermənistan Respublikasının rəhbərləri üçün meydana çıxmış mürəkkəb məsələləri tam həll
edə biləcək təkliflər işlənib hazırlanmışdır. Şərtlər aşağıdakılardır:
1.Ordubad rayon sakinləri Xəlilov və Abbasovun qətlində iştirakları güman edilən deputatların işi ilə bağlı
SSRİ prokurorluğu, Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğu və Ermənistan Respublika Prokurorluğundan
ibarət istintaq qrupu yaradılması birinci tədbir kimi qəbul edilir. Həmin qrupa icazə verilir ki, rayonda istintaq
fəaliyyəti aparsın və lazım gələn bütün şahidləri və şübhəliləri dindirsin.
Deputat qrupu girov saxlananların və həbs olunanların hamısı ilə görüşmək imkanına malik olur.
2.İki çobanın qətlində və mal-qaranın oğurlanmasında əli olan, həbs cəzası tətbiq edilmiş şəxslərin hamısı
saxlanmaq üçün Naxçıvan şəhərindəki 75-ci diviziyanın hauptvaxtına təhvil veriləcəklər. Bu zaman daxili
mühafizəni həmin diviziyanın hərbi qulluqçuları, perimetr mühafizəni isə muxtar respublika DİN-in
əməkdaşları aparacaqlar. Dustaqlar yuxarıda qeyd edilmiş istintaq qrupunun sərəncamında olacaqlar. İctimai
deputat qrupu istənilən vaxt dustaqlarla görüşmək imkanına malik olacaqdır.
3.Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyi DQMV və Azərbaycanın Goranboy rayonunda erməni quldurları
tərəfindən girov götürülmüş aşağıdakı şəxsləri Naxçıvan Muxtar Respublikası DİN-ə təhvil verməlidir:
Bədəlov Süleyman Feyruz oğlu, milis kapitanı
Hüseynov Müdafət Hacı oğlu
Məhərrəmov Bəhman Əkbər oğlu
Novruzov Hüseyn Oruc oğlu
Hüseynov Şakir Xəlil oğlu
4.Ermənistan tərəfi dəmiryolunun Mehri sahəsində hərəkətin təhlükəsizliyinə tam zəmanət verdiyini bəyan
edir və qətlin qurbanlarının ailələrinə başsağlığı verir.
5.Bu şərtlər yerinə yetirilərsə Ordubad şəhərində Xalq Cəbhəsi tərəfindən qatardan götürülmüş girov
saxlananlar azad ediləcək və erməni tərəfinə təhvil veriləcəklər.
RSFSR Ali Sovetinin deputatları A. E. Şabat və V. A. Popov 1991-ci il sentyabrın 19-da saat iyirmi ikidə bu
təkliflərlə Ermənistan rəhbərləri ilə görüşmək üçün Yerevan şəhərinə yola düşmüşlər. Yuxarıda qeyd edilmiş
təkliflər müsbət həllini taparsa, dəmiryol nəqliyyatının hərəkətinin bərpası və Ordubad Xalq Cəbhəsi tərəfindən
girov götürülmüş Ermənistan sakinlərinin qaytarılması məsələsi həll edilmiş olardı. Onu da nəzərə almaq
lazımdır ki, bizim tərəfdən irəli sürülən təkliflər kompromis xarakterlidir. Kəskin münaqişəli vəziyyətin tez bir
müddətdə aradan qaldırılması naminə müəyyən güzəştlər vardır.
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan şəhəri, 20 sentyabr 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.553-554.
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1991-ci il sentyabrın 19-da saat 16.52 dəqiqədə Ermənistan Respublikasının Gorus rayonunun Üçtəpə
adlanan ərazisində yerləşən teleradiorele ötürücüsündə Naxçıvan Muxtar Respublikası istiqamətində bütün
kanallarda teleradio verilişlərinin buraxılışı tamamilə dayandırılıb və telefon xəttinin bir hissəsi kəsilib.
Nəticədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan televiziyasının və radiosunun, həmçinin Rusiya
televiziyasının verilişlərini qəbul etmək imkanından məhrum edilmişdir.
Sentyabrın 20-də səhər saat 5.00 radələrində isə Ermənistanın Sisyan rayonu tərəfindən 50-60 nəfərlik silahlı
erməni quldur dəstəsi muxtar respublikanın Şahbuz rayonunun Batabat aşırımında yerləşən Biçənək
teleradioötürücü stansiyasına basqın etmişlər. Quldurlar stansiyanı tutmağa cəhd göstərmişlər. Avtomat,
pulemyot, qumbaraatanlarla stansiyaya edilən həmlə nəticəsində bina dağıdılmış, transformator stansiyası
yandırılmış, bütün avadanlıq sıradan çıxarılmışdır. Beləliklə, böyük maddi zərər dəymiş, muxtar respublika
ərazisinə verilən teleradio verilişləri şəbəkəsi tamamilə iflic vəziyyətinə salınmışdır.
Ermənistan ərazisindən edilən bu cinayətkar aksiyalar Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin yeni qəzəb
və etiraz dalğasına səbəb olmuş, onsuz da mürəkkəb olan şəraiti daha da çətinləşdirmiş, muxtar respublikanın
Ermənistanla sərhədindəki gərginliyin bir daha kəskinləşməsinə səbəb olmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisinə quldur basqınlarının dayandırılması üçün təcili tədbirlər
görülməsini xahiş edirəm. Gərginliyin bu yerdə davam etməsi gözlənilməz nəticələr verə bilər. Bu cinayətin quldur basqınının hərtərəfli təhqiq edilməsi və müqəssir olan şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaları
üçün tapşırıq verilməlidir.
Ermənistan ərazisindən edilmiş quldur basqını nəticəsində muxtar respublikaya dəymiş maddi zərərin
miqdarının müəyyənləşdirilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabineti komissiya təşkil
etmişdir. Biz belə hesab edirik ki, Ermənistan hökuməti bu maddi ziyanın dəyərini tamamilə ödəməlidir.
Ermənistan nümayəndələrini mövcud komissiyanın işində iştirak etməyə dəvət edirik.
Sizin bu məsələ ilə bağlı təcili münasibətinizi və qoyulmuş məsələlərə cavablarınızı gözləyirəm.
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan şəhəri, 20 sentyabr 1991-ci il
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(21 sentyabr 1991-ci il)
Bundan əvvəl göndərdiyim üç teleqrama cavab almadığıma baxmayaraq məcburam ki, sizə yenidən müraciət
edim. Sizə Ermənistan ərazisindən silahlı basqınlar nəticəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad
rayonunun iki sakininin - Xəlil Xəlilov və Əşrəf Abbasovun vəhşicəsinə öldürüldüyü, ordubadlıların, həmçinin
bütün naxçıvanlıların tələbi, Naxçıvana vasitəcilik missiyası ilə gəlmiş Rusiya Federasiyasının xalq deputatı A.
E. Şabat və Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin səlahiyyətli nümayəndəsi V. A. Popovla Naxçıvan
Muxtar Respublikası rəhbərliyinin söhbəti haqqında məlumat vermişdim. Mən, həmçinin sentyabrın 20-də
Ermənistan ərazisindən quldur dəstəsinin muxtar respublikanın Şahbuz rayonu ərazisindəki Biçənək
teleradioötürücü stansiyasına hücumu və oranın tamamilə dağıdılması haqqında da ətraflı xəbər vermişdim.
Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisinin təkliflərini Rusiya Federasiyasının nümayəndələri A. E. Şabat
və V.A. Popov Ermənistanın nümayəndələrinə vermişdir. Çox təəssüf ki, indiyədək sizin tərəfdən heç bir
reaksiya yoxdur.
Dünən, sentyabrın 20-də gün ərzində Ermənistan ərazisindən muxtar respublika ərazisinə ikinci dəfə silahlı
hücum olmuşdur. Saat 11.30 dəqiqədə Ermənistan Respublikasının Vayk rayonu ərazisindən quldurlar Naxçıvan
Muxtar Respublikası Babək rayonunun Yuxarı Buzqov kəndinin sakinləri olan iki çobana bizim ərazidəki
Qazan yaylağında heyvan otararkən hücum etmişlər. Hadisə yerinə gəlmiş milis işçilərinə silahlı müqavimət
göstərən quldurlar çobanlardan birini - Eyvaz Hüseyn oğlu Eyvazovu özləri ilə aparmışlar.
Son 10 gün ərzində Ermənistanla sərhəddə baş verən hadisələrdən qəzəblənmiş Naxçıvan sakinləri
Ermənistan sakinləri tərəfindən Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində eyni gündə törədilən iki cinayət
hadisəsindən daha da hiddətlənmişlər.
Gərginliyin daha da şiddətlənməsinin, ağır hadisələrlə nəticələnəcəyinin qarşısını almaq üçün Naxçıvan
Muxtar Respublikası ərazisində Ermənistan ərazisindən bir-birinin ardınca davam edən silahlı quldur
hücumlarına təcili son qoyulmasını, quldurlar tərəfindən aparılmış çoban Eyvaz Hüseyn oğlu Eyvazovun yerinin
müəyyənləşdirilməsini, öz ailəsinə qaytarılmasını, 10 sentyabrdan 20 sentyabradək muxtar respublika ərazisində
cinayət törədən Ermənistanın quldur sakinlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının istintaq orqanlarına
verilməsini təmin etmənizi xahiş edirəm.
Bir daha təklif edirəm ki, quldurlar tərəfindən teleradioötürücü stansiyasına dəyən maddi ziyanın dəyərini
müəyyənləşdirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən yaradılan komissiyanın
işində Ermənistan nümayəndələrinin iştirakını təcili təmin edəsiniz.
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan şəhəri, 21 sentyabr 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.556-557.
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RUSİYA FEDERASİYASI, QAZAXISTAN, AZƏRBAYCAN VƏ ERMƏNİSTAN
RƏHBƏRLƏRİNİN SENTYABRIN 23-DƏ JELEZNOVODSK ŞƏHƏRİNDƏ
İMZALADIQLARI RƏSMİ MƏLUMATLA ƏLAQƏDAR NAXÇIVAN MUXTAR
RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİNİN BƏYANATI
(1 oktyabr 1991-ci il)
Erməni millətçi dairələrinin günahı üzündən dörd il bundan əvvəl yaradılmış üzdəniraq Dağlıq Qarabağ
problemi ağır nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü pozulmuş, muxtar
vilayətin böyük bir hissəsi faktiki olaraq respublikanın idarəçiliyindən çıxmış, Ermənistanla Azərbaycan
arasındakı münasibətlər son dərəcə kəskinləşmişdir. Azərbaycanın ərazisində Ermənistandan idarə olunan
qanunsuz quldur dəstələri fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar isə saysız-hesabsız insan qurbanları, yaşayış
məntəqələrinin dağıdılması ilə nəticələnən arasıkəsilməyən millətlərarası münaqişələrə gətirib çıxarmış, əhaliyə
maddi və mənəvi zərər vurulmuşdur.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğuna istinad edən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Azərbaycanın dövlət suverenliyi və ərazi bütövlüyünün müdafiəsi naminə
Dağlıq Qarabağda vəziyyətin sabitləşdirilməsi, onun bütün ərazisində Azərbaycanın tam suverenliyinin bərpası
və münaqişəli məsələlərin həllinə doğru atılmış bütün addımları bəyənir.
Üzdəniraq "DQMV problemi" Azərbaycanın bütün ərazisinə, o cümlədən Ermənistanla həmsərhəd olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı vəziyyətə də özünün mənfi təsirini göstərmişdir.
Məhz Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin gərginləşdiyi şəraitdə Ermənistan tərəfindən silahlı
quldur dəstələrinin və SSRİ Müdafiə Nazirliyinin 7-ci Ordu hissələrinin vasitəsilə 1990-cı ilin yanvar ayında
Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kərki kəndi işğal edilmişdir.
Dəfələrlə tələb olunmasına baxmayaraq Kərki kəndi bu günədək qaytarılmamış, doğma ocaqlarını məcburi
tərk etmiş kəndin sakinləri isə başqa yerlərdə sığınacaq tapmışlar.
Bunun üçün də Naxçıvan əhalisi DQMV-də vəziyyətin normallaşdırılması, xüsusilə Ermənistanla həmsərhəd
olan rayonlarda millətlərarası münaqişələrin tez bir zamanda aradan qaldırılmasının tərəfdarıdırlar.
Yuxarıda qeyd olunanlardan nəticə çıxaran Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi Rusiya
Federasiyasının prezidenti B.N. Yeltsin, Qazaxıstan prezidenti N.A. Nazarbayevin DQMV-də vəziyyətin
normallaşdırılması işindəki vasitəçilik missiyalarına razılıq hissi ilə yanaşır. Lakin Ali Məclis Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətindəki vəziyyətin sabitləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlarda Ermənistan Respublikasının bərabər
tərəf sifəti ilə iştirak etməsinə Azərbaycan Respublikasının daxili işlərinə müdaxilə və onun dövlət
suverenliyinə etinasızlıq kimi qiymət verir. Ermənistanın Azərbaycana hər hansı bir ərazi, xüsusilə Dağlıq
Qarabağa olan iddiasından rəsmi şəkildə imtina etməsi bu danışıqların başlanması və bu cür sənədin qəbul
edilməsi üçün əsas şərt kimi qoyulmalı idi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi iki respublika arasındakı gərginliyin aradan qaldırılması və
həmsərhəd rayonlardakı münaqişələrin dayandırılması üçün Azərbaycanla Ermənistan arasındakı danışıqları
zəruri hesab edir. Dağlıq Qarabağ məsələsi isə Azərbaycanın müstəsna səlahiyyətinə daxildir və onu
Azərbaycan Respublikasının özü həll etməlidir.
Azərbaycanın nümayəndə heyəti danışıqlara getməzdən əvvəl DQMV və onun ətrafında baş verən
hadisələrin bütün Azərbaycan xalqının milli mənafeyinə toxunduğunu nəzərə almalı, məsələnin bu cür həllində
öz xalqının, heç olmazsa ali qanunvericilik orqanının - Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin zəmanətinə nail
olmalı idi.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti B. N. Yeltsin, Qazaxıstan prezidenti N. A.
Nazarbayev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti A. N. Mütəllibov və Ermənistan Respublikası Ali
Sovetinin sədri L. A. Ter-Petrosyan tərəfindən imzalanmış rəsmi məlumatda Azərbaycan Respublikasının milli
mənafeyinə toxunan, gözlənilməz nəticələrə gətirə biləcək müddəalar vardır.
Mövcud sənədin müddəaları bəzi hallarda yovuşmaz, qeyri-müəyyən xarakter daşıyır. Sənəddə əldə edilmiş
razılaşmaların həyata keçirilməsi mexanizmi nəzərdə tutulmur. Buna görə də mövcud rəsmi məlumatın arzu
edilən nəticələrə nail olunmasına təminat verəcəyinə ümid azdır. Son həftədə baş vermiş hadisələr də bunu bir
daha təsdiq edir. Sənədin imzalanmasından sonra regionda nəinki sabitləşmə, əksinə DQMV-də erməni quldur
dəstələrinin fəaliyyəti nəticəsində gərginliyin artması müşahidə olunur. Təəccüblüdür ki, rəsmi məlumatda işğal
edilmiş Azərbaycan kəndi Kərkinin qaytarılması əksini tapmamışdır.
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Sentyabrın 23-də Jeleznovodsk şəhərində imzalanmış rəsmi məlumata özünün tənqidi münasibətini açıq
ifadə edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi prezidentlər B. N. Yeltsin və N. A. Nazarbayevin
vasitəçilik missiyalarının davam edəcəyinə inanır. Azərbaycanın dövlət suverenliyinə və Azərbaycan xalqının
milli mənafeyinə ciddi riayət olunması şərtilə DQMV-də vəziyyətin tezliklə normallaşdırılması, regionda
millətlərarası münaqişənin ləğv edilməsi naminə bundan sonra da əməli fəaliyyət göstərəcəklərinə ümid
bəsləyir.
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan şəhəri, 1 oktyabr 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.562-564.
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BAKI, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ALİ SOVETİNİN SESSİYASINA
(19 oktyabr 1991-ci il)
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi Azərbaycan Respublikasının 18 oktyabr 1991-ci il tarixli
sessiyasında qəbul edilmiş "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya aktı
münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edir və bunu böyük tarixi hadisə kimi qəbul edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının demokratik qüvvələri son üç ildə Azərbaycan Respublikasının milli
azadlığı, müstəqilliyi uğrunda fəal mübarizə aparıb, bu yolda qurbanlar verib və 18 oktyabr 1991-ci il tarixdə qəbul
olunmuş "Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya aktını bütün Azərbaycan
demokratik qüvvələrinin böyük qələbəsi kimi qiymətləndirir. 17 mart 1991-ci il tarixdə Sovet Sosialist
Respublikaları İttifaqının saxlanması haqqında keçirilmiş referendumda Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin
iştirak etməməsi məhz muxtar respublikanın demokratik qüvvələrinin Azərbaycanın milli azadlıq, istiqlaliyyət
uğrunda apardığı mübarizə ilə əlaqədardır.
Biz bu gün xoşbəxtik ki, nəhayət, Azərbaycan Respublikası Ali hakimiyyət orqanıtətə findən milli azadlıq
niyyətlərimizin həyata keçirilməsi üçün ilk addım atılıbdır. Azərbaycan xalqı tam əmin ola bilər ki, naxçıvanlılar
milli azadlıq hərəkatı uğrunda mübarizəni daha əzmlə davam etdirəcəklər.
Heydər ƏLİYEV,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri
Naxçıvan səhəri, 19 oktyabr 1991-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.239.
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TÜRKİYƏYƏ SƏFƏRİ ZAMANI TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ
SÜLEYMAN DƏMİRƏLLƏ RƏSMİ GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
(23 mart 1992-ci il)
23 mart 1992-ci il,
Ankara
SÜLEYMAN DƏMİRƏLİN ÇIXIŞI
Hörmətli prezident!
Hörmətli Heydər Əliyev dünya siyasətində möhtərəm bir şəxsdir. Keçmiş Sovet İttifaqında və Azərbaycanda
yüksək dövlət işlərində çalışmışdır.
Naxçıvan bizim qonşumuzdur, əhalisi türkcə danışır. Türkiyə Respublikasının başlanğıcında, yəni Şərq
tərəfində yerləşən Naxçıvan Respublikasının statusunda bir dəyişiklik meydana gələrsə, müqaviləyə əsasən,
burda Türkiyə öz sözünü deməlidir. Keçmiş Sovet İttifaqında meydana gələn dəyişikliklərin bir nümunəsi kimi
Naxçıvanda əmələ gələn dəyişikliklərə Türkiyə birbaşa öz münasibətini bildirməlidir. Faktiki olaraq Türkiyə
Naxçıvanın statusunda əmələ gələcək dəyişikliklərdə öz sözünü deməlidir.
İndi hörmətli prezident Heydər Əliyev Türkiyəyə xüsusi bir dəvətlə gəlmişdir və Heydər Əliyevi burda, öz
aramızda görməkdən çox məmnunam. Naxçıvanda və Azərbaycanda olan vəziyyətlə əlaqədar görüşürük. Biz
görürük ki, Naxçıvanda sabitlik var. Hörmətli Heydər Əliyev bu sabitliyi yaradandır, onun sahibidir. Naxçıvan
bu sabitliyə görə ona borcludur. Naxçıvan xalqı hörmətli Heydər Əliyevi baş tacı etmişdir. Şəxsən mən bunu
təqdirəlayiq böyük bir iş kimi qiymətləndirirəm. Azərbaycanda da sabitlik axtarırıq və ümid edirik ki, bu
yaxınlarda Azərbaycanda da siyasi sabitlik olacaq. Azərbaycan və Ermənistan arasında olan ixtilaf beynəlxalq
zəmindədir. Bu zəmin əsasında əvvəlcə ölkənin daxili məsələsini həll edirlər. Odur ki, qardaşlarımıza deyirik:
bu sabitlik təmin ediləcək. Bildiyiniz kimi, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında olan münaqişədə əsas yeri
Qarabağ tutur. Qarabağdakı türklər Qarabağdan qovulub çıxarılmış, Qarabağ türklərinə çoxlu əziyyətlər
verilmiş, onlara qarşı vəhşiliklər edilmişdir. Bunlar bizi burada çox narahat edir. Bütün bunlar türk xalqını da,
türk hökumətini də, türk dövlətini də narahat edir. Azərbaycan hadisəsi günümüzün mühüm fövqəladə
mövzusudur.
Naxçıvanın isə bir sıra iqtisadi çətinlikləri var. Bu iqtisadi çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün, ehtiyacları
ödəmək üçün onlara kömək edəcəyik.
Çox dəyərli qardaşımı Türkiyədə görməklə məmnun və xoşbəxt olduğumu bir daha təkrar bildirmək
istəyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEVİN ÇIXIŞI
Hörmətli Baş nazir, məni bura dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Ankarada, Türkiyədə mən özümü
öz məmləkətimdəki kimi hiss edirəm. Sizin Naxçıvan haqqında dediyiniz sözlər məni çox həyəcanlandırır və
sevindirir. Naxçıvanın xüsusi bir statusunun olması, Türkiyənin Naxçıvan üçün zamin bir dövlət olması 70 il
bundan əvvəl bağlanmış müqavilələrdə öz əksini tapıb. Ancaq bu statusun həyata keçirilməsi və indi bunun
dünyada elan edilməsi Sizin kimi böyük şəxsiyyətə - Türkiyənin Baş naziri Süleyman Dəmirələ nəsib olmuşdur.
Mən hesab edirəm ki, Naxçıvan xalqı, bütün Azərbaycan xalqı bundan çox məmnun qalacaq və bu sıxıntılar
içərisində özlərini xoşbəxt hiss edəcəklər.
Sizə çox təşəkkür edirəm. Siz Naxçıvan və Azərbaycan haqqında belə yaxşı sözlər, belə yaxşı kəlmələr
dediniz. Bu, indi Azərbaycanda olan türklər üçün - Azərbaycan xalqı üçün çox lazımdır. İndi Azərbaycanda
vəziyyət çox pisdir. Dağlıq Qarabağda olan vəhşiliklər, ermənilər tərəfindən türklərin qovulub çıxarılması,
kəndlərin dağıdılması, yandırılması - bunların hamısı birinci növbədə, ilk əvvəl Türkiyə vasitəsilə, Sizin kimi
böyük siyasi xadimlərin vasitəsilə bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılır və mən güman edirəm ki, bundan sonra
da daha geniş, daha dərin surətdə çatdırılacaq. İndi Azərbaycan çətin vəziyyətdədir. Türkiyənin açıqca,
qorxmadan öz türk qonşusunu qorumaq və ona yardım etmək haqqındakı mühüm sözləri, şübhəsiz ki, bütün
başqa dövlətlərin rəhbərlərinə və beynəlxalq aləmə təsir edəcək. Mən heç də şübhə etmirəm ki, hörmətli Baş
nazir, bütün türk millətini sevən insanların hamısı Azərbaycana yardım edəcəkdir. Azərbaycan türk diyarıdır,
azərbaycanlılar türklərdir. İndi 100 ildən sonra türklərin qalxması üçün, türklərin bir-birinə yaxınlaşması üçün,
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türklərin birləşməsi üçün böyük bir fürsət yaranıb. Bu fürsətdən hər bir türk respublikası yaxşı istifadə etməlidir.
Hər bir türk, yəni keçmiş Sovet İttifaqında yaşayan hər bir türk. Mən belə hesab edirəm.
İndi üzümü Türkiyəyə - ana Türkiyəyə tuturam. Siz qeyd etdiyiniz kimi, Naxçıvanda türklər yaşayır. Orda
başqa bir millət yoxdur. 350 minlik əhalinin hamısı türkdür, hamısı türksevərdir. Türk tarixini, türk millətini,
türk mədəniyyətini hamısı sevir. Bu, təsadüf deyil, çünki bunlar hamısı türkdür.
Ancaq 70 il Sovet quruluşunda bu millətin türk adını üstündən götürüb, onları millətini unutdurmağa
çalışırdılar. Görürsünüz ki, 70 il az vaxt deyil. Bu dövrdə nə qədər təbliğ olundu ki, siz türk deyilsiniz, ancaq
hər bir kəsin qəlbində türk millətinə mənsub olması hissi qaldı və fürsət tapılan kimi aşkara çıxdı. Bu,
Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvanda daha açıq görsənir. Siz dediyiniz kimi, bütün səbəblərə görə
Naxçıvan Ana Türkiyəyə - Anadolu Türkiyəsinə daha çox yaxındır.
İndi bu yaxınlığı təmin etmək üçün bizə Sizin fəaliyyətiniz, yardımınız, bizimlə bu cür münasibətləriniz
şübhəsiz, böyük şərait yaradır. Biz də Naxçıvanda çalışacağıq ki, bu şəraitdən istifadə edək. Və mən bir daha
Sizə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Bu fürsətdən istifadə edib bütün Türkiyədə olan qan qardaşlarıma öz
salamlarımı və məhəbbətimi çatdırmaq istəyirəm. Türkiyədə olan qardaşlarımı əmin etmək istəyirəm ki,
Naxçıvanda olan türklər Türkiyənin həmişə dayağı kimi duracaqlar və bundan sonra Sizin yardımınız və
köməyiniz vasitəsilə daha da inkişaf edəcəklər.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.668-670.
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TÜRKİYƏ İLƏ NAXÇIVAN ARASINDA MÜQAVİLƏNİN
İMZALANMASI MƏRASİMİ ÇIXIŞI
(24 mart 1992-ci il)
24 mart 1992-ci il,
Ankara
Türkiyə Respublikasının Baş naziri Süleyman Dəmirəlin çıxışı
Qardaşımız, qonşumuz Naxçıvan Muxtar Respublikasının hörmətli Prezidenti, əziz qardaşım Heydər
Əliyevlə bir müqavilə imzalayırıq. Bu müqavilənin mahiyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə əməkdaşlıq
etməkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir çox ehtiyacları var. Bu ehtiyacları ödəməyə Türkiyə kömək
edəcək. Bunun üçün 100 milyon dollar kredit verəcək, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə telefon, televiziya
əlaqələrinin yaradılmasını Türkiyə təmin edəcək. Bundan əlavə, hər il 100 nəfər naxçıvanlı tələbə Türkiyə
məktəblərində təhsil ala biləcək. Bütün xərcləri də Türkiyə öz üzərinə götürür. Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə Türkiyə arasında Araz çayı üzərində qurulan körpü bir ay müddətində tikilib istifadəyə veriləcək. Daha sonra
hava xətti açılacaq, dəmir yolu çəkiləcək və bu xərcləri də Türkiyə öz üzərinə götürür. Naxçıvan Muxtar
Respublikasında müxtəlif müəssisələrə kapital qoyulması üçün təşəbbüslərimizi birləşdirib qiymətli
qardaşlarımıza kömək edəcəyik.
Bilirsiz ki, Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvanla Türkiyə arasında qədimdən bir münasibət var. Əgər
Naxçıvanın statusunda hər hansı bir zamanda bir dəyişiklik olarsa, Türkiyə bu məsələdə söz sahibidir. Naxçıvan
Muxtar Respublikasına qarşı xüsusi bir ehtiramımız var. Bu ehtirama görə müqaviləni imzaladıq.
