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Əziz oxucu

Azərbaycanla Gürcüstanı bir-birinə bağlayan çox
şeylər var: ərazi-cografi yaxınlıq, min illərin sınağından
çıxmış mehriban qonşuluq və dostluq münasibətləri,
tarixin bir çox mərhələlərində oxşar siyaçi talelər,
xalqlarımızın milli azadlıq mücadiləsində və milli
dövlətçilik tarixində rastlaşdığı eyni ictimai-siyasi
p ro b le m lə r, n ə h a y ə t, G ü rc ü s ta n d a y a şa y a n
azərbaycanlılar və Azərbayçanda yaşayan gürcülər.
Bütün bunlar zaman-zaman hər iki xalqı və dövləti
bir-birinə qırılmaz tellərlə bağlamış, əzəli və əbədi
qonşu, dost, qardaş etmişdir.
Azərbaycanlılarda dərin məna yükü olan qözəl bir
ifadə var: gor qonşusu. Bu, təkcə fiziki mənada qapıbir
qonşuluğu və yaxınlığı deyil, həm də tale yaxınlığını,
b ir-b irin in s e v in c in ə , k ə d ə rin ə şə rik olm aq
məhkumlugunu, çağdaş diplomatik dillə ifadə etsək,
siyasi tərəfdaşlıq zərurətini özündə ehtiva edən müdrik
bir kəlamdır.
Bəli, biz tarix və tale qonşularıyıq. Fəxr olunası
haldır ki, əsrlər boyu davam edən tarixi qonşulu£umuz;

dost və qardaş münasibətlərimiz möhkəm və saf
təməllər üzərində qurulub, əsil qafqazlılara xas olan
ləyaqət və dəyanətlə davam etdirilib, bu gün də bu
möqəddəs əmanəti yüksək məsuliyyətlə gələcəyə
daşımaqdayıq.
Xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdıran bir
məqamı da qeyd etməyi zəruri sayıram. Bu, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevlə Gürcüstan
Prezidenti Eduard Sevardnadzenin hamımıza örnək
olası böyük dostluğudur. Xalqlarımızın milli oyanışı
və inkişafında əvəzsiz rol oynamış bu böyük
şəxsiyyətlərin siyasi tərcümeyi-halı da maraqlı bir
oxşarlıqla müşayiət olunur. Sovetlər dönəmində uzun
illər respublikalanmıza rəhbərlik edən, sonradan nəhəng
SSRİ imperiyasının ən yüksək rəhbərliyində təmsil
olunan hər iki liderin müdrikliyinə, zəndin dövlətçilik
təcrübəsinə dövlətlərimiz möstəqillik qazandıqdan sonra
siyasi-mənəvi ehtiyac daha çox hiss olunbu və mən
deyərdim ki, onlar əsil sözlərini məhz milli dövlət
quruculuğu illərində dedilər. H. Əliyevin vo E.
Sevardnadzenin uzaqgörən daxili və xarici siyasəti,
onların böyük dostluğu və qarşılıqlı etimada əsaslanan
şəxsi münasibətləri yeni mərhələdə gənc, möstəqil
respublikalarım ızın taleyində tarixi rol oynadı,
suverenliyimizi daxildən və xaricdən hədəf almış bir
çox siyasi fitnə və təxribatların qarşısı alındı, hər iki
respublikada daxili ictimai-siyasi sabitlik, vətəndaş sülhü
bərqərar edildi.
Qeyd etbiyim kimi, Azərbaycan və Gürcüstan tarixən
də, hal-hazırda da oxşar tale yaşamaqdadır. Sözümün
qüvvəti olaraq, ən yeni tariximizin milli mücadilə

illərində çökməkdə olan imperiyanın xalqlarımızın millisiyasi iradəsinə qarşı törətdiyi çoxsaylı təxribatları,
Tbilisidə 1989-cu ilin Arpel faciəsini, Bakıda 1990-cı
ilin qanlı Yanvar cinayətini, Qarabağ və Abxaziya
separatçılığını, eyni zamanda keçid dövrünün məlum
sosial-iqtisadi çətinliklərini xatırlamaq kifayət edər.
Bütün bunlar və müdrik rəhbərlərimizin uzaqgörən
perspektivli siyasi xətti Azərbaycanın və Gürcüstanın
ikitərəfli və beynəlxalq m ünasibətlərdə strateji
tərəfdaşlığını şərtləndirən amillərdir. Çağdaş siyasi
gerçəkliyi və gələcək tarixi z əru rəti düzgün
qiymətləndirən H. Əliyev və E. Sevardnadzc bir çox
regional və beynəlxalq əhəmiyyətli iqtisadi-siyasi
proseslərdə, qlobal iqtisaji layihə və proqramların həyata
keçirilməsində eyni mövqedən çıxış edirlər. Azərbaycan
nefti və qazının Gürcüstan ərazisindən nəqli qərarı,
Şərq-Qərb enerji dəhlizi, Bakı-Supsa, Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft ixracı kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz xətti
və digər iqtisadi layihələrdə birgə razılaşdırılmış mövqe
xalqlarımızın tarixi dostluğunun, dövlətlərimizin strateji
tərəfdaşlığının yeni mərhələdə tutarlı təsdiqidir.
Xalqlarımızı və dövlətlərimizi bir-birinə bağlayan
ən vacib məsələlərdən biri, şübhəçiz ki, hər iki
respublikada yaşayan etnik gürcü və azərbaycanlı
məsələsidir. Məlumbur ki, Gürcüstanda tarixən yüz
minlərlə azərbaycanlı öz dədə-baba torpaqlarında azad
və firavan həyat sürməkdədir. Bu sətirləri yaza-yaza
ürək açıqlığı ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Gürcüstanda
yaşayan azərbaycanlılar tarixin heç bir dönəmində
Azərbaycan-görcü dostluğuna xələl gətirən kiçicik də
olsa bir hərəkətə yol verməyiblər, onlan həmişə

vətəndaşı olduqları ölkəyə yüksək sədaqət nümayiş
etdiriblər. Cünki dostluğa xəyanət, arxadan zərbə,
yaxud çağdaş siyasi terminoloqiya ilə ifadə etsək,
separatizm azərbaycanlı-qafqazlı mentalitetinə xas olan
əməl deyil. Bu səmimi ifadələri mən minnətdaqlıqla
azərbaycanlı gürcülərə də şamil edirəm. Təəssüf ki,
Qafqaza gəlmə olan və bu səbəbdən də mehriban
qonşuluq, dostluğa kişi sədaqəti, xəyanətə qarşı
barışmazlıq kimi yüksək qafqazlı mentalitetinə yad
olan bir-iki başqa xalqın xislətindən xalqlarımız zamanzaman çox bəlalaq görməli olub.
Azərbaycanın və Gürcüstanın prezidentlərinin
sərəncamlarıyla Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların
və Azərbaycanda yaşayan gürcülərin məsələlərinin
həlli ilə mütəmadi məşğul olan birgə dövlət komissiyası
yaradılmışdır. Birgə dövlət komissiyası gürcüstanlı
azərbaycanlıların və azərbaycanlı gürcülərin millimədəni, ictimai-siyasi problemləri ilə yaxından məşğul
olur, mütəmadi olaraq Azərbaycanda və Gürcüstanda
birgə işgüzar görüşlər keçirir, zəruri tədbirlər görür
və fikir mübadilələri aparırlar.
Mən, şübhəsiz ki, Azərbaycanda yaşayan görcülərin
və Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların hazirkı
ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatının ideal səviyyədə
olması fikrindən uzağam. Hər iki toplumun müəyyən
çətinlikləri, obyektiv səbəblərdən problemləri mövcüddür.
Bunlar həlli mümkün olan, lakin müəyyən zaman
tələb edən məsələlərdir. Başlıcası odur ki, bu problemlər
xalqlarımızın və bövlətlərimizin çağdaş nümünəvi
m ü n asibətlərinə xələl g ə tirə bilməz və x ələl
gətirməməlidir də.

Bizim tarixən bərqərar olmuş mehriban dostluq və
qonşuluq münasibətlərimizə kölgə salmaq istəyən bəlli
qüvvələr var və onlar bilməlidir ki, bəd niyyətləri heç
vaxt nəticə verməyəcəkdir.
„Heydər Əliyev və milli siyasət“ kitabı mənim görcü
oxucuları ilə üçüncü görüşümdür. Gürcü qələm
dostlarım başımın tutduğum vəzifənin qayğılarına
qarışdığı vaxtda mənin yazıçı olduğumu yadıma salaraq
(buna görə onlara dərin minnətdarlığımı bildirirəm)
iki şer kitabımı böyük Rustafelinin dilinə çevirərək
nəşr etmişlər. Bu kitab isə həmin yazıçının zəmanəmizin
nəhəng siyasətçilərindən və xadimlərindən olan Heydər
Əliyevin milli siyasət sahəsində mənzilli siyasəti barədə
düşüncələridir. Heydər Əliyevin Azərbaycanda milli
siyasət sahəsində həyata keçirdiyi uzaqgörəm, müdrik
siyasətin ümumi istiqamətlərini əhatə edən bu kitab
tə lə b k a r gürcü oxucularının, m ü tə x ə ssislərin ,
siyasətçilərin, qardaş ölkədə yaşayan soydaşlarımızın
marağını cəlb etsə, məmnunluq duyaram.
Kitabı Azərbaycan ədəbiyyatının, o sıradan mənim
əksər bədii əsərlərimin gürcü dilinə mahir tərcüməçisi
yarıçı Imir Məmmədli çevirmişdir.
Əsər Gürcüstan prezidentinin Kvemo-Kartli bölgəsi
üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi, mənim dostum Levan
Mamaladzenin himayəsi ilə nəşr olunur. Onlara və
kitabın Gürcüstanda dünya işığına çıxmasında əməyi
olan naşirlərə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Əziz oxucu,
Bu sətirlərin əvvəlində yaxşı qonşulluqdan danışdım,
sözümü yaxşı qonşuluğun əvəzolunmazlıgı ilə bitirmək
istəyirəm. Atalarımız əbəs yerə deməyiblər ki, yaxın

qonşu uzaq qohumdan yaxşıdır! Xalqların qonşuluğu
isə adi mənzil qonşuluğu deyil ki, xoşuna gəlməsə
oaşqa yerə köçəsən. Buna görə də müdrik xalqlar
yalnız yaxşı qonşu olmağa məhkumdurlar və bizim
xalqlarımızın qardaşlıq münasibətləri dünyanın bütün
qonşu xalqlarına yaxşı nümunədir.
Vo gürcü dilində çıxan hər bir Azərbaycan kitabı
və ya Azərbaycan dilində nəşr olunan hər bir gürcü
əsəri yaxşı qonşuluğumuzun, dostluğumuzun və
qardaşlığımızın möhkəmlənməsinə xidmət edir.
2 may, 2002
bakı
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ahi yunan alimi Aristotelə görə, tarix elmi
elmlərin on subyektividir. Amma dünyada ən
obyektiv fakt yaşanmış hadisələrdir. İnsanlıq
yaranandan bu günəcən yaşanmış tarixlə yazılmış
tarixin eyniliyinin hamı tərəfindən birmənalı şəkildə
qəbul olunmaması nə alimlərin fərdi şıltaqlığıdır, nə də
tarix elminin spesifik cəhətidir. Bu, sadəcə olaraq,
maraqların, ambisiyaların bir-birinə uyğun gəlməməsi,
onların arasında barışmaz ziddiyyətin olmamasıdır.
Əslində dünyanın nizamı işıqlı dünyada məs
kunlaşmış insanlar arasında Adəmlə Həvvanın cənnət
dən qovulmasından başlayan anlaşılmazlıqların, qarşı
lıqlı ittihamların, töhmət və qınaqların aradan qaldı
rılmasını tələb edir. Yaşanmış tarix yazılmış tarixə
çevrildikdə bəzən konkret ünvan göstərilməklə, bəzən
də göstərilməməklə anlaşılmazlıqların başqa tərəfləri
nin maraqları da əksini tapır. Ən adi real tarixi fakt da
müxtəlif yozumlara məruz qalır. Fərdi maraqlar
güdülən yozumları tədricən dini, milli maraqları ön
plana keçən yozumlar əvəz edir.
Nəticə etibarı ilə güclülər, bacarıqlılar yaşanmış
tarixlərinin əvəzinə yazılmış tarixlərini həqiqət kimi
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qəbul etdirməklə tarixin subyektivliyinə, xüsusən də etnik, mülki
və siyasi xarakterli subyektivliyinə rəvac vermiş olurlar. Deməli,
tarix bir neçə baxımdan maraq doğurur: birincisi, obyektiv həqiqət
kimi müxtəlif mövqeləri nəzərə almaqla, məsələn, Azərbaycanın
Qarabağ həqiqəti və Ermənistanın “Qarabağ həqiqəti”; ikincisi,
milli faktor - qan-gen yaddaşı kimi; üçüncüsü, siyasi amil kimi
(məsələn, rus larixşünaslığında son illər monqol-tatar istilasının
inkarı hələ elmi arqumentlərdən daha çox, milli-siyasi ambi
siyalara əsaslanır - Rusiya kimi qüdrətli bir dövlətin vaxtilə 300 ilə
qədər inaı adlarını çoxlarının bilmədiyi monqol-tatar əsarətində
qalması velikorus şovinizmi mərəzinə tutulanları razı salmır).
“Siyasət mümkün olandan istifadə etmək bacarığıdır” prinsipi
ni müəyyən mənada “məqsədə nail olmaq üçün bütün yollar və
vasitələr məqbuldur” prinsipi kimi də başa düşməklə dünya siyasi
mübarizə arenasında etik cəhətdən normal qəbul olunduğundan
qeyd edilən üç hal bizim gerçəkliyimizdə də əhəmiyyətli rol
oynamalıdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, əslində bütün dövrlərdə bu hallara bu
və ya digər dərəcədə istinad olunubdur. Obyektiv və subyektiv sə
bəblərə görə əsrlər boyu bu hallar xalqımızın tarixində kortəbii,
stixiyalı, öz-özlüyündə təzahürünü tapıbdır. Amma tarixdən
obyektiv həqiqət, milli faktor - qan-gen yaddaşı və siyasi amil ki
mi ilk dəfə konseptual şəkildə məhz, əsrimizin II yarısından, xüsu
sən də hələ sovet müstəmləkəsi əsarətində yaşayan respublikamızın
ictimai-siyasi, milli-mədəni həyatında Heydər Əlirza oğlu fenomeni
fakta çevriləndən sonra başlayıbdır.
Təfsilatına indi varmadan ancaq onu deməyi lazım bilirik ki,
siyasi mübarizəsində də, diplomatiyasında da, idarəetmə təcrübə
sində də geniş mənada tarixə - yaddaşa, mentalitetə, tarixi keçmi
şə, mənəviyyat tarixinə Heydər Əlirza oğlu qədər müdrikcəsinə is
tinad edən ikinci şəxsiyyəti nümunə göstərmək çətindir. Tarix
onun üçün heç vaxt yaşanmış keçmiş qürrə, fəxr mənbəyi olmayıb,
tarix bütün hallarda onun üçün gələcəyin məktəbi olubdur. Tarixi
kifayət qədər peşəkarcasına bilməsinin sayəsində Heydər Əlirza
12

oğlu tarixi yaşadan şəxsiyyətlər arasından çıxaraq, tarixi yaradan
şəxsiyyətlər sırasına daxil olub.
Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da uzun
müddət milli siyasət müəyyənləşdirilərək həyata keçirilməyib. Mil
li-siyasət dedikdə çox vaxt etnik tərkibli rəngarəng və zəngin olan
ölkələrdən biri kimi Azərbaycanda millətlərarası münasibətlərin
məqsədyönlü tənzimlənməsi başa düşülür. Halbuki milli siyasət
millətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi siyasəti anlayışından
çox-çox genişdir. Əslində milli siyasət daha geniş anlayış olan döv
lət siyasətini də özündə ehtiva edir. Milli siyasətdə dövlət maraqları
da xüsusi nəzərə alınmaqla milli maraqlar ön plana çəkilir.
Azərbaycanda tarixən milli maraqlara daha çox diqqət yetirilib.
Epoxal mərhələni əhatə edən müstəqil demokratik dövlətçilik ənə
nəsi olmayan Azərbaycanda dövlət maraqlarını da milli maraqlar
əvəz edib. Milli maraqlar anlayışının tarixi kontekstdə şərti işlədil
diyi aydındır. İnsan toplumlarının inkişaf prosesinin klassik təs
nifatını (etnos, xalq, millət) əsas götürsək, deyə bilərik ki, hər bir
mərhələnin özünəməxsus kompleks maraqlan olubdur.
Tanrı ilə insan arasında almadan başlayan konflikt bir
mamoııtu öldürmək və ya bir kahada daldalanacaq tapmaq
səlahiyyəti uğrunda çılpaq əcdadlarımız arasındakı olum-ölüm
mübarizəsinə çevrilməklə “doğma-yad", “biz” - “qeyri biz” qarşı
durmasım yaratdı. Mamont da, kaha da güclüyə çatdı, mamontu
ilk dəfə görüb öldürənə və ya kahada ilk dəfə sığınacaq tapana yox.
kaha - vətən, mamont - maddi-mənəvi sərvət simvolunda bu gün
də yaşayırsa, deməli, güclünün gücsüzə təzyiqi də qalır. Deməli,
milli siyasət milli maraqların qorunmasıdırsa. milli siyasətin milli
maraqların qorunmasına qədərki ilkin forması etnik, daha sonra,
xalq maraqlarının qorunmasıdır. Məntiq də təsdiq edir ki, şərti şə
kildə desək, milli siyasətin ən ibtidai təzahür nümunəsi etnosun
özünüqoruma instinktinin və potensiyasının stixiyalı təzahürüdür.
Özünüqoruma instinkti bir qayda olaraq, ayrı-ayrı şəxslərin sağ
qalmaq uğrunda təbiətlə, heyvanatla, məxluqatla amansız mübari
zəsinin nəticəsində yaranıb. Tədricən təbiətlə, heyvanatla mübarizə
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təbiət və heyvanat uğrunda (təbii ki. kaha uğrunda da) mübarizə
xarakteri alıb.
Ən ümumi və müəyyən mənada obrazlı şəkildə təsvirini
verməyə çalışdığımız prosesdə iki məqamın daha önəmli əhəmiyy
əti vardır:
Birincisi, uzun müddət, məsələn, dağda, meşədə yaşayan AdəmHəvva övladı bakirə təbiətdə başqa kaha və mamont tapmaq amalı
ilə ilan mələyən arana düşəndə, ya adaptasiya sınağından çıxa bil
məyərək məhv olub, ya da dağda-meşədəki kimi yaşamaq vərdişi
ni tərgidərək aranda yaşamaq qanunlarını öyrənmək zərurətində
qalıb. Deməli, etnosun formalaşmasına L. Qumilyovun
konsepsiyasında göstərildiyi kimi, coğrafi amil, landşaft əsaslı təsir
göstərib.
İkincisi, ulu əcdadlırımız ətrafla mübarizədə də, həmcinsləri ilə
mübarizədə də kortəbii şəkildə iki prinsipi əsas götürüblər: 1) güclü
haqlıdır; 2) haqlı güclüdür. İkinci prinsip ya məğlubiyyətin ağrıacısını yaşayan ulu əcdadımızın ümidsizlikdən ölməmək üçün
özünün özünə təskinliyidir, ya da möhtəşəmliyi yuvasındakı
qarışqanın möhtəşəmliyindən qətiyyən fərqlənməyən ulularımızın
ilk fəlsəfi mühakiməsidir?! Bütün hallarda stixiyah təzahürünü
tapan özünüqoruma instinkti mentalitetin formalaşmasında
mühüm rol oynayıbdır.
Bəlkə də subyektivlikdir, deyə bilmərəm, amma qəti əminəm ki,
dünyanın ən qədim xalqlarından biri kimi Azərbaycan xalqının
bütün tarixi boyu "haqlı güclüdür" inamı ilə yaşaması məğlubun tə
skinliyinin yox. ilk növbədə ibtidai fəlsəfi mühakimənin nəticəsidir.
Bəşəriy'yətin tarixi bir də ona görə müharibələr tarixidir ki, ək
sər hallarda “güclü haqlıdır” prinsipi əsas götürülübdür. Xalqımı
zın başından fəlakət bir də ona görə əskik olmur ki, əsrlər boyu
formalaşaraq dəyişməz xarakter almış mentalitetimizdə aqressivlik
olmayıb, etnik-milli şüurumuzda “haqlı güclüdür” prıasipinə inam
əsas yer tutubdur. Zəkaya, kamala inam bəlkə də fəlakət və faciə
lərimizin mənbəyi olubdur, amma, məncə, həm də bizi daha çox
məhv olmaqdan xilas edən üstünlüyümüzə çevrilibdir.
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İnsan on ümidsiz və aciz vaxtlarında yalvarışlarla dolu gözünü
ilahilər məkanı səmaya dikib, tapındığı Tanrıdan imdadlar diləyib
dir. Bu, adi vərdiş deyil, əslində Tanrıdan aşağıda özündən yux
arıda bir bəndədə xilaskarlıq missiyasını görmək, nicatını tapmaq
istəyidir. Bütün dövrlərdə və bütün hallarda belə bəndə tapılıbdır.
Bu da xalqımızın özünəməxsus etnik-milli keyfiyyətidir ki. tapdığı
belə bəndəni bir qayda olaraq ilahiləşdiribdir. Ümidinin puça
çıxan vaxtları daha çox olub, amma ümidi doğrulan vaxtlara da
təsadüf edilib.
Bədbəxtlik burasındadır ki, ilahi mənşə ilə əlaqələndirilən bən
dələrin böyük əksəriyyəti ya şəraıtsizlik ucbatından, ya da şəraitsizliyin özündən də imdad diləyənlərə fayda vermək üçün imkan
tapmaq bacarıqsızlıqlarmdan umulan missiyalarını yerinə yetirə
bilməyiblər. Xüsusən bir də ona görə ki, xalqın etnik mövcudluğu
nu və Yurd, torpaq bütövlüyünün qorunmasında qan-gen
yaddaşına çevrilmiş tarixə istinadla qorumağa cəhd göstərməyib
lər.
Etnik-milli mövcudluğumuz boyu qeyd edilən mənada ilk dəfə
milli siyasət kursunun və əsas istiqamətlərini, məqsədlərini
formalaşdırarkən və gerçəkləşdirərkən tarixə istinad edən məhz
Heydər Əlirza oğlu olub.
Şübhəsiz, dediyimiz kimi, sosial vəziyyətindən asılı olmayaraq,
hər bir şəxs xalqın müqavimət potensiyasını işə salmağa qadirdir.
Sonralar - cəmiyyətdə tarixi dövrün səciyyəvi institutları, ictimaimənəvi və ierarxik əlaqələri, milli mentalitetə xas həyat, düşüncə,
davranış tərzi, əxlaqi kodeks bərqərar olduqdan sonra etnik möv
cudluğu qoruyub saxlamaq səlahiyyəti qeyri-rəsmi şəkildə konkret
şəxsiyyətlərə həvalə edildi (yaradıcı qüvvələrə - ozanlara, aşıqlara,
yazıçılara, bəylərə, xanlara, ağalara, sərkərdələrə və s. ). Nəticədə
xalqın özünüqoruma potensialını və enerjisini tənzimləyən liderlər
yarandı. Lideri son ümidi Tanrı olan xalqın bəndə timsalında, ümidgaha ehtiyacı yaradır. Heydər Əlirza oğlu da belə bir ehtiyacdan
liderə çevrildi.
Vaxtilə K. Marksm məhşur ifadəsində deyilirdi ki. filosoflar
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dünyanı izah edirlər, məqsəd dünyanı dəyişdirməkdir. Uzun
müddət Azərbaycan sadəcə olaraq idarə edilibdir (izah məqamı).
Qlobal məqsədinə nail olmaq naminə ikinci dərəcəli məsələlərə diq
qəti cəlb etməklə Heydər Əlirza oğlunun şəxsində Azərbaycana
yeni lıplı lider gəlirdi: özünü dünyanı izah edən kimi göstər, amma
dünyanı dəyişdir.
Dediyimiz kimi, ictimai-siyasi arenaya gəldiyi gündən onun mil
li siyasət doktrinasını və kursunu özünəməxsus cəhət fərqləndirib
dir; bazası tarix, məramı gələcək olubdur.
Görkəmli Çin mütəfəkkiri Konfutsi yazırdı: “Yalnız keçmişi
davam etdirməklə gələcəyə çatmaq olar”. Əlibəy Hüseynzadə isə
qeyd edirdi ki. “Ancaq o millət... nicatda olur ki, özünü tanıya".
Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət doktrinası və kursunda tarix
məhz gələcəyə çatmaq üçün davam etdirilən keçmişdir və tərəq
qiyə, nicata çatmaq üçün özünü tanımaqdır. Xilaskarlıq yalnız
xalqı hansısa bəladan qurtarmaq deyil, ilk növbədə xalqın özününöziinü tanıması ilə onun olduğu kimi qorunub-saxlanılmasına tə
minat yaratmaqdır. Nəticədə məhz Heydər Əlirza oğlu milli siyasə
ti kortəbiilikdən, kənar müdaxilədən, təsadüflərdən çıxartdı və ona
elmi, etnik, sistematik, konseptual, arqumentli xarakter verdi.
Heydər Əlirza oğluna qədərki milli siyasət kursu əslində demək
olar ki, olmayıbdı. Belə bir kursu prioritetlər əsasında hazırlayaraq
formalaşdıran və tənzimləyərək gerçəkləşdirən rəsmi strukturlar
fəaliyyət göstərmədiyi üçün bütün ağırlıq əvvəlcə etnosun, sonra
xalqın, daha sonra isə millətin boynuna düşüb. Etnik-milli möv
cudluğu qoruyub saxlamaq uğrunda mübarizə iki istiqamətdə
gedirdi - birincisi, güclü haqlıdır devizi ilə yaşayanlara qarşı
mübarizədə məhv edilməkdən xilas olmaq; ikincisi, spesifik etnik
özünəməxsusluqlarını qoruyub saxlamaq, başqa etnosların içində
assimilyasiyaya məruz qalmaqla əriyib itməmək. Birinci mübarizə
fiziki, ikinci mübarizə mə"novi məhv olmaqdan qorunmaq amalı
daşıyırdı.
Tarix boyu əlverişli coğrafi vəziyyəti, strateji əhəmiyyəti, zəngin
təbii sərvətləri Azərbaycanı “güclü haqlıdır” devizi ilə yaşayan
16

dövlətlərin əsarətinə məruz qoyubdur. Müstəqilliyini və azadlığını
uzun müddət itirən Azərbaycan müxtəlif etnos və dövlətlərin əsarə
tinə, assimilyasiya cəhdlərinə baxmayaraq, bütün dövrlərdə Vətəni
və özünün etnik-milli varlığını qoruyub saxlayıbdır. Ərəblər gəlibgedib, farslar gəlib-gedib, ruslar gəlib-gedib və s. Hər gəlib gedən
lərdən sonra daha da müqəddəsləşən Vətən, müqavimət
potensiyasını daha da artıran etnos, xalq, millət qalıbdı. Bu isə
“haqlı güclüdür” prinsipinin qüdrəti və möhtəşəmliyidir.
XIX əsrin əvvəllərindən çar Rusiyası tərəfindən işğal olunan
Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində bolşeviklərin əsarətinə məruz
qaldı. Amma məhz elə sonuncu əsarətində Azərbaycan ilk dəfə
əsrlərdən və uzun illərdən sonra ərazisinin böyük qismini itirməklə
(Cənubi Azərbaycanı, Göyçə mahalını və s.) konkret sərhədləri
şərli şəkildə də olsa müəyyənləşdirilmiş ölkə kimi yaşamağa
başladı. Bəli. SSRİ-nin tərkibində Azərbaycan müstəqil deyildi,
milli idarəetmə ilə bağlı sərbəst heç bir qanun qəbul olunmurdu.
Sovet ideologiyasının hegemonluğu dövründə təbii ki. müstəqil
milli siyasətdən danışmaq mümkün deyildi.
Əksər vaxtlarda müxtəlif dövlətlərin təcavüzünə mə'ruz qalan
Azərbaycan tarixi əslində icazə verilməyənlərin gerçəkləşdirilməsinə cəhdlərin tarixidir. Bu baxımdan XX əsrin əvvəllərindən
başlayan bolşevik qaragüruhunun hansısa möcüzənin sayəsində
“demokratikləşərək” imperiya üçün təhlükəyə çevrilə biləcək
amallara və əməllərə icazə verəcəklərini düşünmək sadəlövhlük
olardı.
XX əsr dünya miqyasında gedən ictimai-siyasi proseslərin mən
tiqi və proqnozlaşdırılması mümkün olan istiqaməti milli azadlıq
hərəkatlarının qələbə qazanacağından xəbər verirdi. Başa vurduğ
umuz yüzillikdə ölkəmizə və xalqımıza şans verilmişdi: SSRİ-nin
tərkibində Azərbaycan Respublikasının mövcudluğunun müsbət
və mənfi nəticələri qabarıq görünürdü. XIX əsrdə İrəvan xanlığını.
Borçalı qəzasım. Dəmirqapı Dərbəndi, Arazın İran tərəfində qaları
torpaqları hələ vahid məkan kimi dərk edən nəsli XX əsrin iyirmin
ci illərindən sonra b ug^ıTcülərHədlör 'daxili rfdə Azərbaycanı Vətən
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kimi qəbul cdon insan əvəz elməyə başladı. Bu, bir tərəfdən pis idi
ki, ötən əsrdəki əcdadlarımızın içində azərbaycanlılar məskunlaşan
ərazilərin bütövlüyünü bu və ya digər dərəcədə yaşaya bildikləri
halda, XX əsrdə biz bundan mərhum olduq. Digər tərəfdən yaxşı
idi ki, bizdə Vətən hissi mücərrədçilikdən çıxıb konkret məna və
məzmun tutumu qazanaraq daha da gücləndi.
İşğalçı dövlətin güc hesabına qazandığını sözlə möhkəmləndir
məyə çalışması təbiidir. Təbliğat gerçək hissi yalançı hisslə əvəz
etməyə qadirdir. XIX əsrdə milli şüur hələ zəif idi. C. Məmmədqu
luzadənin məşhur felyetonundakı millətinin müsəlman olduğu bil
dirilən cavabı xatırlayaq. Belə hal bolşevik təbliğatının sayəsində
tədricən milli faciəyə çevrildi, “Sovet adamı” anlayışı güclənməkdə
olan Vətən hissini zəiflətmək, yaddaşını itirmiş, keçmişini unutmuş
manqurt yaratmaq məqsədi güdürdü. Acı da olsa etiraf edilməlidir
ki. bizim günlərdə də millətini “müsəlman” sayan XIX əsr sələfimiz
kimi düşünənlərin sayı artmaqda idi.
Təhlükəli məqam burasında idi ki, stixiyalı müqavimət
potensiyasının hesabına milli özgürlüklərini qoruyub saxlayan
xalq yenə də tək qalmışdı, yenə də son anda Sözün sehri köməyə
gəlirdi. Amma dövr, şərait elə dəyişmişdi ki, artıq bunlar məsələnin
həlli üçün kifayət deyildi. Problemin həlli iki istiqaməti qarşılıqlı
əlaqədə götürməyi zəruriləşdirirdi: xalqm, millətin müqavimət
potensiyasının özünü qoruma instinktinin möhkəmləndirilməsi
üçün tənzimlənərək istiqamətləndirilməsi; yabançı təbliğatın antimilli təsir gücünün maksimum dərəcədə zərərsizləşdirilməsi. Ayrıayrı zəif təşəbbüsləri nəzərə almasaq, bu istiqamətdə dövlətçilik tə
fəkkürünün gücü və miqyası ilə ardıcıl məqsədyönlü iş aparan
qüdrətli şəxsiyyət, lider yox idi.
Heydər Əlirza oğlunun ictimai-siyasi arenada, xüsusən də
Dövlət təhlükəsizlik orqanlarında yüksək vəzifələrdə fəaliyyətə
başlaması ilə milli həyatda və təfəkkürdə yeni eranm təməli qoyul
du. Əlbəttə, Azərbaycan tarixinin Heydər Əlirza oğlu mərhələsi
məhz qeyri-adi faydalılığına, taleyüklü məsələləri həll etdiyinə gö
rə yeni eraya çevrildi.
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Vaxtında görüb qiymətləndirə bilmədiyimiz həqiqətləri bu gün
yenidən xatırladıqda, yenidən yadımıza saldıqda qürur hissi ilə bir
mənalı şəkildə deyə bilərik ki, Heydər Əlirza oğlunun gördüyü iş
lər məhz dahiliyin təsdiqi deyilsə, onda, deməli, dahilik sadəcə
olaraq fıksiyadır. Dahiliyin fiksiya olmadığını insanlığın tarixi də
fələrlə təsdiq etdiyi üçün Heydər Əlirza oğluna dahiliyi, dahiliyi də
Heydər Əlirza oğluna yaraşdırmağa tam mənəvi haqqımız vardır.
Heydər Əlirza oğlu ölkə Prezidenti olduğuna görə dahi deyil (belə
olsaydı dahilərin sayı kosmik sürətlə artardı), Heydər Əlirza oğlu
dahi olduğuna görə ölkə Prezidentidir.
Məramına sıfırdan başlayan Heydər Əlirza oğlu tükənməz
enerjisini, ilahidən gələn istedadını və bacarığını şəraitə uyğun sə
fərbər etmək məcburiyyətində idi. Özündən əvvəlki rəhbərlərdən
fərqli olaraq icazə istəmədən və gözləmədən icazə veriləcək halda
görülməsi mümkün olan fundamental işləri başlamağa və başa
çatdırmağa başladı. Onun dahiliyini missiyasını gerçəkləşdirmək
üçün seçdiyi yeganə mümkün yol da təsdiq edir; millət üçün iş
görmək üçün imperiya rəhbərlərinin rəğbətini və inamını
qazanmaq. O, qeyri-mümkün olanı mümkün olana çevirdi. Bəzən
istəmədiyi sözləri dedi, bəzən istəmədiyi işləri gördü, içindəki milli
lik qürurunu nəyə qurban verdiyini bilən şəxsiyyət kimi mənən
“yox” dediyinə bəzən zahirən “bəli” deməli oldu.
Təzadlı, ziddiyyətli qarşıdurmada əyilməz xarakter sahibinin
hər bir güzəşti, hər bir kompromisi milli ideallara xidmətə şansı,
imkanı bir qədər də artırırdı. Dövlət təhlükəsizlik strukturu kımı
“böyük xalq”dan başqa bütün millətlərə, xüsusilə türkdilli xalqlara
sonsuz güman və şübhə ilə yanaşılan bir qurumun sınaqlarına tab
gətirərək inam qazanılmasaydı, nəzərdə tutulmuş qlobal milli
siyasət kursunu mərhələ-mərhələ gerçəkləşdirməyə baza
yaradılmazdı.
Heydər Əlirza oğlu kimi planetar düşüncə və təfəkkür sahibi
qlobal məqsədlərinə nail olmaq üçün konsepsiyaya, doktrinalara
istinad etməliydi və edirdi. Əhəmiyyətli cəhət isə bundan ibarət idi
ki, dövrə və şəraitə görə bu konsepsiyanı, doktrinanı üzə
19
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çıxartmaq, kimlərisə açıq-aşkar bu işo cəlb etmək mümkün deyikli,
tanrı onun özünü tək yaratdığı kimi, müqəddəs amallarını həyata
keçirməkdə də tək idi. Əslində Heydər Əlirza oğlu heç kimin taleyi
ni riskə qoyub, heç kəsi bu günə qədər də açıqlamadığı, ancaq əmə
li işlərdən müəyyənləşdirdiyimiz işlərinə cəlb etmirdi, amma ona
mane olanlar kifayət qədər idi.
Heydər Əlirza oğlu bütün fəaliyyəti boyu nəzəriyyə ilə
praktikanı əlaqədə götürən mahiyyətin qabarıq nəzərə çarpması
üçün zahirən praktiki tərəfə daha çox üstünlük verən realist mütə
fəkkir-siyasi xadimlərdəndir. Təhlükəsizlik orqanlarında işlədiyi
vaxtlarda bu qurumun imperiya strukturunda, eləcə də müstəqil
dövlət quruculuğunda rolunu və əhəmiyyətinini bütövlükdə görən
və bilən Heydər Əlirza oğlu nəzəri həqiqəti praktiki əməllə, işlə
tamamladı; dövlət təhlükəsizlik sisteminin milliləşdirilməsinə
başladı. Şəxsən mən indi həmən dövrdəki o əməli işin nə dərəcədə
təhlükəli olduğunu tez-tez təsəvvürümə gətirirəm, amma tarixi və
milli əhəmiyyətini daha əsaslı şəkildə dərk edirəm.
Heydər Əlirza oğlunun 60-cı illərdən başlayan fəaliyyəti əslində
Azərbaycanda ilk dəfə sistematik, fundamental milli siyasət kursu
nun həyala keçirilməsinin başlanğıcıdır.
İlk növbədə belə bir məsələyə xüsusi diqqət yetirmək lazım gəlir
ki, biz niyə Heydər Əlirza oğlunun dövlət siyasətindən deyil, milli
siyasətindən danışırıq. Birincisi, əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, milli
siyasət dövlət siyasətini ehtiva etməklə daha geniş və daha miqyaslı
anlayışdır; ikincisi, Heydər Əlirza oğlunun fəaliyyətə başladığı 60cı illərdə Azərbaycan formal olaraq müstəqil dövlət idi, faktiki isə
müstəmləkə əsarətinin “sivil" formada tətbiqinə məruz qalırdı,
buna görə də müstəqil dövlətə gərəkli və xas siyasətdən danışmaq
mümkün deyildi; üçüncüsü, dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün
ən'əııə, təcrübə məhdud olduğu üçün, milli siyasəti gerçəkləşdirmək
üçün ən azı min ilə yaxın kortəbii da olsa, ənənə və təcrübə var idi.
Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət konsepsiyası və kursu üfüqi
deyil, şaquli istiqamətlidir. Daha doğrusu, onun konsepsiyası
məkan yox. zaman xarakteri daşıyır, ayrı-ayrı müddəaların ardıcıl
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lığında zərurilik, vaciblik əsas götürülürdü. Dövlət təhlükəsizlik
sisteminin milliləşdirilməsi tədricən ölkənin bütün idarəetmə struk
turlarının, fəaliyyət göstərən rəsmi və ya qeyri-rəsmi bütün qu
rumlarının milliləşdiıilməsinin zəruriliyinə işarə, siqnal oldu.
Başqa tarixi faktlar bir yana, 20-60-cı illərin dövri mətbuatını 7080-ci illərin dövri mətbuatı ilə tutuşdursaq görərik ki, sıravi vəzifə
lərdən tutmuş rəhbər vəzifələrə qədər bir çox kadrların imzalarının
dəyişməsi siqnalın siqnal kimi qalmayaraq fakta çevrildiyini təsdiq
etdi. Qonşu respublikalardan fərqli olaraq, Azərbaycanda kadr
siyasətinin ciddi nəzarətdə saxlanıldığını və balansın məqsədyönlü
şəkildə bizim xeyrimizə olmayan formada tənzimləşdirildiyini nə
zərə alsaq Heydər Əlirza oğlunun perspektivli, müdrik, milli
siyasət konsepsiyasının əhəmiyyətinin və onun dahiliyinin sübuta
ehtiyacı olmadığı aydınlaşar.
Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət konsepsiyasında əsas məsə
lələrdən biri təfəkkürdəki. mənəviyyatdakı və mentalitetdəki
deformasiyaların qarşısının alınması və sağlam, ilkin təmələ
qaytarılması idi. XIX əsrdə dini etiqadla milli mənsubiyyətin qarış
dırılması, XX əsrdə “günəşin”, ziyanın, maarifin, mədəniyyətin
şimaldan doğması və gəlməsi ideyasının kəskin şəkildə təlqin edil
məsi xalqın özünün özünə qaytarılmasını vacib zərurətə çevirmiş
di. Nəsilləri bu ideoloji təxribatların yaratdığı stereotiplərdən xilas
edərək formalaşdırmaq - Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət
konsepsiyasının məğzini təşkil edirdi.
Bu milli siyasət konsepsiyası dəqiq, taraz siyasi oriyentasiyası
ilə yanaşı ictimai-siyasi, sosial- iqtisadi, elmi-mədəni həyatı
bütövlükdə əhatə edən kompleks xarakter daşıyırdı. Kompleks şə
kildə əhatə olunmanın bütün komponentlərinin təfsilatlı
sadalaıımasına vannadan indiki halda iki səciyyəvi cəhəti qeyd
etmək yerinə düşür; Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət
doktrinasında strateji mərama - müstəqillik və azadlıq məramına
nail olmaq üçün dövrün imkanlarından maksimum istifadə
hesabına milli dövlət quruculuğunun ən vacib atributlarını gerçək
ləşdirmək və xalqın təfəkküründə, mənəviyyatında tarixi ilkinliyi
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bərpa etməklə əsaslı dönüş yaratmaq ön sıraya çəkilmişdi. Dövlət
quruculuğu və milli insan - milli siyasət konsepsiyasının prioritet
istiqaməti bunlar idi və yerdə qalan bütün digər istiqamətlər məhz
bu iki istiqamətin reallaşmasına tabe etdirilmişdi.
Respublikamızda azadlıq uğrunda mübarizənin tarixi qələbə
qazanmasında milli siyasət konsepsiyasının bu iki prioritet is
tiqamətinin əvəzsiz rolu olub. Dövlət quruculuğu ictimai-siyasi, iq
tisadi-sosial, elmi-mədəni, ideoloji, mənəvi-əxlaqi və hərbi sahələri
əhatə edirdi.
İqtisadi-sosial sahədə. “Neft - qara qızıl” diyarı kimi tanınan
Azərbaycanın aqrar ölkəyə çevrilməsi bolşevik ideoloqlarının əsas
məqsədi idi. Bu istiqamətdə planauyğun ardıcıl iş gedirdi. Doğru
dur, pambıqçılığın, taxılçılığın, tərəvəzçiliyin, tütünçülüyün və s.
kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişafı müsbət hal idi. Amma
sənayenin payının məhz aqrar sektora qurban verilməsi ölkəni
xammal mənbəyi kimi istismar etmək, elmi-mədəni tərəqqinin
qarşısını almaq üçün düşünülmüş aksiya idi. Belə inkişafın ölkənin
gələcəyi üçün fəlakət gətirəcəyini ürək ağrısı ilə hamıdan yaxşı bi
lən Heydər Əlirza oğlu anormal vəziyyətdə başqa rəhbərlər kimi şi
rin vədlər vermək, günahkarlar axtarıb tapmaq əvəzinə əməli işlər
gördü.
İlk növbədə tədricən sənaye sektorunun xüsusi çəkisi artmağa
başladı. Bakı neft akademiyası kimi tanınırdısa, Sumqayıt iri
kimya mərkəzinə çevrildi. Gəncədə, Naxçıvanda, Mingəçevirdə,
Əli Bayramlıda, respublikanın digər rayon mərkəzlərində böyük
çətinliklər hesabına sənaye obyektlərinin tikintisinə icazə alındı.
Bakıda kondisioner zavodu tikildi, yeni yollar salındı, strateji
baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən Bakı-Balakən, BakıXankəndi dəmiryolu açıldı.
Azərbaycan iqtisadiyyatında infrastrukturanın sənayenin çəki
sinin artırılması hesabına dəyişdirilməsi yalnız əhalinin sosial və
ziyyətini yaxşılaşdırmadı, həm də əhalinin sosial tərkibini dəyişdir
di, sənaye sektorunun gücləndirilməsi mədəniyyətin, elmin, təhsi
lin, SSRİ respublikaları və bir çox dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı
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əlaqələrin inkişafına ciddi təsir göstərdi. Respublika (hətta formal
müstəqil olsa da) kimi Azərbaycanın dünyada tanınmasında dönüş
yarandı. Aqrar ölkə olaraq qalan Azərbaycanın (neft sənayesini
çıxmaq şərti ilə) sənayeləşdirilməsi gələcək müstəqil və azad
Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən qeyri-asılı mövcudluğunun
əvəzolunmaz bazasına çevrildi.
Hərbi sahədə. Görkəmli alman filosofu L. Feycrbaxın “ən
böyük tanrı” adlandırdığı dövlət quruculuğu ilk növbədə ölkənin
və xalqın təhlükəsizliyinin təmin olunmasını zəruriləşdırirdi.
Şübhəsiz, bu zərurəti nəzəri plandan real fakta çevirmək üçün hər
bi sahəyə xüsusi diqqət yetirilməliydi. Heydər Əlirza oğlunun milli
siyasət doktrinasında iki cəhət nəzərə alınmaqla ordu quruculuğu
mühüm yer tuturdu: birincisi, ilk növbədə xalqın mentalitetinə is
tinad olunurdu. Əvvəllər demişdik ki, tarix boyu xalqımız “haqlı
güclüdür” prinsipi ilə yaşayıbdır. Amma bu heç də o demək deyil
ki, döyüşkənlik, mübarizlik, ərənlik xalqımızın xarakterik özünə
məxsusluğundan biri olmayıbdır. Min üç yüz illiyini qeyd etdiyimiz
“Dədə Qorqud” eposundakı yurd uğrunda igidliklər göstərənlərin,
qılıncı azadlıq uğrunda mübarizə simvoluna çevrilmiş Cavanşirin
və Babəkin, nərəsi ilə düşmənlərin qəlbinə qorxu salıb səflərini
pozan Koroğlunun, aynalısı ilə haqsızlara qarşı qənim kəsilmiş
Qaçaq Nəbinin və başqalarının mənsub olduğu xalq kamala,
zəkaya üstünlük versə də. yeri düşəndə qılıncla da qüdrətini göstə
ribdir.
Döyüşmək bacarığı və istedadı ilə seçilən xalqımız başqa dövlət
lərin əsarətində olduğu vaxtlarda onların hərb sənətindən kənarda
qalmaları istiqamətində məqsədyönlü iş aparılıbdır. Uzağa
getməyək, XIX və XX əsrləri xatırlayaq. Qeyri-xristianları, o
cümlədən azərbaycanlıları nəinki clitar zabit korpusuna, hətta
sıravi əsgər heyətinə də yaxın qoymurdular. Bolşeviklər də çar Ru
siyasının bu siyasətini davam etdirirdilər. A. S. Puşkinin igidliklə
rini tərənnüm etdiyi azərbaycanlıların, Ə. Şıxlinski, S. Mehmandarov va b. generalların sələfləri XX əsrdə də hərb sənətindən
kənarda saxlanılırdı. Bütün imkanlardan istifadə olunmaqla
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Azərbaycan övladlarının professional hərbçi-zabit kimi yetişmələ
rinin qarşısı alınırdı.
Zahirən inandırıcı görünən səbəb də tapırdılar; guya
azərbaycanlılar rus dilini bilmirlər. Buna görə də ordu sıralarına
çağırılan azərbaycanlılara nadir hallarda aviasiyada, raket hissələ
rində rast gəlinirdi, əslində, onlardan ucuz işçi qüvvəsi, daha
doğrusu, kölə kimi fəhləlikdə istifadə edirdilər. Orduda olduğu
müddətdə bəzən avtomatın özünü görmədən geri qayıdan
azərbaycanlılarda peşəkar əsgər və zabit olacağına ümid və həvəs
qalmırdı. Ən başlıcası isə, dediyimiz kimi, azərbaycanlılara qarşı
belə ayrı-seçkilik düşünülmüş və məqsədyönlü siyasətin məntiqi
nəticəsi idi. Təsadüfi deyil ki, ayrı-seçkiliyin sayəsində keçmiş SSRİ
silahlı qüvvələrində peşəkar azərbaycanlı zabitlərin sayı gürcü və
erməni zabitlərinin sayı ilə müqayisədə hiss olunacaq dərəcədə az
idi.
Digər xarakterik hal orduya çağırılan azərbaycanlı gənclərin
müxtəlif coğrafi mövqelərdə yerləşməsi ilə bağlıdır. Əvvəldə də
qeyd etmişdik ki, L. Qumilyova görə, coğrafi mühit insan
həyatında, xarakterinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.
Məhz bu amil ya nəzərə alınmadığından, bəlkə də əksinə, nəzərə
alındığından gənclərimiz adaptasiya olunmadıqları məkanda
yerləşdirilirdilər. Yəni cənubun isti havasına öyrənənlər şimalın
soyuq, şaxtalı mühitində əzab çəkirdilər. Onlar çox vaxt xəstələnir,
bəzən isə evə şikəst qayıdırdılar.
Bütün bunlar isə azərbaycanlılarda hərb sənətinə qarşı soyuq
luq, özlərinin hərb qabiliyyətlərinə inamsızlıq oyadırdı. Ən
başlıcası isə Azərbaycanın həm həmin dövrdə, həm də müstəqillik
qazanacağı istənilən vaxtda hərbi cəhətdən asılı vəziyyətdə qalır,
başqa sözlə desək, təhlükəsizliyinə özü təminat yarada bilmirdi.
Heydər Əlirza oğlu kimi şəxsiyyət bütün bunları çox gözəl bil
diyi üçün milli siyasət - milli təhlükəsizlik məsələlərinə, ordu quru
culuğu məsələlərinə xüsusi diqqət yetirirdi. Səməd Vurğun “İnsan"
pyesində yazırdı:
24