İndi bu müqavilənin nüsxələri yayılacaq və mənim imzaladığım müqaviləni hörmətli qonağım, qardaşım
Heydər Əliyevin imzaladığı müqavilə ilə dəyişdirəcəyik. Bunu mən Sizə verirəm...
Xeyirli olsun.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Təşəkkür edirəm!
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin çıxışı
Hörmətli Baş nazir!
Hörmətli türk dostlarım!
Ən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Naxçıvanın - Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının həyatında ən mühüm, ən tarixi gündür. Naxçıvan 1920-21-ci illərdə Qars, Moskva müqavilələri
ilə Türkiyəyə bağlanmışdır.
Naxçıvanın Türkiyə ilə qədimdən çox insani, mədəni, iqtisadi və başqa əlaqələri olmuşdur. Bir sözlə,
Naxçıvan qədim türk diyarıdır. Naxçıvanda türklər yaşayırlar.
Hörmətli Baş nazir Süleyman Dəmirəlin dəvəti ilə mənim Türkiyədə olmağım bütün naxçıvanlılar üçün
böyük bir hədiyyədir, böyük bir mükafatdır. Və buna əsasən, bu gün burda belə bir müqavilənin imzalanması,
bir daha qeyd edirəm, Naxçıvanın həyatında tarixi bir hadisədir. Bunu biz tarixi sənəd kimi qiymətləndiririk.
Çünki 70 ildə Naxçıvan, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan türkləri əsarətdə olmuş, Sovet imperiyasının əsarətində
olmuş, indi bu əsarətdən xilas olub, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini əldə etdiyi zaman Türkiyənin
Azərbaycan Respublikasına və Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasına belə yaxından
münasibət bəsləməsi, bu cür yardım etməsi, şübhəsiz, bizim keçmiş əlaqələrimizin yenidən yaradılıb
möhkəmləndirilməsini bir daha nümayiş etdirir. Mən bütün naxçıvanlılar adından, Naxçıvanda olan sizin qan
qardaşlarınız - türklər adından Türkiyə Respublikasında yaşayan bütün türk qardaşlarımıza, hörmətli Baş nazir
Süleyman Dəmirələ, hörmətli Prezident Turqut Özala və hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Hamınıza
çatdırmaq istəyirəm ki, bu münasibətlər, bu əlaqələr Naxçıvan Muxtar Respublikası qarşısında düşdüyü iqtisadi
və siyasi böhrandan çıxmaq üçün böyük bir yol açır və sizin yardımınızla bu böhranlardan çıxıb, Naxçıvan ilə
Türkiyə arasında olan əlaqələri daha da inkişaf etdirəcəyik. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu
müqavilənin və müqavilədə göstərilən bütün maddələrin, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasına yüz
milyon dollar yardım edilməsi məsələlərinin hamısının həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mənəvi əhəmiyyəti var.
Mən çox bəxtiyaram ki, bu müqaviləni türk millətinin, türk dünyasının ən böyük siyasi xadimlərindən,
şəxsiyyətlərindən biri olan hörmətli Süleyman Dəmirəl imzalamışdır. Qars, Moskva müqavilələri tarixə daxil
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olduğu kimi, bu da tarixə daxil olacaq. Bütün bizim gələcək nəsillər, bütün türk dünyası, indi yüksəlməkdə olan
türk dünyası, birləşmək arzusunda olan türk dünyası bu sənədi də öz tarixində həmişə araşdıracaq və sənədi
imzalayanlara, xüsusilə hörmətli Süleyman Dəmirələ və bütün türk qardaşlarına daim təşəkkürlərini bildirəcək.
Mən hörmətli Baş nazir, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Sizin bu yardımınızdan çox səmərəli, çox faydalı istifadə
etməyə Sizə söz veririk və mən deyərdim ki, bu proqram yerinə yetirildikcə Naxçıvanın inkişaf etməsini Siz
gördükcə, Naxçıvana öz qayğılarınızı, öz diqqətinizi daha da artıracaqsınız. Hörmətli Baş nazir, mən Sizi
Naxçıvana dəvət edirəm. Naxçıvanlılar Sizi Naxçıvan torpağında, qədim türk diyarında görməklə özlərini
xoşbəxt hesab edəcəklər. İlk vaxt, bu körpü qurtaran kimi, körpünün açılmasında Sizin iştirakınız bizim
Naxçıvan və türk xalqı üçün böyük bir hadisə olar. Sizin Naxçıvana gəlməyiniz, naxçıvanlılarla görüşməyiniz
onlar üçün böyük bir hədiyyə olacaq. Sizə şəxsən mənə və yoldaşlarıma, bizim hamımıza göstərilən bütün
diqqət və hörmətiniz üçün, bizi bir qardaş kimi qəbul etdiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Əmin etmək
istəyirəm ki, bütün Azərbaycanda yaşayan türklər - Naxçıvan türkləri həmişə Türkiyə ilədir və bütün gələcək
həyatlarını Türkiyə ilə bağlayırlar. Bir daha Sizə hörmət və ən xoş arzularımı bildirirəm.
Süleyman Dəmirəl: Çox təşəkkür edirəm! Hörmətli Prezident, bizim diqqətimiz Naxçıvan üzərindədir. Və
inşallah, qısa bir zamanda açacağımız körpü - Araz çayı üzərində açacağımız körpü təkcə hər iki ölkəni coğrafi
cəhətdən birləşdirməyəcək; iki ölkənin, hər iki xalqın yetmişillik qürbətini aradan qaldıracaqdır.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.671-673.

93

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİNİN
NÖVBƏTİSESSİYASINDA ÇIXIŞI
(8 avqust 1992-ci il)
8 avqust 1992-ci il
Heydər Əliyev (Ali Məclisin sədri): Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi vəziyyəti, ictimai
vəziyyəti həddindən artıq ağırdır. Bütün Azərbaycanda olan iqtisadi-sosial vəziyyət Naxçıvanı bürüyüb. Çünki
Naxçıvan müəyyən mənada qapalı bir şəraitdədir. Bir aydan artıqdır ki, Azərbaycandan Naxçıvana elektrik
enerjisi verilməsi üçün lazımi təchizat, xammal olmadığına görə Naxçıvanda vəziyyət daha da ağırdır, daha da
gərgindir. Dəfələrlə Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə müraciət etmişik, lakin bu qərarda nəzərdə tutulan
tədbirlər indiyə qədər həyata keçirilməyib. Buna görə də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Rəyasət
Heyətinin iclasında 9 iyul və 25 iyulda bu məsələlər müzakirə edilib. Ancaq daxili imkanlar çox məhduddur. Bu
daxili imkanlarla Naxçıvanın vəziyyətini yaxşılaşdıra bilməyəcəyik. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
sədri İ. Qəmbərovla danışıqdan sonra bir qrup nümayəndə Naxçıvana göndərilib. Bu günlər Ali Məclisin
sessiyasına gəlməmək (AXC platformasında dayanan deputatlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
8 avqust 1992-ci il tarixli sessiyasına gəlməməklə onun işini pozmuşlar - tərtibçi) onu göstərir ki, burada bir
qrup adam Naxçıvanın vəziyyətini pisləşdirmək, xalq arasında şübhə yaratmaq istəyir. Mən hesab edirəm ki,
belə şəraitdə sessiyanın keçirilməsinə imkan yoxdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sessiyasının
başlanmasına mane olan deputatlar bu sessiyanın işinin pozulmasına cavabdehdirlər.
Biz bunların bu hərəkətlərini pisləməliyik. Bir qrup deputatın bu ağır vəziyyətdə sessiyanın gedişini
pozmaları təxribat sayılmalı və bütün günahlar onların boynuna qoyulmalıdır. Ona görə də onların bugünkü
hərəkəti pislənilsin. Kim belə bir bəyanatın qəbul olunmasını istəyirsə, əlini qaldırsın.
Bu mühüm məsələnin müzakirə olunmaması 36 nəfər deputatın ("Demokratik blok"dan olan deputatlar tərtibçi) üzərinə düşür. Biz belə bir bəyanatı elan etməliyik. Ali Məclisin Sədri sizi əmin etmək istəyir. Bu
təxribat baş tutmayacaq. Biz onları ifşa edəcəyik. Biz Naxçıvanı bu ağır vəziyyətdən çıxarmağa nail olacağıq.
Həmin deputatlar şayiələr yayırlar ki, guya Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaq istəyirik. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Mən bu məlumatı təxribat kimi qiymətləndirirəm. Naxçıvan
Muxtar Respublikası Xalq Cəbhəsinin üzvləri bu şayiəni yayırlar. Naxçıvanda bu təxribat işlərinin aparılmasına
yol verməyəcəyik. Heç kəs güman etməsin ki, onların bu işləri bağışlanacaq. Biz müdafiə məsələsini müzakirə
etməliyik. Böyük danışıqlar nəticəsində, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə uzunmüddətli danışıqdan
sonra 75-ci diviziyanın ləğv olunması qərarına nail olmuşuq. 27 və 28 iyuldan həmin diviziyanın əmlakı
Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətinə verilib. Şəxsən mən özüm 75-ci diviziyanın bütün hissələrində
olmuşam. Bütün rəhbərliklə birlikdə onlarla görüşmüşük və onlarla danışıqlar aparmışıq.
Naxçıvanda vahid silahlı qüvvələr yaranır. Belə halda digər silahlı qüvvələr ləğv olunmalıdır. Cəbhənin
silahlı qüvvələri 5-ci əlahiddə komandanlığa verilməlidir. Heç bir silahlı qüvvə ola bilməz. Qısa müddətdə E.
Abbasov, M. Məmmədov və H. Hüseynov 15 gün ərzində silahları yığmalı və qanunsuz silah saxlayan şəxslər
məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bütün partiyaları birliyə çağırıram ki, birlikdə bütün çətinliklərdən çıxa bilək.
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, silahlı qüvvələr vahid komandanlıq altında olmalıdır. Mən hamını əməkdaşlığa
dəvət edirəm.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.324-326.
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AZƏRBAYCAN ZİYALILARININ YARADILMAQDA OLAN YENİ AZƏRBAYCAN
PARTİYASINA RƏHBƏRLİK ETMƏYƏ RAZILIQ VERMƏSİ BARƏDƏ
HEYDƏR ƏLİYEVƏ MÜRACİƏTLƏRİ
(16 oktyabr 1992-ci il)
Möhtərəm Heydər bəy! Hamımız görürük ki, respublikamızın, xalqımızın vəziyyəti gündən-günə ağırlaşır.
Azərbaycan sözün əsl mənasında siyasi, iqtisadi, mənəvi böhran keçirir. Bunun da əsas səbəbi son illər
respublikada mövcud olan və getdikcə daha da güclənən hakimiyyət böhranıdır. Ali hakimiyyət və idarəetmə
orqanları Konstitusiyaya zidd, "real vəziyyətə uyğun" fəaliyyət göstərməklə, əslində, iflic vəziyyətinə
düşmüşdür. Bir çox dövlət orqanları heç bir hüquqi əsas olmadan yaradılıb fəaliyyət göstərir.
Bir sözlə, mövcud iqtidar ictimai-siyasi gedişatlara tam nəzarət edə bilmir. Cəmiyyət obyektiv
qanunauyğunluqlardan daha çox subyektiv mülahizələrə əsasən idarə olunur. Ən dəhşətlisi odur ki, siyasi və
iqtisadi sistemdə əsaslı islahatlar aparılmır. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında
Konstitusiya aktında təsbit olunmuş hakimiyyət bölgüsü havadan asılı qalmış, hüquqi dövlətin yaradılması
yolunda real addımlar atılmamışdır. İqtidarın idarəetmə səriştəsi, təcrübəsi, bacarığı olmayanda zora əl atması
təbiidir. Qəribə budur ki, Prezidentdən tutmuş respublikanın müxtəlif vəzifəli şəxsləri dəfələrlə öz
müsahibələrində bildiriblər ki, artıq hakimiyyəti bizim əlimizdən heç kəs ala bilməz, çünki ordu və polis bizə
xidmət edir.
Dünənə kimi küçə və meydanlarda səhərdən axşama qədər demokratiyadan danışanlar, görünür,
demokratiyanın mahiyyətinin nə olduğunu dərk etmirlər. Əsl demokratik ölkələrdə ordu, polis, başqa inzibati
orqanlar siyasətdən kənardadır və bütün bu qüvvələr hakimiyyətdə olanlara deyil, xalqa xidmət edirlər.
Rəhbərliyin siyasi naşılığından, idarəetmə səriştəsizliyindən, hakimiyyət hərisliyindən həm daxildən, həm də
xaricdən müəyyən qüvvələr öz mənafeləri üçün məharətlə istifadə edirlər. Əgər dünənə qədər Azərbaycanın
sərvətləri bir istiqamətə daşınıb aparılırdısa, indi var-dövlətimiz bir neçə səmtə axıdılır. Bir sıra Şərq
ölkələrindən qovulmuş Qərb inhisarları indi asanlıqla çoxdan həsrətində olduqları Bakı neftini ələ keçirirlər.
Belə gedərsə, biz siyasi əsarətdən qurtarmamış, tezliklə iqtisadi əsarətə məruz qalacağıq. Çünki respublikanın
olan-qalan iqtisadi potensialı sürətlə dağılır, təbii sərvətlərimiz talan edilir.
Vəziyyətin ağırlığından, çıxılmazlığından, həyatın qeyri-sabitliyindən, gələcəyə ümidsizlikdən respublikanı
yüzlərlə ziyalı - yüksəkixtisaslı kadr tərk edir. Sözsüz ki, ən ağır zərbə geniş xalq kütləsinə, aşağı təbəqəyə
dəyir. Hadisələrin bu cür inkişafı göstərir ki, yaxın gələcəkdə sosial ədalətdən heç əsər-əlamət də qalmayacaq,
halbuki uzun illər boyu imperiya boyunduruğu və totalitar rejimi altında inləyən xalqımız bu gün demokratik
qanunlara əsaslanan vətəndaş cəmiyyəti qurmaq arzusu ilə yaşayır.
Yaşadığımız dövrün səciyyəvi cəhətlərinin, cəmiyyətin inkişaf meyillərinin iqtidar tərəfindən düzgün
qiymətləndirilməməsi, fərsiz kadr siyasəti, siyasi idarəetmə səriştəsi olmayan təsadüfi adamların dövlət
strukturlarında yüksək vəzifələrə təyin edilməsi respublikamızın onsuz da ağır olan durumunu daha da
dərinləşdirir.
Xalqımıza qarşı ən dəhşətli cinayətləri - 20 Yanvar, Xocalı, Şuşa, Laçın və digər faciələri törədənlər hələ
cəzalarına çatmayıblar. Axırı görünməyən minlərlə insan ömrü aparan, saysız-hesabsız ailələri doğma
yurdlarından didərgin salan Qarabağ fitnəkarlığı bir çoxları üçün siyasi oyunbazlığa, məqam, vəzifə
qamarlamaq girəvəsinə, qazanc mənbəyinə dönüb. Azərbaycanda "sürətli artım" ancaq yeni-yeni partiyaların və
onların liderlərinin meydana çıxması sahəsindədir. Bu siyasi partiyaların sayı gündən-günə çoxalsa da,
respublikada ictimai-siyasi həmrəylik yaratmaq yolunda əməli iş görülmür. Siyasi vakuum mövcuddur. Çünki
bu siyasi partiyaların rəhbərləri arasında sözün əsl mənasında geniş xalq kütləsinin dərin inam və etimadını
qazanmış, öz ətrafında müxtəlif zümrələrdən olan adamları birləşdirə biləcək beynəlxalq nüfuzlu və respublika
həyatının bütün sahələrindən tam, geniş məlumatı olan güclü lider yoxdur.
Möhtərəm Heydər bəy! İndiki vəziyyətdə bu çətin, məsuliyyətli işi respublikada öz üzərinə götürməyə
qadir yeganə şəxs Sizsiniz! Uzun illər əldə etdiyiniz dövlət quruculuğu təcrübənizə əsaslanaraq Siz qısa
müddətdə Azərbaycanda geniş xalq kütləsini əhatə eləyəcək çox böyük güclü, nüfuzlu və işlək bir partiya
yaratmağa qadirsiniz. Buna görə də Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində aparılan ictimai rəy
sorğularının nəticələrinə və bizim təşkilat komitəsinə daxil olan minlərlə şifahi və yazılı vətəndaş təkliflərinə
əsaslanaraq belə bir qənaətə gəlirik ki, yaratmaq istədiyimiz Yeni Azərbaycan Partiyasına bu gün rəhbərlik
etməyə qadir olan yeganə mütləq lider Siz ola bilərsiniz. Yalnız bu halda yaranmaqda olan partiya öz qarşısına
qoyduğu məqsədə çatar, respublikanın bütün zümrələrindən olan xalq kütləsini öz ətrafında birləşdirərək
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Azərbaycanın siyasi-iqtisadi həyatında mövcud olan boşluğu doldurar, dövlət quruculuğu işlərinə öz layiqli
töhfəsini verə bilər. Əminik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası müdrik ağsaqqalımız Heydər Əliyevin ətrafında
birləşəcək, dərin zəkalı, təmiz əxlaqlı, yüksək mədəniyyətli, müstəqil düşüncəli, milli qürurlu, peşəkar
insanların siyasi partiyasına çevriləcək. Əgər bu partiyanın bünövrəsini Sizin kimi güclü dövlət xadimi qoyarsa,
o, uzun illər xalqımızın bir neçə nəsli üçün də siyasi yetkinlik məktəbi olar. Biz Yeni Azərbaycan Partiyasının
yeni düşüncə tərzli insanların Sizin ətrafınızda sıx birləşdiyi mütəşəkkil, güclü, aparıcı qüvvəyə malik bir
partiya kimi görürük. İnanırıq ki, Azərbaycanımızın bu günü, sabahı naminə başqa partiya, qurum və
cəmiyyətlərin vətənpərvər üzvləri də həlledici anda məhz bu Partiyanın mövqeyində dayanacaqlar. Yeni
qüvvələrin öncülü, aparıcısı Sizin kimi şəxsiyyət olarsa, tezliklə müstəqil respublikamızın inkişaf istiqamətləri
həm müəyyənləşdirilər, həm də uğurlu addımlar atılar. Siz bu gün siyasi, iqtisadi, hərbi və mənəvi blokadada
olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını da məhz öz şəxsi nüfuzunuz və uzaqgörən diplomatik səriştənizlə
qoruyub saxlayır və idarə edirsiniz. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, hələ Baltikyanı respublikalarda belə qalan
rus ordusunun Naxçıvandakı hissələrini Siz çox bacarıqla, qayda-qanunla yola saldınız. Qardaş Türkiyə və
İranın köməyi ilə Naxçıvan əhalisini dözülməz vəziyyətdən çıxarırsınız. İstərdik ki, bu işləri bütün Azərbaycan
üçün görəsiniz.
Heydər bəy! Bizim bu müraciətimizə minlərlə Azərbaycan vətəndaşı məmnuniyyətlə qoşulmağa hazırdır.
Hələlik isə ilk addım olaraq bunu bir qrup ziyalı adından biz edirik. Biz həm öz, həm də on minlərlə respublika
əhalisi adından Sizdən xahiş edirik ki, yaradılmaqda olan Yeni Azərbaycan Partiyasına rəhbərlik etməyə razılıq
verəsiniz. Azərbaycan Sizin sözünüzü və qəti qərarınızı gözləyir.
Hörmət və ehtiramla,
Ziya Bünyadov, Fəraməz Maqsudov - Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının akademikləri,
Ömər Eldarov - Heykəltəraşlıq Akademiyasının akademiki, İqrar Əliyev, Kərim Kərimov, Məmmədtağı
Cəfərov, Sabir Hacıyev - Azərbaycan EA-nın müxbir üzvləri, Xəlil Rza Ulutürk - xalq şairi, Zeynəb Xanlarova xalq artisti, Sirus Təbrizli - yazıçı-publisist, Əli Ömərov, Eldar İbrahimov, Mixail Zabelin, Əlfəddin Abdullayev
- Azərbaycan Respublikasının xalq deputatları, professorlar: Murtuz Ələsgərov - əməkdar hüquqşünas, Əkbər
Bayramov - əməkdar elm xadimi, Zahid Qaralov - əməkdar müəllim, Həsən Quliyev, Adil Qasımov, Əjdər
İsmayılov, Fikrət İsmayılov - Respublika Dövlət mükafatı laureatları, Şahlar Əsgərov, Mübariz Əhmədov, Əli
Nuriyev, Ədalət Fərəcov, Həsən Mirzəyev, Zahid Xəlilov, Vilayət Əliyev, Abbas Səmədov, Ağababa
Mahmudov, Şəmistan Mikayılov, Səfıyar Musayev, Əsədulla Qurbanov, Musa İlyasov, Tələt Qayıbov,
Məmməd Məmmədov, Rafiq Əmənzadə, Lalə Hacıyeva, Eldar Abbasov, Əli İnsanov, Fuad İsmayılov, Əlişir
Musayev, Hüsü Kərimov, Rafiq Məmmədhəsənov, Məmməd Nəsirov, İbrahim İsayev, Faiq Cəfərov, Sudeyif
İmamverdiyev, Liliya Luqovaya - dosent, əməkdar həkim, elmlər doktorları - Hacıbala Abutalıbov, Novruz
Quliyev, Əmir Mərdanov, dosentlər Sabir Xəlilov, Pənah Mahmudov, İsgəndər Quliyev, Zakir Sərdarov, Əli
Əhmədov, Əli Nağıyev, Maqsud Nəcəfov, Heydər Hüseynov, Nəbi Əsgərov, Allahverdi Hacıyev, Tofıq
Hüseynov, Məmməd Məmmədov, Musa Heydərov, Hacı Hacıyev - elmlər namizədi, "Qaraçöp" Xeyriyyə
Cəmiyyətinin sədri, elmlər namizədləri - Nəzir Əhmədov, Allahyar Hüseynov, İbrahim Əzizov, Aydın
Əhmədzadə, Vidadi Acalov, Səbirə Dünyamalıyeva, Georgi Savoskin -"Sodrujestvo" cəmiyyətinin üzvü,
Lüdviq Muradov - "Azərbaycan-Rusiya" cəmiyyətinin məsul katibi, Rəfael Allahverdiyev - "AzərbaycanRusiya" cəmiyyətinin vitse-prezidenti, Asif Cahangirov - BXTŞ-nin müdiri, Rafiq Qasımov "Azərelektroterm"in baş direktor müavini, Kərim Kərimov - Bakı kondisioner zavodunun şöbə müdiri, Munis
Bayramov - Azərbaycan Əlillər Cəmiyyəti sədrinin köməkçisi, Möhsün Möhsünov - yazıçı-jurnalist, Ağabəy
Əsgərov - elmlər namizədi, "Səs" qəzetinin baş redaktoru, Vüqar Rəhimzadə - "İki sahil" qəzetinin baş
redaktoru, Rizvan Cəbiyev - "Naxçıvan" qəzetinin baş redaktoru, Ariz Abdullayev - "Axtarış" qəzetinin baş
redaktoru, Əziz Axundov - "Kənd müəllimi" qəzetinin redaktoru, Mirzə Əsgərov - "Real" agentliyinin direktoru,
Xeyrəddin Qoca -"Açıq söz" qəzetinin redaktor müavini, Səlahəddin Quliyev, Ziya Paşa, Vüqar İsmayılov,
Tahir Məmmədov - jurnalistlər.
"Səs" qəzeti, 16 oktyabr 1992-ci il
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HÜSEYN CAVİDİN ANADAN OLMASININ 110 İLLİYİ İLƏ ƏLAQƏDAR
KEÇİRİLƏN YUBİLEY TƏDBİRİNDƏ ÇIXIŞI
(23 oktyabr 1992-ci il)
Hörmətli həmvətənlərimiz!
Bu gün bayram günüdür. Bu gün bütün Azərbaycan xalqı üçün, o cümlədən naxçıvanlılar üçün böyük bir
bayramdır. Biz Azərbaycanın böyük yazıçısı, şairi, dramaturqu, mütəfəkkiri, filosofu Hüseyn Cavidin anadan
olmasının 110 illiyini qeyd edirik.
Bu dünya heç kim üçün, heç kəs üçün əbədi deyil. Hüseyn Cavid öz həyatı dövründə yaratdığı mənəvi,
mədəni sərvətlərlə özünü əbədiləşdiribdir. Ona görə də bugünkü toplantı, bu mərasim, bu yubiley gecəsi, matəm
gecəsi deyil, bayram gecəsidir. Biz Hüseyn Cavidin əsərlərinin uzun illərdən sonra qalibiyyətini qeyd edirik.
Onun fikirlərinin, onun Azərbaycan xalqına verdiyi nəsihətlərin artıq həyata keçirilməsi imkanını əldə
etdiyimizi qeyd edirik və bayram edirik. Bu bayram xüsusi bir şəraitdə keçirilir. Azərbaycan öz milli azadlığına,
dövlət müstəqilliyinə nail olub və bu bayramı biz müstəqil Azərbaycanın mövcud olduğu bir şəraitdə keçiririk.
Eyni zamanda bu bayramı Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda mövcud olan gərgin sosial-iqtisadi, ictimaisiyasi vəziyyət şəraitində keçiririk. Bu vəziyyətin səbəbi məlumdur. 5 ildir ki, Azərbaycan müharibə
şəraitindədir, torpaqlarının bir qismi əlindən gedib, çox qurbanlar verib. Fəqət Azərbaycan hələ də bu
müharibədən çıxa bilməyib və öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini təmin edə bilməyibdir. İkinci tərəfdən bu
gərginliyin səbəbi iqtisadi, ictimai-sosial böhrandır. Bu böhran artıq keçmiş Sovetlər İttifaqının hər yerindədir.
Azərbaycan burada müstəsnalıq təşkil etmir. Fəqət Azərbaycanın uzun müddət müharibə şəraitində olması bu
böhranı daha da dərinləşdirir və bizim vəziyyətimizi ağırlaşdırır. Ancaq bunların hamısına baxmayaraq, biz bu
gün bayram edirik. Çünki həyat nə qədər maddi cəhətdən ağır olsa da, insan mənəviyyatı insanı yaşatmağa,
mübarizəyə və bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə yardım edir. Bu mənəviyyat mənbəyi də bizim
mədəniyyətimizdədir, bizim ali köklərimizdədir, bizim əbədiyyətimizdədir, bizim mənəviyyat, mədəniyyət
xəzinəmizdədir. Bu xəzinəni bizə bəxş edənlərdən biri də, demək olar ki, ən görkəmlisi də Hüseyn Caviddir.
Hüseyn Cavid XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin bütün türk dünyasının, ən görkəmli bir
simasıdır, təkrarolunmaz bir şəxsiyyətdir, bir şairdir və yazıçıdır. Onun yaratdığı əsərlər böyük çətinliklərdən
keçərək indi artıq hamımız üçün dərslik olubdur və dərslik olmalıdır. Hüseyn Cavidin həyatı nə qədər əziyyətli
olsa da onun yaratdığı əsərlər onu bir o qədər də zəngin, şöhrətli edir.
Bu gün biz Hüseyn Cavidin məzarını ziyarət etdik. Bura toplanmışıq, onun anadan olmasının 110 illiyi
münasibətilə ürək sözlərimizi demək istəyirik. Qeyd olundu ki, 10 il bundan öncə Hüseyn Cavidin 100 illik
bayramı keçirildi. 10 il keçibdir. Şübhəsiz ki, Hüseyn Cavidin yenidən Azərbaycan xalqına qayıtması, onun
əsərlərinin Azərbaycanda yayılması və yeni-yeni nəsillərin onun əsərləri ilə tanış olması böyük nailiyyətdir.
Ancaq, təəssüf olsun ki, bu 10 il içərisində bu barədə nəzərdə tutulmuş işlərin çoxu görülmədi. 1981-ci ildə
Azərbaycan KP MK, Azərbaycan Nazirlər Soveti Hüseyn Cavidin 100 illik yubileyi haqqında qərar qəbul
edərkən bir çox tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutuldu. Hüseyn Cavidin cənazəsinin Vətəninə
qaytarılması, Hüseyn Cavidin Bakıda və Naxçıvanda yaşadığı evlərdə ev muzeyinin təşkil olunması, Bakıda
Hüseyn Cavidin heykəlinin qoyulması, Hüseyn Cavidin Naxçıvanda məzarı üzərində məqbərənin yaranması,
Naxçıvanda Hüseyn Cavidin heykəlinin qoyulması, Hüseyn Cavidin əsərlərinin geniş yayılması, dərc olunması,
rus dili və başqa dillərə tərcümə olunması, təqdim olunması. Təəssüf ki, bu tədbirlərin çoxu bu 10 ilin içərisində
həyata keçirilməyibdir.
Bu gün qeyd olunur ki, bu işlərdə mənim, Heydər Əliyevin təşəbbüskarlığı olubdur. Bəli, olubdur, ancaq mən
bunu özüm üçün böyük bir nailiyyət hesab etmirəm. Bu mənim sadəcə vətəndaşlıq borcum olubdur. Mən
vətəndaşlıq borcumu yerinə yetirdiyimə görə şübhəsiz ki, təsəlli tapıram. Fəqət o tədbirlərin indiyə qədər həyata
keçirilməməsi yəqin ki, hər bir millətini, dövlətini, xalqını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını sevən azərbaycanlı üçün
eyni zamanda çox böyük bir narazılıq törədir. O cümlədən məndə də. Bəziləri düşünə bilər ki, Hüseyn Cavid
naxçıvanlı olduğuna görə, bəlkə Heydər Əliyev belə bir təşəbbüskarlıq edir. Yox, Azərbaycanda hamı bilir ki,
Azərbaycanın milli irsinə, mədəni irsinə, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə imkanım qədər kömək etməyə və onları
qaldırıb indiki nəsillərə göstərməyə həmişə çalışmışam.
Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, böyük Nizaminin 840 illik yubileyinə hazırlıqla əlaqədar Nizami irsinin
öyrənilməsi haqqında böyük bir qərar qəbul etdik. O qərarı həyata keçirtməyə başladıq və sonradan mən
Moskvada işləyərkən də bunun hamısına nəzarət edirdim. Təəssüf ki, onların hamısı həyata keçmədi, ancaq mən
çox məmnunam, təsəlli tapıram ki, Nizami Gəncəvinin "Xəmsə"si, poeması ilk dəfə rus dilində Moskvada
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böyük bir nəşriyyatda, çox gözəl bir şəkildə nəşr olundu və onları mən artıq sonra görərkən çox sevindim.
Ancaq Nizami haqqında bizim o vaxtlar nəzərdə tutduğumuz tədbirlərin çoxu yarımçıq qaldı.
Mirzə Şəfı Vazeh haqqında, onun ədəbi irsinin öyrənilməsi haqqında, çox böyük bir qərar qəbul etdik, o da
yarımçıq qaldı.
Böyük Nəsiminin 600 illiyini keçirəndə, onun heykəlini qoyanda, onun əsərlərini yayanda və onun məzarını
Suriyanın Hələb şəhərində ziyarət edəndə yenə də məhz Azərbaycanın milli mədəniyyətinin nə qədər zəngin
olduğunu bir daha dünyaya göstərmək məqsədi daşımışdım.
Hüseyn Cavidin cənazəsini Sibirdən gətirəndən sonra onun dəfni ilə əlaqədar Azərbaycanda fikir müxtəlifliyi
oldu. Bəziləri onun Bakıda Fəxri xiyabanda dəfn olunması, bəziləri isə Naxçıvan torpağında, şəhərin
mərkəzində dəfn olunması fikrini irəli sürdülər. Bu məsələni biz həm alimlərlə, həm yazıçılarla geniş müzakirə
etdik və ümumi fikir belə oldu ki, cənazə Naxçıvana gəlsin. Bir ona görə yox ki, o burada, Naxçıvanda doğulub,
ona görə ki, burada onun məzarının üzərində böyük bir məqbərə, mavzoley ucalsın. Bu bir ziyarətgah olsun.
Qədim Naxçıvan diyarından böyük memarımız Əcəmi Naxçıvaninin yaratdığı mavzoleylə yan-yana, yeni bir
mavzoley də 800 il bundan sonra, bugünkü təsirlər yaratsın. Hüseyn Cavid belə bir mavzoleyə, belə bir
məqbərəyə layiq bir adamdır. O vaxt artıq biz Azərbaycanın qədim Şuşa şəhərində böyük Azərbaycan şairi
Molla Pənah Vaqifin məzarının üzərində əzəmətli bir məqbərə ucaltmışdıq. Bəli, Molla Pənah Vaqifin anadan
olmasının 250 illik yubileyini keçirərkən 1960-cı ilin ortalarında mən güman edirdim ki, Şuşada onun məzarı
layiqli bir haldadır. Fəqət ondan sonra oranı ziyarət edəndə o məzarın çox bərbad halda olduğunu görüb
həyəcanlandım və Molla Pənah Vaqifin məzarı üzərində böyük bir mavzoleyin tikilməsinə çalışdıq və ona da
nail olduq. Növbəti mavzoley, məqbərə burada, Naxçıvanda Hüseyn Cavidin məzarının üzərində yaranmalı idi.
Burada düz dedilər, bu 10 ildə Naxçıvanda nə qədər evlər tikilib, şəxsi, yaxud da ki, dövlət evləri, bəs bu
Naxçıvan əhli, bəs bu Azərbaycan rəhbərləri, Azərbaycanın bu ziyalıları nə üçün həyəcan səsini qaldırıb bu
mavzoleyin tikilməsinə çalışmadılar? Bu 10 ildə hərə bir daş gətirib ora qoysaydı elə o mavzoley çoxdan hazır
olardı. Nə üçün mən bu gün Cavidin qəbrinin önündə də, burada da böyük həyəcan hissi ilə danışıram. Bakıda,
Naxçıvanda ayrı-ayrı adamların, şəxsi adamların qəbirləri üzərində böyük-böyük abidələr tikilibdir. Allah ondan
da artıq etsin. Onları qohumları, əqrəbaları ediblər, çox yaxşı ki, ediblər. Ancaq Hüseyn Cavidin qohumu,
əqrəbası bütün Azərbaycan xalqıdır. Bunlar şübhəsiz ki, bizim bir tərəfdən böyük mənəvi, mədəni sərvətimiz
olduğuna görə iftixar hissi doğurmaqla yanaşı, eyni zamanda bu biganəlik, böyük bir mədəni sərvətimizə bu
qədər anlaşılmaz münasibət məni incidir. Bəzən də çox dəhşətə gətirir.
Mən Hüseyn Cavidin yaradıcılığına, onun ədəbi irsinə qiymət vermək fikrində deyiləm. Çünki bunu alimlər,
yazıçılar ediblər və burada çıxışlar etdilər. Ancaq mən bir siyasət adamı kimi öz fikrimi deyə bilərəm ki, bəli
bizim üçün Hüseyn Cavidin yaratdığı əsərlər daimi mədəniyyət, mənəviyyat, əxlaq mənbəyidir. Onun qədər bu
barədə, bu dövrdə XX əsrdə dərin mənalı, yüksək fəlsəfəyə uyğun əsərlər yaradan olmayıb. Və bu əsərlər indi
bizim üçün daha da lazımdır. Çünki Azərbaycanın indi müstəqil dövlət kimi, azad bir millət kimi, Azərbaycan
xalqının inkişaf etməsi üçün biz həmişə, daim Hüseyn Cavidin əsərlərini oxumalıyıq, onun yazdıqlarından
bəhrələnməliyik. Orada biz bugünkü həyatımızda baş verən bütün problemlərin cavabını tapa bilərik. Hüseyn
Cavid bəşəri bir yazıçıdır. Onun yazdıqları bəşəri xarakter daşıyır. O, bir Azərbaycan çərçivəsinə, yaxud islamtürk çərçivəsinə yerləşən deyil, bəşəridir. O, dünya ədəbiyyatını zənginləşdiribdir. Fəqət bizim çatışmazlığımız
ondan ibarətdir ki, onu lazımi qədər dünya ictimaiyyətinə, dünya mədəniyyətinə çatdıra bilməmişik. Bəli, 10 il
bundan qabaq bu məqsədi də biz qarşımızda qoymuşduq. Bu məqsəd bu gün daha aktualdır, bunu biz etməliyik.
Hüseyn Cavidin əsərlərini alimlər təhlil edə bilərlər. Şübhəsiz ki, nə qədər təhlil etsələr o qədər də dərinliyə
gedəcəklər. Bəlkə də böyük dərya kimi heç onun hamısını əhatə edə bilməyəcəklər. Ancaq bununla yanaşı bizim
hamımızın borcu, xüsusən müəllimlərin, məktəblilərin, gənc nəsli tərbiyə edənlərin borcu ondan ibarətdir ki,
Hüseyn Cavidin əsərlərini hamıya çatdırsınlar, xüsusən bizim gənclərə. Məktəblərdə Hüseyn Cavidin əsərləri
xüsusi yer tutmalıdır. Yenə də deyirəm, çünki onun hər bir əsərində bir dünya var və bu barədə bizim
müəllimlərimizin üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Burada deyilən bir fikirlə tamamilə razıyam ki, təəssüf ki,
Hüseyn Cavidin əsərləri dərc olunmağa başlayan dövrdə bəzi bizim konyunktura güdən nəşriyyatçılarımız,
yazıçılarımız, alimlərimiz, yaxud nəşriyyatda işləyənlər onun əsərlərinin orijinallığını pozublar. Ona görə də ən
əsas vəzifələrdən biri ondan ibarətdir ki, Hüseyn Cavidin bütün əsərləri öz orijinalı əsasında bundan sonra dərc
olunsun və öz orijinalı əsasında yayılsın, bizim gənclərə çatdırılsın. Bunların hamısını şübhəsiz ki, bütün
Azərbaycan miqyasında etmək lazımdır. Ancaq hərə gərək böyük işə öz payını versin, öz borcunu versin.
Naxçıvanın borcu ondan ibarətdir ki, bütün bu işləri sürətləndirsin. Ona görə də mən bu gün Hüseyn Cavidin
məzarının önündə dediyim sözləri bir də təkrar edirəm.
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Biz qərar qəbul edirik. Hüseyn Cavid fondu yaranacaq. Hüseyn Cavidin bütün əsərlərinin yenidən dərc
olunması, təbliğ olunması, onun məzarının üzərində məqbərənin tikilməsi, heykəlinin qoyulması - bunların
hamısını bu fond təşkil etməyə qadir ola bilər. Deyildi ki, Bakıda Hüseyn Cavidin heykəli artıq qoyulur, şükür
olsun. 10 il bundan öncə bu heykəli Azərbaycanın məşhur və çox istedadlı heykəltəraşı Ömər Eldarov gözəl bir
zövqlə yaratmışdır. O heykəlin Bakı şəhərində yerini də biz o vaxt müəyyən etmişdik. Sonradan Moskvadan
Bakıya iş üçün gələrkən bu məsələ ilə maraqlandım. Ömər Eldarovun emalatxanasına getdim, heykəlin hazır
olmasını bir daha gördüm. Ancaq təəssüfki, onun vaxtında qoyulmasına nail ola bilmədim. Mən 1990-cı ilin
yayında Moskvadan Azərbaycana uzun fasilədən sonra dönərkən yenə də bu iş barədə çalışdım, ancaq təəssüf
ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri bu məsələlərə həddindən artıq biganə idi. Onları mədəniyyət, mənəviyyat,
ədəbiyyat maraqlandırmırdı. Onlar başqa şeylərə aludə idilər. Bu heykəl 8-9 il bundan öncə qoyulmalı idi. Əgər
indi bunu qoymağa başlayıblarsa, bu çox təqdirəlayiq bir haldır və mən bu heykəli təsəvvür edirəm, çünki mən
onu görmüşəm. Əgər heykəl ucaldan inşaatçılar heykəltəraşın bütün yaradıcılıq arzularını yerinə yetirsələr, bu
heykəl Hüseyn Cavidə layiq, yüksək keyfiyyətli və yüksək zövqlü bir heykəltəraşlıq əsəri kimi Azərbaycanın
paytaxtı Bakını bəzəyəcəkdir. Bir də qeyd edirəm, bizim yaratdığımız fond bütün Azərbaycanı əhatə edəcək və
mən buradan elan edirəm ki, əgər mənə etimad göstərilsə, mən bu fonda başçılıq etmək istəyirəm, bütün
Azərbaycanda olan millətini, mədəniyyətini, ədəbiyyatını sevən təşkilatlara, idarələrə, kollektivlərə, şirkətlərə,
yeni yaranan assosiasiyalara - hamısına müraciət edərək bildirirəm ki, bu fondun təşkil olunmasında və onun
fəaliyyət göstərməsində iştirak etmək hər bir şəxsi, hər bir təşkilatı mənəviyyatca daha da yüksəldəcəkdir. Bütün
bu narahatçılıqlarla yanaşı, biz bu gün nikbin olmalıyıq, biz bu gün gələcəyə baxmalıyıq, biz bu gün başımızı
dik tutmalıyıq.
Azərbaycan müstəqil dövlətdir, müstəqilliyi təmin etmək üçün, şübhəsiz ki, böyük çətinliklər və problemlər
vardır. Amma Azərbaycan xalqı Hüseyn Cavid kimi böyük şəxsiyyətlər yaratmışdır. Azərbaycan öz
müstəqilliyini bundan sonra da qoruyacaq, müharibə də qurtaracaq, torpaqlarımız da hamısı özümüzə
qayıdacaq, Azərbaycan xalqı yeni mərhələdə onun daxilində olan böyük imkanları, böyük mənəviyyat
potensialını bütün dünyaya nümayiş etdirəcəkdir. Mən bu fikirlərlə öz çıxışımı bitirərək sizin hamınızı bu böyük
bayram münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizin hamınıza Cavid paklığı, təmizliyi, mənəviyyatı arzulayıram.
Hamınıza cansağlığı, səadət arzu edirəm.
Naxçıvan şəhəri, 23 oktyabr 1992-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.350-355.
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HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN ZİYALILARININ
MÜRACİƏTİNƏ CAVABI
(24 oktyabr 1992-ci il)
Hörmətli ziyalılar!
16 oktyabr 1992-ci il tarixli "Səs" qəzetində dərc olunan Sizin müraciətinizlə böyük diqqət və ehtiramla
tanış oldum. Müraciətinizdən, mətbuat və televiziyadan, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən gələn
məktublardan aldığım məlumatlardan aydın olur ki, respublikada ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyət son
dərəcə ağırdır. Bu şəraitdə Azərbaycan ziyalılarının narahatçılığı haqlıdır və təqdirəlayiqdir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi əldə etməsi tarixi hadisədir və şübhəsiz ki, bütün
azərbaycanlıları, bütün Azərbaycan vətəndaşlarını hədsiz dərəcədə sevindirir.
Eyni zamanda, bu əlamətdar hadisə müstəqil Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı qarşısında çox məsul,
mürəkkəb, çətin vəzifələr qoyur. İndi əsas vəzifə dövlətçiliyin, müstəqilliyin bərqərar olunmasını, millidemokratik dövlətin formalaşmasını, müstəqil Azərbaycanın suverenliyini, təhlükəsizliyini təmin etmək və
vətəndaşlara azad, xoşbəxt, firavan həyat şəraiti yaratmaqdan ibarətdir. Bu xeyirxah və şərəfli işə hər bir
vətənpərvər layiqli töhfəsini verməlidir.
Bununla bağlı və sizin müraciətinizə cavab olaraq bəzi fikirlərimi və arzularımı açıqlamaq istəyirəm.
Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi əldə etməsi
təxminən səksəninci illərin əvvəllərindən başlanmış, keçmiş Sovetlər İttifaqında və bütün dünyada gedən
ictimai-siyasi proseslərin zəruri nəticəsidir. Bu tarixi-obyektiv proseslər Sovet İttifaqının dağılmasına,
Kommunist Partiyasının tarixin səhnəsindən çıxmasına və 15 müttəfiq respublikanın hər birinin müstəqil
dövlətə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. Bundan sonrakı hadisələr, yeni müstəqil dövlətlərin, o cümlədən
Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələri, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
tərəfindən tanınması təbii bir haldır və beynəlxalq dövlətlərarası hüquq normalarının qanunauyğun təzahürüdür.
Buna görə də Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsini heç bir vəchlə müəyyən ictimai-siyasi qüvvələrin,
təşkilatların, ayrı-ayrı şəxslərin, o cümlədən də Xalq Cəbhəsinin xidməti saymaq olmaz. Təkrar edirəm, bu,
tarixi-obyektiv proseslərin nəticəsidir, taleyin və zamanın Azərbaycan xalqına, eləcə də keçmiş müttəfiq
respublikaların xalqlarına əvəzsiz töhfəsidir.
Beləliklə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bütün Azərbaycan xalqının milli sərvətidir və heç cür yol
vermək olmaz ki, bu ayrı-ayrı siyasi partiyaların, qurumların, şəxslərin müstəsna səlahiyyətinə, monopoliyasına
çevrilsin.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, milli-demokratik dövlətin, hüquqi cəmiyyətin
yaradılması hərtərəfli, genişplanlı iş aparılmasını və respublikanın bütün ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi
potensialından maksimum istifadə olunmasını tələb edir. Əgər hər hansı ölkənin xalqları öz hüquqlarını anlayır
və onları qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət olur.
Güman edirəm ki, bu yolda əsas vəzifələr aşağıdakılardan ibarətdir:
Birinci - Azərbaycanın müharibə vəziyyətindən çıxması və Qarabağ probleminin tezliklə həll olunması.
Artıq beş ildir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə gedir, ərazimizin bir hissəsini itirmişik,
Ermənistanla həmsərhəd bölgələrin bir çox yaşayış məntəqələri dağılmış, minlərlə insan həlak olmuş,
yaralanmış, şikəst və əlil olmuşlar. Respublikada yüz minlərlə yurdlarından didərgin düşmüş, ağır vəziyyətdə
yaşayan qaçqınlar var. Respublikaya misli görünməmiş hədsiz maddi və mənəvi ziyan dəyir. Ən dəhşətlisi
budur ki, bütün bu faciələrin hələ də sonu görünmür. Bir il bundan əvvəl olduğu kimi bu gün də Azərbaycanın
rəhbər dövlət orqanlarının Qarabağ problemi haqqında dəqiq, aydın konsepsiyası və lazımi hərbi-siyasi
strategiyası yoxdur. Belə təsəvvür yaranır ki, Qarabağda və başqa sərhəd zonalarında hərbi əməliyyatlar
özbaşına gedir.
İkinci - Azərbaycanda sosial-iqtisadi böhranın dərinləşməsi, xalqın güzəranının gündən-günə ağırlaşması
böyük həyəcan doğurur. Respublika iqtisadiyyatının cari ilin doqquz ayındakı vəziyyəti barədə statistik
məlumatlar insanı dəhşətə gətirir. Milli gəlir 25 faiz, sənaye məhsullarının istehsalı 25 faiz aşağı düşmüşdür.
Kənd təsərrüfatında və əsaslı tikintidə vəziyyət daha da ağırdır. Əgər Azərbaycan iqtisadiyyatının səviyyəsinin
son 5-6 il ərzində dayanmadan aşağı düşməsini nəzərə alsaq, o zaman respublikanın necə böyük fəlakətlə
üzləşdiyini təsəvvür etmək çətin deyil.
Azərbaycan tükənməz təbii sərvətlərə, zəngin sənaye, aqrar və sosial ehtiyatlara, lazımi intellektual
potensiala, əsaslı istehsal fondlarına, istənilən qədər işçi qüvvəsinə malikdir. Bütün bunlardan respublikanın
100

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

müstəqilliyini möhkəmlətmək və insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün səmərəli istifadə olunmalıdır.
Aqrar sahədə təkcə bir il ərzində istehsalı yüksəltməklə kənd təsərrüfatı məhsullarını xeyli artırmaq
mümkündür. Təəssüf ki, respublikanın belə zəngin daxili imkanlarından lazımi səviyyədə istifadə olunmur.
Belə qənaətə gəlmək olur ki, dövlət və hökumət orqanlarının respublikanı ağır vəziyyətdən çıxarmağa
yönəldilən aydın iqtisadi proqramı, strategiyası, əhalinin həyat səviyyəsini günü-gündən yaxşılaşdırmaq üçün
konkret tədbirləri yoxdur. Müşahidələr göstərir ki, bu sahədə də çox işlər kortəbii aparılır.
Üçüncü - Bu gün respublikada aparılan kadr siyasəti çox haqlı olaraq geniş xalq kütləsinin etiraz və
narazılıqlarına səbəb olur. Rəhbər vəzifələrə iş qabiliyyəti, biliyi, bacarığı, təsərrüfat və idarəetmə işlərindəki
təcrübəsi nəzərə alınmadan yalnız Xalq Cəbhəsinə mənsubiyyətin əsas götürülməsi hüquq normalarına uyğun
deyil və ağır nəticələr verə bilər. Azərbaycan xalqı Xalq Cəbhəsinə heç zaman belə müstəsna hüquq və
səlahiyyət verməmişdir. Ötən illər və onilliklər ərzində respublikada dövlət idarəetmə, iqtisadiyyat, elm,
mədəniyyət və sosial sahələrdə kifayət qədər bilikli, təcrübəli, səriştəli, yüksək mədəniyyətə malik kadrlar
hazırlanmışdır. Onların hamısı ictimai-siyasi təşkilatlara, partiyalara mənsubiyyətindən asılı olmayaraq fəal
quruculuğa cəlb edilməlidirlər.
Azərbaycandan kənarda, Rusiyada, Ukraynada və başqa respublikalarda ölkənin mötəbər nüfuzlu ali
məktəblərində, elm mərkəzlərində, ali hərbi məktəblərdə təhsil almış və böyük təcrübə toplamış azərbaycanlılar
yaşayır. Onları öz vətənlərində müstəqil Azərbaycan həyatının müxtəlif sahələrində işə cəlb etmək üçün
tədbirlər görmək lazımdır. Yeniləşən, demokratikləşən müstəqil Azərbaycana onlar öz səmərəli fəaliyyətləri ilə
çox böyük fayda verə bilərlər.
Bu gün bolşeviklərin və kommunistlərin özünü doğrultmayan təcrübələrindən yenidən istifadə olunmasına
yol verilməməlidir. Təəssüf ki, son aylar bu təcrübə respublikada geniş tətbiq edilir.
Dördüncü - Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi hər şeydən əvvəl respublikada
qanunların toxunulmazlığından, qanunun aliliyindən asılıdır. Totalitarizmdən tamamilə xilas olmaq yalnız
demokratiyanın ardıcıl inkişafı, siyasi plüralizm, insan azadlığı şəraitində mümkündür. Söhbət söz, vicdan, din,
təşəbbüskarlıq və sahibkarlıq, mülkiyyətçilik, seçib-seçilmək azadlığından gedir.
Azərbaycanda yaşayan hər bir vətəndaş milliyyətindən, dinindən, dilindən, siyasi əqidəsindən asılı
olmayaraq bu demokratik azadlıqlara və hüquqlara malik olmalıdır. Əfsuslar olsun ki, bu sahədə də
respublikada ötən yarım ildə heç bir dəyişiklik baş verməmişdir. Fikrimcə, yeni müstəqil dövlətin quruculuğu
prosesinə vətəndaşların hamısı, əhalinin bütün təbəqələri cəlb olunmalıdır. Yeni müstəqil Azərbaycan bütün
Azərbaycan xalqınındır. Hamı onun tərəqqisinə çalışmalıdır. Bu işdə heç kəsə məhdudiyyət qoyulmamalıdır.
Beşinci - Son zamanlar Azərbaycanın parçalanmasına yönəldilmiş meyillərin təzahürü böyük təhlükə
yaradır. Belə meyillərin qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır. Yaranan problemlər sivilizasiya və demokratik yollarla
həll edilməlidir.
Azərbaycan onilliklərlə, yüzilliklərlə onun ərazisində yaşayan bütün insanların vətəni olmuşdur. Yaranmış
vahid, bütöv Azərbaycanın demokratik prinsiplər əsasında qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi müstəqil
Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm vəzifə və əsas şərtdir.
Azərbaycanın bugünkü həyatı və gələcək taleyinə dair digər problemlər də məni narahat edir. Lakin Sizin
müraciətinizə cavab verərkən yuxarıda göstərilən məsələlərə daha öncə diqqət yetirməyi lazım bilirəm.
Zənnimcə, onların ən qısa müddətdə həlli müstəqil Azərbaycan dövləti üçün son dərəcə vacibdir. Azərbaycanın
çağdaş və gələcək taleyi ilə bağlı bu problemlərin həllinə biganə qalmağa heç kəsin haqqı yoxdur.
Güman edirəm ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin gələcək həyatının və fəaliyyətinin əsasını təşkil edən
demokratiya və siyasi plüralizm şəraitində sizin müraciətinizdə göstərilən Yeni Azərbaycan siyasi partiyasının
yaradılması obyektiv zəruriyyətdən doğur.
Belə partiya Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edərək yeni müstəqil Azərbaycan dövlətinin
möhkəmləndirilməsində və inkişafında tarixi rol oynaya bilər. Əgər belə partiya yaradılarsa, onun fəaliyyətində
fəal iştirak etməyə hazıram.
Dərin hörmətlə:
Heydər Əliyev
Naxçıvan şəhəri, 24 oktyabr 1992-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.507-511.