MİLLİ LİDER EHTİYACI

Döyük sərkərdələr yetirən millət
Yalnız qalibiyyət çələngi taxar.
Gələcək günlərə inamla baxar.

Sərkərdəsiz millətin gələcəyi ola bilməz, ən azı gələcəyimi
müdafiə edə bilməyəcək. Dövlət Təhlükəsizlik orqanlarında işləy
əndən milli təhlükəsizliyə əsaslı təminat yaratmağı əsas məqsədi
sayan Heydər Əlirza oğlu respublika rəhbərliyinə keçəndən sonra
ilk növbədə hüquq-mühafizə sisteminin milliləşdirümosini davam
etdirdi. Orduya çağırışa bayram mərasimi xarakteri verdi. Zabitlə
rə, əsgərlərə şəxsi simpatiyasını qabarıq, açıq-aşkar biiruzə
verməklə, onlara əlavə imtiyazlar yaratmaqla hərbçiliyi hörmətə və
nüfuza mindirdi. Nəticə etibarı ilə gənclərdə hərb sənətinə maraq
oyatdı, valideynləri isə zabitliyin iki-üç il mənasız kölə ürnrü
yaşamaqdan şərəfli olduğuna inandırdı.
Bakıda Naxçıvanski adına hərbi məktəbin açılması isə misli bərabəri olmayan bir qələbəydi. Bu, artıq başqa formada müstəqil
lik ideyalarını yaşayan Azərbaycanda milli ordu quruculuğunun
başlanğıcı demək idi. Gələcək müstəqil Azərbaycanın milli
təhlükəsizliyinə fundamental baza yaratmaq demək idi. Hərb sənə
tinin tədrisinə təcrübə toplamaq demək idi. Milli Təhlükəsizlik
orqanları əməkdaşlarının peşə bayramında bu sistemin
peşəkarlarının ümumi fikrinin ifadəsi kimi deyilmişdir: “Bu gün
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində vətənə və xalqa sədaqətin, tapşırıl
mış salıə üçürı məsuliyyət hissinin tərbiyəsində Heydər Əliyevin
nümunələri bərqərar olmuşdur. Nazirliyin şəxsi heyəti təhlükəsiz
lik orqanlarının bütün gözəl ənənələrini davam etdirib yaşatmağı
qarşılarına məqsəd qoymuşdur. Biz fəxr edirik ki. həmin ənənələr
möhtərəm Prezidentimizin təhlükəsizlik orqanlarına rəhbərlik
etdiyi dövrlərdə təşəkkül tapmış, formalaşmışdır. Məhz həmin
dövrdə bu orqanlarda çalışan bütöv bir nəsil Heydər Əliyev mək
təbi keçmiş, çətin sınaqlarda mətinləşmişdir”.
l£yni sözləri bütövlükdə hüquq-mühafizə sisteminin hamısına
şamil etmək mümkündür. Çünki Heydər Əlirza oğlu gördüyü və ya
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görmək istədiyi hər bır işin perspektivini nəzərə alan dahilərdən
olduğu üçün bütün hallarda hər hansı qurumun, strukturun milli
maraqlara cavab verməsinə çalışıbdır. Bu mənada tam məsuliyyət
hissi ilə birmənalı şəkildə demək olar ki, milli ordu quruculuğunda
ən böyük nailiyyətlər məhz Heydər Əlirza oğlunun adı ilə bağlıdır.
İctimai-siyasi salıədo. 20-80-ci illərdə SSRİ-nin müttəfiq respub
likalarında, o cümlədən Azərbaycanda iqtisadi sahədə şərti müstə
qillik cəhdlərindən danışmaq mümkün olduğu halda, ictimai-siyasi
sahədə bu barədə söhbət salmaq qeyri-mümkün idi. Amma dediyi
miz kimi. Heydər Əlirza oğlunu fərqləndirən cəhətlərdən biri də
qeyri-mümkün olanları mümkün olanlara çevirmək istedadı və
bacarığıdır.
20-80-ci illərdə bolşevik - kommunist imperiyasının bütün
ideoloji təbliğat maşını və gücü SSRİ-dəkı başqa millət və xalqların
assimilyasiyasına “mədəni haqq” qazandırmaq üçün yaradılmış
“sovet adamı” anlayışının şüurlara yeridilməsinə səfərbər edilmiş
di. Təəssüflər ki, bəzi rəticələrə nail olunmuşdu. “Sovet adamı”
(gələcəkdə - “sovet xalqı”) olmaq üçün bu və ya digər dərəcədə
azərbaycanlı olmamaq lazım gəlirdi, milli dəyərlərin, adət-ənənə
nin, həyat və düşüncə tərzinin, mentalitetin, özgürlüklərin və s. ilgisi müəyyən mənada qaçılmazlaşırdı. Digər tərəfdən qolibləşdirilıniş standart modellərlə yaşayan SSRİ-nin digər vətəndaşları kimi
azərbaycanlılar da siyasi həyatdan tam təcrid olunmuş və siyasi
fəallıqlarını itirmişdilər. Görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatov
"manqurt” anlayışını ədəbiyyata gələcəyin bəlası kimi yox reallığa
çevrilmiş həyatımızın faciəsi kimi gətirmişdi. Milli yaddaşını və
siyasi fəallığını itirən manqurtların sayı günü - gündən artırdı.
Əsrin milli mənsubiyyət tanımayan xəstəliyi xərçəngdir, SPİDdir. milli mənsubiyyət zəminində bəlaya çevrilmiş xəstəliyi isə
manqurtluqdur. Azərbaycan fəlakətin astanasında idi. Xalqımızı
bu bəladan xilas etmək üçün ilk növbədə bu bəlanın yayılmasının
qarşısı alınmalı idi. Milli siyasətin mahiyyətini təşkil edən milli
maraq və milli mənafe bunu tələb edirdi. Heydər Əlirza oğlu yalnız
manqurlluq bəlasının milli faciə olduğunu hiss etmədi, həm də
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əvəzsiz dövlət xadimi, müdrik siyasətçi, sözün əsil mənasında
alternativsiz lider kimi faciənin qarşısını aldı, daha dəqiqi, bəlanın
qarşısını almağa qadir sistem, konsepsiya hazırlayıb gerçəkləş
dirdi.
Gələcəyi yaradaraq qorumaq üçün bütün hallarda tarixə istinad
edən Heydər Əlirza oğlu çox gözəl bilirdi ki, xalqın, millətin nicatı
onun imanıdır, xalqa, türk şairi Fazil Hüsnü Dağlarca demişkən,
uğrunda baş qoymağa inam, iman gərəkdir.
İnam itmişdi. Fəlakətin miqyasının ölçüyəgəlməzliyinı belə bir
fakt da sübut edir ki. məqsədyönlü şəkildə milli mənliyimiz təhqir
olunurdu. 1994-cü ildə Heydər Əlirza oğlu çıxışlarının birində bil
dirmişdi ki. xalqımızda olan “milli hisslər boğulmuş, əzilmiş və
tapdanmışdı”, halbuki müasir Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradıcısı
böyük Atatürk demişdir: “Milli mənliyi olmayan millətlər başqa
millətlərin ovudur”.
Başqa millətlərin ovuna çevrilməmək üçün ilk növbədə inam
xalqa qaytarılmalı, tapdanmış milli hissləri dirçəltmək,
canlandırmaq lazım idi, bir sözlə, Azərbaycanı Azərbaycana
qaytarmaq taleyüklü məsələ idi. Ayrıca bir məqaləmizdə (“ Heydər
Əliyev və milli siyasət”) dediyimiz və bu araşdırmamızda da yeri
gəldikcə toxunacağımız əsas məsələ bundan ibarətdir ki.
mentalitetin, milli bədii sözün qoruyub yaşatdığı Azərbaycanın
artıq stixiyah yox, konsepsiya əsasında, kritik məqamda yox. ardı
cıl şəkildə müdafiəsinə ehtiyac var idi. Bu ehtiyacı da ilk dəfə
müdrikcəsinə duyan və aradan qaldıran məhz Heydər Əlirza oğlu
oldu.
İncə, məqsədyönlü əməli işlərin sayəsində psixoloji
metamarfozaya nail olundu: inamsızhğı inam, qorxunu cəsarət,
təlqin edilmiş natamamlıq kompleksini etnik özgürlüyü bərpa
etmək və öyünmək haqqı əvəz elədi.
Vaxtilə Nəriman Nərimanov yazırdı: “Bir millət özünü tanımaz
isə, özü ilə qeyrisinin fərqini düşünməyə qadir olmaz isə. xüsusi
məsləkin dalınca yeriş edə bilməz. Bu yolla yeriş etməz isə ümum
müqəddəs məslək nə olmağını da düşünməz”.
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"Ümumi müqəddəs məqsədin" - milli ideologiyanın ilkin işlək
bazasını yaratmaq üçün Heydər Əlirza oğlu əzilmiş hisslərin
bərpasına başladı. O, xalqı özünə, keçmişinə, yaddaşına qaytardı,
sabahına nikbinliklə baxmaq qətiyyəti verdi.
Min illər boyu Azərbaycan xalqının varlığını və mövcudluğunu
qoruyub saxlayan amil və faktorlara dərindən bələd olan (tarixə
uğurlu istinadın növbəti nümunəsi) Heydər Əlirza oğlu tarixən
formalaşdırılmasına cəhdlər göstərilən milli ideologiyanın əsasında
vətənçilık, türkçülük, islamçılıq durduğunu çox gözəl bilirdi.
Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət konsepsiyasında mühüm yer
tutan milli ıcologiyaııın ilkin bazası yaradılarkən XX əsrin ikinci
yarısının xarakterik cəhətləri nəzərə alınmaqla milli mənafe və
maraqlara daha uyğun gələn variant seçildi: vətənçilik,
azərbaycançılıq və islamçılıq, (iki sonuncu haqda da bir qədər
sonra).
Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət doktrinasında vətənçilik iki
aspekti əhatə edirdi: birncisi. şovinizmə varmağa yol vermədən hər
bir azərbaycanlının alovlu vətənpərvərə çevrilməsinə nail olmaq;
ikincisi, xalqın vətəni şüurlu sevməsinə, daha doğrusu, tanıyaraq
sevməsinə və Azərbaycanın dünyada tanınmasına nail olmaq. İlk
dəfə Heydər Əlirza oğlu respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə etnik
yadlaşma məqsədi ilə aktiv işlədilən İran Azərbaycanı anlayışı
Cənubi .Azərbaycan anlayışı ilə əvəz olundu; ilk dəfə Elmlər
Akademiyasında və Yazıçılar birliyində Cənubi Azərbaycan üzrə
struktur yaradıldı, ilk dəfə tədricən yaddaşsızlığın faktına çevril
məkdə olan unudulmuş Borçalı mahal adı kimi işlədildi, ilk dəfə
Kərkiik azərbaycanlıları haqqında xalqa dolğun və ardıcıl mə
lumat verildi, ilk dəfə şərəfli keçmişimiz sistematik elmi və bədii
araşdırmaların, deməli, həm də təbliğatın obyektinə çevrildi; ilk də
fə "kiçik qardaş'’ natamamlıq kompleksinin dağıdılması sayəsində
qürurla "mən azərbaycanlıyam" demək mümkün oldu; ilk dəfə
Azərbaycan dili danışıq və poeziya dili olmaqdan əlavə dövlət dili
kimi fəaliyyət göstərdi və yaşamaq sferasına cəlb edildi.
Milli ideologiyanın tədricən formalaşması üçün yaradılan əsaslı
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baza Azərbaycanda milli hissləri təlatümə gətirdi və aktiv siyasi
fəaliyyətin zəruriliyinə inamı artırdı. Dəfələrlə millətçilikdə
günahlandırılan Heydər Əlirza oğlunun bu istiqamətdə gördüyü
qlobal işləri xatırlayanda xalqımızın düşmən qüvvələrinin ancaq
bircə məsələdə - məhz Heydər Əlirza oğlunu xalqa sonsuz vurğııııluqda. millətini idcalcasma sevməkdə, Vətəni üçün taleyini riskə
qoymağa çəkinmoməkdə qınayarkən haqlı olublar.
Ədəbi-mədəni sahədə. Bütün tarixi mərhələlərdə Söz və onun
xalqı məhvolma təhlükəsinə qarşı səfərbər etmək gücü və qüdrəti
insanı başlanğıcla diqqəti çəkibdir. Azərbaycanın milli söz sənəti
xalqda böyüklük, özünə hörmət, yaxşı-pisliyiııdən asılı olmayaraq
özünəməxsusluqları ilə öyünmək hissini heç vaxt təhlükəsi gözləni
lən etnosa nifrət, onu təhqir və alçaltmaq kimi anti-iıısani yollar və
vasitələrlə gücləndirməyib. Azərbaycan xalqı başqasına qarşı kinli
yox, məhz özünə qarşı normal hörmət və vurğunluğun hesabına
birliyinə nail olaraq mövcudluğunu və varlığını qoruyub saxlayıb
dır. Tolerantlıq (başqalarının mövcudluğuna, inamına və fikirləri
nə dözmək) xalqımızın zəifliyi deyil, qürurunun və böyüklüyünün
nəticəsidir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan ədəbiyyatında ən qədim
dövrlərdən müasir mərhələyə qədər elə bir nümunə tapmaq olmaz
ki. orada hər hansı bir etnos, xalq, millət düşmən kimi təqdim edil
sin. kiməsə kin-küdurət yaradılmağa cəhd göstərilsin.
Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət konsepsiyasında ədəbiyyat
- mədəniyyət iki aspektdə götürülmüşdür: birincisi, milli siyasət
konsepsiyasının bazasının tərkib hissələrindən bırı kimi; ikincisi,
milli siyasət konsepsiyasının hədəflərindən biri kimi. Qlobal
miqyasda düşünmək istedadına malik Heydər Əlirza oğlu çox gö
zəl bilirdi ki, Azərbaycan xalqı ayrı-ayrı hallar istisna olmaqla,
bütün tarixi boyu birliyini, bütövlüyünü, etnik mövcudluğunu və
özgürlüyünü həm do milli bədii Sözün qüdrəti hesabına qoruyub
saxlayıbdır. Milli söz xalqı öz işığına toplamaqla enerjisi hesabına
yadlaşmanm qarşısını alıbdır. Uzun müddət marağının və
mənafeyinin müdafiəsini rəsmi dövlət strukturlarında da görə bil
məyən, Sözdə tapan xalqda Sözə inamla yaşamaq həyat tərzinə
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çevrilmişdi. Başqa güvənc yeri olmadığına görə Sözə inam
dominant status qazanmışdı. Bu inamı bır tərəfdən Söz, öz
müqəddəslik missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirməklə, digər tərəf
dən də söz sahibləri - yaradıcı qüvvələr daha da gücləndirmişdi
lər.
Bütün hallarda xalqın tükənməz özünüqoruma enerjisini tən
zimləyərək zəruri məqamda üzə çıxarmağa qadir böyük ictimai
dövlət xadimləri olmayıbdır. Obyektiv tarixi səbəblərə görə,
xalqın enerjisi məqamında üzə çıxarılmadığı üçün bu enerjinin
tükənməsinin qarşısının alınması artıq taleyüklü məsələ idi.
Məhv olmaya real zəmin yaradan boşluğu Sözün missiyasını
aktivləşdirməklə yaradıcı qüvvələr doldurmağa başladılar. Onlar
yalnız poetik kamilliklə real həqiqəti demədilər, həm də lazım
olanı dedilər.
Həqiqətlə zəruri olanın Sözdə birləşdirilməsi, dediyimiz kimi,
həm Sözə, həm də Sözü yaradanlara inamı artırdı.
Məsələn. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Çar Rusiyası
Azərbaycam ərazi baxımından işğalına uzunömürlülük vermək
məqsədi ilə bəyləri, xanları, ağaları - konkret bir dövrdə xalq
enerjisini tənzimləmək funksiyasının real daşıyıcılarını ya məhv
etdi, ya ölkədən çıxıb getməyə vadar etdi, ya da Qurbaııəli bəy (C.
Məmmədquluzadə) kimi tam zərərsizləşdirdi. XIX əsrdə bu
boşluğu M. F. Axundov, A. Bakıxanov, Q. Zakir və b. , XX əsrin
əvvəllərində C. Məmmədquluzadə, M. Ə. Sabir, Ə. Haqverdiyev,
N. Vəzirov. H. Zərdabı, Ü. Hacıbəyov və b. kimi sənət adamları
doldurdular. Onların bir çoxunun ad və soyadındakı bəy artıq
yalnız silki mənsubiyyəti deyil, həm də məhz könüllü boyunlarına
götürdükləri ictimai funksiyalarını ifadə edirdi. Ordusu olmadığ
ından sərhədlərim qoruya bilməyən xalqın etnik mövcudluğunu,
milli varlığını onun ordusuna çevrilmiş bədii-sənət nümunələri və
yaradıcı qüvvələr qorudular.
Heydər Əlirza oğlu çıxışlarının birində müdrikcəsinə demişdir:
“'Çoxəsrlik tariximizdə xalqlarımızı yaşadan, qoruyan və bugünkü
günlərə gətirib çıxaran amillərdən biri, ola bilər ki, ən əsası bizim
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mədəniyyətimiz, ədəbiyyatımız, deməli, şairlərimiz, yazıçılarımız
dır.”
Bu sözlərin müdrikliyini, obyektiv həqiqət olduğunu belə bir
fakt da təsdiq edir ki, XIX əsrdə zərərsizləşdirilən boy. xan və
ağaların funksiyalarını boyunlarına götürmüş söz və sənət xadim
ləri XX əsrdə - 37-ci ildə daha amansız və qeyri-insani
repressiyalara məruz qaldılar. Sənətin bədii funksiyası ilə yanaşı ic
timai-milli funksiyasını yüksək qiymətləndirən Heydər Əlirza oğlu
milli siyasət konsepsiyasında bədii yaradıcılığa və yaradıcılara
“xalqlarımızı yaşadan, qoruyan və bugünkü günlərə gətirib
çıxardan” amil kimi yanaşaraq xüsusi əhəmiyyət vermişdir, əvəzsiz
əbədi mənbə kimi istifadə elmişdir. Onun milli siyasət
konsepsiyasını, xalqa məhz bu mənbəyə istinad doğmalaşdıraraq
sevdirmişdir. Başqa sözlə desək, təfəkkürə, mənəviyyata,
mentalitetə, psixologiyaya yad deyil, uyğun gələn mənbə xalqın
konsepsiya ilə şüurlu yaşamasını şərtləndirir.
Sənət və sənətkarlar Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət
konsepsiyasında ancaq tarixi mənbə deyil, eyni zamanda bu
siyasəti ənənəvi funksiyasında gerçəkləşdirən güc və qüdrətdir.
Daha doğrusu, Heydər Əlirza oğlu əvvəlki dövrlərdə stixivalı şə
kildə milli ideologiyaya zəmin hazırlayan, xalq enerjisini tükən
məyə qoymayan sənət və sənətkarların 60-80-ci illərdə də mis
siyalarını yerinə yetirmələrini məqsədyönlü şəkildə tənzim
ləyirdi.
Sözün, sənətin cari vəzifəsini perspektiv vəzifəsi ilə mılii
maraqlara müvafiq əlaqələndirən Heydər Əlirza oğlu nəzəri, döv
lət quruculuğu istedadını da hamilik, qoruyuculuq bacarığı ilə
tamamlayırdı. Aydındır ki. ədəbiyyat və sənət qarşısına qoyulan
müqəddəs vəzifələri nəzərdə tutulan tutumda həyata keçirməsi
üçün, onun fəaliyyətinə, xüsusən də milli mənafeyə uyğun is
tiqamətdə fəaliyyətinə şərait və zəmin yaradılmalı idi.
Qeyd etdik ki. Heydər Əlirza oğlu Dövlət Təhlükəsizlik Komi
təsində işləyərkən bu qurumun milliləşdirilməsinə çalışması
təsadüfi deyildi. 37-ci ildə həmin qurumun milli ziyalılara
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qəddarcasına qənim kəsildiklərini nəzərə alanda, bu aksiyanın
tarixi əhəmiyyəti bir daha açıq-aşkar görünür.
1Icvdər Əlirza oğlıı Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükə
sizlik orqanları əməkdaşlarının peşə bayramı gününün tə'sis edil
məsinə həsr olunmuş mərasim və yığıncaqda demişdir: “'Mən bu
gün böyük bir iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, dövlət təhlükəsizlik
orqanlarında rəhbər vəzifələrdə olduğum zaman və ondan sonra
Azərbaycan Respublikasının başçısı olduğum zaman Azərbaycan
xalqının milli mənafeyinə zidd olan heç bir tədbir görülməmişdir.
Biz heç bır dissident həbs elməmişdik, heç bir zaman heç bir
adamı antisovet təbliğatı üstündə həbs etməmişdik. Amma nə qə
dər belə təkidlər, belə təzyiqlər var idi. Burada bizim hörmətli şairi
miz. xatırlatdı, həqiqətdir, - mən hələ Dövlət Təhlükəsizlik Komitə
sində işləyən zaman Bəxtiyar Vahabzadənin həbs olunması məsələsi
meydana çıxmışdı. O vaxt mən onu xilas etdim, qoymadım həbs
olunsun... Belə bir insan o vaxtlar böyük fəlakət qarşısında idi. Nəyə
görə? Heç bir günahı yox idi. Ona görə ki. millətini sevirdi, millətin
qayğıları haqqında yazılar, şerlər yazırdı, "Gülüstan” poemasını
yazmışdı. Ondan ötrü o adamı lıabs etmək məsələsim qoymuşdular.
Xəlil Rzanı da həbs etmək məsələsini qoymuşdular. Əkrəm Əylisliya
də... çox kömək etmişəm. Məsələn, mərhum Ziya Bünyadov, bizim
böyük alimimiz, akademikimiz. Onlar yığışıb müzakirə keçirmişdilər
ki. 150 il bundan qabaq Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə könüllü gir
məyib. Azərbaycanı zəbt ediblər. Bu, həqiqətdir. Amma təəssüf ki, o
vaxt. 1964-cü ildə qərar çıxmışdı ki, Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə
könüllü daxil olmuşdu və ona görə də Azərbaycan Respublikası
Lenin ordeni ilə təltif edilmişdi. Amma bu alimlər tarixi araşdırma,
yəni elmi bir iş aparırdılar. Buna görə onların, xüsusən Ziya
Biinyadovun başına nə işlər gətirmək istəyirdilər. Mən bunların
hamısının qarşısını almışdım”.
İlk dəfə bu yaxınlarda etiraf olunmuş və adi, ikinci dərəcəli bir
iş kimi təqdim edilən bu aksiyanın böyük tarixi əhəmiyyəti vardır.
Birincisi, görkəmli ədəbiyyat, mədəniyyət və elm xadimləri
təkrarlana biləcək 37-ci il repressiyalarından xilas edildi. İkincisi.
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Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət kursunu bu və ya digər dərəcə
də formalaşdıran, gerçəkləşməsinin müəyyən ağırlığını öz öhdəsinə
götürən ədəbiyyat və mədəniyyətin sındırılmasının, xofa, qorxuya
düçar olmasının qarşısı alındı. Üçüncüsü və ən başlıcası, ədə
biyyatın, mədəniyyətin inkişafına əlverişli şərait yaradıldı.
1960-80-ci illərdə ədəbiyyatın və mədəniyyətin inkişafına
müxtəlif aspektlərdən şərait yaradılırdı. Milli ədəbiyyatın və mədə
niyyətin hörməti, nüfuzu artırılırdı. Bunun üçün ədəbiyyat və mə
dəniyyət respublika daxilində, keçmiş SSRİ və dünya miqyasında
düşünülmüş, məqsədyönlü şəkildə təbliğ olunurdu. Nizami, Nəsi
mi kimi dahilər təkcə xalqın yaddaşında deyil, həm də gündəlik
həyatında əbədi yaşamaq üçün rayon adları ilə Bakıya qayıtdılar.
Babəkin simasında Naxçıvan, Əsgəran məfhumu ilə Yuxarı
Qarabağın Azərbaycanın əbədi-əzəli torpaqları olması bir daha
tarixi sübutlarla rəsmiləşdirildi.
M.P.Vaqif Şuşaya, S Vurğun Qazağa əbədi “qeydiyyata"
düşdü. N.Nərimanova. C.Cabbarlıya. Nəsimiyə və b. milli mənə
viyyatın tərənnümçüləri kimi heykəl qoyuldu. Tariximizdə sındırıl
mış qələmlərin, tragik yazıçı talelərinin, xalq və Vətən naminə
namuslu yaşamaq dəyanətinin simvoluna çevrilmiş dahi Hüseyn
Cavidi məhv edən sistemin gücünü saxladığı bir dövrdə onun
cənazəsini bir çox ziyalılarımızın məzarlığına çevrilmiş Uzaq Sibir
dən Azərbaycana gətirilərək Naxçıvan torpağına tapşırılması sadə
cə olaraq mədəni hadisə deyildi, ilk növbədə siyasi hadisə idi,
keçmiş SSRİ-də bəlkə də dünyada oxşarı olmayan bu hadisə, bu
aksiya ədəbi-mədəni həyatda, xalqın inamında dönüş yaratdı. Ön
cə sistemin haqsızlığı və gücsüzlüyü siibuta yetirildi. Sonra ictimaimilli ideallarla yaşayan, yazıb-yaradanların xatirəsinin əbədi
müqəddəsliyi təsdiq olundu. Daha sonra isə azad yaradıcılığa, mil
li maraq və mənafelərə uyğun problemlər işıqlandırılan əsərlərin
qorxusuz, etibarlı bir müdafiəçinin olduğuna inamla
yaradılmasına imkan və şans verildi.
Klassik və müasir yazıçıların əsərləri dünya dillərinə tərcümə edil
di, dünya ədəbiyyatının ən maraqlı nümunələri dilimizə çevrildi.
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Ədəbiyyat və sənət adamlarının ölkədə və dünyada yubileyləri keçi
rildi. S.Rəhimov S.Rüstəm. R.Rza, M.İbrahimov kimi söz ustaları,
Q.Qarayev, F.Əmirov, Niyazi, R.Behbudov, M.Maqomayev
Z.Xanlarova kimi musiqi xadimləri keçmiş SSRİ-nin ən yüksək fəxri
adlarına, mükafatlarına layiq görüldülər. Azərbaycan ədəbiyyatı və
mədəniyyətinin nüfuzu dünya miqyasında gücləndikcə xalqın ona
əvvəlki inamı da bərpa olunurdu.
Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət konsepsiyası hazırlayaraq
həyata keçirdiyi dövr ədəbi-mədəni sərvətimizin demək olar ki, qızıl
dövrünə çevrilmişdir. Ədəbiyyat və mədəniyyətimizin XX əsrin 2030-cu illərdən sonrakı dövrünün ən yaxşı nümunələri məhz həmin il
lərə təsadüf edir.
Bu gün obyektiv əsası olmayan giley-güzar eşidirik ki, yenidən
qurma kampaniyası dövründə keçmiş SSRİ-də yaşayan xalqların
əksəriyyətinin şair və yazıçılarının, incəsənət xadimlərinin çap
olunmamış, arxivlərdə saxlanan əsərləri işıq üzü gördüyü halda.
Azərbaycan ədəbiyyatında belə faktlara nadir hallarda rast gəlinir.
Guya, bunun da əsas səbəbi yaradıcı qüvvələrimizin maddi cəhət
dən təmin olunaraq icazə verilən dərəcədə cəsarətli mövzuda yazıbyaratmaları ilə bağlıdır.
Qara eynəkdən baxan dünyanı olduğu kimi görə bilməz.
Dövrünün siyasi, ədəbi-mədəni və milli proseslərini özünün um
duğu. amma gerçəkləşdirə bilmədiyi arzularına uyğun qiymətləndi
rəndə. belə yalan, səhv mülahizə yaranır. Əwəla, nəzərə alınmalıdır
kı. arxivlərdən goturuiərək çap oiunan əsərlərin risk dərəcəsi ilə bə
dii dəyəri heç də həmişə bir-birinə uyğun gəlməyib. Təsadüfi deyil ki,
30-40 il sonradan oxuculara çatdırılan əsərlər heç də həmin yazı
çıların şah əsəri olmayıbdır. İkincisi, analogiyalar da təsdiq edir ki,
risk dərəcəsinə görə milli ədəbiyyatımızın çap olunmuş nümunələri
Sovet İttifaqında digər xalqların həmin dövrlərdə yazılaraq işıq üzü
görməyib sonradan çap olunan əsərlərindən üstündür ki, geri
qalmır. Üçüncüsü və ən başlıcası, yaradılan ədəbi mühit, şərait və
əsil sənətkarları mümkün zərbələrdən qorumaq əzmi cəsarətli əsər
lərin yazılmasına və çap olunmasına yaşıl işıq yandırmışdır.