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OKTYABR AYININ 24-DƏ NAXÇIVANDA BAŞ VERMİŞ DÖVLƏT ÇEVRİLİŞİ CƏHDİ
İLƏ ƏLAQƏDAR KEÇİRİLMİŞ MUXTAR RESPUBLİKA İCTİMAİYYƏTİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİ TOPLANTISINDA ÇIXIŞI
(28 oktyabr 1992-ci il)
Heydər Əliyev (Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri): Bu günlər Naxçıvan Muxtar
Respublikası əhalisi çox ağır günlər yaşayır. Bu gün ayın 28-dir. Oktyabr ayının 24-dən Naxçıvanda gərginlik
yaranıb. Həm Azərbaycanda, həm də Naxçıvanda sabitlik yaranmasını istəməyən qüvvələr var. Sessiyada bu
məsələ müzakirə edilib qərar qəbul olunmuşdur. Həmin sessiyada Azərbaycanın nümayəndələri də iştirak
etmişlər. Biz çalışmışdıq ki, xalqı birləşdirək, lakin Naxçıvanda olan Xalq Cəbhəsinin bir qrup nümayəndəsi
buna imkan vermir və Azərbaycanın bəzi rəhbərləri də, hətta Naxçıvana hücuma keçmək istəmişlər. Ünsür
qruplar oktyabr ayının 24-də Daxili İşlər Nazirliyinə və televiziyaya soxulub oranı zəbt etmişlər. Bu hadisə baş
verən kimi biz Azərbaycana müraciət etdik və Xalq Cəbhəsinə müraciət olundu. Nə Azərbaycan, nə də ki bu işi
törədən şəxslər heç bir tədbir görmədilər. Nəhayət, vəziyyətin gərginliyi Azərbaycan Prezidentinə də çatdırıldı.
O isə buna laqeyd münasibət bəslədi və heç bir iş görmədi. Mən Elçibəylə danışarkən dedim ki, siz əmr verin,
onlar geri çəkilsinlər, lakin heç bir nəticə hasil olmadı. Xalq hər yerdən gəlib bizdən tələb edirdi ki, siz icazə
verin biz onları qovaq. Ali Məclis bunların qarşısını aldı və onları səbrə, sakitliyə yönəltdi. Mən Ali Məclisin
binası önünə toplaşanların qarşısına çıxıb bu hadisəyə öz münasibətimi bildirdim. Elə buna görə də Naxçıvan
Xalq Cəbhəsinə bildirdim ki, onlara bir saat vaxt verilir, əgər çıxıb getməzlərsə, silahsız xalq onları tutduqları
yerdən qovacaq. Sonra biz polis işçilərini göndərdik televiziyaya ki, orada kök salmış silahlı işğalçı dəstələrə
kömək etsinlər ki, onlar çıxıb getsinlər. Lakin buna baxmayaraq, cəbhəçilər BMP, BTR vasitəsilə televiziyanın
qapısını və divarını dağıdaraq içəri soxulmuş və televiziyada olan bir milyon manat dəyərində avadanlığı
dağıdaraq çıxıb getmişlər. Sessiyada həmin məsələ ciddi müzakirə olundu. Azərbaycan televiziyası o qədər
yalanlar yaydı ki... Adam hiss edir ki, Azərbaycanın rəhbərləri də televiziya ilə əlbirdir. Biz Ali Məclisin
sessiyasında qərar çıxardıq ki, Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri ləğv olunsun və onlarda olan silahlar
təcili yığılaraq, Naxçıvan Müdafiə Nazirliyinin qoşunlarına verilsin. Biz naxçıvanlılar Naxçıvanın Konstitusiya
hüquqlarının qorunmasını və onun pozulmasına yol verməyəcəyimizi bildirmişik. Xalq Cəbhəsinin silahlı
dəstələri Azərbaycandan bura silahlı qruplar göndərib Naxçıvanda çevriliş etmək istəmişlər.
Bizə həyəcanlı məlumatlar gəlir. İsgəndər Həmidov burda yeni bir silahlı əməliyyat keçirilməsini nəzərdə
tutub. O, silahlı dəstələrlə gəlib buranı dağıtmaq istəyir. Nazirlər Kabinetinin işlər müdiri Vəli Şahverdiyev və
Babək Rayon XDM İcraiyyə Komitəsinin sədri Mikayıl Rəhimov həmin gün aeroportda İsgəndər Həmidovu
qarşılayanlar içərisində idilər. Mən İsa Qəmbərovla ciddi danışdım. Azərbaycan Prezidenti isə bizimlə
danışmadı. Müstəqil Azərbaycanda indi Xalq Cəbhəsi xalqı boğmaq istəyən qoşunlar saxlayır. Kimə lazımdır bu
vəziyyəti yaratmaq. Burda şəxsi məqsədlər güdən ən güclü mafiya Xalq Cəbhəsidir. Azərbaycan Prezidentindən
tələb olunub ki, vəzifəsindən istefa versin. Biz birinci dəfə onu, yəni İsgəndər Həmidovu qonaq kimi qarşıladıq.
Xalq Cəbhəsində olan adamların əksəriyyəti savadsızdır. Mən güman edirdim ki, burda sakitlik olacaq, lakin
olmadı. Mənim həyatım Azərbaycan xalqına qurbandır. Xalq Cəbhəsinin içərisində Heydər Əliyevin aradan
götürülməsini istəyənlər çoxdur. Naxçıvanda televiziya və radio işləmir. Mən istəyirəm ki, həqiqəti və burda
olan vəziyyəti xalq bilsin. İndi Azərbaycanda çalışırlar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiya
hüquqları pozulsun və onun muxtariyyəti əlindən alınsın. Bunu edən Bakıda yaşayan bir qrup naxçıvanlılardır.
Naxçıvanın Konstitusiyası daimidir və daimi də qalacaq. Biz bugünkü müşavirəni çağırmışıq ki, hər bir
ağsaqqal, müəssisə və idarə rəhbərləri öz münasibətini bildirsin. Naxçıvanda çevriliş edən Ordubad Xalq
Cəbhəsinin sədri Fərəc Quliyevə, Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin sədri Asəf Quliyevə, qanunsuz nazir təyin edilmiş
Siyavuş Mustafayevə, Ordubad Xalq Cəbhəsinin mürtəce xüsusiyyətinə ayrıca qiymət verilməlidir. Biz istəyirik
xalqa ümumi məlumat verək.
Bizim müstəqilliyimiz bütün Azərbaycan xalqının işidir. Azərbaycanın birləşdirilməsini təmin etmək
lazımdır. Hamı birləşməlidir. Mən həyatımdan keçərəm, lakin Naxçıvanı Azərbaycandan ayırmaram. Naxçıvan
Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Azərbaycanın Prezidenti isə həqiqi seçilmiş prezidentdir. Azərbaycan müstəqil
dövlətdir. Əbülfəz Elçibəy xalq tərəfindən seçilmiş prezidentdir. Mən Naxçıvanın Ali Məclisi və şəxsən Heydər
Əliyevin adından ona öz hörmətimi və ehtiramımı bildirirəm.
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Çıxışlar:
Əbdüləli Tahirov (həkim): Bəzi yaramaz adamlar Heydər Əliyevin ayağından dartırlar. Ermənidən
qorxmaq lazım deyil, çünki onlar bizim düşmənimizdir. Lakin bizim içərimizdə olan "erməni"lərdən qorxmaq
lazımdır. Qars müqaviləsini Heydər Əliyev üzə çıxartdı. Bu isə Yaponiyaya atılan bombadan daha güclüdür.
Ənvər Məmmədov (müəllim): Sizin xidmətlərinizi heç kim dana bilməz. Sosializmin yaraları deşildi və
nəhayət, o dağıldı. Xalq Cəbhəsi dövlət başına gəlib. İndi isə onlar deyirlər ki, bizi istəməsələr də getməyəcəyik.
Belə çıxır ki, Azərbaycanı silahlı qüvvələr idarə edir. Əgər Azərbaycan rəhbərliyi və Xalq Cəbhəsi İsgəndər
Həmidovun öhdəsindən gələ bilmirsə, qoy onlar rədd olub getsinlər.
Bəhmən Qədimov (Sədərək rayonu, pensiyaçı): Üç gündür Sədərəkdə atışma gedir. Bunun səbəbkarı Xalq
Cəbhəsinin nümayəndələridir. İsgəndər Həmidov və Fərəc Quliyev Azərbaycan Prezidentinin nüfuzunu doxsan
faiz aşağı salıblar.
Ələsgər Sadıqov (Naxçıvan MR Baş nazirinin birinci müavini): Hal-hazırda Naxçıvana qaz verilib. İşığın
sönməsi isə onun yağ açarının qırılmasından irəli gəlmişdir. Hazırda təmir işləri gedir və ən geci bu günə təmir
işi qurtaracaq.
Heydər Əliyev: Burada təsərrüfat məsələləri yox, siyasi məsələlər müzakirə olunur. Mən bəyanat verirəm:
naxçıvanlı gənclər xəyanətə gedirsə, qoy analarının südü onlara haram olsun. İsgəndər Həmidov onları öyrədib
bura təxribata göndərib. Valideynlər öz uşaqlarını belə işlərdən yayındırmalıdırlar. İsgəndər Həmidov bura gələ
bilmədiyinə görə müraciət edib Türkiyədəki "Bozqurd" terrorist təşkilatına ki, onlar gəlib burda təxribat aparsın
və əhalini qırsın. Mən bunu Türkiyəyə çatdırmışam.
Kazım Kazımov (müharibə veteranı): Oktyabrın 24-də baş verən hadisə bizi ayıq-sayıq etməlidir. Mən
hamını birliyə çağırıram. Xahiş edirəm xalq arasında parçalanma olmasın. Biz öz ağsaqqalımızı, yəni Heydər
Əliyevi qorumalıyıq.
Azər Hacızadə (Şərur rayonu): Dünən saat iki radələrində bir neçə silahlı adam Şərur mətbəəsini ələ
keçirərək Əliyevin əleyhinə bülleten buraxmaq istəmişlər. Onlar özbaşlarına qüvvə yığıb yenə də mətbəəni ələ
keçirmək istəyirlər. Biz buna imkan vermirik. Xalq Cəbhəsinin yerləşdiyi binanın alınıb məktəbə verilməsini
xahiş edirəm. Onlar haqqında qəti tədbir görülsün və mətbəə nəzarətə alınsın.
Adil Salmanov ("Xıncab" Xeyriyyə Cəmiyyəti): Xalq sizi müdafiə edəcək. Üç gündür hadisə baş verib,
burda oturanların əksəriyyəti ikitərəfli oyun oynayır. İsgəndər Həmidov haqqında qəti tədbir görülməlidir.
Naxçıvanlılar Heydər Əliyevi müdafiə etmək üçün öz canlarından keçər və güllənin birincisini özləri qəbul
edərlər.
Dilarə Ələkbərova (Təbiəti Mühafizə Komitəsinin sədri): Mən bütün Naxçıvan qadınlarını İsgəndər
Həmidova qarşı silahlanmağa çağırıram. Naxçıvanın cavan oğlanlarını biz qırğına vermərik. Xalq sizinlədir.
Əjdər İsmayılov (professor): Moskvada olarkən Heydər Əliyev özünün qəlbini xalqa qurban verdi. Heydər
Əliyev Rusiyada da Azərbaycanın vəziyyəti ilə maraqlanırdı. O, rus qoşunlarını Naxçıvandan gül-çiçəklə yola
saldı. Mənim tələbim budur ki, Heydər Əliyevə qarşı yönəldilmiş təxribata son qoyulsun.
Qafar Məmmədov (Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin müavini): Mən oktyabrın 24-də baş verən hadisəni
zorakılıq sayıram və onu törədənlər haqqında tədbir görülməsini xahiş edirəm.
N. Nadirov (DİN qərargahının baş müvəkkili): Naxçıvandakı hadisələr, həqiqətən də, dövlət çevrilişi idi.
Bizdən dörd nəfər yaralandı. Prokurorun sessiyada çıxışından və verdiyi qiymətdən mən razı deyiləm. Nə üçün
o konkret tədbir görmədi? Bu gün onun müstəntiqi gəlib məndən izahat verməyi tələb etdi. Nə üçün bu günə
kimi bu haqda cinayət işi qaldırılmayıb. Onlar xalqın əzmini qıra bilməzlər. Çünki xalq birdir və Heydər Əliyevi
müdafiə edir. Biz Ordubad rayon Daxili İşlər Şöbəsinin qanunsuz təyin olunmuş rəisini tutub prokuror Əjdər
Əhmədovun yanına gətirərkən, o onunla öpüşdü, sonra isə buraxdı ki, getsin. Bu siyasi oyunun iştirakçıları
İsgəndər Həmidov və Əjdər Əhmədovdur.
Əşrəf Talıbov (Naxçıvan MR-in xalq deputatı): Mən sözü açıq deyirdim, ona görə də bizi cəbhədən
uzaqlaşdırdılar. Biz cəbhənin üzvü deyilik. Cəbhəyə qoşulanların bəzisi vəzifə istəyirdi, bəzisi pul güdürdü, bir
qismi isə həqiqi demokrat idi. Elə həmin demokratlar da cəbhədən uzaqlaşdı. Valideynlər öz uşaqlarının
öhdəsindən gələ bilmirlər. Bu hadisəni kimlər təşkil edirlərsə, onlar haqqında qəti tədbir görülməlidir.
Heydər Əliyev: Mənə belə gəlir ki, hamı eyni fikirdədir. Oktyabrın 24-də baş verən hadisəyə hamı dövlət
çevrilişi kimi baxır. Bu iclasın bəyanatı hazırlanıb. Mən xahiş edirəm, həmin bəyanatı dinləyək və onu qəbul
edək (Toplantı iştirakçıları adından bəyanat oxunur). Mənim haqqımda olan sözlər xahiş edirəm bəyanatdan
çıxarılsın. Heydər Əliyevə qarşı olan sui-qəsdə münasibət bildirilsin. İsgəndərin bura gəlmə cəhdi, Naxçıvan
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Xalq Cəbhəsinin ona qoşulub bu hadisəni törətməsi bəyanatda qeyd olunsun. Açıq-aşkar Heydər Əliyevi
hədələdiyinə görə İsgəndər Həmidov cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. Kim bu təklifin tərəfdarıdırsa səs
versin. (Bəyanat əlavələrlə birlikdə yekdilliklə qəbul olunur.)
Allahdan başqa heç bir qüvvə məni yerimdən tərpədə bilməz. Mən son damla qanıma qədər xalqımla
birəm. İndi dövlət çevrilişi etmək istəyirlər. Bu, təsadüfi deyil. Cəbhəçilər şərait yaradırlar ki, ermənilər
Naxçıvana atəş açsınlar. Biz xalqla birgə olub və bütün bu təxribatların qarşısını layiqincə alacağıq. Sizə öz
minnətdarlığımı bildirir və bugünkü toplantını bitmiş hesab edirəm.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.491-496.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI İCTİMAİYYƏTİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN
28 OKTYABR 1992-Cİ İL TARİXLİ TOPLANTISININ BƏYANATI
(28 oktyabr 1992-ci il)
24 oktyabr 1992-ci il tarixdə AXC Naxçıvan bölgəsinin qanunsuz fəaliyyət göstərən silahlı qüvvələri hərbi
zirehli texnikanın köməyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyini və Naxçıvan televiziya
mərkəzini zor tətbiq etməklə zəbt etmişlər.
Onlar televiziya vasitəsilə bu qanunsuz hərəkətlərindən Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri İ.
Həmidovun, hətta Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz
Elçibəyin məlumatı olduğunu bildirmişlər. AXC Naxçıvan bölgəsinin liderlərindən A. Quliyev və F. Quliyevin
fitnəkar çıxışları Naxçıvan əhalisini çaşdıra bilməmiş, əksinə onları muxtar respublikanın Konstitusiya
hüquqlarını müdafiə etməyə yönəltmişdir.
Muxtar respublikanın ictimaiyyəti qanunsuz silahlı dəstələrin azğın hərəkətlərindən son dərəcə
hiddətlənmiş, bu fitnəkarlığa son qoymağı, qanunsuz yolla zəbt edilən dövlət binalarını dərhal boşaltmağı
qətiyyətlə tələb etmişlər. Bu çevriliş, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər
Əliyevə qarşı terror aktı idi.
Bizi hiddətləndirən odur ki, AXC Naxçıvan bölgəsinin silahlı qüvvələrinin qanunsuz hərəkətləri başlayan
andan bu əməllər barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz
Elçibəyə, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri İsa Qəmbərova məlumat verilsə də, qanunun və haqqın
müdafiəsi üçün Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi heç bir tədbir görməmiş, əksinə, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında silahlı yolla hakimiyyəti devirmək istəyən qüvvələrə razılıq vermişdir.
Muxtar respublika sakinlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiya hüquqlarının və qanuni
hakimiyyət orqanlarının fəal müdafiəyə qalxması nəticəsində basqınçılar məğlubiyyətə uğramış, qanunsuz
saxladıqları zirehli texnikanın köməyi ilə qaçıb gizlənə bilmişlər.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ağsaqqalları və ziyalıları bütün bu əməlləri dövlət çevrilişi kimi
qiymətləndirirlər.
İrticaçı məqsədinin baş tutmadığını görən İ. Həmidov 27 oktyabr tarixdə xüsusi təlim görmüş 350 nəfərdən
ibarət "Bozqurd" silahlı dəstəsi ilə Naxçıvana gəlməyə cəhd etmişdir. Onun bu gəlişdə niyyəti 27 oktyabr 1992ci il tarixli "Komsomolskaya pravda" qəzetinin müxbirinə verdiyi müsahibəsində dediyi kimi "Heydər Əliyevin
alnına şəxsən özü patron çaxmaq" olmuşdur. Lakin görülmüş tədbirlər nəticəsində İ. Həmidovun Naxçıvana
təkrar uçuş cəhdi baş tutmamışdır.
Verilən məlumata görə, İ. Həmidov Naxçıvana qarşı növbəti təxribat hazırlayır. Belə ki, o, Bakı şəhərində
yaşayan naxçıvanlı gənclərə müxtəlif vəzifə vədləri verərək, onları müxtəlif qruplarla ayrı-ayrı təyyarələrdə
Naxçıvana göndərir və Naxçıvan Xalq Cəbhəsinin sıralarına qatır. Toplantı iştirakçıları İ. Həmidovun bu
hərəkətini pisləyir və Naxçıvana qarşı yeni təcavüzkarlıq planı kimi qiymətləndirirlər. Biz respublika
rəhbərliyindən İ. Həmidovun bu hərəkətlərinə görə məsuliyyətə alınmasını və istefa verməsini tələb edirik.
Naxçıvan Xalq Cəbhəsi irticaçı mövqedən əl çəkmək istəmir. Onlar respublikanın daxili işlər naziri
İsgəndər Həmidovun təzyiqi və təkidi ilə Naxçıvan əhalisini qanda boğmağa çalışırlar. Əgər Naxçıvan Xalq
Cəbhəsi bu qəddar, amansız niyyətdən əl çəkməsə, bu təhlükəni aradan qaldırarkən bütün məsuliyyət
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətdə olan başçılarının, xüsusən İsgəndər Həmidovun üzərinə düşür.
Toplantı iştirakçıları qəti tələb edirlər ki, yeni Azərbaycan Konstitusiyası qəbul edilənədək mövcud
Konstitusiyada heç bir dəyişiklik aparılmasın. Biz, eyni zamanda 25 oktyabr tarixli Ali Məclisin fövqəladə
sessiyasının xalqın vəsaiti hesabına alınmış və xalqa qarşı çevrilmiş silahların Xalq Cəbhəsi üzvlərindən
yığılması barədə qəbul etdiyi qərarı bəyənirik.
Çevrilişlə əlaqədar sessiyanın qəbul etdiyi qərarda göstərilmişdir ki, MR prokurorluğu təcili surətdə
cinayətkarları müəyyən etməli və onları məsuliyyətə cəlb etməlidir. Təəssüf ki, qərar bu günədək icra
olunmamışdır. Muxtar respublika prokuroru Ə. Əhmədovun bu dövlət cinayətinə olan laqeydliyi və
məsuliyyətsizliyi pislənməlidir. Əgər bir sutka ərzində işində dönüş yaratmasa, o, tutduğu vəzifədən
kənarlaşdırılmalıdır.
Naxçıvan ictimaiyyəti, eyni zamanda onu da pisləyir ki, Azərbaycan Respublikasının bəzi dairələri, o
cümlədən televiziya şirkəti minlərlə adamın qanuni şəkildə və haqqın müdafiəsinə qalxaraq keçirdikləri
mitinqlərə başqa don geydirərək, onların təsirini azaltmağa çalışırlar.
105

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinin son günlər Naxçıvan və onun rəhbərliyi
haqqında yaydığı yalan məlumatlar Naxçıvanın Ali Məclisinə və onun rəhbərliyinə qarşı təxribat kimi
qiymətləndirilir.
Toplantı iştirakçıları Azərbaycan Respublikası Prezidentindən öz andına əməl edərək Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Konstitusiya hüquqlarının qorunmasını xahiş və tələb edir.
Bəyanat bütün kütləvi informasiya vasitələrinə göndərilsin.
Bəyanat 28 oktyabr 1992-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası ictimaiyyətinin nümayəndələrinin
toplantısında qəbul edilmişdir.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.496-498.
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NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN 25 İLLİK
YUBİLEYİNDƏ NİTQİ
(12 noyabr 1992-ci il)
Hörmətli, əziz professorlar, müəllimlər, tələbələr, hörmətli qonaqlar!
Bu gün Naxçıvan diyarının ilk yüksək təhsil ocağı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Universitetinin 25
illik yubileyi qeyd olunur. Bu yubiley münasibətilə, bir universitetin kollektivi üçün yox, bütün Naxçıvan əhalisi
üçün, eyni zamanda bütün Azərbaycan üçün əlamətdar olan bu hadisə münasibətilə Sizləri və sizin simanızda
Naxçıvan Universitetinin bütün professor-müəllim heyətini, tələbələri və bu universitetdə təhsil alıb indi həyatın
müxtəlif sahələrində çalışan hər bir kəsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi adından ürəkdən təbrik
edirəm, Sizin hamınıza gələcək işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
Naxçıvan qədim tarixə malik olan bir diyardır, qədim Azərbaycan torpağıdır.
Naxçıvan torpağında əsrlər boyu böyük-böyük şəxsiyyətlər yetişmiş, meydana gəlmiş və dünya
mədəniyyətini, dünya elmini zənginləşdirən, dünya elminə böyük töhfələr verən insanlar olmuşlar. Fəqət
Naxçıvanda ali təhsil ocağı, ali məktəb ilk dəfə 25 il bundan əvvəl yaranmış, bu da ki, qeyd olunduğu kimi,
Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun filialı kimi 1967-ci ildə, sonra 1972-ci ildə müstəqil bir ali məktəb kimi təsis
olunmuşdur və artıq 25 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
Biz bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etməliyik ki, bu ali təhsil məktəbinin yaranması və 25 illik
fəaliyyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadiyyatında, mədəniyyətində, sosial həyatında, onun inkişaf
etməsində böyük rol oynamış və Azərbaycan Respublikasının yüksək təhsilli kadrlarla təmin olunmasına öz
töhfəsini vermişdir.
25 il tarix etibarilə o qədər də böyük bir dövr deyil. Ancaq bu müddətdə 8 mindən artıq ali təhsilli mütəxəssis
hazırlanıb və onların bir hissəsi indi elmin inkişafı ilə, ali təhsilin inkişafı ilə məşğuldur.
Bunlar hamısı, şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan Respublikasının 25 illik dövründə əldə etdiyi
böyük nailiyyətlərin bir qismidir.
Biz bu gün bu 25 il müddətində burada Azərbaycanın bütün sahələri üçün yüksək təhsilli kadrlar
hazırlanması kimi böyük, məsuliyyətli və əziyyətli işdə fəaliyyətlərinə görə 25 ildə burada fəaliyyət göstərmiş
professorlara, müəllimlərə və bütün ali təhsil ocağının əməkdaşlarına öz hörmət və ehtiramımızı və
minnətdarlığımızı bildirməliyik. Ali təhsilli kadr yetişdirmək, şübhəsiz ki, böyük təhsil, eyni zamanda böyük
əmək tələb edir. Biz onu qeyd etmək istəyirik ki, ali təhsil sahəsində çalışan hər bir şəxs fədakar insandır və
onların əməyini həmişə xalq qiymətləndirib və ali təhsil ocaqlarında çalışan adamlara həmişə xalq arasında
böyük hörmət və ehtiram var. Bu gün də akademik Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin
professor və müəllim heyəti Naxçıvan Muxtar Respublikasında nüfuzlu bir kollektivdir və biz çalışacağıq ki, bu
kollektivin bundan sonra da nüfuzu və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ictimai, siyasi mühitinə təsiri daha
artıq olsun, daha da bizim üçün gərəkli olsun.
İndi Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Azərbaycan xalqı öz milli azadlığına nail olubdur. İndi Azərbaycan bir
müstəqil dövlət kimi dünyanın hər bir dövləti ilə, hər bir ölkəsi ilə müstəqil əlaqə yaratmağa və bu əlaqələrdən
öz ölkəsinin, öz dövlətinin gələcək inkişafı üçün istifadə etməyə malik olan bir dövlətdir. Bu baxımdan
Naxçıvan Dövlət Universiteti indi sərbəst bir ali məktəbdir. Onun Azərbaycanın bütün ali məktəbləri ilə
əlaqəsini inkişaf etdirməyə daha da əlverişli şərait var və eyni zamanda dünyanın bütün ölkələri ilə, orda olan ali
məktəblərlə, elm mərkəzləri ilə, elm ocaqları ilə əlaqə saxlamağa imkanları vardır. Çox yaxşı bir haldır ki, artıq
bu barədə müəyyən addımlar atılıb, qonşu İran İslam Respublikası, Türkiyə Cümhuriyyətinin ali təhsil ocaqları
ilə, elmi mərkəzləri ilə Naxçıvan Dövlət Universiteti arasında müəyyən əlaqələr yaranıb və bu gün Naxçıvan
Dövlət Universitetinin yubiley mərasimində İran İslam Respublikasının və Türkiyə Cümhuriyyətinin ali
məktəblərinin və dövlət adamlarının iştirakı buna sübutdur. Sizi əmin edə bilərəm ki, Naxçıvan MR Ali Məclisi
və Nazirlər Kabineti bu sahədə Naxçıvan Dövlət Universitetinin fəaliyyətinə lazımi köməklik edəcək və lazım
olan şəraitləri yaradacaqdır.
25 illik fəaliyyətinizə görə sağ olun. Fəqət indi qarşıda çox böyük və mürəkkəb həyat yolu durur. O da
Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi əldə etməsi, Azərbaycanda yeni siyasi, iqtisadi quruluşın
yaranması, yeni bir cəmiyyətin yaranması, Azərbaycanın milli dövlətçiliyinin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədardır.
Bu sahədə ziyalıların, alimlərin, ali məktəb müəllimlərinin fəaliyyəti indi Azərbaycan Respublikası üçün çox
gərəklidir, çox faydalıdır və ona görə də bizim bu gün sizin bu bayram günündə, yubiley günündə
tövsiyələrimiz ondan ibarət olacaqdır ki, Siz müstəqil Azərbaycanın və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan
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Muxtar Respublikasının ictimai-siyasi həyatında daha da fəal iştirak edəsiniz və öz işinizi yeni tələblər əsasında
qurasınız.
Şübhəsiz ki, 25 il Naxçıvan Muxtar Respublikası Universitetində toplanmış elmi potensial, ali məktəb işi
təcrübəsi böyük bir sərvətdir. Ancaq bu sərvət indi gərək daha səmərəli istifadə olunsun. Bir tərəfdən ona görə
ki, bu sərvətin istifadə olunması üçün sərbəstlik şəraiti yaradılıb, ikinci tərəfdən ona görə ki, indi Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi, bax bu sahədən olan köməyə ehtiyacı çox böyükdür.