Kim isə aşağı dairələrdə guya tənbeh edilirdi, amma heç kimin
qələmi əlindən alınmırdı. Kimsə qınanırdı, amma heç kim sındırıl
mırdı. İstedadın bütün gücünü göstərməyə, əbədiləşdirməyə hər
cür şərait və meydan yaradılmışdı. Bundan ən çox istcdadsız.Iıqlarını mövcud qadağalarla pərdələyərək özləri ətrafında sənətkar mifi
yaradanlar narazı qalırdılar.
Məhz yaradılan bu şəraitin sayəsində 60-80-ci illər Azərbaycan
ədəbiyyatı, elmi və sənəti milli mentalitetin özünüqoruma instinktinin fəallığını qoruyub saxlamaq ənənəsini daha da gücləndirərək,
milli vüqar hissinin milli azadlıq uğrunda qazilik amalına keçidi
üçün zəmin hazırladı. Bütün bunları nəzərə alaraq məsuliyyətlə
demək olar ki, səksəninci illərin sonu - doxsanıncı illər milli azadlıq
hərəkatının qarşısıalınmaz xarakter daşımasının əsas təminatçısı
60-80 -ci illər Azərbaycan ədəbiyyatı, döyüşən söz və ümumiyyət
lə, mədəniyyət üçün yaradılan atmosfer, şərait olubdur.
Elm-təhsil sahəsində. Bütün mənfiliklərinə baxmayaraq. Sovet
dövründə respublikamız özünə elm-təhsil sahəsində fundamental
baza yarada bildi. Ölkə rəhbərliyinin inadkar mövqeyinin, məq
sədyönlü fəaliyyətinin yox, ilk növbədə xalqın intellektual
potensialının, oxumaq, öyrənmək, axtarmaq, araşdırmaq əzminin
və bacarığının sahəsində elm-təhsil sayəsində etiraf olunmuş
uğurlar qazanıldı. Bununla belə, bu sahəni də stixiyalı, kənardan
planlaşdırılmış inkişafdan xilas edərək milli maraqlara uyğun
axara salmağa ehtiyac yaranmışdı.
Bu sahədə də dönüşü Heydər Əlirza oğlu yaratdı. Milli mənafe,
Azərbaycanın gələcək taleyi əsas götürüldü. Keçmiş SSRİ-dəki
türkdilli respublikalar arasında yalnız Azərbaycan bütün təzyiqlərə,
maneələrə baxmayaraq, təhsil sisteminin milliliyini qoruyub
saxlamağa nail oldu. Təhsil sistemində isə millilik tədris dilinin ana
dili olmasına, şagirdlərin, fərz edək ki, riyaziyyat fənnini məhz,
azərbaycanlı kimi öyrənməsinə zəmin yaratmaqdır. Etiraf edək ki,
əksər sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də milli ruh Heydər
Əlirza oğlunun milli siyasət kursunun gücünə reallaşdı. Keçmiş
SSRİ-nin maddi-texniki bazası müasir tələblərə cavab verən tədris
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ocaqlarına azərbaycanlı tələbələrin oxumağa göndərilməsi uzaqgö
rən siyasi məqsəddən irəli gəlirdi. Qıraqda təhsil alan tələbələrin
böyük əksəriyyəti Azərbaycanın professionallara ehtiyac duyduğu
ixtisaslar üzrə seçilirdi.
Fərdi əlaqələr quran bu gənclərdə şüurlu vətənpərvərlik
formalaşırdı, onların böyük qismi geri yalnız peşəkar mütəxəssis
kimi deyil, həm də yaxşı mənada millətçi (şovinist yox) kimi qayı
dırdılar. Bəllidir ki. milli qürur və təəssübkeşlik hissi qürbətdə
başqa etnosa mənsubluq qabarıq görünən hallarda daha güclü şə
kildə formalaşır. Digər tərəfdən, mentalitetimizdəki torpağa bağlı
lıqdan istifadə edərkən Azərbaycanda qapalı cəmiyyət
formalaşdırmaq cəhdlərinin puça çıxarılmasında da kənarda təhsil
alan tələbələrin həm ölkəmiz haqqında yaratdıqları rəyin, həm də
onların özləri ilə gətirdikləri açıq cəmiyyətə xas əlamətlərin mühüm
rolu olubdur.
Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət konsepsiyasında elmə iki
aspektdən xüsusi diqqət yetirilmişdir: 1. fundamental elmlərə.
2. humanitar elmlərə. Fundamental elmlərin inkişafı ölkənin
sənaye - iqtisadi potensialını gücləndirmək məramından irəli gəlirdi
Humanitar sahə bir qayda olaraq ideoloji xarakter daşıyır. Bu sahə
yalnız ulu keçmişin, xalqın yaratdığı maddi-mənəvi sərvətlərin öyrə
nilməsi ilə məhdudlaşmır, həm do hər bir azərbaycanlıda milli ruh
tərbiyə edir.
Təsadüfü deyil ki. Heydər Əlirza oğlu çıxışlarının birində demiş
dir: “Xalq gərək daim öz kökünü xatırlasın, tarixini öyrənsin, mil
li mədəniyyətindən, elmindən heç vaxt ayrılmasın”. Təbii ki, buna
nail olmaq üçün humanitar elmlərin inkişafına xüsusi qayğı göstə
rilməlidir. Belə qayğı isə 60-80-ci illərdə xalqımızın etnogenezisi, ən
qədim tarixi, mifologiyası, folkloru, ədəbiyyatı, mədəniyyəti və in
cəsənəti ilə bağlı fundamental əsərlərin yaranmasında əhəmiyyətli
rol oynamışdı. Moskvanın xüsusi nəzarətində olan humanitar
elmlər sahəsində dəfələrlə “pantürkist”, “panislamist” damğası vu
rulan heç bir azərbaycanlı alimin və əsərin repressiyaya məruz
qalmaması Heydər Əlirza oğlunun tarixi xidmətlərindəndir.
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Xalqın həqiqi məhvi, tarix səhnəsindən çıxması onun dilinin
ölməsidir. Dil, filosofların dediyi kimi, adi ünsiyyət vasitəsi deyil,
xalqın ruhudur, etnik-milli mövcudluğu və varlığı qoruyub
saxlayan ən başlıca faktordur. Yalnız Azərbaycan xalqı Azər
baycan dilini yaşatmayıbdır, əslində Azərbaycan dili Azərbaycan
xalqını yaşadıbdır. Etnik xarakterimizdoki, mentalitetimizdəki
azadlıq əzmini və iradəsini müxtəlif xalqların ölkəmizi dəfələrlə və
uzun müddətə işğal etməsinə, assimilyasiyaya cəhdlər göstərilməsi
nə baxmayaraq, dilimizin ən qədim dövrlərdən bu günəcən bakirə
liyini, varlığını qoruyub saxlaması bir daha təsdiq edir.
Heydər Əlirza oğlunun dediyi kimi: “Hər bir xalqın milliliyini,
mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir”. Məhz bu
qüdrətinə görə dil onun milli siyasət konsepsiyasında önəmli yer
tutur.
“Dili yaşatmaq xalqı yaşatmaqdır” devizi ilə fəaliyyət göstərən
Heydər Əlirza oğlu partiyanın plenum və qurultaylarında rus dilin
də danışmaq məcburiyyətində idi. Amma 60-cı illərdən sonra
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının əksər qurultayında iştirak edən
Heydər Əlirza oğlu fəxrlə şirin azərbaycan dilində danışırdı.
Təəssüf ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, doğma dilin aktiv iş
lənməsi istiqamətindəki fəaliyyətində də Heydər Əlirza oğlu tək idi.
O, rəsmi əmr və ya qeyri-rəsmi göstəriş verə bilməzdi ki, hamı
azərbaycan dilində danışsın, halbuki onun verə biləcəyi əmr də, sə
rəncam da özünün nümunəsi idi. Amma ondan nümunə götürən
lər az idi, bəzən hətta satıcı da rus dilinin qol-qabırğasını sındır
maqla rus dilində çıxış edirdi. Buna görə də 1978-ci ildə Azərbay
can SSR-nin Konstitusiyası (Əsas Qanunu) hazırlanarkən respub
lika rəhbərinin özünün məxfi təşəbbüsü ilə yaradıcı ittifaqlar
azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit edilməsi ilə bağlı Konsti
tusiyaya xüsusi maddə salınmasına qızğın müzakirələr apardılar və
Konstitusiya Komissiyası qarşısında ciddi tələb qoydular. Bu tələb
qısa vaxtdaca (yenə də respublika rəhbərinin gizli təşəbbüsü ilə!)
Azərbaycan cəmiyyətinin yekdil rəyi kimi formalaşdı və
Moskvanm güzəştə getməkdən başqa çarəsi qalmadı.
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1980-ci illər doğma dilimizin məhv olması üçün on real təhlükə
yarandığı tragik vaxtlardı. Həmin dövrdə Heydər Əlirza oğlıı özü
ana dilində danışmaqla, dilçilik elminin inkişafında rolu olan dilçi
alimlərin elmi axtarışlarını respublika mükafatları ilə qiymətlən
dirməklə başqa xalqların ədəbiyyatlarının azərbaycan dilinə
tərcüməsinə maraq oyatmaqla azərbaycan dilini bəladan qurtardı,
onun yaşamaq haqqı imtiyazını özünə qaytardı. Dediyimiz kimi,
dil isə elə xalqın özüdür.
Azadlığım və müstəqilliyini qazanana kimi (və bu tarixi haqqı
mız olan nemətlərin qazanılmasını hazırlayan) Heydər Əlirza oğlu
nun şərli mənada milli siyasət konsepsiyası, doktrinası adlandır
dığımız (ona görə şərti ki. hələ konsepsiya yox, konsepsiyanın nə
zəri bazası hazırlanırdı) kursunu vo fəaliyyət xəttini izləyərkən
onun əvəzsiz şəxsiyyəti, nadir tarixi sima olması bir daha təsdiqlə
nir.