Artıq bundan sonra sizin hazırlayacağınız ali təhsilli kadrlar gərək daha yüksək kriteriyalara, yüksək
tələblərə uyğun olsunlar. İndi artıq siz keçmiş Sovetlər İttifaqının çərçivəsində olan təcrübəni yox, bütün dünya
təcrübəsini gərək mənimsəyəsiniz, ondan səmərəli istifadə edəsiniz və ali təhsil işinin təşkilini daha müasir
səviyyədə təşkil edəsiniz.
Bu baxımdan Türkiyə və İran dövlətinin ali məktəbləri ilə əlaqələr Sizə yardımçı olacaqdır. Ancaq tək
bununla qane olmaq olmaz. Vaxtilə, yaxın keçmişdə Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğu bir
dövrdə Azərbaycanın ali məktəblərinin Sovetlər İttifaqının yüksək səviyyəli universitetləri ilə, ali məktəbləri ilə
əlaqəsi çox böyük səviyyədə idi. O dövrün, əlbəttə ki, biz hər tərəfini düzgün qiymətləndirməliyik. Moskva,
Leninqrad universitetlərinin və onların yüksək səviyyəli professorlarının, ali məktəb müəllimlərinin bilikləri,
şübhəsiz ki, Azərbaycanda kadr hazırlanması üçün çox böyük kömək etmişdir. Bunu heç vaxt inkar
etməməliyik. Ancaq təəssüf ki, o dövrdə biz ancaq bu çərçivə içərisində yaşamışıq. İndi isə bütün dünya bizim
qarşımızda açıqdır və bütün dünyanın bəşər elmindən, bəşəri ali təhsil təcrübəsindən biz gərək səmərəli istifadə
edək. Bu sahədə Naxçıvan Dövlət Universiteti, mənə belə gəlir ki, öz vəzifələrini çox dəqiq müəyyən etməlidir
və öz vəzifələrini həyata keçirməlidir.
Bu 25 illik yubiley haqqında da danışanda şübhəsiz ki, adətən, belə günlərdə nailiyyətlərdən danışılır. Ancaq
nailiyyətlər, şübhəsiz ki, heç vaxt bizim əlimizdən getməyəcək. Bu dövrdə həll olunmamış məsələlər,
universitetin həyatında buraxılmış səhvlər, nöqsanlar, çatışmazlıqlar da olubdur. Mənə, ümumiyyətlə, ali təhsil
işi çox yaxından məlum olduğuna görə bu barədə kəskin bir neçə söz deməyə mənəvi haqqım var. Mən
Azərbaycanda ali təhsilin inkişafı ilə vaxtilə yaxından məşğul olmuşam. Həm Sovetlər İttifaqının rəhbər
vəzifəsində olduğum dövrdə, Sovetlər İttifaqının Ali Təhsil Nazirliyinə rəhbərlik etdiyim dövrdə bu işlərlə
yaxından tanış olmuşam. Ona görə də mən bu sahədə keçmişdə Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan
Universitetində əldə olunmuş nailiyyətlərlə yanaşı, həmişə çatışmazlıqları, nöqsanları və mənfi halları da
görmüşəm və bunların aradan qaldırılması üçün çox çalışmışam. Bu gün nə qədər acınacaqlı olsa da deməliyik
ki, ali təhsil sahəsində Azərbaycanda, Azərbaycanın ali məktəblərində çox xoşagəlməyən hallar baş vermişdir,
mənfi cəhətlər var, nöqsanlar var və təəssüf ki, son illərdə də ali təhsil məktəblərinin, universitetlərin,
institutların kollektivləri belə mənfi halların mövcud olması ilə artıq uyğunlaşmışlar. Müəyyən səviyyədə belə
halları təbii hal kimi qəbul etmişlər və bunların aradan qaldırılması üçün mübarizəni zəiflətmişlər. Bəzən belə
mübarizə hətta olmamışdır. Əksinə, bəzi mənfi hallar kök salmış və müəyyən qədər, yenə də deyirəm, bəziləri
tərəfindən təbii, zəruri amillər kimi hökm sürmüşdür. İndi əgər biz Azərbaycanın milli azadlığına nail
olmuşuqsa, Azərbaycanda bir müstəqil dövlət qururuqsa, Azərbaycanda hüquqi dövlət yaradırıqsa,
Azərbaycanda demokratik cəmiyyət uğrunda mübarizə aparırıqsa, biz saflıqdan, paklıqdan, mənəvi təmizlikdən,
şübhəsiz ki, möhkəm yapışmalıyıq. Bu, ancaq bu yol ilə uğurlu gələcəyə aparar. Bizim ata-babalarımız, bizim
dini, mənəvi mənbəyimiz olan İslam dini və bizim əsrlər boyu nəsillərimizin istifadə etdiyi "Qurani-Kərim"
müsəlmanların və bu dinə itaət edən bütün adamların hamısını paklığa dəvət eləyib, təmizliyə dəvət eləyib,
mənəviyyata dəvət eləyib və bu tələblər bizim xalqın ən yüksək zirvələrindən olan ziyalılar tərəfindən,
mütəfəkkir insanlar tərəfindən, alimlər tərəfindən ən xüsusi bir şərt kimi elan olunub. Buna görə də mən
istəməzdim ki, bu gün, bu yubiley günü Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında son illərdə çox böyük kök
salmış mənfi hallardan danışıb, kiminsə qanını qaraldım, yaxud kiminsə xatirinə dəyim. Ancaq mən bir həqiqəti
sevən adam kimi bu gün, bu bayram günü bunu sizə deməyi özümə borc bilirəm. Olan-olub, keçən-keçib.
Ancaq gərək bilək ki, Azərbaycan xalqı öz milli azadlığı ilə yanaşı, gərək öz yüksək mənəviyyatına, yüksək
əxlaqına sadiqliyini də bundan sonra daha da əziz tutsun və daha da sübut etsin. Bu sahədə şübhəsiz ki, bizim ali
təhsilli ixtisasçıların, mütəxəssislərin, alimlərin, professorların, müəllimlərin rolu çox böyükdür.
Müəllim dövrü-qədimdən, hələ vaxtilə əhalinin əksəriyyəti savadsız olduğu bir dövrdən, lap cəmiyyətdə
kiçik bir yer tutduğu vaxtdan həmişə ən yüksək hörmətə malik olan adam, ən yüksək mənəviyyata malik olan
adam kimi xalq arasında, kütlə arasında, insanlar arasında qəbul olunmuş bir şəxsiyyətdir. Müəllim, ali və orta
məktəb müəllimidir, ali məktəb müəllimidir, - fərq etməz, bu, şöhrətli-şərəfli bir addır.
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Müəllim - dərs vermək, tərbiyə etmək sahəsində çalışan adam gərək hər dəqiqə bilsin ki, onun dərs verməyə,
təhsil verməyə, tərbiyə etməyə mənəvi hüququ var. Mənəvi hüququ olmayan adam gərək öz içində, özündə bu
işdən imtina etsin. Ona görə də mən, bir də deyirəm, gəlin, bu 25 illik bir tarixə yekun vurarkən, yeni bir
mərhələyə keçərkən bax, bu məqsədi heç vaxt unutmayaq. Nəinki unutmayaq, gərək Naxçıvan Dövlət
Universitetinin bütün fəaliyyətində yüksək elmi səviyyə, cürbəcür fənlərə gənclərin cəlb olunması ən əsas
vəzifələrdən biri olsun. Buna görə də indi Azərbaycan Respublikasında bu sahədə, ali təhsil sahəsində aparılan
bəzi tədbirlərə mən şəxsən böyük ümid bəsləyirəm. Ancaq çox arzu edərdim ki, bu ümidlərimiz puç olmasın,
görülən işlər nəticə versin. Biz Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün kadrları həm Naxçıvan Universitetində,
həm də Azərbaycanın bütün ali məktəblərində hazırlamaq imkanına malikik və bu sahədə öz fəaliyyətimizi
davam etdirəcəyik. Bildiyiniz kimi, bu yaxın vaxtlarda Türkiyə dövləti ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında
vaxtilə mart ayında bağlanmış işbirliyi protokolu əsasında 75 nəfər gənc bu il Türkiyənin universitetlərinə daxil
olublar və Türkiyədən gələn nümayəndələr burada Naxçıvan Xalq Təhsili Nazirliyi ilə birlikdə imtahanları qısa
bir müddətdə aparıb. O 75 nəfəri biz Türkiyəyə göndərdik. Artıq onlar Türkiyə universitetlərində oxumağa
başlayıblar. Bu, sevindirici haldır. Bizim protokolda 100 nəfər nəzərdə tutulub ki, 25 nəfəri də başqa sahəyə
gedəcəkdir.
Naxçıvan üçün bir də o protokol üzrə Türkiyə hər il Naxçıvandan Türkiyənin ali məktəblərinə 100 nəfər
məzun qəbul edib öz hesabına oxudub, bizə kadrlar hazırlamağı boynuna götürüb. Siz təsəvvür edin, vaxtilə biz
Azərbaycanda ildə 800-900 nəfər Sovetlər İttifaqının başqa şəhərlərində olan ali məktəblərə tələbə göndərirdik.
O cümlədən Moskva, Leninqrad, Kiyev, Sverdlovskdan başqa Pribaltikanın, hətta Orta Asiyanın ali
məktəblərinə göndərirdik. Və o məktəblərdə təhsil alan ali təhsilli mütəxəssislərin çoxu indi Azərbaycana, onun
həyatına çox böyük xeyir gətirən adamlardır. İndi Türkiyə hökuməti Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün öz
üzərinə götürübdür ki, öz hesabına ildə 100 nəfər oxudub bizə ali təhsilli kadr göndərəcəkdir.
İran İslam Respublikası ilə bizim bağladığımız müqavilə əsasında İran İslam Respublikasının ali
məktəblərinə və orta məktəblərinə, orta ixtisas məktəblərinə də Naxçıvan Muxtar Respublikasından oxumaq
üçün adamlar gedə bilərlər və eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Universitetində və başqa təhsil
ocaqlarında İrandan məzunlar gəlib təhsil ala bilərlər. Belə bir müqavilə də var, biz bundan da istifadə edəcəyik.
Ancaq eyni zamanda xatırlatmaq istəyirəm ki, əgər indi Azərbaycandan Moskva və Leninqrad
universitetlərinə bir nəfər tələbə göndərmək lazım olsa, böyük məbləğdə vəsait tələb edilər. İndi pulsuz başqa
bir dövlət bir dövlət üçün tələbə oxutmur. Vaxtilə bu imkandan biz istifadə etmişik. İndi isə bizim qardaş
ölkələrimiz Türkiyə və İran Respublikaları yenə də Azərbaycana, o cümlədən Naxçıvana heç bir vəsaitsiz
kadrların hazırlanmasına kömək etməyə hazırdırlar və bu işlər artıq başlanıbdır. Ona görə də, biz həm Naxçıvan
Universitetinin, həm də Azərbaycanın digər ali təhsil ocaqlarının bütün imkanlarından istifadə etməli, həm İran,
həm də Türkiyə Cümhuriyyətlərinin öz üzərlərinə götürdükləri öhdəliklərdən bizim üçün kadr hazırlamaqda
istifadə etməli, həm də dünyanın başqa ölkələrinə çıxmalıyıq. Mənə belə gəlir ki, bütün bu sahələrdə Naxçıvan
Dövlət Universiteti gərək şübhəsiz ki, öz aparıcı rolunu oynasın və bu işlərin təşkilatçısı olsun. Ali Məclis və
Nazirlər Kabineti isə bu sahədə öz səylərini göstərəcəklər. Ancaq bir hadisə məni narahat edir.
Burada qeyd olundu. Təəssüf ki, bu il qəbul olunan tələbələr bu gün burada iştirak etmirlər. Biz, düzdür, bu
məsələni o qədər də düzgün hesab etmədik. Ancaq başqa əlac yox idi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının
Universitetinə, sonra hətta Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı orta ixtisas məktəblərinə - Kənd Təsərrüfatı
Texnikumu, yaxud Tibb Texnikumu, yaxud Politexnik Texnikumuna məzunların qəbul olunması, hamısının
gedib imtahanlarını Bakıda verməsi tələb olunur. Mən bu işi düzgün hesab etmirəm. Mən arzu edərdim ki, bu,
yaxşı nəticə versin. Ancaq Naxçıvan Muxtar Respublikası ağır blokada şəraitində olduğu bir dövrdə, yeganə
nəqliyyat yolu hava yolu olduğu halda və bu da çox məhdud olduğu halda və burada 6 aydır ki, dəmir yolu
işləmədiyinə görə, demək olar ki, bütün sənaye müəssisələri dayanıb, insanlar işsizdir, məvacib almırlar.
Yaşayış çox ağırdır, elektrik enerjisi, görürsünüz, yoxdur, bir çətinliklə bura verilibdir, yanacaq yoxdur, ərzaq
malları çatışmır. Biz Türkiyədən, İrandan gələn mallar vasitəsilə, bir də ki Bakıdan İran ərazisi ilə uzun yolla
gətirilən ərzaq malları vasitəsilə Naxçıvanda əhalinin təminatını müəyyən qədər təşkil etməyə nail oluruq. Belə
bir vəziyyətdə bir neçə adamın ali məktəbə, yaxud da ki orta ixtisas məktəblərinə girmək üçün Bakıya getməsi
heç də düzgün hal deyil, məqsədəuyğun bir şey deyil. Mən şəxsən bunu düşünülməmiş bir tədbir kimi qəbul
edirəm, ancaq mən buna açıq etirazımı bildirmək istəmirdim. Çünki azadlıqdır. Qoy, kim nə cürə istəyir istifadə
etsin, hansısa imkanlardan istifadə etsin. Ancaq arzu edərdim ki, bu tədbir yaxşı nəticə versin. Görək Naxçıvan
üçün nə nəticə verəcəkdir? Mən bu məsələyə toxunaraq Azərbaycanın Ali Təhsil Nazirliyinə bildirmək
istəyirəm ki, belə dəyişiklikləri çox dərin düşünüb və lazımi səviyyədə aparmaq lazımdır.
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Ali məktəblərə qəbul sentyabr ayında olmalıdır. Bu gün noyabr ayının ortasıdır. Ali məktəblərə qəbul
gecikibdir. Bunları vaxtında hazırlamaq lazımdır. Əgər hazırlamamışlarsa, ola bilər ki, müəyyən bir mərhələdə
müəyyən bir dövrü keçirmək lazımdır. Bilirsiniz, mən keçmiş təcrübədən bilirəm ki, Azərbaycanda ali
məktəblərə ildə 100 min nəfərdən artıq məzun ərizə verir. Hər bir məzunun arxasında 4-5 nəfər ailə üzvləri
durur. Bu, təxminən 5-6 yüz min, 7-8 yüz min nəfər adamın həyatında müəyyən bir həyəcan dövrüdür. Belə bir
işin təşkilinə əvvəlki sistem, əgər yaramırdısa, şübhəsiz ki, orda çox nadinc hallar vardır. Mən onu dedim, əgər
başqa sistem düzəlirsə, bunu gərək vaxtında hazırlayıb, vaxtında da həyata keçirəydilər. İndi Azərbaycanın,
əlbəttə ki, yaxın şəhərlərindən Bakıya gəlmək olar. Ancaq onlar gəlməlidir. Çünki Bakıda əgər universitetə
girirlərsə, gəlib Bakıda imtahan verəcəklər. Amma Naxçıvan Universitetinə girən, yaxud Naxçıvan Tibb
Texnikumuna girən tələbə nə üçün getsin Bakıda imtahan versin və ordan da buraya qayıtsın? Yaxşı olmaz ki,
15-20 nəfər qəbul eləyən adam gəlsin bura. Nəinki 3-4 min nəfəri burdan Bakıya çəkib aparsınlar. Bilirsiniz, ola
bilər, bu gün mənim bu danışıqlarım bu təntənəli mərasimə müəyyən qədər başqa bir rəng verir, ancaq biz hər
şeyi açıq deməliyik. Mən bu gün bu məsələyə öz münasibətimi bildirirəm. Allah eləsin ki, bu tədbirlər yaxşı
nəticə versin. Yaxşı nəticə versə, narazılıqlar hamısı geridə qalacaq.
Ancaq mənim əsas sözlərim bu deyil, əsas sözlərim odur ki, Azərbaycanda, o cümlədən onun tərkib hissəsi
olan Naxçıvanda indi böyük ali təhsil potensialı var, ali təhsil məktəblərinin çox böyük professor-müəllim
dəstəsi var, ordusu var. Demək olar ki, bu potensialdan səmərəli istifadə etmək lazımdır. Biz çox xoşbəxtik ki,
Azərbaycan indi öz müstəqilliyini əldə etdiyi dövrdə Azərbaycanın minlərlə professoru var, bir neçə qat ondan
artıq elmlər namizədi adı olan müəllimləri, ali məktəb müəllimləri var. Bunların bir çoxu dünya səviyyəsində
olan alimlərdir, ali məktəb müəllimləridirlər. Bunların hamısından səmərəli istifadə olunması Azərbaycanın
müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsi üçün əsas şərtlərdən biridir. Mən bu gün arzu edirəm ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Dövlət Universitetinin professor-müəllim kollektivi bu baxımdan öz vəzifələrini daha da dəqiq
müəyyən etsinlər və yeni mərhələdə daha da fədakar çalışsınlar. Azərbaycanda ali təhsilli mütəxəssislərin
hazırlanması üçün öz əməklərini sərf etsinlər və Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi inkişaf etməsi üçün
yaxından iştirak etsinlər.
Bir daha Sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm, sizlərə və sizin simanızda bütün Naxçıvan Dövlət
Universitetinin kollektivinin hamısına cansağlığı, səadət və bütün işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm!
Naxçıvan şəhəri, 12 noyabr 1992-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.364-372.
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YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ MÜAVİNİ MURTUZ ƏLƏSGƏROVA QARŞI
HƏYATA KEÇİRİLMİŞ TERRORÇULUQ AKTI İLƏ
ƏLAQƏDAR OLARAQ MÜRACİƏTİ
(16 dekabr 1992-ci il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə,
Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə,
Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroruna
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri kimi partiya sədrinin müavini, məşhur hüquqşünas, professor, Bakı
Dövlət Universitetinin hüquqşünaslıq kafedrasının müdiri Murtuz Ələsgərova qarşı həyata keçirilmiş
terrorçuluq aktı ilə əlaqədar olaraq hədsiz hiddətimi və nifrətimi bildirirəm. 1992-ci il dekabr ayının 15-də
Bakıda öz evinin yanında Murtuz Ələsgərov vəhşicəsinə quldur hücumuna məruz qalmış, nəticədə çoxlu bıçaq
yaraları və ağır bədən xəsarəti almışdır.
Bu hərəkətləri mən demokratiyanın prinsiplərinə və beynəlxalq hüquq normalarına tam zidd olan terrorçu
metodlarla yeni yaranmış siyasi partiyanın - Yeni Azərbaycan Partiyasının təqibi kimi qiymətləndirirəm.
Qətiyyətlə tələb edirəm ki, partiyanın fəallarına qarşı aparılan hüquqazidd terrorçu aksiyalara son qoyulsun.
Partiyanın sədr müavini, professor Murtuz Ələsgərovun həyatına qəsd edən cinayətkarların aşkar edilməsi və
təcili cəzalandırılması, həmçinin açıq-aşkar terrorizmə və qan tökməyə çağıran şəxslərin cinayət məsuliyyətinə
cəlb olunması üçün yubanmadan təcili və qəti tədbirlər görülsün.
Heydər Əliyev
Naxçıvan şəhəri, 16 dekabr 1992-ci il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.514-515.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ
CƏNAB BİLL KLİNTONA TƏBRİK MƏKTUBU
(20 yanvar 1993-cü il)
Vaşinqton, Ağ Ev
Hörmətli cənab Prezident!
Sizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti seçilməyiniz münasibətilə təbrik edirəm. Bu gün Siz prezident
vəzifəsində işə başladığınız zaman Sizə müvəffəqiyyətlər və uğurlar diləyirəm.
Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, Siz milyonlarla insanların taleyi ilə bağlı dünyanın bir çox regionlarındakı
silahlı konfliktlərlə əlaqədar məsələlərin müvəffəqiyyətli həllində bütün imkanlarınızdan istifadə edəcəksiniz.
Bununla yanaşı, biz Sizin müstəqil Azərbaycan Respublikasına və onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasına xoş və xeyirxah münasibətlər bəsləyəcəyinizə ümid edirik.
Dərin hörmətlə,
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan şəhəri, 20 yanvar 1993-cü il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.755-756.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ
CƏNAB BİLL KLİNTONA MÜRACİƏTİ
(20 yanvar 1993-cü il)
Vaşinqton, Ağ Ev
Hörmətli cənab Prezident!
1992-ci ilin noyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Corc Buş Ermənistan Respublikasının
prezidenti L. Ter-Petrosyanın xahişinə cavab olaraq uzun müddət iqtisadi blokada şəraitində olması ilə əlaqədar
bu respublikaya humanitar yardım göstərilməsini qərara almışdır. 1992-ci il dekabr ayının 4-də Yerevana gələn
Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi humanitar yardımın praktiki olaraq həyata keçirilməsini elan
etmişdir.
Biz prezident Corc Buşun bu humanist addımını düzgün anlayırıq. Eyni zamanda Sizə çatdırmaq istəyirik ki,
Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası artıq səkkiz aydır ki, daha ağır iqtisadi blokada
şəraitindədir. Naxçıvan Muxtar Respublikasını Azərbaycanın əsas hissəsi ilə bağlayan, Ermənistanın
ərazisindən keçən bütün kommunikasiya xətləri pozulmuşdur. Buna görə də muxtar respublikanın
iqtisadiyyatının zəruri ehtiyatlarla təmin olunmasında, əhalinin ərzağa, elektrik enerjisinə, yanacağa olan
minimum tələbatının ödənilməsində son dərəcə böyük çətinliklər yaranıb.
Son beş ayda Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi əsasən Türkiyə Respublikası hökuməti tərəfindən
ayrılan kredit hesabına, Türkiyədən gələn ərzaq malları və İran İslam Respublikasından daxil olan bəzi ərzaq
malları və yanacaq hesabına yaşayır.
Naxçıvanı iqtisadi blokadadan çıxarmaq üçün Ermənistanın ərazisindən keçən Naxçıvan-Bakı dəmir
yolunun, elektrik və qaz xətlərinin işinin bərpası sahəsində edilən cəhdlərimiz heç bir müsbət nəticə
verməmişdir. Naxçıvanla Bakı arasındakı yeganə rabitə vasitəsi hava nəqliyyatıdır. Lakin bu nəqliyyat yalnız
adamların daşınmasını böyük çətinliklərlə təmin edə bilir.
Sərt qış şəraiti vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdir. Türkiyədən gələn ərzaq qurtarmaq üzrədir, vəziyyət son
dərəcə kritik xarakter almışdır.
Belə bir şəraitdə, bu gün Siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti vəzifəsini icra etməyə başladığınız
zaman, Sizdən Naxçıvan Muxtar Respublikasına humanitar yardım göstərilməsini xahiş edirəm.
Belə düşünürəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əbülfəz Elçibəy bu xahişi bəyənəcək. Onun özü
də Naxçıvanın sosial-iqtisadi problemlərini həll etmək üçün tədbirlər görür.
Ümidvaram ki, Sizin, cənab prezident, Ermənistan Respublikası ilə böyük sərhədi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasına bu çətin dövrdə göstərəcəyiniz kömək Amerika Birləşmiş Ştatlarının bizim bütün regiona
xeyirxah, diqqətli münasibətinin inandırıcı təzahürü olacaq və layiqli qiymətini alacaqdır.
Dərin hörmət və ümidlə,
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Naxçıvan şəhəri, 20 yanvar 1993-cü il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.756-757.
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NAXÇIVAN ŞƏHƏR ŞƏHİDLƏR XİYABANINDA
KEÇİRİLƏN MİTİNQDƏ ÇIXIŞI
(20 yanvar 1993-cü il)
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyevin 1993-cü il yanvar ayının 20-də
Naxçıvan şəhər Şəhidlər xiyabanında keçirilən mitinqdə çıxışı:
- Bu gün Azərbaycan xalqı 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsinin üçüncü ildönümünü qeyd edir. 1990-cı ilin 20
Yanvar günü Azərbaycan xalqının tarixinə ən dəhşətli faciə kimi yazılmışdır. Həmin gün xalqımıza qarşı hərbi
və siyasi təcavüz edilmişdir. Sovet ordusunun hissələri Bakı şəhərinə daxil olaraq dinc əhaliyə amansızcasına
divan tutmuşdur. Sovet rəhbərliyi öz məqsədini həyata keçirmək üçün dəhşətli qırğın törətmişdir. Həmin gecə
Azərbaycan xalqı yüzdən çox şəhid vermişdir. O günün, o gecənin, o tarixi hadisənin mənası vətəninin, xalqının
azadlığını müdafiə edərək həyatını qurban vermiş adamların dünyadan getməsi ilə tamamlanmır. Bu faciə bu
gün Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş siyasi, hərbi və mənəvi təcavüz idi. Bu, Azərbaycan xalqının
qüdrətini, iradəsini qırmağa yönəldilmiş əməliyyat idi.
Həmin gecə həyatını qurban vermiş azərbaycanlıların xatirəsi xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaqdır. 20
Yanvar faciəsi dünyanın hər yerində vətənpərvər, mütərəqqi fikirli adamlar tərəfindən, dövlətlər, siyasi
qurumlar tərəfindən böyük nifrətlə qarşılandı. Azərbaycan xalqı ayağa qalxdı, öz etirazını bildirdi və bir daha
sübut etdi ki, heç bir qüvvə, heç bir hərbi təcavüz onun iradəsini qıra bilməz.
Həmin faciədən üç il keçir, lakin onun vurduğu yara sağalmır. Biz o günü, o gecəni heç vaxt unutmayacağıq.
Özünü qurban vermiş adamların xatirəsi əbədi olaraq bizim qəlbimizdə yaşayacaqdır. O vaxt dünyanın hər
yerində bu cinayətə qarşı nifrət və etiraz səsləri yüksəldi. Moskvada yaşayan azərbaycanlılar dərhal
Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinin qarşısına toplaşdı. Kreml sarayının divarları önündə mitinq keçirildi.
Bütün azərbaycanlılar bir nəfər kimi bu hadisəyə öz münasibətlərini, təcavüzkarlara - Sovet İttifaqının
rəhbərlərinə və Azərbaycanda bu faciənin həyata keçirilməsinə imkan yaradanlara və onlarla birlikdə bu
cinayəti həyata keçirənlərə öz nifrətlərini və qəti etirazlarını bildirdilər. Mən də onların içərisində idim. Orada
çox çətin şəraitdə biz bu hadisəyə siyasi qiymət verilməsi, Azərbaycan xalqının suverenliyinin, namusunun,
şərəfinin qorunması üçün səsimizi qaldırdıq, sözümüzü dedik.