ŞƏXSİYYƏT-İ. İDKR BİRLƏŞDİRİCİ AM İL KİMİ

əlli olduğu kimi. Yer kürəsində yaşayan
xalqların sayı mövcud dövlətlərin sayından də
fələrlə çoxdur. Ayrı-ayı ı mənbələrdə, Yer kürə
sində 2000-dən 4000-dək xalq, millət və etnik qrupun
yaşadığı göstərilir. Bütün bunlar isə 200-dən bır qədər
çox dövlətdə məskunlaşıblar (Moskvanın “Respub
lika” nəşriyyatının 1999-cu ildə buraxdığı “Dünya öl
kələri” sorğu kitabında 230-a yaxın ölkə haqqında mə
lumat verilir. Bəşəriyyətin yarısından çoxunu hər biri
nin sayı 50 milyon nəfərdən artıq olan on səkkiz xalq
təşkil edir. Dünya əhalisinin 4/5 hissəsini Hər birinin
sayı 10 milyon nəfəri keçən təxm. 70 millət təşkil edir.
Sayı 1 milyon nəfərdən yuxarı olan 260 millət Yer
kürəsi əhalisinin 96 %-dən çoxunu əhatə edir. Yerdə
qalanlar isə (dünya əhalisinin 3.2 %-i) sayı 1 milyon
nəfərə qədər olan minlərlə etnik birlikdən ibarətdir.
Şübhəsiz ki, sayı minə qədər olan yüzlərlə müxtəlif
etnik qruplar mövcuddur. İstər-istəməz bu etnik qrup
əhalisinin əksəriyyətini bir etnos təşkil edən müxtəlif
ölkələrdə yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Məs..
İndoneziyada 150-dən artıq (bəzi alimlərin hesab41
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lamalanna görə 350), Nigeriyada rəsmən 200 xalq və etnik qrup
qeydə alınıb və s.
Əlbəttə, müasir dünyanın etnik strukturundakı bu rəngarənglik
bəşəriyyətin lıənı sərvətidir, həm də bəzi hallarda qan tökülməsi ilə
müşayiət olunan problemdir. Dünyada 2000-dən artıq xalq, millət
və etnik qrup varsa, deməli, bir o qədər də dünyagörüşü, psix
ologiya, mentalitet, adət-ən'ənə, həyat tərzi, sabit davranış
qaydaları, inam və iman mövcuddur.
Etnik, dini müxtəliflik sivil normalarla tənzimlənəndə münasi
bətlərdə gərginlik yaranmır. Etnik çoxluq məqsədyönlü şəkildə
hegemonluq yolunu seçəndə, milli-dini ayrı-seçkiliyə meyl edəndə,
qarşılıqlı hörməti azlığın tabeliyi kimi başa düşəndə, özünün aliliyi
haqqında mif uyduraraq bunu etnik şüurda aksiomaya çevirəndə,
dövlət quruculuğunda, qanunvericilikdə, idarəetmədə, isteh
salatda. elm-təhsil, mədəniyyət və s. sahələrdə azlıqların mənafeyi
ni nəzərə almayanda, qarşıdurma, münaqişə qaçılmazlaşır. Bunlar
etnik münaqişənin tam sadalamadığımız daxili səbəb və amilləri
dir.
Dünya tarixi bir qayda olaraq dünya dövlətlərinin müharibəsi
tarixidir. Bütün hallarda müharibələr müxtəlif etnosları qaçılmaz
şəkildə qarşı-qarşıya qoyub. Bir sıra hallarda tarix, xüsusən də
müharibə tarixi, milli ədavət və kin üçün mənbə rolunu oynayıb
dır. Yaradıcı ziyalılar çox vaxt etnik-milli yaddaşın əbədiliyini
məhz bu ədavət və kinin təbliği üzərində kökləyiblər.
Qlobal geosiyasi maraqlar dünyanın nüfuz dairəsinə bölünmə
sinə zərurət yaradanda, təbii ki, nüfuz dairəsinə düşmüş ölkələr də
öz mənafelərini qoruyub saxlamaq, heç olmasa, bölgü prosesindən
minimum itgi ilə çıxmaq zorunda qaldı. İkinci dünya müharibəsin
dən sonra dünyanın aparıcı dövlətlərinin nüfuz vo maraq dairəsi
üzərində nəzarətə nail olmaq üçün silahın gücü ilə yanaşı, pulun
gücündən də tam istifadə etməyə meylli olduğu nəzərə
çarpmaqdadır. Sözəbaxmaz, ‘‘dikbaş” ölkələrin silahla cəzalandı
rılması yeni, daha itgisiz yolların imkanları tükəndikdən sonra is
tifadə olunan vasitəyə çevrildi. Ölkəni daxildən parçalamağa və ya
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yuxarıda qeyd etdiyimiz ədavət və kin bazasında müxtəlif
dövlətləri münaqişələrə cəlb etməyə üstünlük verildi
Bunun üçün ölkələrarası münasibətlər, daxili vəziyyət,
xüsusən də elnosiyasi durum əsaslı şəkildə öyrənildi, müxtə
lif dövlətlərdəki etnik çoxluğun, yaxud da konkret bir ölkə
daxilindəki xalq və milli azlıqların mentaliteti, həyal tərzi,
psixologiyası və s. ciddiliklə araşdırıldı. Beləliklə, qədim
spartalıların “biz sayca özümüzdən çox olan düşmənə onu
öyrənməklə qalib gəlirik” prinsipi əsas götürüldü. Məqsədə
nail olmaq üçün sonuncu iki amil - dövləllorarası tarixi
konfliktlərin qızışdırılması və daxili etnosiyasi durumun gərginləşdirilməsi - Azərbaycana qarşı tarix boyu dəfələrlə tət
biq edilibdir.
Maraqlı və ibrətamiz faktdır ki. birinci amil tamamilə
Azərbaycandan asılı olmadığı halda, ikinci amil hətta müstə
qil dövlətçilik əıı'ənəsi olmayan hallarda da iflasa uğrayıbdır.
Azərbaycan birinci amillə bağlı çox bəlalar çəkibdir, amma
ikinci amil tarix boyu xalqımızın gücsüzlüyünə yox. qüdrəti
nə çevrilibdir. Təəssüflə qeyd etməliyik ki. digər sahələrdə
olduğu kimi, milli siyasət konsepsiyası üçün mühüm və
həyati əhəmiyyət kəsb edən etııoslararası münasibətlərin tən
zimlənməsi, pozitiv, bəhrəli məcrada saxlanılması sahəsində
də ardıcıl iş aparılmayıbdır. Bu sahədəki bütün uğurlar ilk
növbədə xalqımızın mentalitetinin, xarakterinin uğurlarıdır.
Azərbaycanın müxtəlif dövlətlər tərəfindən dəfələrlə
işğalının tarixinə ekskurs etmədən yığcam şəkildə XIX. XX
əsrlərə diqqət yetirək. XJX əsrdə çar Rusiyası Azərbaycanı
işğal edəndən sonra Qafqaz bölgəsim nəzarətində saxlamaq,
özündən tam asılı vəziyyətə salmaq üçün planauyğuıı
fəaliyyətə keçdi. Subyektiv, saxta araşdırmalar əsasında
bölgə üçün təhrif edilmiş tarix yazıldı. Etnik-milli münaqi
şəyə ilk real zəmin hazırlandı. Azərbaycan işğal olunan kimi
ölkəmizin ən səfalı yerlərindən olan Yuxarı Qarabağa.
Azərbaycan türklərinin tarixi vətəni İrəvan xanlığına və ətraf
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bölgələrə ermənilər köçürülüb yerləşdirildi. Çar Rusiyasının, digər
maraqlı dövlətlərin uyğun strukturlarının və qüvvələrinin incə
taktiki siyasəti ilə ermənilərdə “dənizdən - dənizə böyük Ermə
nistan" xülyası formalaşdırıldı. Bu xülyaya gerçəklik kimi
inanmaq XIX əsrin sonu - XX əsrdə tibb elminə yeni xəstəlik
anlayışı "erməni xəstəliyi” anlayışı gətirdi. “ Böyük Ermənistan"
xülyası ilə yanaşı onlara “düşmənlərinə” - azərbaycanlılara, ümu
miyyətlə. türk xalqlarına nifrət, kin təlqin olundu.
Tarix göstərdi ki. Cənubi Qafqazdakı xalqların hər birində di
gərinə pataioji küdurət oyatmaq taktikasına, bu təcavüzə ilk növ
bədə və daha çox erməni şovinistləri getdilər. Onlar hətta “ustad
larının" - çar ideoloqlarının gözlədiklərindən qat-qat "fərasətli"
çıxdılar. "Böyük siyasətdə peşka”. qlobal təcavüzkar siyasətin adı
vasitəçiləri olduqlarını bilə-bilə bu oyuna getdilər. Əsas məqsədləri
də "oyunçu, vasitəçi" kimi vəzifələrini yerinə yetirmək və “Böyük
Ermənistan" xülyalarının gerçəkləşməsinə "əsaslar” əldə etmək idi.
Uydurma vətən, bu uydurma vətənin saxta tarixini yaratmaq, bu
uydurmaları, saxtakarlıqları gerçəklik kimi qəbul etdirmək üçün
ilk növbədə xalqın şüurunu, mənəviyyatım erməni əlahiddəliyi,
müstəsnalığı ideyası ilə zəhərləmək lazım gəlirdi. "Ustadları"
düşmən ünvanım - türkləri, azərbaycanlıları onlara göstərmişdi.
Erməni şovinistləri türklərə, azərbaycanlılara qarşı düşmənçiliyi
iki istiqamətdə reallaşdırmağa başladılar: birincisi, silahla, güclə;
ikincisi, hiylə ilə. bicliklə, yalanla. Gürcü, azərbaycanlı mentaliteti
nin qəbul etmədiyi hiyləgərliyi, xəbisliyi, qəddarlığı, xəyanəlkarlığı.
milli-etnik reketçiliyi erməni mentaliteti qəbul etdi. Buna görə də
Cənubi Qafqazda “seyiz keçilik” rolu onlara tapşırıldı. Həvalə
olunmuş "şeviz keçdiyinin” məqsədlərini gerçəkləşdirməyə uyğun
gəldiyi üçün erməni daşnakları aktiv fəaliyyətə başladılar.
XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində xarici himayədarlarının
köməyi ilə qeyri-insani qırğın %'asitəlorindən istifadə edən erməni
daşnakları İrəvan xanlığını əsasən erməniləşdirdilər, Yuxarı
Qarabağı “özəlləşdirdilər”, Bakıda və digər şəhərlərdə məs
kunlaşmağa başladılar. Qorxu, hədə, xof əsasında işlənib
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hazırlanmış qarşılıqlı erməni himayədarlığı sayəsində daşnaklar
nüfuzlu və pullu vəzifələri ələ keçirdilər. Tədricən güclənən erməni
diasporası “Böyük Ermənistan” ideyasını mərhələ-mərhələ
reallaşdırmağa başladı.
Keçmiş SSRİ miqyasında özlərinə analoji şərait yaradan (vəzi
fələri və pullu işləri ələ keçirərək) erməni daşnakları Azərbaycanın
kreslo qəhrəmanlarının - dövlət rəhbərlərinin zəifliyindən, iradəsiz
liyindən. milli mənafelərə laqeyd münasibətindən və istənilən
məqamda milli mənliyi öz ambisiyalarına - kreslolarını qoruyub
saxlamağa qurban verməyə hazır olmalarından istifadə edirdilər.
Müəyyən bir maneə ilə qarşılaşdıqda isə Moskvadakı gücün təsiri
və təzyiqi işə düşürdü. Ermənistanda şovinist milli siyasət həyata
keçirildiyi halda, Azərbaycanda kosmopolit siyasətə üstünlük veri
lirdi. Erməni daşnakları mövcud duruma müvafiq hərəkət edərək
"Böyük Ermənistan” iddiasının gerçəkləşməsinin növbəti mərhələ
sinin planını hazırladılar: 1. Mürtəce siyasətlərinə “sivil don” gey
dirmək və qanuni zəmin yaratmaq üçün Azərbaycan əleyhinə təb
liğat konsepsiyası işləyib həyata keçirmək; 2. Azərbaycanın gələ
cəkdə Ermənistan tərəfindən işğalına imkanlar yaratmaq; 3. Azər
baycan ərazisini qismən işğal etmək.
Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinin zəifliyi nəticəsində erməni
daşnaklarının təxribatı Azərbaycan ərazilərinin içərisinə keçirildi.
Onların təxribat və təcavüzlərinin qarşısını almağa ilk dəfə
Heydər Əlirza oğlu cəhd göstərdi. Dövlət strukturlarındakı
səiahiyyətiəri genişləndikcə, onun mübarizəsi tədricən fərdilikdən
çıxmağa, mütəşəkkil, sistemli, məqsədyönlü və ardıcıl səciyyə
qazanmağa başladı. Erməni daşnakları bütün xalqı özlərinin
düşməni saymaqla yanaşı ilk dəfə bir şəxsiyyəti - Heydər Əlirza
oğlunu özlərinin ən təhlükəli düşməni hesab etdilər. Heydər Əlirza
oğlunun nümunəsində belə bir fikir bir daha təsdiqini tapdı ki.
xalqın liderini, qəhrəmanını düşmənlərin ona münasibəti tam də
qiqliklə və obyektivcəsinə qiymətləndirir. Erməni daşnakları ic
timai-siyasi arenada aktiv fəaliyyətə başlayandan, qarşısında
gücsüzlüklərini və zəifliklərini etiraf eldikləri yeganə şəxsiyyət
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düşmən dan eldikləri Heydər Əlirza oğludur.
Maraqlı bir cəhətə diqqət yetirək: son vaxtlar erməni mətbuatı
Azərbaycanla, xüsusən də Heydər Əliyevin həyatı, fəaliyyəti, o
cümlədən. DTK-nın rəhbəri işlədiyi dövr ilə bağlı materiallara geniş
yer verir. Bədnam Z. Balayan kimi hədvan ustalarının bütün riyakar
böhtanlarını nəzərə almasaq da, biı sıra xüsusi maraq doğuran cid
di məlumatlara diqqət yetirmək lazım gəlir. Şovinist “Böyük Ermə
nistan" planının tərkib hissəsi kimi altmışıncı illərdə törədilən və
bugün “milli qəhrəmanlıq" qismində etiraf olunan qeyri-insani
əməllərdən aydın görünür ki. əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, altmı
şıncı illərdə də daşnaklar Qarabağın etnik tərkibinin ermənilərin
xeyrinə dəyişdirilməsi üçün hər cür saxtakarlıqları özlərinə rəva bi
lirlərmiş. Onların belə mənfur əməllərinin qarşısını ilk növbədə
respublikanın DTK-sı və onun rəhbəri Heydər Əliyev aldı.
Normal insan əxlaqı min il əvvəlin tarixinə, mədəniyyətinə
əsrlər keçəndən sonra “əl gəzdirib düzəlişlər etməyi" anlaya bilmir.
Erməni mentaliteti illüziyanın - imkanları, potensialları müqabi
lində ağlasığmaz iddialarının gerçək olduğuna inam illüziyasının
üzərində qurulub. Bu illüziyanın, aldanışın həqiqət olduğuna inam
yaratmaq məqsədi ilə özlərinə saxta tarix yazıblar, saxta mədə
niyyət düzəldiblər. Bunun üçün zaman-zaman xislətlərinə xas hiy
lə və fırıldaqla başqalarının elmi-mədəni sərvətini oğurlayıb “özəl
ləşdiriblər”.
Altmışıncı illərdə ermənilər Yuxarı Qarabağın hər rayonunda
tarix-diyarşünaslıq muzeyləri açdılar, respublikamızı qarış-qarış
gəzərək Azərbaycan sərvətlərini müxtəlif yollarla ələ keçirərək
Qarabağın “erməni tarixinin” eksponatlarını təşkil etməyə
başladılar. Z. Balayan yazır ki, coşğun və fəal saxtakarlıq
kampaniyasına məhz Heydər Əliyev son qoydu. DTK generalının
(məhz başqa ziyalıların, mülki dövlət xadimlərinin deyil) məxfi gö
stərişinə əsasən dəllallıqla tarix və mədəniyyət quraşdıran erməni
işbazlarına qulaqburması verildi. Azərbaycanın hər yerində
düşmən əlinə keçməsin və gələcək nəsillərə çatdırılsın deyə, maddi
mədəniyyət abidələri toplanaraq yerli muzeylər təşkil olundu.
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Erməni mətbuatında xüsusi diqqət yetirilən məsələlərdən biri də
Naxçıvan mövzusudur. Erməni daşnaklarının Qarabağ ssenarisi
öncə Naxçıvanda gcrçəkloşdirilməliydi: dünyanın müxtəlif yerlə
rindən ermənilər “tarixi vətənləri” Naxçıvana köçməli, yerli maddi
mədəniyyət abidələri erməniləşdirilməli və Azərbaycanın bu
ayrılmaz dilbər guşəsi Ermənistanla birləşdirilməliydi.
Bu bədnam niyyətin gerçəkləşdirilma “əsası” hələ 1918-ci ildə
Andranikin başkəsənlərinin qədim oğuz yurdu Zəngəzuru və o
cümlədən Mığrını işğal etdiyi vaxtlarda qoyulmuşdu. Sonra, 1920ci ildə Ermənistan Sovet Respublikası yaradılanda erməni
bolşevikləri ağına-bozuna baxmadan andranikçiləriıı 1918-ci ildə
zəbt etdiyi əraziləri, o cümlədən Mığrını də imperiya mərkəzinin
köməyi ilə qonşu respublikaya daxil etdirərək Azərbaycanı
Azərbaycandan (Zəngilandan Ordubadadək) 22 kilometr aralı
salmışdılar. 1929-cu ildə isə guya Nüvədi, Tuğut, Ernəzir kəndləri
nin iqtisadiyyatını dirçəltmək, əhalinin rifah halını yaxşılaşdırmaq
üçün, əslində isə süni erməni dəhlizini genişləndirmək məqsədilə bu
kənd də Ermənistana qanunsuz şəkildə ilhaq edildi və göy
dəndüşmə dəhliz 46 kilometrə çatdırıldı.
Naxçıvanda altmışıncı illərdən başlayaraq Qarabağ ssenarisinin
qarşısını ilk növbədə Heydər Əliyev aldı.
Düşmənlərimiz bütün bunları unuda və Heydər Əliyevi
bağışlaya bilmədilər. Bizim isə despotizmin hökm sürdüyü, milli
məsələlərlə bağlı hər bir riskin üzərində ölüm hökmünün dolaşdığı
bir vaxtda görülən böyük işlərdən ya xəbərimiz yoxdur, ya
yaddaşımız korlanıb, ya da xassiyyətimizdir: “Sən mənim qədrimi
biləsən deyə, bu cavan yaşımda ölümmü indi?!”
Heydər Əlirza oğlunun Azərbaycanda milli siyasət sahəsində
gördüyü qlobal işlər yalnız Z. Balayam deyil, bütün düşmənlərimi
zi. bədxahlarımızı ciddi narahat edir. Belələri böyük milli liderimi
zin nəhəng şəxsiyyəti, dönməz iradəsi qarşısında özlərini sonsuz
xof içində hiss edirlər.
Bu məsələlərlə bağlı fikirlərimi müfəssəl açıqladığım “Şəxsiyyət
haqqında söz demək məsuliyyəti” məqaləsindən bəzi parçaları bu
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kitabın oxucularına toqdım etmək istəyirəm:
... “Kimliyimi düşmənimdən soruş”. Bu fikri harada oxumuşam,
yadımda deyil, amma həqiqət olduğunu həyalda dönə-dönə
sınamışam. Bəlkə də mənim Heydər Əliyev şəxsiyyətinə ardıcıl
müsbət münasibətim həm də uzun müddət respublikamızdan
kənarda fəaliyyət göstərməyimlə. Azərbaycanın və onun rəhbəri
nin uğurlarının necə düşmən qısqanclığı ilə qarşılandığının şahidi
olmağımla əlaqədardır. Hər halda şəxsiyyətin düzgün qavraııılmasında bu amil də müəyyən rol oynayıb.
1991-ci ilin may ayında "Şahidlər” kitabına ön söz kimi
yazdığım, kitabın nəşrindən öncə, həmin ıl "Yeni fikir” qəzetində
(№ 46.47.48) çap olunmuş "Biz hələ k i.. . şəhid deyilik” yazımdan
bır parçanı olduğu kimi bura köçürürəm:
"... Qarabağ... "ssenarisi” çoxdan hazırlanmışdı, bircə
Moskvanın “hə" sini ala bilmirdilər. Ermənistan KP MK-nın
keçmiş birinci katibi A. Koçinvan bir müsahibəsində (bəlkə də son
müsahibəsiydi) deyirdi ki, onun rəhbərliyi dövründə Qarabağ “mə
sələsi” neçə dəfə qaldırılmış, lakin Heydər Əliyevin nüfuzu və Mər
kəzdə sözünün iti kəsəri bu məsələnin həllinə imkan verməmişdir.
Hətta Mixail Suslov Koçinyanı yanına çağırıb “ Xvatit
armyanskomu nasionalizmu!” - demişdi və bu. Leonid Brcjııevin
dövründə erməni millətçiliyinə və Qarabağ "probleminə" axır
nöqtə idi. Bəlkə buna görə do L. Brejncvin vəfalı İrəvanda bayram
kimi qarşılandı. L. Brejnev dövrünün rəhbərləri yaxşı bilirdilər ki.
siyasətdə erməniyə üz versən, astaı istəyəcək. A. Mikoyanın və
onun həndəvərindəki ermənilərin uzun illər boyu törətdiyi cinayət
lər. axırda isə sudan quru çıxıb N. Xruşşovun sağ əli olmaları
altmışıncı illərin ikinci yarısından ölkəyə rəhbərlik edən adamların
gözləri qabağındaca olmuşdu. Yeni ciddi təhlükə siqnalı isə...
Moskvada metronun partladılması. günahsız adamların uşaqların, qocaların qəlliydi.
Suslov da uzun illər boyu ermənilərin əliylə törədilən faciələri
müşahidə eləmişdi, belə ki, “xvatit armyanskomu nasionalizmu"
deyimi birdən-birə çırpılmamışdı Koçinyanın üzünə və bu söz sil48

ləsi yalnız M. Suslovun fikri deyil, bütüıı Siyasi Büronun səsi kimi
qalmışdı Koçinyanın yaddaşında! Məni lap heyrətləndirən odur kı.
indiyəcən "günahları” tarazlaşdırmaq üçün Qarabağ “problemini”
yüz yerə yozurlar, haqlı qəzəbimiz kükrəyəndə hərdən bizə də təskinedici sözlər deyirlər..., amma “xvatit armyanskomu faşizmu!”,
“xvatit armyanskomu terrorizmu!” açıq-aşkar həqiqətini yüksək
səviyyədə etiraf eləyən yoxdur, əksinə, ölkənin bütün aparıcı
rəhbərləri bu ağır cinayətləri pərdələmək, gizləmək üçün nəyə
desən, əl atırlar.
O ki, qaldı H. Ə. Əliyevə... Ermənilərin ona düşmən kəsildiyi
nin. divarlardan portretinin qoparıldığının, eybəcər şəklə salınıb
yol göstəricisi dirəklərinə yapışdırıldığının çox şahidi olmuşam və
maşını saxlatdırıb elə kökə salınmış şəkilləri özüm cırıb atmışam.
Deyə bilərlər ki. elə şeylər səviyyəsiz, dələduz adamların işidir, etirazım yoxdur. Elə hamin illərdə İrəvanda bir institut rektoruna
deyəndə ki, axı, A. Mikoyanın şəkli otuz il bizim başımızın
üstündən asıldı, amma bir azərbaycanlı o şəkli divardan
qoparmadı, cırmadı, akademik-rektor qızardı və cavab verə bil
mədi. Məsələ ondadır ki, o səviyyəsizlər, o dələduzlar hansısa
partiyaya, təşkilata xidmət eləyirdilər və səksəninci illərin
sonlarında respublikada hakimiyyəti ələ keçirən saqqallı başkəsən
lərə döndülər.
Orada yaşadığım illərdə rəsmi iclaslarda, ziyalılarla görüşlərdə,
ikilikdə, üçlükdə də olan söhbətlərdə açıqca hiss edirdim ki,
sonralar Koçinyanın etiraf eldiyi kimi, daşnak ideyalarının həyala
keçirilməsi, antilürk. antiazərbaycan kampaniyasının genişlənməsi
işində Heydər Əliyev ermənilər üçün həqiqətən böyük əngəl idi. bu
əngəl 1987-ci ilin 25 oktyabrında “üsulluca” aradan götürüldü və
heç bir ay keçməmiş xalqımıza, torpağımıza qarşı çoxdan
hazırlanmış təcavüzlərin ilk xoruzbanı eşidildi, akademik
Aqambekyan “Humanite” qəzetinin səhifələrində dünyaya car
çəkdi ki, bəs... Dağlıq Qarabağ Ermənistanın “imiş”....... Sonsuz
faciələr da, nəhayətsiz cinayətlər də burdan başladı... “
Bugün Azərbaycanda uşağa da gün kimi aydındır ki. Qarabağ
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“problemini” bu şəkildə uydurmaq, acı bağırsaq kimi uzatmaq, 20
yanvar, 26 fevral genosidlərini törətmək, ölkə ərazisinin beşdə biri
ni işğal etmək, bir milyon soydaşımızı yurdlarından ölümlə qovmaq,
xalq hərəkatının iyinə simasız, əqidəsiz, gündə bir havaya züv tutan
“komsomolları”, “drujinnikləri” yeritmək və hərəkatın özündəcə
ləyaqətli adamlar ola-ola “komsomolları”, “drujinnikləri” iq
tidarda mə'sul postlara vivələndirərək onları Azərbaycana düşmən
bir nöqtədən idarə etmək üçün Heydər Əliyev yalnız Siyasi
Bürodan deyil, bütün siyasət aləmindən uzaqlaşdırılmalıydı və bu
nun üçün yalnız M. Qorbaçovun hikkəsi, erməni avantüristlərin
təxribatları bos deyildi, Azərbaycanın özündə də dayaq nöqtələri
yaradılmahydı.
Kamran Bağırovun səriştəsizliyi, qətiyyətsizliyi, Moskvanın
buyruqlarım sözsüz yerinə yetirməsi Sumqayıt hadisələri törədilənədək. Qarabağ məsələsi qızışdırılanadək kifayət idi. Azərbaycana
qarşı irticanı genişləndirmək. H. Ə. Əliyevi nəyin bahasına olurolsun nüfuzdan salmaq, hətta elan olunmamış müharibəni də onun
“səhvlərinin” nəticəsi kinıı ictimai şüura yeritməyə cəhd etmək
üçün respublikanın yüksək rəhbər kreslosuna növbəli ağır cinayət
lərin təşkilatçısı və icraçısı, bir sözlə. Azərbaycana, xalqa dəxli
olmayan kimsə əyləşdirilməliydi. İmperiyanın xüsusi xidmət
orqanları da. Qorbaçov da bu kimsəni çox axtarmadılar, çünki
çoxdan tanıdıqları “komsomol uşağı” Vəzirov bütün “keyfiyyətlə
ri'' ilə bu standartla tamam üst -üstə düşürdü.
"Biz hələ ki. ... şəhid dcyilik”dən sətirlər yada düşür. “Televi
ziya ilə göstərilən səhnə heç gözümün qabağından getmir: iki
qonşu respublikanın rəhbərləri dəyişildikdən dərhal sonra təzə
"liderlər" Qazaxda görüşdülər və bir kənddə əməkçilərlə beş-on
dəqiqəlik söhbətdə Harutyunyan iki dəfə təkrar etdi: mən çox
şadam ki, sizdə birinci katib yoldaş Vəzirov seçildi. Bu erməni sevin
ci elə o vaxtlar da məni çox düşündürürdü: niyə sevinir görəsən?
Bir-birini yaxşı tanıdıqları üçünmü? Məgər bu tanışlıqda nüfuz,
ağıl, zəhmətsevərlik üstünlüyü Vəzirovun tərəfindəydimi (olsaydı,
sevinməzdi!)?.. Məgər Azərbaycana qarşı elan edilməmiş müharibə
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hazırlananda Harutyunyan Ermənistanda MK bürosunun üzvü və
respublika hökuməti tərkibində ikinci şəxs deyildi?
Harutyunyan Vəzirovu həqiqətən yaxşı tanıyırdı. Vəzirov
Umumitlifaq komsomolu M К -mn katibi işləyəndə o. Ermənistan
komsomoluna başçılıq edirdi və sonra Vəzirovun kabinetində əy
ləşdi, onun vəzifəsini tutdu. Q illərin komsomolunda bir cəhət
vardı ki, adamlar bir-birlərini tez tanıyırdılar, özü də cyııı xəti üzrə
biri Moskvada, o birisi isə respublikada ola! Qorbaçov da
Stavropol diyarında komsomol başçısı olanda Vəzirovu yaxşı tanı
mışdı, şübhəsiz, elə bu tanışlıq onu Pakistandan gəlirib
Azərbaycana rəhbər ləyin eləmişdi ki. əməllərini üsulluca, sakitcə
həyata keçirə bilsin və proqnozunda... yanılmamışdı.”
Vəzirov qaragüruhu vaxtı yalnız Moskvanın muzdlu “jurnalist
ləri” deyil, Azərbaycanın bir qrup tanınmış-tanınmamış “qələm
əhli” də böhtan, yalan, riya-şər yarışına çıxmışdı. Mərkəz öz nami
zədində yanılmamışdı, irtica planı dctallarınacaıı həyala keçirilirdi.
O iyirmi ay xalqın diqqətini erməni hərbi-siyasi irticasından yayın
dırmaq üçün “qoz əkilən”, “hamam tikilən”, Azərbaycanın milli
mənliyinin, ləyaqət və şərəfinin məsxərayə qoyulduğu dövr idi.
(Vəzirovun özü də azərbaycanlı adma karikatura idi.)
Milli haqqlarımızın tapdalandığı, böhtanların, yalanların
meydan suladığı bir vaxtda Heydər Əliyev Sov. İKP MK-nın
aprel plenumunda (1989-cu il) Mərkəzi Komitənin tərkibindən
istefa çıxışında Qorbaçov Siyasi Bürosunun və onun Vəzirov ki
mi siyasi bambıiısının düz gözlərinin içinə, bütün ölkəyə bəyan
etdi ki: “... Son vaxtlar mətbuatda ıııəııim Azərbaycan Ki* MK-nın
birinci katibi olduğum dövrdəki işimə tənqidi qiymət verən məqalələr
dərc olunmuşdur. Əgər həmin məqalələr obyektiv xarakter daşısaydı,
sağlam təmələ əsaslanmış olsaydı, mən onlara baş qoşmaz, adi bir bal
kimi baxardım. Lakin nə bu, nə də digər keyfiyyətlər olmadığı üçiiıı
həmin məqalələr məndə etiraz hissi doğurur, qəlbimə yara vurur.
Həmin məqalələri təhlil etməklə vaxtınızı almaq istəməzdim, lakin
deməyi lazımlı hesab edirəm ki, mən həmin məqalələri qərəzli, qeyriobyektiv, sübuta-dəlilə əsaslanmayan yazılar kimi rədd edirəm. Qeyd
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etmək istəyirəm ki, bütün bu məqalələr mənim Azərbaycanda işlə
diyim dövrdə sui-istifadələrə və müxtəlif pozuntulara görə rəhbər və
zifələrdən azad edilmiş və partiya məsuliyyətinə cəlb olunmuş ayrıayrı şəxslərin sözüylə yazılır. Onlar özlərinin subyektiv xudbin
hisslərindən çıxış edərək, məndən qisas alırlar, yanlış məluınat
verməklə mətbuat orqanları işçilərini çaşdırırlar. Həııı də təəssüf ki.
məqalə müəllifləri birtərəfliliyə yol verir, digər tərəfin rəyini
aydınlaşdırmağı lazımlı bilmirlər. Belə bir vəziyyəti isə çətin ki.
normal vəziyyət hesab etmək olar. Dağlıq Qarabağda hadisələrlə
əlaqədar mənim ünvanıma söylənən iradlarla da razılaşa bilmərəm
Bu iradların heç bir əsası yoxdur. Muxtar vilayətdə və onun
ətrafında mürəkkəb vəziyyət yaranmışdır və həmin vəziyyəti dərin
dən, düşünülmüş şəkildə, başlıcası isə obycktivcəsinə təhlil etmək
lazımdır. Burada emosional münasibət yolverilməzdir. Mən
Azərbaycandan 1982-ci ildə çıxmışam. Dağlıq Qarabağda hadisələr
isə 1988-ci ildə başlanmışdır. Mənim Azərbaycanda işlədiyim dövrdə
Dağlıq Qarabağda vəziyyət normal idi, sabit idi. Millətlərarası
münasibətlər zəminində heç bir nıəııfi hallar yox idi. Dağlıq
Qarabağda tez-tez olur, xoş rəftarla qarşılaşırdım və qarşımda lui
cür xarakterli heç bir məsələ qoyulmurdu. Azərbaycan KP MK-nııı
birinci katibi işlədiyim bütün dövr ərzində Dağlıq Qarabağı
Azərbaycanın tərkibindən çıxarmaq barədə bircə məktub da, bircə
ərizə də daxil olmamışdır. Yeri gəlmişkən, Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə dair göstəriciləri
Azərbaycan və Ermənistan üzrə orta respublika göstəricilərindən
yüksəkdir. ... Bütün dediklərim şəxsi məsələ kimi görünə bilər, lakin
zənnimcə, bu. ümumi xarakterli məsələdir, çünki söhbət ədalətli
olmaqdan, obyektivlikdən gedir.
Axırda demək istəyirəm ki, Bakıda və Moskvada çalışarkən mən
doğru-düzgün və vicdanla işləmişəm, vaxtıma qızırqalanmadan işlə
mişəm, özümü bütünlüklə işə həsr etmişəm, heç kimi təqib etməmi
şəm. heç bir tayfam, dəstəm olmamışdır, sui-istifadələrə, mənfi
hallara qarşı fəal mübarizə aparmışam və nəticədə özümə çoxlu
düşmən, geniş ürək infarktı qazanmışam”.
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O bədnam “təmizləmə” plenumunda MK-nın rəhbər orqanları
nın tərkibindən istefa verən 110 nəfər partiya-dövlət xadimindən
(onların içində həqiqətən görkəmliləri çox idi) H. Ə. Əliyevə söz.
verilməsi də bu böyük şəxsiyyətin ən çətin məqamlarda qətiyyətini,
sarsılmaz iradəsini, müdrikliyini, ən başlıcası isə rəqib-düşmən tə
rəfin də onun saflığı və mətin iradəsi qarşısında tab gətirə bilmə
diyini bir daha təsdiqlədi. Külli ixtiyar sahibi M. Qorbaçov belə,
Heydər Əliyevin böyük xidmətləri, möhkəm prinsipləri, daha
doğrusu, mübariz Şəxsiyyəti önündə susaraq onu həmin dövrün ən
yüksək kürsüsündən məhrum edə bilmədi.
Bu çıxış obyektiv düşünə bilən adamların diqqətini indiyəcən az
öyrənilmiş bir mühüm məsələyə də cəlb elədi - məhz Heydər Əliyev
kimi yelgin. güclü, müdrik, ensiklopedik biliyə və düşüncəyə malik
şəxsiyyət İosif Stalinin ölümündən sonra hökm sürən rus şoviniz
minin qartalmış cəngəlliklərini tapdalayıb, nəhəng imperiya
qazanında “milli azlıqlar” dəmir çərçivəsindən çıxaraq Siyasi
Büronun üzvü. SSRİ-nin aparıcı, əsas rəhbərlərindən biri səviyyə
sinə yüksələ bilərdi. (Yeri gəlmişkən, xarici radiolar Sovetlər İt
tifaqının güclü vaxtlarında da SSRİ-nin rəhbərləri, görkəmli siyasi
xadimləri haqqında əsasən obyektiv informasiyalar, təhlillər verir
di, L. Brcjncv qocalanda, Andropov ağır xəstələnəndə, K. Çcrnenko iş qabiliyyətini itirəndə... siyasi şərhçilər, sovetoloqlar bir
mənalı şəkildə bildirirdilər kı, ölkədə birinci şəxs vəzifəsinə yeganə
layiqli namizəd Heydər Əliyevdir, lakin azərbaycanlı olması onun
bu vəzifəyə seçilməsinə imkan vermir.) Həmin çıxış Şəxsiyyətin o
dövrədək şərəfli fəaliyyəti, vicdanlı həyat yolu, həqiqətin zəfər
çalacağına inamı barədə kəsərli ricət, dəyərli manifestdir.
Ayağı torpaqdan, əli haqdan-ədalətdən tamam üzülməmiş, din
ləmək və eşitdiyi barədə az-çox düşünmək qabiliyyəti olan hər kəs
inanırdı ki, belə dərin, köklü, əsaslı arqumentli, təkzibedilməz
faktlara söykənmiş çıxışdan sonra Qorbaçovun “perestroyka”
şirmasmın böhtan kampaniyası dayandırılacaq, təkcə Azər
baycanda deyil, o vaxtkı Sovetlər birliyində böyük nüfuz sahibi
olan Heydər Əliyev şəxsiyyətinə qərəzli münasibətə son qoyulacaq,
5.4
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heç olmasa, onun sakit yaşamaq haqqı özünə qaytarılacaqdır
Lakin adı əxlaq normalarını gözləməyən “rəhbərlərin” idarə etdik
lori ölkədə bu da mümkün deyildi.
Moskva mətbuatı Heydər Əliyevin ciddi arqumentləri qarşı
sında hərdən səhvlərini etiraf etmək məcburiyyətində qalırdı, məsə
lən. nüfuzlu ittifaq jurnallarından biri Leonid Brejnevin
Azərbaycana son gəlişinin qarşılanması mərasimini əks etdirən
şəkili çap edərək bildirirdi ki, Heydər Əliyev Baş Katibə bahalı
üzük bağışlamayıb, həmən üzük Brcjııev təyyarədən enəndə onun
barmağındaydı! Lakin o vaxtkı bır çox mərkəzi mətbuat orqanları
da öz səhifələrində çap etdikləri əsassız ittihamlara əsaslı cavablara
“yer tapmırdı”. Azərbaycan mətbuatı isə Vəzirovun və onun
redaktorlarının moııopoliyasındaydı.
Qorbaçovuıı da, Vəzirovun da başlıca məqsədi Azərbaycana
qarşı törədilən təcavüzləri unutdurmaq, xalq hərəkatını zəiflədərək
KQB tərəfindən idarə etdirmək, xalqın diqqətini öz alı
məramından yayındırmaqdan ibarətdi. Bütün bunları "üsulluca’'
maneəsiz həyata keçirmək üçün hər şeydən öncə Heydər Əliyevi
hadisələrdən və proseslərdən kənarlaşdırmaq gərəkdi. Çirkin məq
sədlərinə nail olmaqdan ötrü min üsula əl atırdılar (oxucular biJiı
lər ki. mən həmin vaxtlar çap olunmuş yazılarımda bu məsələyə
münasibətimi açıq bildirmişəm, ona görə də indi dediklərim təkraı
kimi görünəcək). Məsələn. Vəzirov H. Ə. Əliyevlə xalq hərəkatını
gah eyniləşdirir (Sov. İKP MK-da yayırdı ki. Əbülfəz Əliyev(Elçıbəy) guya H. Ə. Əliyevin əmisi oğludur, yaxud, 88-cı ilin payız mi
tinqlərində ayrı-ayrı adamların diliylə dedirtdirirdilər ki, guya mi
tinqləri... H. Ə. Əliyev təşkil edib), gah da qarşı-qarşıya qoymağa
cəhd göstərirdi. Hər iki halda da millətin, ictimaiyyətin diqqətini
taleyüklü məsələlərdən, milli problemlərdən yayındırmaq, Yuxarı
Qarabağı Azərbaycandan ayıran idarəetmə strukturları yaratmaq
və İrəvanda hazırlanmış. Mosvada təsdiq edilmiş planları həyata
keçirmək məqsədi güdülürdü.
■‘Durğunluq illəri” adlandırdıqları, əslində isə Azərbaycanın
həqiqətən inkişaf dövrü olan vaxtları sağına - soluna lənətləyən
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mətbuat xalqa inamsızlıq, fəaliyyətdə qeyri-müəyyənlik, lap
dəhşətlisi - unutqanlıq təlqin eləyirdi. Ötən illəri “durğunluq”
sayan siyasi rəhbərlər və onlara dəm tutan “əhli-qələm” respub
likanı əslində durğunluq, dağıdıcılıq girdabına sürükləyirdilər. O
vaxt jurnalist Tahir Talıblıya verdiyim müsahibədə dediyim sözlə
ri xatırlayıram: “Mən keçmişi kor-koranə topa tutmağı sadəcə
olaraq əxlaqsızlıq kimi dərk edirəm. Nə qədər yumşaq demək istəsəm
də alınmır”.
“Yenidənqurma” haqqında mətbuatda xeyli yazılar oxumuşuq.
Müəlliflərin də çoxunu tanıyırıq. Elə Moskva müəlliflərini də.
Mənə elə gəlir ki, bu yazıların çoxunun arxasında hiylə gizlənib.
Nədi bu hiylə? Elə götürək durğunluq dövrünü - Azərbaycan
“durğunluğunu”. Mən yenə öz fikrimi deyirəm: Azərbaycanda indiki
kimi durğunluq illəri heç bir vaxt olmayıb. Bəlkə də bunları gizlət
mək üçün dünəni gücü gəldikcə söymək kimlərəsə daha çox əl verir.
Dözülməz hal odur ki, nankorluq yarışının “qalibləri” hələ da
xəcalət çəkmədən namuslu və pak adamlara, qeyrətli vətəndaşlara
əxlaq, mənəviyyat, yenilik '‘dərsləri keçirlər”. (“Unutqanlıq faciə
mizdir”. “Yeni fikir” qəzeti 16 may 1990-cı il).
H. Ə. Əliyevin təmkinli səsi vaxtaşırı xarici radiolardan gəlirdi.
Müsahibələri müxtəlif agentliklər vasitəsilə yayılır, uzaq-uzaq öl
kələrin nüfuzlu qəzetlərində, jurnallarında çap olunurdu.
Azərbaycanda bu barədə çox az adamın məlumatı vardı. Çünki
Vəzirova və onun “əhli-qələminə” o müsahibələrin adlarını belə
çəkmək təhlükəli idi. Hər hansı müsahibəsinin adı çəkilsəydi və ya
bir fikrinə münasibət bildirilsəydi bütün Azərbaycan maraq
lanacaqdı ki. o müsahibələrdə daha nələr var və bir də ki, xalq nə
Vəzirovun sayıqlamalarını. “Xiyar-pamidor bazarını”, “ May
bayramında kefə dəvətini” qəbul eləyirdi, nə də onun cızmaqaralarının “podval-podval” sicilləmələrini.
Vəzirovun “missiyası” Yanvar soyqırımında başa çatmalıydı.
belə də oldu, lakin o başkəsən ordunun Azərbaycana yeridilməsini
“əsaslandırmaq” üçün Moskvanın soyqırımqabağı tapşırığını səli
qə-sahmanla. dəqiq yerinə yetirə bilmədi: KQB-niıı təşkil etdiyi 12-
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13 yanvar Bakı talanları genişlənmədi; respublika rəhbəri öz
bürosunun tələm-tələsik qərarını çıxararaq bütün günahları
qaçqınların üstünə atsa da paytaxtda yerli-gəlmə qarşıdurması ki
mi məkrli niyyət baş tutmadı (o əndişəli və ağır günlərdə də xalq öz
müdrikliyini göstərdi!)
Yanvar soyqırımı 20 aylıq Vəzirov fəaliyyətinin məntiqi nəticə
si. axır nöqtəsi idi (bu barədə “Ə. Vəzirova açıq məklub”da ətraflı
yazmışam. (“Yeni fikir” qəzeti, 17 fevral 1992-ci il.)
Bu ağır cinayətdən sonra da əıı ağır qadağa, terror təhlükəsi,
qəsd ehtimalı Heydər Əlirza oğlunun xalqa sözünü demək haqqını
əlindən ala bilmədi. Soyqırımının ertəsi günü Moskvadan kənarda
xəstəxananı tərk edərək müalicəsini yarımçıq qoyub 1982- ci ildən
sonra ilk dəfə olaraq Azərbaycanın nümayəndəliyinə gəldi, jurnali
stlər qarşısında məşhur bəyanatı ilə çıxış etdi, törədilmiş ağır
cinayətə düzgün siyasi qiymət verərək baş vermiş hadisələri bir
mənalı şəkildə “hüquqa, demokratiyaya yabançı, elan olunmuş
hüquqi dövlət quruculuğu prinsiplərinə zidd” hərəkət kimi qiymət
ləndirdi. İttifaq rəhbərliyinin, onların Azərbaycandakı icraçıları
nın səbatsızlığını. səriştəsizliyini pisləyərək qətiyyətlə bəyan etdi:
“Bunlar üçün ilk növbədə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkə
zi Komitəsinin artıq sabiq birinci katibi Vəzirov müqəssirdir. Bu yük
sək vəzifədə olduğu müddətdə o, Azərbaycandakı vəziyyəti sabitləş
dirmək üçün heç nə etməmişdir. Əksinə, özünün səhv addımları, ya
ramaz iş üslubu, yanlış siyasi manevrləri ilə xalqla öz arasında uçu
rum yaratmışdır. Xalq isə hiddətlənmişdir. Elə buna görə də Bakıda
və Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında aylarla davam edən mi
tinqlərdə dəfələrlə Azərbaycanın partiya rəhbərliyinin istefası tələbi
irəli sürülmüşdür. Söhbət əslində Vəzirovun istefasından gedirdi. Bəs
bu məsələ indiyə kimi niyə həll olunmamışdır? Yalnız dünən Bakı şə
hərinə ordu yeridildikdən, qırğın və dağıntılar baş verdikdən sonra Və
zirov 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 Komitəsi
nə birinci katib təyin edilməsi idi. Ancaq, iş təkcə bununla bitmir.
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İndi yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə baş vermiş və bu güıı 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 bu imkandan istifadə edə bilmə
mişdir.”
Bu gün hamıya gün kimi aydındır ki, 19 yanvarda Azərbaycana
adi ordu hissələri deyil, xüsusi təyinatlı başkəsən dəstələr yeridil
mişdi. Buna görə də azğın cəlladların nə uşağa yazıqları gəlirdi, nə
qocaya, nə qadına ... Bakıya məhz belə dəstələrin yeridilməsinin nə
demək olduğunu bilən Heydər Əlirza oğlunun həmin bəyanatında
ölkə rəhbərliyindən soruşurdu: “... 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-nin daxili qoşun birləşmələri
vardır. Oraya əlavə qoşun yeritmək nəyə lazım idi? Əgər belə bir zə
rurət 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 qarşı
sında məsuliyyət daşımalıdır. Ölkəniıı ali siyasi rəhbərliyinə yanlış
məlumat verənlər də məsuliyyət daşımalıdır”.
Yenə qadağalar mexanizmi işə salındı, bu Bəyanatı o günlərdə
Azərbaycandan başqa bütün dünya eşitmişdi. Əlbəttə, Qorbaçov
da, cizgi filmlərinin bədnam personajları kimi qaçan Vəzirovdan
sonra birinci vəzifə pilləsinə qalxmaq üçün yarışan büro üzvləri
də. O zaman nəinki bəyanatın, hətta H. Ə. Əliyevin Azərbaycan
xalqına başsağlığının mətbuat səhifəsinə çıxmasına və ya televi
ziya-radioda səslənməsinə ciddi-cəhdlə mane olundu. Bu da bəs
eləmirdi. Xalqın diqqətini törədilmiş ağır cinayətdən yayın
dırmaq üçün mərkəzi mətbuatda yeni böhtan, yalan kampaniyası
başladı.
"Unutqanlıq faciəmizdir” müsahibəmdən sətirlər: “... Unut
qanlıq yaratmaqda bugünkü mərkəzi mətbuat da “layiqincə” rol
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oynayır. V. Əfəndiyevin adıyla bu ilin 4 fevralında “Pravda” qə
zetində çap olunmuş üzdəniraq məqalənin respublikamızdakı mən
fi əks-sədası hamıya aydındır. Bəs qəzet nə etdi? Yenə həqiqətin
astar üzü: “Şaq к oçişcniyu” başlığı altında yazılar... (H. Ə. Əli
yevin cavab məktubuna yenə yer tapılmamışdı...). Bilirsən, bu mə
sələni niyə xatırladım? B. Ağayev adlı keçmiş partiya işçisinin.
H. Abdullayev adlı professorun əliylə Azərbaycanda və Bakıdakı
faciəli hadisələrin günahı H. Ə. Əliyevin üstünə yıxılır. (İsmayıl
Şıxlının dərin ınənalı kəlamı yada düşür: “Pravda” baltasının sapı
nı özümüzdən salır...)
Yanvar müsibətləri imperiya və respublika rəhbərlərinin
cinayətlərinin alt qatlarını da xalqa açdı, "perestroyka”, “daha çox
demokratiya, daha çox sosializm’’ pərdələri arxasında gizlənmiş
yeni qəsbkarlıq niyyətləri aşkarlandı. Azərbaycan mətbuatında
Heydər Əlirza oğlu haqqında müsbət fikrə “embarqo” qoyuluşu
inadla davam etsə də mənfi fikirlərin və antiəliyev kampaniyasının
da meydanı daraldı, çünki mətbəədə çalışan sadə adamlar linotipçilər, səhifə bağlayıcıları onun haqqında qərəzli materialları
yığmaqdan, səhifəyə qoymaqdan imtina edirdilər. Özlərini yazıçı,
alim, jurnalist... sayan, böyük titullar qazanan, xalq, millət
adından saatlarla monoloqlar söyləyən “görkəmli” kəslərin
görməyə borclu olduqları işi sadə adamlar öz üzərlərinə
götürürdülər. Xalqın saflığı və böyüklüyü də ondadır ki, sadə
adamlar yeri gələndə ən böyük missiyaları şərəflə yerinə yetirə bi
lirlər!
Yanvar qanlarının üzərindən saymazyana addımlayaraq haki
miyyətin birinci qoltuqlu stulunda əyləşən A. Mütəllibovun
fəaliyyətində heç nə dəyişmədi, əksinə, mərkəzin nüfuzunun zəiflə
diyi. Alma-Atıda. Tbilisidə. Bakıda, Vilnüsdə... tökülən günahsız
qanlar, başqa ağır cinayətlər tezliklə SSRİ-nin dağılacağını yəqin
ləşdirdikcə o özünü Heydər Əlirza oğlunun qarşısında daha
rahatsız, səksəkəli, deyərdim ki. vahiməli aparırdı. Hələ ki mərkəz
öz zorunu yeridirdi. Azərbaycan sonu görünməyən fövqəladə və
ziyyət. hərbi diktatura rejimi ilə idarə olunurdu. Hakimiyyətdə
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müəyyən vəzifə dəyişiklikləri olmuşdu, amma məddah
“yazarların” tərkibi də eyniydi, dübəyi də, duzu da... Axır ki,
bütün qoruq-qadağalara, hədə-qorxulara baxmayaraq, cəmiyyət
də tüğyan edən rəzalətə qarşı etiraz səsini ucalda bilən adamlar
tapıldı. Elmira Əmrahqızı (Əhmədova) qışın oğlan çağında
Moskvaya gedərək şəhərdən aralı bir xəstəxanada H. Ə. Əliyevlə
görüşdü və ondan ətraflı müsahibə alaraq “Azadlıq” radiosuyla
səkkiz verilişdə səsləndirdi. O müsahibə Azərbaycanda hadisəyə
çevrildi, kasetlərə köçürülərək ərməğan kimi evlərdə saxlanıldı və
dönə-dönə dinlənildi. H. Əmrahqızı xeyli sonra yazını böyük çətin
liklərlə də olsa Azərbaycanda “ Ulduz” jurnalında çap etdirə bildi.
Heydər Əlirza oğlu bu müsahibəsində Azərbaycana rəhbərlik
eldiyi on dörd ildə respublikanın ictimai-siyasi durumu, sosial-iq
tisadi tərəqqisi, mədəni yüksəlişi, digər aktual məsələlər barədə
müfəssəl, təkzibedilməz dəlil və faktlarla söhbət açdı.
Bu reabilitasiya çıxışı deyildi, bircə yerdə də olsun, o vaxtacan
son üç ildə Şəxsiyyətin ünvanına böhtanlar, yalanlar yağdıran
“siyasətçilərin” və “əhli-qələmin” adı çəkilməsə də, fikirləri
xatırlanmasa da, bu, mənəvi repressiyaya qarşı ittiham, hökm idi.
Məhz o müsahibədən sonra dünya bir daha əmin oldu ki.
Azərbaycan yetmişinci illərdə və səksəninci illərin ilk vaxtlarında
həqiqətən iri addımlarla irəliləyib, məhz o illərdə xalq təsərrüfatı
nın bütün sahələrində böyük nailiyyətlər əldə edilib, təhsilin,
səhiyyənin, elm və mədəniyyətin yüksəlişi üçün zəngin madditexniki baza yaradılıb (sonralar N. Baybakov bəyan eldi ki, dövlət
plan komitəsinə rəhbərlik etdiyi uzun dövrdə, yetmişinci illərdə heç
bir müttəfiq respublika İttifaq Fondundan Azərbaycan qədər
maliyyə, avadanlıq almayıb), düzgün, milli siyasət aparılıb. Həmin
müsahibədə Qarabağ “düyününün” mahiyyəti, məqsədi axıracan
açıldı, tutarlı faktlarla əsaslandırıldı ki, bu irtica da “Qorbaçov
percstroykasf’nın məhsuludur.
Mütəllibov komandasının da həll etmək istədiyi “başlıca
problem” Heydər Əlirza oğlunun Bakıya gəlişinin qarşısının ciddcəhdlə alınmasıydı. Bir neçə ay buna nail ola bildilər (Heydər