Bu hərbi təcavüz Sovet İttifaqının rəhbərliyi tərəfindən böyük hərbi qüvvələrdən istifadə olunması yolu ilə
həyata keçirilmişdir. Ancaq bir həqiqət də məlumdur ki, bu cinayət o dövrdə Azərbaycanda xalq hərəkatının
qarşısını almaq, onu sarsıtmaq üçün və öz qeyri-qanuni hakimiyyətini saxlamağa can atanlarla birlikdə
törədilmişdi. Bu cinayətin günahkarları həm Moskvadadır, həm də Bakıda. Çox təəssüf ki, 1990-cı ilin 20
Yanvar günü törədilmiş bu ağır cinayətə bu günədək dərin siyasi və hüquqi qiymət verilməmişdir. Bunu bütün
xalq gözləyir və güman edirəm ki, bunun vaxtı çoxdan gəlib çatmışdır.
Eyni zamanda bundan ciddi nəticələr çıxarmaq lazımdır. Əgər o günlər Azərbaycan xalqı bu təcavüzə qarşı
birləşdisə, hamı ayağa qalxdısa, hamı bu təcavüzə, cinayətə öz etirazını bildirdisə, bu birlik davam etməlidir. Və
daha da möhkəmlənməlidir. Çünki Azərbaycan xalqının həyatında əvvəllər də çox ağır dövrlər olmuşdur. Hələ
indiyədək biz öz torpaqlarımızı azad edə bilməmişik. Azərbaycan müharibə şəraitindədir. Bütün bunların
nəticəsində xalqın iqtisadi və sosial vəziyyəti həddindən artıq ağırlaşıb. Bunları həll etmək üçün, Azərbaycanın
müstəqilliyini, suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və toxunulmazlığını təmin etmək üçün xalqımız birləşməlidir.
1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsindən sonra Azərbaycan xalqı daim şəhidlər verir. Bu gün biz Naxçıvanda
Şəhidlər xiyabanındayıq. Burada Naxçıvanın qəhrəman, cəsarətli oğulları uyuyur. Biz onların qəhrəmanlığı
qarşısında baş əyirik. Bu xiyabanda və Naxçıvanın başqa yerlərində əbədiyyətə qovuşmuş mərd oğullarımız
Naxçıvan MR-in sərhədlərini, ərazisini erməni təcavüzkarlarından müdafiə edərək həyatlarını qurban vermişlər.
Onların xatirəsi bizim üçün həmişə əziz olacaqdır. Biz bu gün də, sabah da çalışmalıyıq ki, bütün işlərimizi
onların qəhrəmanlığı, onların cəsarəti, onların mənəviyyatı səviyyəsində quraq və Naxçıvanı bu ağır
vəziyyətdən çıxaraq. İndi bizim ən böyük nailiyyətimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan müstəqil dövlət
olmuşdur. Ancaq bu müstəqilliyi möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək lazımdır. Bu, Azərbaycanın şərəfli
borcudur.
Bu işdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının da öz yeri var, onun üzərinə düşən vəzifələr var. Naxçıvan Muxtar
Respublikası Azərbaycanın tərkib hissəsi olmaqla coğrafi cəhətdən Azərbaycandan ayrı düşmüşdür. Bütün
ətrafımız Ermənistan ərazisidir. Sərhəd rayonlarımıza vaxtaşırı təcavüzlər olur. Bizim əsas vəzifəmiz burada
sabitliyi, sərhədlərimizdə təhlükəsizliyi təmin etməkdir, torpağımızın qorunmasıdır. Naxçıvan əhalisinin normal
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yaşaması üçün şərait yaratmalıyıq. Bütün bunlar Azərbaycanın müstəqilliyini təmin etmək üçün çox mühüm
şərtlərdir.
Naxçıvan blokada şəraitində yaşayır. Səkkiz aydan artıqdır ki, bu blokada davam edir. Azərbaycanın əsas
hissəsi ilə bizim bütün əlaqələrimiz kəsilib. Dəmir yolu işləmir. Azərbaycandan elektrik enerjisi, qaz gəlmir.
Belə bir şəraitdə əhalinin yaşayışını təmin etmək, bu çətinliklərdən çıxmaq və eyni zamanda torpağımızı erməni
təcavüzündən qorumaq bizim hər birimizin şərəfli vəzifəsidir. Biz bu gün naxçıvanlılara öz minnətdarlığımızı
bildiririk. Ona görə ki, bu ağır şəraitdə onlar bütün çətinliklərə dözərək mətanət nümunəsi göstərir, torpağımızı
qoruyur və burada sabitliyi təmin edirlər. Lakin bunlar, şübhəsiz ki, bizi qane edə bilməz. Çətinliklərimiz də
çoxdur. Bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün muxtar respublikanın Ali Məclisi, Nazirlər Kabineti tədbirlər
həyata keçirirlər ki, bütün qüvvələri birləşdirməklə bunun öhdəsindən gələ bilək. Lakin bunların hamısı tələb
edir ki, hər kəs öz imkanlarından istifadə edərək bu çətin şəraitdə muxtar respublikanın problemlərinin həllinə
çalışsın.
Dünən Bakıda, Azadlıq meydanında keçirilən mitinqdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Əbülfəz
Elçibəy xalqı, milləti birliyə, həmrəyliyə çağırdı. Biz bu çağırışa bir nəfər kimi səs veririk, xalqımızın birliyi
üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
"Şərq qapısı" qəzeti, 23 yanvar 1993-cü il
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"NƏ HƏDƏLƏRDƏN, NƏ RƏZİL NİYYƏTLƏRDƏN QORXURAM"
"NEZAVİSİMAYA QAZETA" MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
(27 yanvar 1993-cü il)
- Heydər bəy, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması və Sizin bu partiyaya rəhbər seçilməyiniz nəinki
respublikanın kütləvi məlumat vasitələrində, habelə xaricdə böyük maraq oyadıb: müşahidəçilərin əksəriyyəti
Sizin partiyanızda AXC-yə qarşı ciddi müxalifət görür. Bununla əlaqədar YAP-ın məqsədi və rolu haqqında nə
deyə bilərsiniz?
- YAP parlament tipli partiyadır. Və qəbul etdiyi proqrama uyğun olaraq Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini möhkəmlətməyi, sivilizasiyalı, demokratik və bütün vətəndaşların milli, dini və dil
mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bərabərhüquqlu dövlət qurmağı öz qarşısına məqsəd qoyur. Lakin
Azərbaycanın qarşısında duran ən mühüm və təxirəsalınmaz problemlərin həlli, yəni birinci növbədə,
respublikanın artıq geniş miqyaslı xarakter almış müharibədən çıxması, Qarabağ probleminin həlli və çox ağır
sosial-iqtisadi böhranın aradan götürülməsi ön plana çıxır.
Konstruktivlik, səriştəlilik, professionallıq və qanunçuluq partiyanın əsas prinsipləridir. Partiyanın Siyasi
Şurasına Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin və etnik qrupların nümayəndələri - rus, yəhudi, talış, ləzgi,
kürd, avar və başqaları daxil olmuşdur. Partiyanın roluna gəldikdə isə onun əzəldən müxalifət partiyası kimi
yaradılması haqqında fikir yanlışdır, partiyanın əhəmiyyətinin həddindən artıq dar dərk edilməsidir. Partiya öz
xalqının və dövlətinin rifahı naminə qarşısına daha böyük miqyaslı məqsəd və vəzifələr qoyur.
- Heydər bəy, Siz Azərbaycandakı indiki siyasi vəziyyəti necə təhlil və xarakterizə edirsiniz?
- Müsahibədə Azərbaycanın siyasi həyatında baş verən proseslərin dərin təhlilini əhatə etmək mümkün
deyil. Lakin mən çalışaram ki, əsas tendensiyaları qısa da olsa şərh edim.
Artıq 5 ildir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə gedir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsini itirib,
Ermənistanla həmsərhəd olan bir çox kəndlər və şəhərlər dağıdılıb, minlərlə həmvətənlərimiz həlak olub, şikəst
edilib, işgəncələrə məruz qalıblar. 100 minlərlə insan ağır güzəran keçirir. Ölkə həddən artıq maddi və mənəvi
zərər çəkib. Ən dəhşətlisi də budur ki, bu faciənin sonu görünmür. Bir il bundan əvvəlki kimi, bu gün də
Azərbaycan rəhbərliyinin Qarabağ problemi haqqında konkret və dəqiq konsepsiyası və lazımi hərbi-siyasi
strategiyası yoxdur. Belə təsəvvür yaranır ki, Qarabağ zonasında və başqa sərhəd rayonlarında hərbi
əməliyyatlar başlı-başına buraxılıb. Onu da deyim ki, Qarabağ probleminin siyasi həllinin bütün imkanları tam
tükənməyib. Onlardan təcili istifadə edib üzücü və qanlı müharibəyə son qoyulmalıdır.
Ölkənin siyasi həyatında isə bütün dövlət strukturlarında faktiki iqtidarda olan AXC-nin monopoliyası hökm
sürür. Halbuki xalq ona bu səlahiyyəti həvalə etməyib. Bütün vəzifələr yeganə prinsip AXC-yə mənsubiyyət
əsasında bölüşdürülür. Özü də nə səriştəyə, nə də professionallığa, hətta adi savada belə heç bir əhəmiyyət
verilmir. Bu nəinki səhv, eyni zamanda xalqımızın gələcəyi üçün böyük təhlükəyə aparan yoldur.
Mən bizim indiki siyasətçilərin çoxlarının savadsızlığına təəccüb qalıram. Bəzən onların danışıq tərzi və
fikirləri cəfəng səslənir. Hərf tanımayanlar əlifba öyrədirlər. Siyasətçilər arasında attestasiya keçirilmir. Sizi
inandırım ki, özlərini siyasətçi adlandıran hakimiyyətə yiyələnmişlərin çoxu bu attestasiyadan keçməzdilər. Ən
xoşagəlməzi budur ki, öz fəaliyyətlərində antidemokratik, bəzən isə terror üsulundan istifadə edənlər özlərini
demokrat adlandırırlar. Bu isə demokratiya ideyasının özünü dəyərsizləşdirir və buna görə də xalq arasında
"demokrat" sözünün təhqiramiz səslənməsi təəccüb doğurmur.
- Sizin rəqibləriniz irad tuturlar ki, keçmiş kommunist partiyasının rəhbəri kimi siz demokrat ola
bilməzsiniz.
- Bu geri qalmış təfəkkürün əlamətidir. Məgər sosialist partiyasının lideri olduğuna görə Fransanın
Prezidenti Mitteranın demokratlığına şübhə etmək olarmı? Öz dövlətlərində demokrat prinsipləri həyata keçirən
Yeltsin, Kravçuk, Nazarbayev və Brazauskas haqqında da eyni sözləri demək olar. Ümumiyyətlə, cəmiyyəti bu
prinsiplə bölmək, yaxşı nəticəyə gətirməyəcək. Tarixin dərslərini, cəmiyyətin qırmızı və ağlara bölünməsinin
nəyə gətirdiyini unutmaq olmaz. Keçmişə irad insanların bölgüsündə əsas tutulmağa layiq olan meyar deyil.
Demokratiyaya gəldikdə isə mən öz müxaliflərimə tez-tez tarixə və fəlsəfəyə müraciət etməyi, demokratiyanın
mənasını və incəliklərini dərk etməyi məsləhət görərdim. Demokratiyanın bir əlaməti - xalqın hakimiyyəti ilə
məhdudlaşmaq demək deyil. O, 20-ci əsr ərzində öz təşəkkülünü tapmış, sınaqdan keçmişdir. Demokratiya
dövlət prinsipləri və etika qaydaları kompleksindən ibarətdir. Bu təcrübəyə məhəl qoymamaq olmaz. Onu da
deyim ki, yüksək mənəviyyat, siyasi mədəniyyət və məsuliyyət olmayan yerdə əsl demokratiya qeyrimümkündür.
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- İndi Milli Məclisdə müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının qəbulu haqqında müzakirələr gedir. Sizin
fikrinizcə, indiki parlamentin yeni Konstitusiya qəbul etməyə səlahiyyəti varmı?
- Müstəqil Azərbaycanın yeni Konstitusiyasının qəbul olunması dövlət hakimiyyətinin demokratik
institutlarının formalaşmasında çox mühüm hadisədir. Yeni Konstitusiya qəbul olunmamış hüquqi dövlətin
bünövrəsi qoyula bilməz. İndi qüvvədə olan Konstitusiya keçmiş ittifaqın konstitusiyasının əksi olaraq və son
zaman qəbul olunmuş əlavə dəyişikliklərə baxmayaraq müstəqil ölkənin qarşısında duran müasir tələblərə cavab
vermir. Lakin yeni Konstitusiyasının qəbul olunması fövqəladə mühüm aktdır. Bunu qəbul etməyə Milli
Məclisin ixtiyarı yoxdur. Onun hətta indi qüvvədə olan Konstitusiyaya hər hansı dəyişiklik və əlavə etməyə
səlahiyyəti yoxdur. Milli Məclisin Azərbaycanın ən ali orqanı kimi fəaliyyət göstərməsi demokratik prinsiplərin
kobudcasına pozulması deməkdir. 350 deputat olduğu halda, 50 deputatdan ibarət Milli Məclis əslində bütün
qalan deputatları öz hüquqlarından məhrum edir. O, antikonstitusion orqandır və Azərbaycan seçicilərinin cəmi
yeddidə birini təmsil edir. Buna görə mən Ali Sovetin çağırılmasını, deputatlara öz vəzifələrini yerinə yetirməyə
imkan yaradılmasını, Ali Sovetin, o cümlədən Milli Məclisin buraxılması məsələsinə baxılmasını və yeni
növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsini zəruri hesab edirəm. Bu təkcə mənim yox, Naxçıvan MR
Ali Məclisinin fikridir. Ali Məclis 25 oktyabrda belə qərar qəbul edib və qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında
Azərbaycan Ali Sovetinə və Prezidentinə müraciət edib. Yalnız Ali Sovet kimi ölkənin bütün əhalisini təmsil
edən qanunverici orqanın yeni konstitusiya layihəsinə baxmağa və ümumxalq müzakirəsindən sonra qəbul
etməyə səlahiyyəti var. Bu gün isə respublika faktiki olaraq Ali qanunverici orqandan məhrum edilir.
- Bu ilin oktyabrında Naxçıvanda baş vermiş ciddi siyasi böhran hamının yadındadır. Siz bu hadisəni necə
şərh edərsiniz?
- Həqiqətən, bu il oktyabrın 24-də Naxçıvanda demokratiyaya və Konstitusiyaya tam zidd hadisələr baş
vermişdir.
Naxçıvan ölkənin qanunları çərçivəsində öz Konstitusiyasına və hüquqlarına malik olan muxtar respublika
kimi Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Bunun tam aydın olmasına baxmayaraq, AXC-nin Naxçıvan şöbəsinin
rəhbərliyi öz qeyri-qanuni silahlı dəstələrinin gücü ilə oktyabrın 24-də Naxçıvan DİN-in və Dövlət Televiziya
və Radio Verilişləri Komitəsinin binalarını zəbt etmişdilər. Onlar şənbə günündən və işdə növbətçidən başqa
digər əməkdaşların olmamasından istifadə etmişdilər. Naxçıvanın Xalq Cəbhəsi yeganə məqsəd güdürdü dövlət çevrilişi etmək və hakimiyyəti ələ keçirmək. Vəziyyət çox gərgin idi. Naxçıvan hakimiyyətinin Xalq
Cəbhəsinin qeyri-hüquqi hərəkətlərinə son qoymaq haqqında dəfələrlə xəbərdarlığı müsbət nəticəyə gətirmədi.
Prezident Ə. Elçibəylə mənim telefon danışıqlarım da təsiredici nəticə vermədi. Bunlar təbii olaraq xalqın
etirazına səbəb oldu.
Naxçıvan Ali Məclisinin binasının müdafiəsinə meydana 30 mindən çox əhali toplanmışdı. Onlar Xalq
Cəbhəsinin qeyri-qanuni hərəkətlərini müsbət qarşılamadılar. Elə şərait yaranmışdı ki, qan tökülə, vətəndaş
müharibəsi başlana bilərdi. Biz öz tərəfimizdən hadisələrin bu cür cərəyan etməməsi üçün lazımi tədbirlər
gördük. Bir neçə saatdan sonra Xalq Cəbhəsinin silahlı dəstələri xalqın təzyiqi altında DİN və Dövlət Televiziya
və Radio Verilişləri Komitəsinin binalarını tərk etməyə məcbur oldular. Bu hadisələr Naxçıvanda vəziyyəti
gərginləşdirdi. Xalq Cəbhəsi onsuz da son zamanlar aşağı olan nüfuzunu tamamilə itirdi.
İndi əhali arasında Xalq Cəbhəsinə qarşı hədsiz mənfi münasibət yaranır. Biz bu hadisəni Naxçıvan Ali
Məclisində müzakirə etdik. Deputatlar onu dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirdilər. Bizim qərarımız
mətbuatda dərc olunub. Respublikanın Prezidentinə, Ali Sovetinə və Nazirlər Kabinetinə göndərilib. Amma bir
aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq Azərbaycan rəhbərliyi indiyədək öz münasibətini bildirməyib.
Azərbaycan Konstitusiyasına və qanununa hökmən əməl etməyinə and içməyinə baxmayaraq Ali rəhbərliyin
nəinki Naxçıvan Ali Məclisinin qərarına və hətta qanuni seçilmiş hakimiyyəti antikonstitusion silahlı yolla
devirmək cəhdinə biganəliyi haqlı təəccüb doğurur.
- Heydər bəy, AXC-nin Bakıda keçirilmiş növbədənkənar ikinci qurultayının qətnaməsində Naxçıvan
rəhbərliyinin separatizminin qarşısını alması haqqında və Naxçıvan MR-in Konstitusiyasının Əsas Qanununa
uyğunlaşdırdması haqqında ölkə rəhbərliyi qarşısında tələb qoyulub. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
- Təəssüf ki, yanlış ehtimallar əsasında tamamilə düşünülməmiş qərar qəbul olunub. Birincisi, Naxçıvan
rəhbərliyinin və hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətində heç bir separatizm yoxdur. Bundan başqa bizim
fəaliyyətimizdə separatizm olduğunu sübut edən konkret dəlillər gətirməsini rəqiblərimdən tələb edirəm.
Birtərəfli ittiham şəraitində siyasi damğa vurmaq köhnə və xoşagəlməz fənddir.
Mən öz siyasi rəqiblərimi televiziya ilə bütün xalq qarşısında açıq və mərdanə dialoqa çağırıram. Onda kimin
kim olduğunu xalq özü görər.
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İkincisi, Azərbaycanın və Naxçıvan MR-in Konstitusiyaları arasında heç bir ziddiyyət yoxdur və Naxçıvan
Ali Məclisi bütün bu suallara tam məsuliyyətlə cavab verməyə hazırdır. Mənə belə gəlir ki, qətnamədəki bu
müddəaların müəllifləri subyektiv fikirlərinə əsaslanaraq, ədalətdən və demokratiyadan uzaq öz şəxsi
məsələlərini görürlər. Həmin qurultayda Naxçıvan MR-də xalq tərəfindən qanuni seçilmiş hakimiyyətə qarşı
vandalizmə, terrora, onun zorla devrilməsinə çağırışlar da səslənmişdir. İyirmi dörd oktyabrda baş tutmayan
qiyamdan başlayaraq qurultayda davam edən terrora çağırışlar bir ssenarinin davamıdır.
Olduqca xoşagəlməz bütün bu faktlar AXC-nin demokratik hüquqi dövlət qurmaq niyyətinin səmimiyyətinə,
yumşaq desək şübhə yaradır və belə bir siyasi istiqamət xalqımızı uçuruma gətirə bilər.
- Naxçıvan Ali Məclisinin bu yaxınlarda qəbul etdiyi qərarına görə şəxsən Sizə qarşı terrorçuluq və
həyatınıza sui-qəsd cəhdləri olmuşdur.
- Bəli, bu haqda MR Ali Məclisinin qərarı var. Bu aksiyalara görə bütün məsuliyyət Naxçıvan Xalq
Cəbhəsinin və Azərbaycan rəhbərliyinin üzərinə qoyulub.
- Heydər bəy, bir insan kimi həyatınız üçün yaranmış təhlükədən qorxmursunuzmu ?
- Xeyr, Sizə bunu tam səmimiyyətlə deyirəm. Mən nə hədələrdən, nə də rəzil niyyətlərdən qorxmuram.
Mən çoxdan siyasətçiyəm. Siyasi həyatda belə hallar da olur. Ümidvaram ki, bu niyyət sahibləri haqq yoluna
qayıdacaqlar. Tarixin bizə demokratik və əsl hüquqi bir cəmiyyət qurmağa imkan verdiyi bir dövrdə siyasi
mübarizənin yalnız mədəni üsullarından istifadə edilməlidir. Ağlın və zehnin gücü, professionallıq və nəhayət,
müdriklik siyasi mübarizənin əsas vasitələri olmalıdır.
- Prezident Ə. Elçibəy açıq çıxışlarında İranın daxili və xarici siyasətini tənqid etmişdir. Eyni zamanda
Naxçıvan rəhbərliyi İranla fəal əməkdaşlıq edir. Bakının və Naxçıvanın xarici siyasətə müxtəlif mövqelərdən
yanaşmasından nə danışmaq olar?
- Mən bu sualın məzmunu ilə tam razı deyiləm. Naxçıvanın heç bir müstəqil xarici siyasəti ola bilməz. Bu,
Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasət haqqında öz mövqeyini və ona münasibətini bildirmək hüququna malikdir.
Bizim fikrimizcə, Azərbaycan özünə geopolitik vəziyyətini nəzərə alaraq dərin düşünülmüş və ehtiyatlı siyasət
yeritməlidir. Azərbaycan qonşu ölkələrlə yalnız xoş münasibət yaratmağa çalışmalıdır. Bu hər bir dövlətin xarici
siyasətinin əsas qanunudur.
Naxçıvana gəldikdə isə, biz 6 aydır ki, blokadadayıq. Dəmiryol əlaqələri, enerji, yanacaq və respublikanın
başqa həyat təminatı ehtiyacının Azərbaycandan göndərilməsi kəsilmişdir. Belə ağır şəraitdə biz böhran
vəziyyətindən həmsərhəd İran və Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələr hesabına çıxırıq. İrandan bu yaxınlarda enerji və
başqa yanacaq ehtiyatlarının təchizi başlanıb.
Artıq 4 aydır ki, Naxçıvan ərzağa öz minimal tələbatını demək olar ki, Türkiyənin muxtar respublikaya
ayırdığı kredit, ondan aldığı mallar hesabına ödəyir.
Zənnimcə, bizim bu əlaqələrimiz Azərbaycanın xarici siyasətinə zərrə qədər də zidd deyil. İran və Türkiyə
ilə səmimi qonşuluq münasibəti Azərbaycana yalnız xeyir gətirə bilər.
"Şərq qapısı" qəzeti, 27 yanvar 1993-cü il
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CULFA RAYON TƏŞKİLATININ TƏSİS KONFRANSINDA ÇIXIŞI
(7 fevral 1993-cü il)
YAP Culfa rayon təşkilatının 1993-cü il fevralın 7-də keçirilmiş təsis konfransında Heydər Əliyevin çıxışı:
İndi bütün Azərbaycan xalqı üçün ən böyük tarixi hadisə Azərbaycanın, nəhayət, uzun əsrlərdən sonra
müstəqilliyini əldə etməsi, müstəqil dövlət kimi fəaliyyət göstərməsidir. Müstəqil Azərbaycan dövləti öz
prinsiplərini elan edib. Bu prinsiplər demokratiyanın, qanunun aliliyi üzərində qurulub, bütün siyasi
fəaliyyətlərin Konstitusiya çərçivəsində aparılmasını nəzərdə tutur. Belə bir şəraitdə Azərbaycanda yeni siyasi
partiyaların yaranması təbii bir haldır. İndi Azərbaycanda 25-ə qədər yeni partiya yaranıb. Şübhəsiz ki, fikir
azadlığı, siyasi plüralizm belə partiyaların yaranmasına imkan verir. Adamlar öz siyasi dünya baxışlarına görə,
siyasi əqidələrinə görə istədikləri partiyaya daxil olurlar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması tarixi o qədər də böyük deyil. Bakıda və Azərbaycanın başqa
şəhər və rayonlarında olan ziyalılar, vətənpərvərlər bir neçə ay bundan əvvəl təklif irəli sürmüşdülər. Onu da
qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif vaxtlarda Naxçıvana gələn nümayəndə heyətləri ilə, ayrı-ayrı şəxslərlə
görüşmüş, söhbət etmişik. Bütün bunların hamısının ümumi meyarı da ondan ibarət olub ki, indi Azərbaycanda
siyasi plüralizm şəraitində belə bir partiyanın yaradılmasına ehtiyac duyulur... Mən bir çox müraciətləri təhlil
etdikdən sonra, adamlarda çox böyük ehtiyacı hiss etdikdən sonra və belə bir partiyanın yaranmasında mənim
köməyimə ehtiyac hiss olunandan sonra, xüsusən 91 nəfərdən ibarət böyük bir ziyalı qrupunun mətbuatda açıq
çıxış edərək belə bir partiyanın yaradılması zərurəti barədə fikir söyləyib müraciət etdikdən sonra mən onların
müraciətinə cavab verdim, belə bir partiyanın yaradılmasının lüzumlu olduğunu bildirdim və göstərdim ki, əgər
bu partiya yaradılarsa, mən də onun fəaliyyətində iştirak edərəm.
Nəhayət, 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda partiyanın təsis konfransı keçirildi. Təsis konfransında
Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarından nümayəndələr iştirak edirdi. Konfrans iştirakçılarının arzusuna və
tələblərinə görə mən bu partiyanın sədri olmağa razılıq verdim.
Hər hansı bir partiyanın Proqramı və Nizamnaməsi əsas şərtlərdən biridir. İndiyədək yaranmış partiyaların
bəzilərinin Proqram və Nizamnamələri ilə tanış olmuşam. Onlar haqqında öz şəxsi fikrim var. Yeni Azərbaycan
Partiyasının elan olunmuş Proqramı və Nizamnaməsi bu partiyanın tam demokratik bir partiya olacağını, geniş
demokratik prinsiplərə riayət edəcək bir partiyanın olmasını göstərir. Bizim partiya öz Vətənini, xalqını,
torpağını sevən bütün vətəndaşlar üçün açıqdır və arzu edənlər bu partiyanın üzvü ola bilərlər. Partiyanın
Proqramı və Nizamnaməsi respublikada çıxan bir neçə qəzetdə, o cümlədən "Şərq qapısı"nda dərc olunub. Bu
da hər bir adama imkan verir ki, YAP-ın Proqramı və Nizamnaməsi ilə tanış olsun. Hazırda partiyanın Proqramı
və Nizamnaməsi Bakıda ayrıca kitabça şəklində hazırlanıb və böyük tirajla çap ediləcək.
Bütün bunlarla yanaşı, bu gün burda Proqram da, Nizamnamə də oxundu və çıxışlardan aydın oldu ki,
konfransda iştirak edən nümayəndələr onlarla yaxından tanış olub, qəbul ediblər.
İndi biz Azərbaycan Respublikasının həyatında ən mühüm bir mərhələni yaşayırıq. Tariximiz böyükdür.