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Əliyev nümayəndə seçildiyi Azərbaycan kommunistlərinin qu
rultayında iştirak etmədi). Amma görkəmli ziyalı və naşir Əjdoı
Xanbabayevi vəhşicəsinə qəllə yetirsələr də, bu təşəbbüsə
qoşulanları ölümlə, terrorla hədələsələr də Mütəllibov qaragüruhunun cəhdləri perspektivsiz idi və Azərbaycanın bütün namus
lu vətəndaşlarının dərin narazılığına, etirazına səbəb olurdu.
"Rəhbərlik" xalqın, vətənin ölüın-dirim məqamında taleyüklü
məsələlərlə məşğul olmaq əvəzinə, Moskvanın ermənipərəst dairə
lərinin dirijor çubuğu ilə H. Ə. Əliyevə qarşı ideoloji təbliğat və
təxribat müharibəsinə çıxmış. Qarabağda isə əzəli torpaqlarımı/
hərraca qoyulmuşdu. Kəndlərimiz bir-birinin ardınca boşaldılır,
düşmən yeni ərazilər zəbt edir. Şuşa, Laçın xəyanətləri. Xocalı
soyqırımı hazırlanırdı və həyata keçirilirdi. Heydər Əliyevə qarşı
hazırlanmış mənəvi repressiya planlarının axıracan baş
lutmamasında həlledici sözü yenə də vəzifə və şöhrət ehtirasından
uzaq, təmiz vicdanlı, ölkənin, xalqın istiqlalı üçün şam kimi yanan
xalq, sadə adamlar dedi. Nehrəm kəndinin seçiciləri görünməmiş
iradə, qətiyyət və prinsipiallıqla onu yekdil rəylə respublika
parlamentinə deputat seçdilər (doxsanıncı il seçkilərində A. Mütəl
libov siyahısından kənar deputat seçilməyin qcyri-mümkünlüyüıüi
yada salın). Aradan beş ildən çox vaxt keçsə də (bu məqalə 19%-cı
ilin yanvar ayında yazılıb və mətbuatda çap olunub red. ) mən o
hadisəni möcüzə sayıb nchrəmlilərin önündə ehtiramla baş əyirəm
Mütəllibov deputatların ilk iclaslarında (1991-ci il) respublika
rəhbərliyinin vəziyyətdən çıxış yolları barədə Heydər Əlirza oğlu
nun darin məzmunlu çıxışlarının, konstruktiv təkliflərinin
“parlament” əks-sədası yəqin ki, bütün xalqın yaddaşına həkk olu
nub. Əvvəllər olduğu kimi. Şəxsiyyətə, şəxsi və subyektiv münasi
bətdən asılı olmayaraq mürəkkəb, keşməkeşli yollar keçmiş səriştə
li dövlət və siyasi xadimin dediklərini öyrənmək, təhlil etmək, nəti
cə çıxarmaq əvəzinə (hələ ki torpaqların çoxu işğal olunmamışdı.
Şuşa. Laçın satılmamışdı, Xocalı müsibəti törədilməmişdi... ) vəzirovçu-mütəllibovçular yeni iyrənc irtica kampaniyasına
başladılar.
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Bütün müsahibə və çıxışlarında olduğu kımı. Ali Sovetin ilkin
iclaslarında da Heydər Əlirza oğlu yenə sözünü vaxtında, kəsərli,
qətiyyətli, birmənalı dedi və nəticədə yeni hücumlar, yeni təqiblər
dalğası ilə qarşılaşdı. Qorbaçov nomenklaturasma. Azərbaycanda
cılız, şəxsi, tayfa maraqlarını ümummilli mənafedən üstün
tutanlara bəlkə də elə gəlirdi ki, haqsızlığa qarşı etiraz müqavimə
ti artıq tükənib (Heydər Əliyev daha Ali Sovetin sessiyalarına gəl
mirdi). 19 iyulda (1991-ci il) Sov. İKP üzvü sıralarından çıxmaq
barədə SSRİ Nazirlər Sovetinin partiya təşkilatına verdiyi bəyanat
yəqin ki, bütün Kremli titrətdi:
“Sizin nəzərinizə çatdırıram ki, mən Sov. İKR-dən çıxmaq
qərarına gəldim.
Dərlıal 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 çək
mədi ki, “Pravda”dan başlayaraq partiyanın mətbu orqanlarında mə
nə qarşı yönəldilmiş uydurma faktları əsaslandırılmış şəkildə həmin
kütləvi informasiya vasitələrinin özündəcə təkzib etmək cəhdlərim
boşa çıxdı. Yenidənqurmanın əsas nailiyyəti olan aşkarlıq özünü bir
tərəfli göstərirdi. Yanvar faciəsinin günahkarlarım üzə çıxarmaq və
cəzalandırmaq haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
nin, ayrı-ayrı vətəndaşların, görkəmli ziyalıların müraciətlərini
Azərbaycan kommunist rəhbərliyi qətiyyətlə rədd edirdi.
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Artıq il yarım keçib. Nəinki bu dəhşətli cinayətlərin hamıya
çoxdan məlum ulan günahkarları üzə çıxarılmayıb, əksinə, hunları
ört-basdır etmək üçün əllərindən gələni edirlər. Ümid edirlər ki,
/aıııan 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...'’
Digər əsas səbəblər - mərkəzin ikiüzlü siyasəti, erməni millətçi
lərinin səyləri nəticəsində Yuxarı Qarabağın Azərbaycanın idarəçi
liyindən çıxarılması, aşkarlığın, siyasi plüralizmin bəyan edildiyi
bir dövrdə Azərbaycanda ərazi bütövlüyünün müdafiəsinə qalxmış
milli azadlıq hərəkatının və cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesi
nin boğulması, adamların siyasi fəaliyyətinə görə repressiyalara
məruz qalması idi. Azərbaycan "'rəhbərləri" bu bəyanatı da dərin
dən öyrənməliydilər, hələ ki. fəlakətlərin qabağını almağa bütün
imkanlar itirilməmişdi.
Bakıda evi olmayan, təhlükəsizliyinə təminat verilməyən
Heydər Əlirza oğlu Naxçıvanda, öz doğma yurdunda yaşayır,
ara-sıra dəyərli müsahibələr verir, tarixi-siyasi proseslərdən.
Azərbaycan siyasi həyatının aktual problemlərindən söz açır,
böyük həyatının yoxuşları, enişləri barədə memuar yazmağa
hazırlaşırdı. Naxçıvan ləhlükədəvdi. qara qüvvələr üç tərəfdən
həmləyə hazırlaşır, mövcud rejim vəziyyəti cinayətkar etinasız
lıqla müşahidə eləyirdi. Naxçıvanın dişiqanlı düşmən əhatəsində
yalqız qalması azmış kimi. Mütəllibov güruhu da bir tərəfdən
300 minlik əhalinin taleyilə oynayır, muxtar respublikanı
Qarabağ və ölkənin digər sərhədyanı bölgələri kimi xəyanət və
təxribatların qurbanına çevirmək planını gerçəkləşdirilməsinə
mane olmurdu.
Azərbaycanın bu ulu incisi də itirilə bilərdi. Xilasın bircə yolu
vardı: H. Ə. Əliyev muxtar respublikaya rəhbərlik etməliydi! Ayrı
yol yoxdu! Buna görə də. bütün muxtar respublikanın əhalisi
ayağa qalxdı, təkidli xahiş və tələblərdən sonra Heydər Əlirza oğlu
razılıq verdi, çünki özü də bilirdi ki, doğma yurdun xilasmın ayrı
yolu yoxdur. Naxçıvanda Heydər Əlirza oğlunun müdrik el
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ağsaqqalı və çarəsiz vəziyyətdə yeganə ümid yeri kimi siyasi
rəhbərliyə qayıdışı sonralar onun böyük siyasətə dönüşünün təmə
li oldu və deməliyəm ki, Azərbaycanın bu strateji bölgəsi, onun
mərd zəhmətkeş, taleyin ümidinə qoyulmuş əhalisi ağır
mərhumiyyətlər və olmazın əzab-əziyyətlər bahasına olsa da
Heydər Əliyevin uzaqgörən, tədbirli və dözümlü, mənzilli siyasəti
sayəsində böyük siyasi təxribatlardan, satqınlıq və xəyanətlərdən
xilas ola bildi. Həmişə olduğu kimi, Naxçıvanda da Heydər Əliyev
xalqla bır olmağın, onun ağrı və əzablarına şəriklıyin. millət, yurd
təəssübkeşliyinin canlı örnəyiydi və onun uca rəhbər Şəxsiyyəti
bütün əzəməti ilə Azərbaycanın hər yerindən görünürdü. Xalq
qarşısında o vaxtkı üzüqara, simasız, satqın “rəhbərlərin” və siyasi
meydanlarda cövlan edən şeyxnəsrullahların da yuxusuna haram
qatan, canına üşütmə salan məhz bu Ucalıq, bu Əzəmət idi. . .
... Mənsə bu sətirləri yaza-yaza Şəxsiyyət haqqında söz deməy
in ciddi məsuliyyətini bütün siqləti ilə hiss eləyirəm və bır də, söz
deməyin mənəvi haqqı barədə düşünürəm. Çünki həqiqətin kimlər
tərəfindən söylənilməsi cəmiyyət üçün həmişə maraqlı olub. “
Erməni “əzabkeşliyi ustalarının” artıq arxada qalan son iki
əsrdə xalqımıza qarşı mərhələ-mərhələ həyata keçirdikləri amansız
soyqırımları Heydər Əlirza oğlunun çıxışlarında, müraciətlərində
açıqlandığı, dünya ictimaiyyətinə çatdırılmağıyla yanaşı qlobal
milli siyasi-ictimai məna kəsb edən mühüm tarixi sənədlərə döndü.
Ölkə Prezidenti “ 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermə
nistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə
deportasiyası haqqında” (18 dekabr 1997-ci il) və "Azərbaycan
lıların soyqırımı haqqında” (26 mart 1998-ci il) fərmanları son iki
yüz ilə yaxııı müddətdə xalqımızın üzləşdiyi soyqırımları sisteminin
bəşəriyyətə açıqlanması ilə yanaşı bölgədə insanlığa zidd olan
qəsbkarlıq, zorakılıq, terrorizm siyasətinin dərindən araşdırılması,
gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində mənzilli başlanğıc oldu.
Birinci fərmanın preambulasını xatırlayaq:
“Son iki əsrdə Qafqazda azərbaycanlılara qarşı məqsədyönlü
şəkildə həyata keçirilmiş etnik təmizləmə və soyqırımı siyasəti nətı63
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cəsində xalqımız ağır məhrumiyyətlərə, milli faciə və məşəqqətlərə
məruz qalmışdır. Mərhələ-mərhələ gerçəkləşdirilən belə qeyriinsani siyasət nəticəsində azərbaycanlılar indi Ermənistan adlandı
nlan ərazidən - min illər boyu yaşadıqları öz doğma tarixi-etnik
torpaqlarından didərgin salınaraq kütləvi qətl və yaşayış məskəm
dağıdılıb viran edilmişdir.
SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci il 23 dekabr tarixli 4083
nömrəli və 1948-ci il 10 mart tarixli 754 nömrəli qərarları
Azərbaycan xalqına qarşı növbəti tarixi cinayət aktı olmuşdur. Bıı
qərarlar əsasında 1948-1953-cü illərdə yüz əlli mindən ço\
azərbaycanlı Ermənistan ərazisindəki dədə-baba yurdlarından
kütləvi surətdə və zorakılıqla sürgün olunmuşdur. Adi hüquq
normalarına zidd olan bu qərarların icrası zamanı avtoritartotalitar rejimin mövcud repressiya qaydaları geniş təbliğ edilmiş,
minlərlə insan, o cümlədən qocalar və körpələr ağır köçürülmə
şəraitinə, kəskin iqlim dəyişikliyinə, fiziki sarsıntılara və mənəvi
genosidə dözməyərək həlak olmuşlar. Bu işdə erməni şovinist
dairələrinin və SSRİ rəhbərliyinin cinayətkar siyasəti ilə yanaşı, o
dövrkü Azərbaycan rəhbərliyinin öz xalqının taleyinə zidd
mövqeyi, soydaşlarımıza qarşı törədilən cinayətlərin təşkilində və
həyata keçirilməsində iştirakı da az rol oynamamışdır.
Təəssüf ki, 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan
SSR ərazisindən deportasiya olunması faktı ötən 50 il ərzində lazı
mınca araşdırılmamış, bu hadisələrə hüquqi-siyasi qiymət verilmə
mişdir."
Eərmanda 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların da Ermə
nistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından kütləvi surətdə
deportasiyanın hərtərəfli tədqiq edilməsi, Azərbaycan xalqına
qarşı dövlət səviyyəsində həyata keçirilmiş bu tarixi cinayətə hüqu
qi-siyasi qiymət verilməsi və onun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdı
rılması məqsədilə dövlət komissiyası yaradılması qərara alınmış.
Respublika Nazirlər Kabinetinə uyğun göstəriş verilmişdir.
Şərhə ehtiyac yoxdur.
‘Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” Fərman da hər cür
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müfəssəl açıqlamanın və şərhin fövqüııdo dayanır.
“Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazanandan sonra xalqı
mızın tarixi keçmişinin obyektiv mənzərəsini yaratmaq imkanı əldə
edilmişdir. Uzun illər gizli saxlanılan, üzərinə qadağa qoyulmuş həqi
qətlər açılır, təhrif edilmiş hadisələr özünün əsl qiymətini alır.
Azərbaycan xalqına qarşı dəfələrlə törədilmiş və uzun illərdən bə
ri öz siyasi-hüquqi qiymətini almamış soyqırımı da tarixin açılmamış
səhifələrindən biridir.
1813-cü və 1823-cü illərdə imzalanan Gülüstan və Türknıənçay
müqavilələri Azərbaycan xalqının parçalanmasının, tarixi
torpaqlarımızın bölünməsinin əsasını qoydu. Azərbaycan xalqının
bu milli faciəsinin davamı kimi onun torpaqlarının zəbti başlandı.
Qısa bir müddətdə bu siyasət gerçəkləşdirilərək ermənilərin kütlə
vi surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirildi.
Soyqırımı Azərbaycan torpaqlarının işğalının ayrılmaz bir hissəsi
nə çevrildi.
İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarının ərazilərində məs
kunlaşdırılan ermənilər orada yaşayan azərbaycanlılarla müqayisə
də azlıq təşkil etmələrinə baxmayaraq öz havadarlarının himayəsi
altında “Erməni vilayəti” adlandırılan inzibati bölgünün
yaradılmasına nail oldular. Belə süni ərazi bölgüsü ilə, əslində,
azərbaycanlıların öz torpaqlarından qovulması və məhv edilməsi
siyasətinin bünövrəsi qoyuldu. “Böyük Ermənistan” ideyaları tət
biq olunmağa başlandı. Bu uydurma dövlətin Azərbaycan
torpaqlarında yaradılmasına “bəraət qazandırmaq məqsədilə”
erməni xalqının tarixinin saxtalaşdırılmasına yönəlmiş geniş
miqyaslı proqramlar reallaşdırıldı. Azərbaycanın və ümumən
Qafqazın tarixinin təhrif olunması həmin proqramların mühüm tər
kib hissəsini təşkil edirdi.
“Bövük Ermənistan” yaratmaq xülyasından ruhlanan erməni
qəsbkarları 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə
geniş miqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirdilər. Ermənilərin
Bakıdan başlanan vəhşilikləri Azərbaycanı və indiki Ermənistan
ərazisindəki Azərbaycan kəndlərini əhatə etdi. Yüzlərlə yaşayış mən
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təqəsi dağıdılıb verlə yeksan edildi, minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə
qətlə yetirildi. Hu hadisələrin təşkilatçıları məsələnin mahiyyətinin
açılmasına, ona düzgün hüquqi-siyasi qiymət verilməsinə maneçilik
törədərək azərbaycanlıların mənfi obrazını yaratmış, özlərinin
avantürist torpaq iddialarını pərdələmişlər.
Birinci diinya müharibəsi, Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və
oktyabr çevrilişlərindən məharətlə istifadə edən ermənilər öz id
dialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail oldular. 1918ei ilin mart ayından etibarən əks-inqilahçı ünsürlərlə mübarizə şüarı
altında Bakı Komıııunası tərəfindən üıııumən Bakı quberniyasını
azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi güdən mənfur plan həyata
keçirilməyə başlandı. Həmin günlərdə ermənilərin törətdikləri
cinayətlər Azərbaycan xalqının yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur.
Minlərlə dinc azərbaycanlı əhali yalnız milli mənsubiyyətinə görə
məhv edilmişdir. Ermənilər evlərə od vurmuş, insanları diri-diri
yandırmışlar. Milli memarlıq incilərini, məktəbləri, xəstəxanaları,
məscid və digər abidələri dağıtmış, Bakının böyük bir hissəsini
xarabalığa çevirmişlər.
Azərbaycanlıların soyqırımı Bakı, Şamaxı, Quba qəzalarında.
Qarabağda. Zəngəzurda, Naxçıvanda. Lənkəranda və Azərbaycanın
başqa bölgələrində xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmişdir. Bu ərazi
lərdə dinc əhali kütləvi surətdə qətlə yetirilmiş, kəndlər yandırılmış,
milli mədəniyyət abidələri dağıdılıb məhv edilmişdir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra 1918-ci ilin
mart hadisələrinə xüsusi diqqət yetirilmişdir. Nazirlər Şurası 1918-ci
il iyulun 15-də bu faciənin tədqiqi məqsədilə Fövqəladə İstintaq
Komissiyasının yaradılması haqqında qərar qəbul etdi. Komissiya
mart soyqırımını, ilkin mərhələdə Şamaxıdakı vəhşilikləri, İrəvan
quberniyası ərazisində ermənilərin törətdikləri ağır cinayətləri
araşdırdı. Dünya ictimaiyyətinə bu həqiqətləri çatdırmaq üçün Xari
ci İşlər Nazirliyi nəzdində ümumi qurum yaradıldı. 1919 və 1920-ci il
mart ayının 31-i iki dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən
ümummilli matəm günü kimi qeyd edilmişdir. Əslində bu.
azərbaycanlılara qarşı yürüdülən soyqırımı və bir əsrdən artıq davanı
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edən torpaqlarımızın işğalı proseslərinə tarixdə ilk dəfə siyasi qiymət
vermək cəhdi idi. Lakin A/.ərbaycaıı Xalq Cümhuriyyətinin süqutu
bu işin başa çatmasına imkan vermədi.
Zaqafqaziyanın sovetləşməsindən öz çirkin məqsədləri üçün is
tifadə edən ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru və Azərbaycanın bir
sıra digər torpaqlarını Ermənistan SSR-in ərazisi elan etdilər.
Sonrakı dövrdə bu ərazilərdəki azərbaycanlıların deportasiya edil
məsi siyasətini daha da genişləndirmək məqsədilə yeni vasitələrə əl
atdılar. Bunun üçün onlar Nazirlər Sovetinin 23 dekabr 1947-ci il
“Ermənistan SSR-dən kolxozçuların və başqa azərbaycanlı əhalinin
Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi haqqında”
xüsusi qərarına və 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların öz tarixi
torpaqlarından kütləvi surətdə deportasiyasına dövlət səviyyəsində
nail oldular.
Erməni millətçiləri öz havadarlarının köməyi ilə 50-ci illərdən
etibarən Azərbaycan xalqına qarşı kəskin ınənəvi təcavüz
kampaniyasına başladılar. Keçmiş sovet məkanında müntəzəm şəkil
də yayılan kitab, jurnal və qəzetlərdə milli mədəniyyətimizin, klassik
irsimizin, memarlıq abidələrimizin ən nəfis nümunələrinin erməni
xalqına mənsub olduğunu sübut etməyə çalışırdılar. Eyni zamanda
onlar tərəfindən bütün dünyada azərbaycanlıların mənfi obrazını
formalaşdırmaq cəhdləri də güclənirdi. “Vazıq, məzlum erməni
xalqf'nın surətini yaradaraq əsrin əvvəllərində regionda baş verən
hadisələr şüurlu surətdə təhrif olunur, azərbaycanlılara soyqırım
törədənlər soyqırım qurbanları kimi qəiəmə verilir.
Əsrin əvvəllərində əksər əhalisi azərbaycanlı olan İrəvan şəhərin
dən və Ermənistan SSR-in digər bölgələrindən soydaşlarımız təqiblə
rə məruz qalaraq kütləvi surətdə qovulur. Azərbaycanlıların
hüquqları ermənilər tərəfindən kobudcasına pozulur, ana dilində
təhsil almasına əngəllər törədilir, onlara qarşı repressiyalar həyata
keçirilir. Azərbaycan kəndlərinin tarixi adları dəyişdirilir, toponi
mika tarixində misli görünməmiş qədim toponimlərin ınüasir adlarla
əvəzolunma prosesi baş verir.
Saxtalaşdırılmış erməni tarixi gənc ermənilərin şovinist ruhunda
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böyüməsinə zəmin yaratmaq üçün dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırı
lır. Böyük humanist ideallara xidmət edən Azərbaycan ədəbiyyatı və
mədəniyyəti ruhunda tərbiyə olunmuş yeni nəslimiz ekstremist ermə
ni ideologiyasının tədbirlərinə məruz qalır.
Azərbaycan xalqının mənəviyyatına, milli qüruruna və mənliyinə
yönəlmiş böhtanlar siyasi və hərbi təcavüz üçün ideoloji zəmin
yaradırdı. Xalqımıza qarşı aparılan soyqırım siyasəti özünün siyasihiiquqi qiymətini tapmadıqları üçün tarixi faktlar sovet mətbuatında
ermənilər tərəfindən təhrif olunur və ictimai fikir çaşdırılırdı. Ermə
nilərin sovet rejimindən bəhrələnərək həyata keçirdikləri və 80-ci il
lərin ortalarında daha da güclənən antiazərbaycan təbliğatına
Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyi vaxtında lazımı qiymət
vermədi.
1988-ci ildən ortaya atılan qondarma Dağlıq Qarabağ konflikti
nin ilkin mərhələsində yüz minlərlə azərbaycanlının öz tarixi
torpaqlarından qovulmasına da respublikada düzgün siyasi qiymət
verilmədi. Azerbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermə
nistan SSR-in tərkibinə daxil edilməsi haqqında ermənilərin qeyrikonstitusion qərarını və Moskvanın əslində bu vilayəti Xüsusi
İdarəetmə Komitəsi vasitəsilə Azərbaycanın tabeliyindən çıxarması
nı xalqımız ciddi narazılıqlarla qarşıladı və mühüm siyasi aksiyalara
əl atmaq məcburiyyəti qarşısında qaldı. Respublikada keçirilən mi
tinqlər zamanı torpaqlarımızın işğalı siyasəti qətiyyətlə pislənsə də
Azərbaycan rəhbərliyi öz passiv mövqelərindən əl çəkmədi. Məhz elo
bunun nəticəsi olaraq 1990-cı ilin yanvar ayında getdikcə güclənən
xalq hərəkatını boğmaq məqsədilə Bakıya qoşunlar yeridildi, yüzlər
lə azərbaycanlı məhv və şikəst edildi, yaralandı, digər fiziki təzyiqlə
rə məruz qoyuldu.
1992-ci ilin fevralında ermənilər Xocalı şəhərinin əhalisinə misli
görünməmiş divan tutdu. Tariximizə Xocalı soyqırımı həkk olunan
bu qanlı faciə minlərlə azərbaycanlının məhv edilməsi, əsir alınması,
şəhərin yerlə yeksan edilməsi ilə qurtardı.
Millətçi-separatist ermənilərin Dağlıq Qarabağda başladığı
avantürist hərəkətin nəticəsi olaraq bu gün bir milyondan artıi|
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soydaşımız erməni qəsbkarları tərəfindən öz doğma yurdvuvalarından didərgin salınmış, çadırlarda yaşamağa məhkum
edilmişdir. Ərazimizin 20 faizinin erməni silahlı qüvvələri tərəfin
dən işğalı zamanı minlərlə vətəndaşlarımız şəhid olmuş, xəsarət
almışdır.
Azərbaycanın XIX-XX əsrlərdə baş verən bütün faciələri
torpaqlarımızın zəbti ilə müşayiət olunaraq, ermənilərin azər
baycanlılara qarşı düşünülmüş, planlı surətdə həyata keçirdiyi soyqı
rımı siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu hadisələrin
yalnız birinə - 1918-ci il mart qırğınına siyasi qiymət vermək cəhdi
göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi
Azərbaycan Respublikası bu gün onun axıra qədər həyata keçirə bil
mədiyi qərarların məntiqi davamı olaraq soyqırım hadisələrinə siyasi
qiymət vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul edir.
Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bütün soyqırım faciələrini
qeyd etmək məqsədilə qərara alıram:
1. 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə tövsiyə olunsun
ki, azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı hadisələrə həsr olunmuş
xüsusi sessiyanın keçirilməsi məsələsinə baxsın.”
Qlobal geosiyasi, o cümlədən iqtisadi maraqları qoruyub
saxlamaq və ya gerçəkləşdirmək üçün üstünlük verilən yollardan
biri obyekt kimi seçilən ölkənin daxili etno-siyasi durumunu gərg
inləşdirməkdir, milli zəmində qarşıdurma yaratmaq üçün bütün
hallarda respublikamızın etnik tərkibinin rəngarəngliyinə istinad
edilibdir. Bir neçə xarakterik cəhətə xüsusi diqqət yetirilibdir. Bi
rincisi, erməni faktoru tipli məsələdir. İlk növbədə xüsusi cəhd gös
tərilibdir ki, Azərbaycandan kənarda müstəqil dövləti və ya
müəyyən mənada müstəqil dövlət qurumları olan xalqların
nümayəndələri ilə ölkənin əksəriyyətini təşkil edən yerli əhali
arasında konflikt yaradılsın. Bu baxımdan rusdillilərdən, gürcülər
dən, ləzgilərdən, avarlardan istifadəyə maksimum cəhdlər göstəri
libdir. İkincisi - müstəqil dövlətin və ya müəyyən mənada müstəqil
dövlət qurumları olmayan xalqlarla yerli əhali arasına nifaq
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toxumu səpməyə səy ön plana çəkilibdir. Bu məqsədi
reallaşdırmaq üçün uydurma kürd, talış, udin, ingiloy, xınalıq, qj.
rız. tat, buduq və s. kartlar ortaya atılıbdır.
Şübhəsiz, milli zəmində qarşıdurma yaratmaqla ölkəmizin milli
birliyini və dövlətin gücünü sarsıtmaq məramının gerçəkləşməsinə
qeyri-ciddi münasibət gözləmək sadəlövhlük olardı. Bunun üçün
dövlətlərin və müxtəlif qüvvələrin araşdırma mərkəzləri, xüsusi
xidmət orqanları elmi-analitik təhlillər əsasında fəaliyyət proqramı
hazırlamışdır. İlk növbədə ölkənin etnik tərkibi, respublikamızda
yaşayan xalqların, ayrı-ayrılıqda hər birinin mentaliteti, səciyyəvi
cəhətləri, özünəməxsus adət-ənənələri, maraqları, mənafeləri və s.
ciddi planda öyrənilmişdi. Ən başlıcası isə məramın gerçəkləşməsi
nə xidmət edən plan kompleks şəkildə, təfərrüatına qədər nəzərə
alınmaqla və bir neçə variantda işlənib hazırlanmışdır.
Təbii ki, ilk növbədə qafqazlılara xas çılğınlıqla təzahür edən
milli hisslərin oyadılmasına xüsusi diqqət yetirilirdi. Əslində plan
məhz bunun üzərində qurulmuşdu. Milli hissləri istənilən and;ı
məqsədyönlü şəkildə tənzimləyib istiqamətləndirməklə şovinizmə
çevirmək üçün mərkəzlər yaradılmışdı. Mərkəzin Azərbaycandan
kənarda yaradılmasının özü də bir daha sübut edir ki, respub
likamıza qarşı təxribatlar ciddi elmi araşdırmalardan sonra
hazırlanırdı. Azərbaycanda mərkəzlərin fəaliyyəti üçün real zə
min tapa bilməyən dövlət və qüvvələr başqa ölkələri hədəf seçdi
lər. Təsadüfi deyil ki, bu mərkəzlər Rusiyada - Dağıstanda.
Z. Qamsaxurdiyanın rəhbərliyi dövründə Gürcüstanda, Ermə
nistanda. Suriyada və başqa ölkələrdə aktiv fəaliyyət göstərməyə
başladılar.
Təxribat mərkəzlərinin planları obıvatel düşüncəsinə və mənə
viyyatına hesablanmış zahirən faydalı milli mənafelərin müdafiəsi
havasında köklənmişdi. Son məqsədi millətçi psixoz şovinizm
yaratmaq olan bu mərkəzlər ayrı-ayrı milli qurumlar şəklində
fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. PKK, “Sadval”, Ləzgi Milli
Şurası, İmam Şamil adma Avar Xalq Cəbhəsi, Saingiloy, lak
hərəkatı, Ermənistanda bir çox ictimai-siyasi birliklər və s. əslində