Min illərlə hesablanan tariximizin çox ağır dövrləri olub. Lakin Azərbaycan Respublikasının son illərdə başına
gələn bəlalardan ağır bir dövrü olmayıb. Beş ildir ki, torpaqlarımızda müharibə gedir, qurbanlar verilir. Rəsmi
məlumatlara görə, torpaqlarımızın bir hissəsi əldən gedib. İtkilərimiz çoxdur. Ancaq bununla yanaşı, ən böyük
nailiyyətimiz də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ilk dəfə öz müstəqilliyini əldə edib, müstəqil dövlət kimi
fəaliyyət göstərir və bütün dünyada tanınıb. Məhz buna görə də YAP-ın Proqramında və Nizamnaməsində əsas
məqsəd Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini saxlamaq və möhkəmləndirmək,
inkişaf etdirməkdir. Müstəqilliyi əldə etmək asan məsələ deyil. Lakin o da məlumdur ki, Azərbaycan
Respublikasının müstəqilliyinin əldə olunması dünyada, o cümlədən keçmiş Sovet imperiyasında son 10-15 il
ərzində gedən, obyektiv ictimai-siyasi proseslərin nəticəsidir. Bu proseslərin nəticəsində Sovetlər birliyi dağılıb
və bu birliyin daxilində olan 15 müttəfiq respublika müstəqillik əldə edib.
İndi bu müstəqilliyi saxlamaq, onu inkişaf etdirmək, yeni yaranmış və hələ tamamilə möhkəmlənməmiş
dövləti tam müstəqil etmək həm siyasi nöqteyi-nəzərdən, həm iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, həm də onu qoruyub
saxlamaq nöqteyi-nəzərindən çox ağır və çətin işdir. Bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, xalqın yaşayışını
yaxşılaşdırmaq, onun xoş güzəranını təmin etmək müstəqilliyin əsas məqsədi olmalıdır. Bu, çox çətin məsələdir.
Çətinlik ondan ibarətdir ki, son 5-6 ildə gedən proseslər keçmiş Sovetlər İttifaqında iqtisadiyyatı tamamilə
dağıtmış, hər yeri sosial-iqtisadi böhran bürümüşdür. Bu da adamların yaşayışını günü-gündən pisləşdirir. Bu,
tək Azərbaycan üçün deyil, bütün başqa respublikalar üçün də xarakterikdir. Lakin Azərbaycanın müstəqillik
əldə etdiyi dövr çox ağırdır. Respublikamız erməni təcavüzünə məruz qalmışdır. Belə bir vaxtda torpaqlarımızı
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təcavüzdən qorumaq, digər tərəfdən böhran içərisində olan cəmiyyəti idarə etmək və saxlamaq başlıca
vəzifələrdən biridir. Şübhəsiz ki, bunlar hamısı çox çətindir. Müstəqil Azərbaycanın üzərinə düşən vəzifələr çox
ağırdır. Bunlar da bizim qarşımızda bütün imkanlardan istifadə edərək Azərbaycanın müstəqilliyini
möhkəmləndirmək və eyni zamanda onu müharibə şəraitindən çıxartmaq vəzifələrini qoyur.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Proqramında onun məqsədləri çox aydın göstərilib. Əsas məqsədlər
Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək və bunun üçün respublikanın iqtisadi potensialını inkişaf
etdirməkdir. Proqramda deyildiyi kimi, Azərbaycan böyük təbii sərvətlərə, iqtisadi və intellektual potensiala
malik bir dövlətdir. Bu potensialdan səmərəli istifadə edib dövlətin qüdrətini artırmaq, insanların güzəranını
yaxşılaşdırmaq üçün onu hərəkətə gətirmək lazımdır.
Bununla yanaşı, ən başlıca məqsədlərdən biri Azərbaycanı müharibə şəraitindən çıxarmaqdır. Azərbaycan
torpağının 13 faizi erməni qəsbkarlarının tapdağı altındadır. Müharibə beş ildir ki, davam edir. Son bir ilin
içərisində daha da şiddətlənib. Çoxlu qurbanlar veririk. Lakin bu günədək müharibədən çıxmaq üçün respublika
rəhbərliyinin konsepsiyası yoxdur. Müharibəni qurtarmaq proqramı yoxdur. Əgər olsaydı, hər halda bu
müharibə gündən-günə ya soyuyardı, ya sona çatardı, ya da ki bir çox siyasi xadimlərin elan etdikləri kimi
qələbə ilə başa çatardı. Lakin müharibə özbaşına gedir, lazımi dərəcədə idarə olunmur. Ayrı-ayrı siyasi və çox
yüksək pafoslu çıxışlarla bunu həll etmək mümkün deyil. Ermənistan bu müharibəyə əvvəldən hərtərəfli
hazırlaşmışdı. Biz isə gözləmə mövqeyi tutaraq hər işdə olduğu kimi bu işdə də yubanmışıq. Ermənistan həmişə
hücum mövqeyində olduğu halda, biz həmişə müdafiə mövqeyi tutmuşuq, addım-addım geri çəkilmişik. Bütün
bunların ağır nəticəsini biz indi görürük. Azərbaycan öz müstəqilliyini möhkəmləndirməklə yanaşı,
müharibədən də çıxmalı, necə olursa-olsun torpaqlarımız geri qaytarılmalıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının
əsas məqsədlərindən biri də ondan ibarətdir ki, müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan dövlətinə bu sahədə öz
köməkliyini göstərsin.
Yeni Azərbaycan Partiyası geniş demokratik partiyadır. Bu demokratiklik ondan ibarətdir ki,
milliyyətindən, irqindən, dilindən, dinindən, keçmişindən asılı olmayaraq hər bir adam bu partiyanın üzvü ola
bilər. Çünki həqiqi demokratiya bundan ibarətdir. Bir sözlə, YAP-ın Nizamnaməsində onun üzvü olmaq üçün
heç bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas prinsiplərindən biri də budur ki,
əgər əqidə etibarilə ziddiyyət yoxdursa, o bütün siyasi partiyalarla, bütün siyasi qurumlarla əməkdaşlıq etməyə
hazırdır. Müxalifət naminə müxalifət ola bilməz.
Bununla əlaqədar mən bir şeyi də sizə xatırlatmaq istəyirəm. Orda-burda şayiə yayırlar ki, Heydər Əliyevlə
Əbülfəz Elçibəy arasında qarşıdurma var. Bu, tamamilə yalandır. Bu şayiəni yayan adamlar araya nifaq salıb
qarşıdurma yaratmaq istəyirlər. Qoy onlar bilsinlər ki, heç kəs Naxçıvan-Azərbaycan qarşıdurması yarada
bilməyəcək. Yeni Azərbaycan Partiyası çalışacaq ki, Azərbaycanda olan bütün sağlam qüvvələrin birləşməsinə
öz payını versin.
Azərbaycanın düşdüyü böhran vəziyyəti Naxçıvanda özünü tam dərinliyi ilə göstərir. Ona görə ki,
Naxçıvan 9 aydır blokadadır. Dəmir yolu işləmir. Naxçıvana yük daşımaq üçün heç bir başqa yolumuz yoxdur.
İran ərazisi ilə yük daşımaq böyük çətinliklərlə bağlıdır. Keçən ilin mart ayında mən Türkiyədə olarkən Türkiyə
hökumətinin başçısı Süleyman Dəmirəllə bir müqavilə imzaladıq. Ərzaq malları almaq üçün bizə 10 milyon
dollar ayırdılar. 4-5 ay bu kreditin hesabına muxtar respublika əhalisini ərzaqla təmin etdik. İndi bütün ehtiyatlar
tükənib. Dünən mən baş nazir Süleyman Dəmirəllə danışdım. Vəziyyəti ona bildirdim, dedim ki, bizə əlavə
yardım lazımdır. O da söz verdi ki, bu məsələyə baxacaqlar. İrandan da ərzaq və yanacaq gəlməlidir, lakin bu
işdə böyük çətinliklər var. Biz Tehranda olarkən razılığa gəldik ki, Azərbaycandan yüklər Horadizdən
Xudafərin körpüsü vasitəsilə Naxçıvana gətirilsin. Bu məsafə xeyli yaxındır. 155 kilometrdir. Biz çalışırıq ki,
Horadizdə bir baza yaradılsın və yüklər qatarlarla gətirilib oradan da yük avtomobilləri ilə İran ərazisindən
keçib Naxçıvana daşınsın.
Sizə məlum olduğu kimi, mən ABŞ Prezidenti Bill Klintona göndərdiyim teleqramda göstərmişdim ki, əgər
ABŞ Ermənistana yardım edirsə, onda tam blokada vəziyyətində olan Naxçıvana da yardım etməlidir. ABŞ
Prezidenti mənim bu xahişimə həssaslıqla yanaşdı və Naxçıvana yardım göstərilməsi barədə göstəriş verdi.
Bununla əlaqədar fevralın 4-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Naxçıvana gəldi. Onunla ətraflı söhbət etdik. İndi
həmin yardımın Naxçıvana gətirilməsi mexanizmi hazırlanır.
Bütün bunlarla yanaşı, biz daxili imkanlardan da səmərəli istifadə etməli, yaranmış ağır vəziyyətdən
çıxmaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Qarşıdan yaz gəlir. Muxtar respublikada yaza vaxtında, hərtərəfli
hazırlaşmaq lazımdır. Payızlıq taxıl səpini planı yerinə yetirilməyib. Bu boşluğu biz yazda doldurmalıyıq. Əgər
biz yaz əkinini yaxşı aparsaq, çörək problemini xeyli yüngülləşdirə bilərik. Üzümçülüyə, heyvandarlığa,
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baramaçılığa və təsərrüfatın digər sahələrinin inkişafına yaxından diqqət yetirmək lazımdır. Bir sözlə, biz xalqı
yaşatmalıyıq. Bunun üçün isə ədavəti, qısqanclığı, umu-küsünü bir tərəfə qoyub əlbir işləmək lazımdır.
"Şərq qapısı" qəzeti, 10 fevral 1993-cü il

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ
YANINDA KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞI
(12 mart 1993-cü il)
Heydər Əliyev: Mənim Bakıda Prezidentlə görüşlərim oldu. Bu, təbii bir məsələdir. Biz istərdik ki, Əbülfəz
Elçibəy Naxçıvana gəlsin, lakin onun imkanı olmadı. Bizim söhbətimiz Naxçıvanın ağır problemləri və onun bu
vəziyyətdən çıxarılması barədə oldu. Biz qışı keçirdik. Qabaqdan yaz gəlir. Heç kim istəməzdi ki, biz bu
vəziyyətə düşək. Əbülfəz bəylə də bu barədə ətraflı söhbət etdik və Naxçıvanın tam təmin olunması haqqında
danışdıq. Hələlik dəmir yolu bağlıdır. Nə vaxt açılacaq, məlum deyil. Horadizdən yol açıldı. Maşınlar hərəkət
etməyə başladı. Lakin yenə də çətinliklərimiz var. Biz İrandan un və buğda alırıq. Bu imkanlardan tam istifadə
etməliyik. Mən Bakıda Amerikanın, Fransanın, Türkiyənin, İranın, İngiltərənin və Rusiyanın səfirləri ilə
görüşdüm. Geniş söhbət etdik. İngiltərənin Moskvadakı səfiri ilə söhbətdə o dedi ki, əgər Amerika Naxçıvana
yardım edirsə, biz də Naxçıvana kömək etmək istəyirik. Səfir dedi ki, Siz çox ağır vəziyyətdə yaşayırsınız.
Fransanın səfiri ilə söhbət zamanı o dedi ki, biz də Naxçıvana köməklik edəcəyik. Mən öz növbəmdə çatdırdım
ki, əgər Ermənistanın blokadada olmasından danışırsınızsa, Naxçıvan ondan da pis vəziyyətdədir. Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı qərar qəbul etmişdir ki, Ermənistana köməklik göstərilsin. Əgər əsas səbəb blokada
şəraitidirsə, deməli Naxçıvana da köməklik göstərilməlidir. Bill Klinton belə qərar qəbul edib ki, Naxçıvana
yardım olunsun. Bunun siyasi əhəmiyyəti çox böyükdür. Bizə yardım etməklə Prezident konqresin qərarını
pozur. Bizim təbliğatımız çox zəifdir. Təbliğatımız elə əvvəldən zəif olub. Hazırda Moskvada yüksək vəzifələri
ermənilər tutur. Rusiyanın 3 naziri ermənidir. Amerikada, İngiltərədə və Fransada ermənilərin nüfuzu çox
böyükdür. Litvada Ermənistan cəmiyyəti yaranıb. Bizdə isə imkan olmayıb. Özümüz bu işlərlə az maraqlanırıq.
Bizimkilərin bazarlarda alver etmələri Azərbaycan haqqında çox mənfi təsəvvür yaradır. Biz müxtəlif ölkələrdə
özümüzü lazımi qədər təbliğ edə bilmirik. Ermənilər bizim torpaqları işğal ediblər. Bir sıra bədxah adamlar
çalışırlar Naxçıvanı Bakıdan ayrı salsınlar. Mən Naxçıvana qayıdan kimi Türkiyənin Baş naziri Süleyman
Dəmirəllə danışdım. Çalışacağıq kreditin qalanını da bizə versinlər ki, buna ərzaq məhsulları alaq. İran da bizə
yardım edəcəkdir. 2 gün bundan əvvəl İrandan 60 ton un gəldi. Bu danışıqlar əsasında axır ki, İrandan 300 ton
un və 270 ton buğda aldıq. Yanacaq da gəlir. İran bizə heç bir işi müftə görmür. Azərbaycan bunların əvəzinə
İrana yanacaq məhsulları verir. Mən İranın başçılarına və Azərbaycana çatdırdım ki, Siz elə etməlisiniz ki, bizdə
heç olmasa bir aylıq ehtiyat olsun. Çalışmalıyıq un, buğda və yanacağı tez gətirək.
Məmməd Abbasov (Baş nazirin birinci müavini): Biz nəzərə almışıq ki, bayramla əlaqədar adambaşına 1 kq
düyü, 1 kq yağ, 1 kq şəkər tozu, 0,5 kq qənd verilsin. Kənd əhalisinə də ərzaq verilməsi nəzərdə tutulub. Novruz
bayramı münasibətilə şəhid ailələrinə də yardım nəzərdə tutulub.
Heydər Əliyev: Qoy Nazirlər Kabinetində təşkil edilmiş komissiya televiziya vasitəsilə əhaliyə məlumat
versin.
Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, maşınların bir yerə yığılıb mal gətirmələri üçün lazımi tədbirlər görsün.
Məmməd Abbasov: Amerikadan yardım alındı. Onların mütəşəkkil surətdə invertarizasiyası aparıldı. 146
adda dərman ləvazimatı gətirilib. Təklif verilib ki, çernobılçılara və bəzi təşkilatlara dərmanlar pulsuz verilsin.
Qalanı əhaliyə satılsın.
Heydər Əliyev: Yaz gəlir. Kənd təsərrüfatı işləməlidir. Biz tez bir vaxtda bu məsələni geniş müzakirə
etməliyik. Ona görə də Məmməd Abbasova tapşırılsın, müəyyən tədbirlər hazırlasın və Ali Məclisin
müzakirəsinə çıxarsın. Bu, nə qədər tez olsa, bizim üçün bir o qədər xeyirlidir.
Komissiyanın sədri dərmanların satılması və verilməsi barədə tədbirlər hazırlasın və bu məsələni bizim
müzakirəmizə çıxarsın.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.397-399.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ
YANINDA KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞI
(12 aprel 1993-cü il)
Sədrlik etmişdir:
Heydər Əliyev,
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin sədri
Müşavirənin gündəliyinə iki məsələ salınmışdır:
1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində komendantların təyin olunması barədə sərəncamına münasibət
haqqında.
2.Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin çörəklə təmin olunması haqqında.
Birinci məsələ barədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev məlumat verdi. O,
qeyd etdi ki, bir-iki gün bundan qabaq biz Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikasında komendantlıqların
yaranması barədə fərmanını almışıq. Mən Afiyəddin Cəlilovla danışdım və qeyd etdim ki, Azərbaycan
Respublikasında fövqəladə vəziyyətlə əlaqədar bəzi bölgələrdə komendantlar təyin olunub. Lakin Naxçıvanın
coğrafi vəziyyəti nəzərə alınaraq burada fövqəladə vəziyyət olmamalıdır. Afiyəddin Cəlilov mənə dedi ki, əgər
belə şey olarsa, mən Prezidentə çatdıracağam. Lakin buna baxmayaraq, bizimlə razılaşmadan, Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Konstitusiyası kobudcasına pozularaq Naxçıvanda da komendantlar təyin olunub. İndiyə qədər
biz hər şeyə göz yummuşuq. Sonralar mənə çatdırdılar ki, guya Naxçıvan Xalq Cəbhəsi xahiş edib ki,
Naxçıvanda da fövqəladə vəziyyət elan olunsun. Ona görə də biz Afiyəddin Cəlilovdan xahiş etdik ki,
Prezidentlə bu barədə danışsın. Deyilənə görə, Prezident Əbülfəz Elçibəy deyib ki, mən Heydər bəylə bu haqda
danışacağam. Ən nəhayət mən Prezidentlə əlaqə saxladım və ona çatdırdım ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikasında fövqəladə vəziyyətə ehtiyac yoxdur. Burada hələlik əmin-amanlıqdır. Biz onsuz da
blokadadayıq. Bunun üçün də Naxçıvanda fövqəladə vəziyyət və komendant saatı lazım deyil. Nə üçün
Naxçıvan rəhbərləri ilə razılaşmırlar? Əlindən heç bir iş gəlməyən bir neçə adamın sözünə baxıb Naxçıvanda
fövqəladə vəziyyət elan edirlər. Elçibəyə çatdırdım ki, mən bu fərmanı qanunsuz sayıram və burada heç bir
fövqəladə vəziyyət ola bilməz. Naxçıvan əhalisini mən qoruyuram. Ən kritik halda mən bəyanat verirəm. Biz
əməkdaşlıq, birlik yolundayıq. Siz isə bunun əvəzində komendant təyin edirsiz. Qanun qanundur. Muxtar
respublika üzrə komendant ola bilməz. Bunu yazan adamlar Prezidenti pis vəziyyətdə qoyurlar. Prezident dedi
ki, belə şey ola bilməz, gəlin görək kimlər komendant təyin olunub. Əvvəl dedilər ki, müdafiə naziri təyin
olunmalıdır. İndi isə onun əksinə olaraq götürüb polis rəislərini komendant təyin ediblər.
Mən həyatım boyu qanunla yaşamışam. Bu cür hallara yol verməyəcəyəm. Gəlin biz öz mövqeyimizi təyin
edək. Zəngilandan gələnlər deyirlər ki, orada heç kim yaşamır. Füzuli, Ağdam və başqa yaşayış məntəqələri də
bu vəziyyətdədir. Əgər Naxçıvanda bizim səyimiz nəticəsində xalq əmin-amanlıqda yaşayırsa, nə üçün onlar
xalqı qırğına vermək istəyirlər? Burada hərə öz mövqeyini güdür. Nəyə lazımdır Naxçıvanda fövqəladə vəziyyət
yaratmaq? Əgər İsgəndər Həmidov xalqın başına iş açmaq istəyirsə, mən bunu qoymayacağam. Naxçıvan onsuz
da fövqəladə vəziyyətdə yaşayır. Bu qərar ləğv olunmalıdır. Mən çox narahatlıq hissi keçirirəm. Onlar isə
gərginlik yaradır. Mən buranı qarışdıranlara xəbərdarlıq edirəm: bəsdir xalqı bu vəziyyətə qoydunuz. Bəzi
adamlar İsgəndər Həmidova satılıb Naxçıvanda qarışıqlıq salmaq istəyirlər. Prezidentin ətrafında olan adamlar
ona yaxşı xidmət etmirlər. Bura mənim ana torpağımdır. Mən burada doğulmuşam və burada da öləcəyəm.
Mənə çatan xəbərlərə görə ermənilər gəlib bizim rayonlara buldozer salır, dağıdıb gedirlər. Mən buna dözə
bilmərəm. Qeyrətli azərbaycanlılar necə dözsün ki, bizim o yerlər ermənilərin əlinə keçib. Biz Naxçıvanı
qorumalıyıq. Nahaq yerə gedib Prezidenti yoldan çıxarmaq lazım deyil. Mən burada oturan yoldaşları və bütün
naxçıvanlıları həmrəyliyə çağırıram. Mən əlimdən gələni edirəm və edəcəyəm. Mənim tələbim budur ki, şəxsi
ambisiyaları üçün Naxçıvanı ermənilərə satmasınlar.
E. Abbasov (Naxçıvan MR Ali Məclisinin şöbə müdiri): Kəndlərdə belə şayiələr yayılıb ki, guya TerPetrosyan sizinlə danışıb və deyib ki, Naxçıvanı boşaldın, gəlirik. Qoy Təhlükəsizlik Nazirliyi bu söhbətlərin
qarşısını alsın.
122

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər Toplusu

Heydər Əliyev: Mən Ter-Petrosyanla bir neçə aydır ki, danışmıram. 1992-ci ilin oktyabr ayından onunla
danışmamışam. Mən Naxçıvanın müdafiəsini öz üzərimə götürmüşəm. Naxçıvanın müdafiəsi bizim hərbi
hissəyə tapşırılıb. Heç bir naxçıvanlı buradan çıxıb getməyəcək. Daxili təxribatçılar imkan verərsə, biz öz
təhlükəsizliyimizi təmin edəcəyik.
F. Şirzadov (Naxçıvan MR Ali Məclisinin şöbə müdiri): Hərbi hissələrdə antisanitariya hökm sürür. Biz
əsgərlərin gigiyenik vəziyyətini yaxşılaşdırmalıyıq.
Heydər Əliyev: Əgər bizim əsgərlər normal şəraitdə yaşasalar, onlar sağlam olar və döyüşdə qalib gələrlər.
Hər yerdə nə var, alınıb əsgərlərə verilməlidir. Birinci ordu təmin olunmalıdır. Başqaları isə qoy gözləsinlər.
Mən belə hesab edirəm ki, briqada komandiri əlavə tədbir görməlidir ki, hərbi hissələrdə vəziyyət yaxşılaşsın.
İkinci məsələyə gəldikdə isə iki gündən bir çörək böhranı yaranır. Bu gün yenə də kritik vəziyyətə
düşmüşük. Qoy M. Abbasov bu haqda müşavirə iştirakçılarına qısaca məlumat versin.
M. Abbasov (Naxçıvan MR Baş nazirinin birinci müavini): Dünən biz İran İslam Respublikası ilə danışdıq
və oradan dedilər ki, un və taxıl göndərmişik. Mən İran İslam Respublikasının nümayəndələrinə çatdırdım ki,
bizə təcili un gəlməlidir. İran İslam Respublikasında bu işlərə ciddi yanaşmırlar. Biz göstəriş vermişik ki, şəhər
daxili işlər şöbəsi çörək zavodu ilə əlaqə saxlasın və oranın mühafizəsini təmin etsin. Biz məcburuq ki, İran
İslam Respublikasına təcili iki nəfər göndərək ki, oradan un gətirilməsini təmin etsinlər. Onu da müşavirə
iştirakçılarının nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Şahbuzda 4 gündür, Şərurda 3 gündür, Ordubadda isə dünəndən
çörək bişmir. Biz bütün imkanlardan istifadə etməliyik.
Heydər Əliyev: Tapşırılsın Baş nazirin birinci müavinləri Ə. Sadiqova, M. Abbasova və Ali Məclis sədrinin
birinci müavini R. Həsənova təcili bu məsələ ilə əlaqədar tədbir görərək, əhalinin çörəklə təmin olunması üçün
bütün imkanlardan istifadə etsinlər. İran İslam Respublikası ilə vaxtaşırı əlaqə saxlayıb Ali Məclisə məlumat
versinlər.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.425-428.
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“MOSKOVSKİYE NOVOSTİ” QƏZETİNƏ MÜSAHİBƏSİ
(2 may 1993-cü il)
Heydər Əliyev - 70 "Allah Əliyevi xalqı xilas etmək üçün göndərib".
("MN"-in dosyesi)
Heydər Əliyev, 69 yaşı var, Azərbaycan Universitetini və Leninqrad DTK Ali Məktəbini bitirdikdən sonra
dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında xidmət edib. 1966-cı ildən 1969-cu ilədək - Azərbaycan DTK-nın sədri, 1969cu ildən 1983-cü ilədək Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi, 1983-1987-ci illərdə SSRİ Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini, 1982-ci ildən Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü olub.
Həyat yoldaşı vəfat edib. Oğlu İlham Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun məzunudur, qızı Sevil
ərəb filologiyası üzrə mütəxəssisdir. Hər ikisi Moskvada yaşayır. Heydər Əliyevin sözlərinə görə, "bu həyatda
onun xoşbəxtliyi olan" beş nəvəsi var...
"MN"-in icmalçısı Vladimir Yemelyanenko Naxçıvan Ali Məclisinin Sədri ilə söhbət edir.
"MN" - Heydər Əliyeviç, sizə ağır gəlmirmi ki, SSRİ-nin birinci şəxslərindən olduğunuz halda Moskva Sizdən
imtina etdi, Bakıda qəbul etmədilər və Siz siyasətə sıfırdan qayıtmağa başladınız?
- Mən, əlbəttə, incimişəm. Axı, məni ortodoksal kommunist kimi təqib edənlər mənim şagirdlərim, irəli
çəkdiyim adamlar idi. Bütün bunlara tab gətirmək üçün mənə yeganə dayaq, ibarəyə görə bağışlayın, xalq oldu.
Mənim Azərbaycanda birinci şəxs olduğum o 14 il artıq arxada qalmışdır. Həmin dövrdən uzaqlaşmaq çoxlarına
mənim 70-ci illərdəki fəaliyyətimə yenidən baxmağa imkan vermişdir. Onlar başa düşmüşlər ki, vəziyyət
bugünkündən heç də pis deyildi.
O vaxt sabit Azərbaycan qurulurdu, indi isə o, müharibə aparır və dağılır. Bunun dərk edilməsi ilə adamların
mütləq əksəriyyətinin mənə olan inamı da bərpa olundu. Bu hadisəyə tarixi baxımdan nəzər salsaq görərik ki,
xalq həmişə quruculara üstünlük vermişdir.
"MN" - "Yerli miqyaslı" siyasətlə məşğul olduğunuz Naxçıvana qayıtmağa Sizi nə məcbur etdi?
- Mən ona görə qayıtdım ki, ətrafımızda baş verən intəhasız özbaşınalığa dözə bilmirdim. 1990-cı il 20
Yanvar faciəsindən sonra, Bakıya qoşun yeridilən günün sabahı mən Moskvada mitinqdə və mətbuat
konfransında çıxış edərək dedim ki, bu, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətdir. Bu hadisələrdən sonra
mən Moskvada qala bilməzdim. Mən öz xalqımla olmalı idim.
"MN" - Məntiqə görə, Siz Bakıda layiqli yer tutacağınıza ümid edə bilərdiniz.
- Bakıya məni buraxmadılar. Evə qayıtmaq üçün bütün cəhdlərimin qarşısı SSRİ-nin və Azərbaycanın
rəhbərliyi, şəxsən Mixail Qorbaçov tərəfindən alınırdı. Nəhayət, qayıtmağa imkan yaranarkən, uçuşa lap az
qalmış məni qarşılayacaq adam - böyük bir nəşriyyatın direktoru Əjdər Xanbabayev öldürüldü. Başa düşürdüm
ki, bu mənim üçün xəbərdarlıqdır. Ona görə də məcbur qalıb nəzərə çarpmadan Bakıdan Naxçıvana uçdum.
Sonra Ayaz Mütəllibov mənimlə hətta telefon danışığından belə imtina etdi. Naxçıvanda isə, gizlətməyəcəyəm,
çox mütəəssir oldum. Səksən minlik mitinq mənə "hə" dedi. Sonra mən bir il müddətində Bakıdakı hadisələrə
təsir etmək cəhdindən əl çəkmədim, bunun üçün parlamentdə çıxışlar etdim. Lakin hər şey mənim təcrid
edilməyimə yönəldilirdi. Azərbaycandakı siyasi vəziyyətin təhlili ilə əlaqədar parlamentdəki çıxışımdan sonra
elə həmin gün xəbər çatdı ki, mənə qarşı terror aktı hazırlanır. Mən yenə Naxçıvana qayıtdım. Uzun müddət
imtina etdiyim təklifə - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsini tutmaq təklifinə razılıq
verdim.
"MN" - Özümü sizin tərəfdarlarınızdan hesab etməsəm də etiraf etməliyəm ki, lazımi nəticələrə nail
olmusunuz. Üç il ərzində Siz Naxçıvanı Ermənistanla müharibədə iştirak etməkdən çəkindirə bilmisiniz və
blokada şəraitində olan adamların aclıqdan və soyuqdan ölməsinə imkan verməmisiniz. Necə?
- Əlbəttə, mən bunu demərəm, çünki bu mənim siyasətimdir. Sizin üçün isə nəticəsini bilmək kifayətdir.
"MN" - Buraya "Moskvanın adamı" kimi gəldiyiniz barədə ittihamları heç vaxt eşitməmisinizmi? Bu barədə
Bakıda rəsmi şəxslər də dəfələrlə deyiblər. Məsələn, keçmiş daxili işlər naziri İsgəndər Həmidov. Üstəlik belə
bir fərziyyə də var ki, Kəlbəcərin və Füzulinin faciəsində Əliyevin əli var, o, fəlakəti Naxçıvandan sovuşduraraq
Azərbaycanın başqa rayonlarını buna düçar etmişdir.
- Bu barədə eşitmişəm. Gəlin hər şeyi öz adı ilə çağıraq. Həqiqətən bizi Ermənistan ərazisi Azərbaycandan
ayrı salıb. Bu da bizə həm Yerevan, həm də Bakı ilə xüsusi münasibətlər saxlamağı diktə edir. Məqsəd isə
muxtar respublikada sabitliyi qoruyub saxlamaq və onun müharibəyə cəlb olunmasına yol verməməkdir. Buna
necə nail oluram - bu mənim işimdir. Yalnız onu deyə bilərəm ki, Naxçıvan Azərbaycanın yurisdiksiyasında
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olsa da, həmişə Bakının birbaşa göstərişlərinə praqmatik yanaşıb. Məsələn, biz Mütəllibovun da, Elçibəyin də
vaxtında FV-dən imtina etdik. Çünki bu, qanun-qaydanı möhkəmlətməyə deyil, hakim qruplaşmaların
intəhasızlığına aparır.
Ermənistanla isə əlaqələrimiz Levon Ter-Petrosyanla telefon danışığından sonra yarandı. Sonra Ermənistanın
digər rəhbərləri ilə də daınşdım və onlarla sərhəddə görüşdüm. Bakının xəbəri olmadan danışıqlar aparmaqda və
guya bundan sonra qoşunların Naxçıvan yaxınlığından Qarabağa göndərilməsində məni günahlandırmağa
gəldikdə isə mən bunları Azərbaycan daxili işlər naziri İsgəndər Həmidovun sərsəm uydurması hesab edirəm.
Bu adam siyasətdə bir təsadüfdür, anlaşılmazlıqdır. Kəlbəcərin verilməsindən sonra isə o və onun kimiləri
nəinki mənim ünvanıma nəsə söyləmək, hətta öz vəzifələrində qalmaq üçün mənəvi hüquqlarını itiriblər. Bu
birinci, ikincisi - "Moskvanın əli" barədə. Mənim Ermənistanla sövdələşməyim haqqında miflə yanaşı, bu,
Qarabağdakı uğursuzluqlara bəraət qazandırmaq və düşmən obrazı yaradaraq hakimiyyəti əldə saxlamaq üçün
növbəti iftiradır. Bizim işimizə yaxşı bələd olanlara bir şey aydındır: mən çox sınaqlardan çıxmış adamam və
kiminsə əlaltısı ola bilmərəm. Moskva ilə əlaqəm yoxdur. Təəssüflər olsun. Çünki Rusiyaya düşmən qüvvə kimi
baxmamışam və baxmıram. Belə düşünürəm ki, əgər zəruriyyət yaranarsa, Türkiyə, İran və ABŞ-la olduğu kimi
yeni Rusiya ilə də ümumi dil tapa bilərəm. Bu ölkələrin köməyi və xüsusən Türkiyənin investisiyası hesabına
Ermənistan və Rusiya tərəfindən fasiləsiz iqtisadi, doğma Azərbaycan tərəfindən isə, çox təəssüf, siyasi blokada
şəraitində saxlanmağımıza baxmayaraq vəziyyətdən çıxa bilirik.
"MN" - Qarabağda tezliklə sülh yaranması ümidini sizin adınızla bağlayırlar. Sizə elə gəlmirmi ki,
Azərbaycanda da, Ermənistanda da hakimiyyətə kim gəlirsə gəlsin, onlar bu hakimiyyəti saysız-hesabsız pullar
və fövqəladə səlahiyyətlər verən müharibə vasitəsilə saxlamağa çalışacaqlar?
- Bu nöqteyi-nəzərlə qətiyyən razı deyiləm. Doğrudan da müharibə hər iki tərəfdən onu biznesə çevirib, öz
xalqlarının qanı bahasına əldə etdikləri pulları işə keçirənlər üçün xeyirlidir. Əminəm ki, Qarabağda sülhə nail
olmaq mümkündür -başqa yol yoxdur. Bunun üçün imkanlar hələ tükənməyib.
"MN" - Sov. İKP-dən çıxarkən siz demişdiniz ki, daha heç vaxt heç bir partiyaya daxil olmayacaqsınız. Lakin
özünüz Yeni Azərbaycan Partiyası yaratdınız, ora da keçmiş nomenklaturanın qaymağı - təsərrüfatçılar və
alimlər daxil olublar. Opponentlərinizin dedikləri kimi "hakimiyyətə can atırsınız?"
- Mən ki, Sov. İKP-dən çıxdım, amma indi Azərbaycanın rəhbərləri olan və özlərini demokrat hesab
edənlərin bir çoxu hətta formal olsa belə Kommunist Partiyasını tərk etməyi lazım bilməmişlər. Məlumdur ki,
siyasətdə ziddiyyətli hərəkətlər həmişə olur. Fikrimizcə, bu ümumi meylin inikasıdır. Rusiyanı da müxtəlif
demokratik təşkilatlara daxil olmuş keçmiş kommunistlər idarə edirlər. Bəs, onda nə üçün Yeni Azərbaycan
Partiyasında olan kommunistlərin də və mənim də yeni siyasətçilər nəslinə mənsub olmağımıza hüququmuz
olmasın? Halbuki hazırda hakimiyyətdə olanlar, keçmiş kommunist Elçibəy də daxil olmaqla, belə bir hüquqa
malikdirlər. Nə qədər təzadlı olsa da keçmiş kommunistlər keçmiş SSRİ-də yeganə peşəkar siyasətçilərdir.
"Keçmişlərin" böyük siyasətə qayıtması bütün dünyada normal hal sayılır. Yadınızdadır, Çörçill nə demişdir:
"Əgər İngiltərənin mənafeyi tələb edərsə, mən öz dünya baxışlarımı üç dəfə dəyişməyə hazıram". Dövlət
xadimləri təkcə bu adı daşımaq yox, həqiqətən dövlət xadimi olmaq istəyirlərsə bunu rəhbər tutmalıdırlar. Bizim
Yeni Azərbaycan Partiyasına gəldikdə isə deməliyəm ki, onun barəsində sizin təsəvvürünüz çox yanlışdır. Bu
təəccüblü deyil. Bu fikir AXC nümayəndələri tərəfindən canfəşanlıqla yayılır. Bu partiyaya elmi və yaradıcı
ziyalıların nümayəndələri daxil olmuşlar. Qəribə burasıdır ki, onların bəziləri 70-ci illərdə məndən "incimişlər"
hesab edilən adamlardır. Gördüyünüz kimi burada da ziddiyyətlər var: irəli çəkdiyim adamların bəziləri satdılar,
"incimişlər" isə müdafiə etdilər.
"MN" - Bu doğrudurmu ki, Prezident Elçibəy Sizi qəbul edərkən Sizə Baş nazir vəzifəsini təklif edib? Siz isə
imtina edərək təklif etmisiniz ki, Sizin başçılığınızla Dövlət Şurası yaradılsın?
- Gəlin belə şərtləşək: siz bu sualı mənə verməmisiniz. Prezident isə məni Naxçıvan Muxtar Respublikasının
başçısı kimi qəbul etmişdir.
"MN" - "Allah Əliyevi xalqı xilas etmək üçün göndərib" şüarına və Azərbaycanın şəhərlərində hərəkət edən
avtomaşınların şüşələrinin altında Sizin portretlərinizin olmasına necə baxırsınız?
- Bu barədə birinci dəfədir ki, sizdən eşidirəm. Mənim evimdə də heç öz fotoşəkillərim yoxdur. Yeganə bir
şəkil var, o da mərhum arvadımın şəklidir. Yeri gəlmişkən deyim ki, onunla biz uzun müddət evlənə bilmədik.
DKT-nın əməkdaşı kimi mənə rəhbərliyin qəzəbinə düçar olmuş partiya işçisinin qızı ilə evlənməyə icazə
vermirdilər. Yalnız 1953-cü ildə Stalin öləndən sonra biz ailə qura bildik. Mən ailəmlə - uşaqlarımla da,
nəvələrimlə də fəxr edirəm.
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"MN"- Siz son sözünüzü deməmiş siyasətçi kimi tanınırsınız. Amma Sizə elə gəlmir ki, düşündüklərinizi
həyata keçirmək üçün tarix Sizə minimum müddət ayırıb. Bağışlayın, mən o cümlədən Sizin yaşınızı nəzərdə
tuturam.
- Mən heç bir şey düşünməmişəm. Məndən dəfələrlə soruşublar ki, hakimiyyətə gələ bilərəmmi? Demişəm
və deyirəm: "Mən bu iddiada deyiləm". Mən öz borcumu bacardığım qədər yerinə yetirmişəm. Kimin və necə
öz xalqına xidmət etdiyini isə tarix aydınlaşdırıb qiymət verəcək. Yenidən qayıtmağın isə mənası yoxdur.
Bacarırlarsa qoy başqaları rəhbərlik etsinlər. Lakin xalq iradəsini bildirib məni çağırsa, mən onun iradəsinə tabe
olacağam. Mənim yaşıma gəldikdə isə Allah-taalanın kimə nə qədər ömür payı ayırdığı heç kəsə bəlli deyil.

"Moskovskiye novosti", 2 may 1993-cü il
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ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASI VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAXÇIVAN
MUXTAR RESPUBLİKASI ARASINDA ATƏŞİN DAYANDIRILMASI
HAQQINDABƏYANNAMƏ
(14 may 1993-cü il)
Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası qeyd edirlər ki,
əvvəllər atəşin dayandırılması haqqında əldə edilmiş razılıq əsasən saxlanılır. Lakin son zamanlar sərhədlərdə
sabitliyi pozan və sərhədyanı yaşayış məntəqələrinin əhalisinə ziyan vuran ayrı-ayrı hadisələr baş vermişdir.
Tərəflər sülhün qorunmasının, normal və qarşılıqlı əlaqələrin inkişafının, baş verə biləcək konfliktlərin
qarşısını almaq mexanizminin işlənməsinin vacibliyini qeyd edərək, dəmir yolunun və digər kommunikasiya
xətlərinin açılması, qonşu rayonlar arasında rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsi, kənd təsərrüfatı işlərinin
aparılmasının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində razılıq əldə olunmasının zəruriliyini xüsusi qeyd
edirlər.
Tərəflər əmin olunduqlarını bildirirlər ki, əldə olunmuş razılıqlar Ermənistan Respublikası və Azərbaycan
Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası arasındakı sərhədin bütün sahələrində sülhün və sabitliyin
qorunmasına xidmət edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikasının
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisin Sədri
H.Ə. ƏLİYEV

Ermənistan Respublikası
adından Ali Sovet Sədrinin
birinci müavini
A.A. SAAKYAN

14 may 1993-cü ildə Ermənistan Respublikasının Ararat rayonu ilə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu arasındakı sərhəddə imzalanmışdır.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.638.
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NAXÇIVAN RESPUBLİKA MƏDƏNİYYƏT SARAYINDA
AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN 75 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQDA ÇIXIŞI
(27 may 1993-cü il)
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı gündən 75 il keçir. 28 May Azərbaycan xalqının tarixində
layiqli bir gün kimi, bizim böyük bayramımız kimi qeyd olunur. Bu, bizim milli bayramımızdır.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyəti qısa bir dövrü əhatə edir. Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay
yaşadı. Sonra isə bolşeviklər tərəfindən, XI Qızıl Ordu tərəfindən Azərbaycan işğal olundu, Sovetlər İttifaqının
tərkibinə daxil edildi. Nəhayət, 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra Azərbaycan xalqı yenidən
müstəqillik əldə edə bildi. Bu gün Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək
istiqamətində, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, dövlət quruculuğu fəaliyyəti
göstərmək işləri ilə məşğuldur.
1918-ci ildən Azərbaycan xalqı milli azadlıq mübarizəsi apararaq, öz torpaqlarını və ərazi bütövlüyünü
qoruyaraq döyüşlər aparır, şəhidlər verir. Onlar milli qurtuluş və azadlıq yolunda şəhid gediblər.
1918-ci ildə, 75 il öncə yaranmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın tarixində əhəmiyyətli rol
oynamışdır. Fəaliyyəti qısa bir dövrü əhatə etsə də, ilk milli-demokratik hökumət xalqın həyatında böyük
dəyişikliklərin başlanğıcı oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin liderləri M.Ə. Rəsulzadə, N. Yusifbəyli, F.
Xoyski və xalq azadlığı yolunda mübarizə aparan digər azərbaycanlıların fəaliyyəti nəticəsində ərsəyə gələn
respublika yeni həyatın qurulmasının təzahürü olmuşdur. 75 il öncə böyük hadisələr baş vermişdir. Bu tarixin
mühüm bir cəhəti ondadır ki, artıq Azərbaycan Respublikası müstəqil bir dövlət kimi fəaliyyət göstərir,
xalqımız milli azadlığa nail olub və müstəqil Azərbaycan dünya xalqları, dövlətləri tərəfindən tanınıb. Əminik
ki, bundan sonra Azərbaycan öz müstəqilliyini əldən verməyəcəkdir.
Bu gün əldə olunan müstəqilliyin qorunması və bərqərar edilməsi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunması sahəsində çox böyük və gərgin işlər görülməlidir. Bu işlər görülür. Bu zaman, şübhəsiz ki, Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti xadimlərinin fəaliyyətinə daim nəzər salmaq, onların gördükləri işlərin müsbət tərəflərini
götürmək və istifadə etmək, buraxılan səhvlərin təkrar olunmasına yol verməmək lazımdır.
İlk Azərbaycan milli hökuməti olduqca ağır və tarixi şərait baxımından çətin bir dövrdə fəaliyyət göstərib.
Hökumətin tərkibinin 4 dəfə dəyişməsi heç də təsadüfi deyildir. Bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılması və onun müvəffəqiyyəti məhz uzun əsrlər boyu xalqın müstəqillik və azadlıq
idealının həyata keçirilməsi yolunda ilk addım kimi böyük əhəmiyyətə malikdir və biz bunu yüksək
qiymətləndiririk.
Bu gün müstəqil Azərbaycan Respublikasının qarşısında çətin vəzifələr durur. Azərbaycan 5 ildən artıqdır
ki, müharibə şəraitində yaşayır. Torpaqların bir hissəsi erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilib. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü pozulub. Respublikanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək, onun tam suverenliyinə nail olmaq
mühüm vəzifələrdəndir. Eyni zamanda dövlətin müstəqilliyi və azadlığı xalqın daha da azad yaşaması, öz
həyatını milli ənənələrə uyğun qurması üçün əsas olmalıdır.
Bu gün dövlət müstəqilliyi əldə olunubdur. Bunu Azərbaycan xalqı üçün axıradək qorumalıyıq. Çalışmalıyıq
ki, dövlətin bütün strukturları Azərbaycan xalqının mənafelərini təmin edən səviyyədə qurulsun və inkişaf
etdirilsin. Öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan xalq növbəti sınaq olan bu ağır və çətin
şəraitdən də çıxacaq, Azərbaycan dövlətinin güclənməsini və inkişaf etməsini təmin edəcəkdir.
Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqil Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olaraq eyni
zamanda Azərbaycan xalqının keçirdiyi bütün çətinliklərin içindədir və daha ağır, çətin bir şəraitdə yaşayır. Bu
da Naxçıvanın coğrafi mövqeyi ilə əlaqədardır. Ərazi etibarilə Azərbaycandan ayrı düşən Naxçıvanın
Ermənistan Respublikası tərəfindən blokadaya alınması burada vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdir. Ancaq
Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi, bu qədim diyarın fədakar insanları çətinliklərə sinə gərdilər və bütün
imkanlardan istifadə etdilər ki, Azərbaycanın qədim diyarında - Naxçıvanda Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü təmin olunsun. Belə bir şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin
yaşaması və bütün həyati tələbatlarının ödənilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, aid
təşkilatlar lazım olan bütün tədbirləri görürlər. Bu sahədə Türkiyə Respublikasının və İran İslam
Respublikasının Azərbaycana və onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvana hərtərəfli köməkliklərini xüsusi qeyd
etmək istəyirəm.
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının coğrafi vəziyyətinə uyğun olaraq burada ən zəruri məsələlərdən biri
muxtar respublikanın sərhədlərində sakitliyi və təhlükəsizliyi təmin etməkdən ibarətdir. Bildiyiniz kimi, bu
sahədə də həyata keçirilən tədbirlər öz nəticəsini verir və bu gün məmnuniyyət hissi ilə qeyd edə bilərəm ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanla olan bütün sərhəd məntəqələrində sakitlik təmin olunubdur.
Heç bir hərbi münaqişəyə yol verilməyibdir. Baş verən yerli əhəmiyyətli bəzi münaqişələr isə danışıqlar
nəticəsində aradan qaldırılıbdır.
May ayının 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının nümayəndə heyəti ilə Ermənistan Respublikasının
nümayəndə heyəti Sədərək bölgəsində görüşmüş, aparılan danışıqlar nəticəsində muxtar respublikanın
Ermənistanla olan sərhədlərində təhlükəsizliyin təmin olunması, baş verən münaqişələrin vaxtında aradan
qaldırılması, sərhəd bölgələrində kənd təsərrüfatı işlərinin aparılması üçün lazımi şərait yaradılmışdır. Bir daha
demək istəyirəm ki, bunlar hamısı blokada şəraitində olan Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin
təhlükəsizliyini təmin etməkdən ötrüdür. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün
qorunmasına xidmət edir. Biz bundan sonra da bu istiqamətdə öz fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik.
Biz bu gün Azərbaycanın qədim diyarı olan Naxçıvanda böyük iftixar hissi ilə ağır və çətin şəraitdə, lakin
böyük ruh yüksəkliyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 75-ci ildönümünü qeyd edirik və
əmin olduğumuzu bildiririk ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisi, onun bütün dövlət orqanları
Azərbaycanın müstəqilliyini bundan sonra da göz bəbəyi kimi qoruyacaq və Azərbaycan Respublikası bir daha
heç bir dövlətin, heç bir başqa xalqın əsarəti altına düşməyəcək, yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil
edilməyəcəkdir. Müstəqilliyimiz əldə olunub. Bunu gələcək nəsillər üçün böyük töhfə kimi qoruyub
saxlamalıyıq.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi, Nazirlər Kabineti adından Sizi və sizin şəxsinizdə bütün
Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisini bu böyük bayram münasibətilə təbrik edir, Sizin hamınıza böyük
nailiyyətlər, cansağlığı, uğurlar arzulayıram.
Yaşasın azadlığını əldə etmiş sülhsevər Azərbaycan xalqı!
Müstəqil Azərbaycan Respublikasına eşq olsun!
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.439-442.
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GƏNCƏDƏ BAŞ VERMİŞ 4 İYUN HADİSƏLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ NAXÇIVAN
MUXTAR RESPUBLİKASI ALİ MƏCLİSİ VƏ NAZİRLƏR KABİNETİ
RƏYASƏT HEYƏTLƏRİNİN BİRGƏ İCLASINDA ÇIXIŞI
(7 iyun 1993-cü il)

Heydər Əliyev (Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri): Bu gün sizi yığmaqda əsas məqsədim
Gəncədə baş vermiş hadisələrə öz münasibətimizi bildirməkdir. Gəncədə nə baş verib, məlum deyil. Mən
Elçibəylə telefonla danışdım. O mənə bildirdi ki, Surət Hüseynov qoşun qaldıraraq dövlətə qarşı çıxıb.
Bildiyimizə görə, bir neçə ağsaqqal Surət Hüseynovla danışıq aparmaq üçün Gəncəyə gedib. Hələlik heç nə
məlum deyil. Belə bir təklif var ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi bu hadisəyə öz münasibətini
bildirsin və bəyanat qəbul etsin.
Q. Məmmədov (Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin müavini): Danışıq aparılmasına baxmayaraq, heç bir
nəticə əldə olunmayıb. Surət və onun tərəfdarları tərk-silah olmaq istəmirlər...
Təklif olunur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və Nazirlər Kabinetinin Rəyasət Heyətlərinin
birgə bəyanatı oxunsun. Bəyanatı oxumaq üçün söz Ali Məclisin Rəyasət Heyətinin üzvü, mətbuat xidmətinin
rəhbəri Əli Həsənova verilir. O bəyanatı oxuyur.
Q. Məmmədov: Qarşıdurma ancaq dövlət mənafeyi nəzərə alınmaqla həll olunmalıdır.
Heydər Əliyev: Hələlik bizə heç nə aydın olmadığından qəti bir fikir deyə bilmərik. Deyilənlərə görə, milli
qvardiyanın rəhbəri vurulub. Ona görə də mən konkret bir fikir demək üçün bütün məsuliyyəti öz üzərimə
götürə bilmərəm. Günahkar şəxslər və bu hadisəni törədənlər məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar.
R. Həsənov (Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin birinci müavini): Mənə belə gəlir ki, bəyanat çox yaxşı
yazılıb, ancaq bu bəyanata dövlətçilik sözü əlavə olunsa, heç bir xələl gətirməz.
A. Kələntərli (Naxçıvan MR Ali Məclisi sədrinin müavini): Qiyam qaldıranların rəhbərliyi ilə dəfələrlə
söhbətlər aparılıb. Lakin nəticəsi yoxdur. Dövlət qoşunlarından da, quldurluq edənlərdən də ölənlər vardır. İndi
qiyamçılar Samux rayonuna hücum ediblər. Mənim fikrimcə, silahlar yerə qoyulmalıdır.
Heydər Əliyev: Bizim bəyanatımız xalq birliyinə və sülhə, barışığa yönəlməlidir. Bu cinayətkarlığın
təşkilatçıları məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar.
F. Şirzadov (Naxçıvan MR Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin üzvü): Biz mühüm bir məsələni müzakirə edirik.
Prezidentin əmri yerinə yetirilməyib. Rus orduları Gəncədən gedəndən sonra onların silahlarını toplayıb dövlətə
qarşı çıxmış və çevriliş etmişlər. Biz bu baxımdan çıxış etməliyik.
M. Rəhimov (Naxçıvan MR Ali Məclisi Rəyasət Heyətinin üzvü): Cinayətkar ünsürlər qarşı duran tərəf
deyil. Dövlətin hərəkatına qarşı çıxış bilavasitə çevriliş deməkdir. Naxçıvanın mövqeyi Azərbaycanda
qiymətləndirilməlidir. Bu, ancaq dövlətə qarşı mübarizədir. Biz bəyanatımızda qəti fikrimizi bildirməliyik.
A. Kələntərli: Biz öz bəyanatımızda Prezidentimizin adını çəkməli, xalqı Prezidentin ətrafında
birləşdirməyə çağırmalı və öz mövqeyimizi bildirməliyik.
Heydər Əliyev: Bizim bəyanatımız siyasi əhəmiyyət daşımalıdır. Biz bu bəyanatda hadisələrə siyasi qiymət
verməliyik. Xalq faciə - vətəndaş müharibəsi qarşısındadır. Buna heç cür yol vermək olmaz. Araşdırıldıqdan
sonra biz həmin məsələni geniş müzakirə edib, öz qəti fikrimizi deməliyik.
Bəyanat səsə qoyulur və yekdilliklə qəbul olunur.
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.795-796.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASI ALİ MƏCLİSİNİN VƏ NAZİRLƏR
KABİNETİNİN RƏYASƏT HEYƏTİNİN BƏYANATI
(7 iyun 1993-cü il)
İyun ayının 4-də Gəncə şəhərində başlanmış və bu günə qədər davam edən hadisələr bizdə ciddi narahatlıq
doğurur. Şəhərdə qan tökülüb, normal həyat pozulub. Faktiki olaraq vətəndaş müharibəsi başlanıb. Müstəqil
Azərbaycan Respublikasının indiki ağır və kəşməkəşli, tarixən məsuliyyətli bir dövründə baş verənləri dəhşətli
hadisə kimi qiymətləndirir, qardaş qanı tökülməsini pisləyirik.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti qətiyyətlə bildirirlər ki, bunların qarşısı
dərhal alınmalıdır. Hamını bu yolda milli birliyə, vətəndaş həmrəyliyinə dəvət edirik. Əminik ki, Gəncə
hadisələri diqqətlə araşdırılacaq, mübahisəli məsələlər bütün Azərbaycan xalqının mənafeyi, milli dövlət
quruculuğu naminə danışıqlar, qarşılıqlı anlaşma və sülh yolu ilə həll ediləcəkdir.
Gəncə hadisələrində həlak olanların hamısına Allahdan rəhmət, yaxınlarına səbir və dözüm diləyir,
başsağlığı veririk.
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Rəyasət Heyəti
Naxçıvan Muxtar Respublikası
Nazirlər Kabinetinin Rəyasət Heyəti
Naxçıvan şəhəri,7 iyun 1993-cü il
Qayıdış: 1990-1993.-Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008, s.797.
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