bu xalqların fəlakət mənbəyinə çevrilmişdi. Adları çəkilən bu qu
rumların fəaliyyəti ya bütövlükdə, ya da müəyyən dərəcədə
bilavasitə Azərbaycanla bağlı olmuşdur.
Bu məsələdən danışarkən bir neçə cəhətə diqqət yetirmək lazım
dır. Birincisi aydındır ki, bu qurumlar əslində respublikamıza və
xalqımıza düşmən qüvvələrin əlində bir alətə çevrilmişdi.
Kənardan göstərilən maddi və mənəvi yardım hesabına təxribatçı
mövqeyini qoruyub saxlayan bu qurumlar əmrə əsasən dağıdıcı
gücünü ilk növbədə Azərbaycana qarşı yönəltmişdilər. Onların
fəaliyyətində daşnakların, ASALA terrorçularının dəsti-xətti açıqaşkar hiss olunduğu və göründüyü üçün ideoloji bazanın və
maliyyə mənbəyinin ünvanını dəqiqləşdirmək çətin deyildi. Dedik
lərimizin ümumi subyektiv fikir olmadığını əldə olan faktlar da tə
sdiq edir. Hacı Əbdurəhimov deyilən “Sadvaf’çı fizikin cəfəngiyyalla dolu “Qafqaz Albaniyası - Ləzgistan” adlı iri həcmli
sayıqlamalarında türk etnosuna qarşı patentli böhtançı Z. Balayanın “sənətkarlığı” qabarıq nəzərə çarpır. Lak hərəkatının liderlə
rindən biri, müqəddəs dinimizi də alver obyektinə çevirən N. Xaçilayev respublikamıza qarşı düşmən mövqedə dayanan erməni
ssenarisi ilə hərəkət edən “Rusiya Müsəlmanları İttifaqı" qurumu
nun mətbu orqanına Mesropyanı redaktor təyin etmişdir. Bu isə
əslində Dağıstan xalqlarına, bütövlükdə isə islami dəyərlərə
bağışlanılmaz çirkin bir xəyanətdir.
İkincisi - dəfələrlə deyilsə də bir daha Azərbaycan dövlətinin və
xalqının mövqeyini təkrar etmək lazımdır ki, Ləzgi Milli Şurasının,
“Sadvaf’ın ləzgi, PKK-nın kürd, Saingiloy Cəmiyyətinin isə
ingiloy xalqına heç bir dəxli yoxdur. Xalqımız həmişə paraya görə
imanını və milli mənliyini satmağa hazır olan hər hansı bir qurumu
etnik mənsubiyyətindən fərqləndirməyi bacarıbdır. Ən başlıcası isə
xalq adından danışmaq iddiasında bulunan bu qurumlardan heç
biri mənsub olduqları xalq tərəfindən dəstəklənməyibdir.
Üçüncüsü və ən başlıcası - əllərində çoxsaylı elmi-tədqiqat insti
tutları olduğu halda maraqlı dövlətlər və düşmən qüvvələr tarixi
bir səhvə yol veriblər. Fundamental araşdırmalar aparmaqlarına
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baxmayaraq, onlar xalqımızı. Azərbaycanda milli münasibətlər
sahəsindəki tarixi ənənəni, humanizmi, tolerantlığı, başqa yüksək
milli-mənəvi dəyərlərimizi sona qədər öyrənə bilmədilər,
Azərbaycan xalqının mentalitetinin mahiyyətinə vara bilmədilər.
Bu isə onların qaçılmaz iflasını bir qədər də sürətləndirdi.
Xalqımızı tarix boyu fərqləndirən cəhətlərdən biri etnik, dini, ir
qi. milli ayrı-seçkiliyin onun mentalitetinə yad olmasıdır. Biz
torpağa, yurda bağlı xalqlardanıq. Təsadüfi deyil ki, “gəzməyə
qürbət ölkə, ölməyə Vətən yaxşı” bayatısında əksini tapan torpağa
bağlılıq əsrlər boyu mentaliteti formalaşdıran əsas amillərdən biri
nə çevrilibdir. Sonrakı illərdə də azərbaycanlıların inamı “gəzməyə,
işləməyə qürbət ölkə, ölməyə Vətən yaxşı” formulasında
təzahürünü tapıbdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, son illərin iqtisadi
çətinliklərinin nəticəsində minlərlə azərbaycanlı xaricdə işləmək
məcburiyyətində qalıbdır. Amma Azərbaycanı - Vətəni birdəfəlik
tərk edən, köçüb gedən çox azdır. Elə bu faktın özü də xalqımızın
elə-obaya bağlılığını əyani şəkildə təsdiq edir.
Torpağa bağlı xalqımızda əslində bu bağlılığın sayəsində
Azərbaycana köçüb gələnlərə, necə deyərlər, onların yerini dar
edənlərə qarşı dözümsüz münasibət, onlara yuxandan aşağı
baxmaq, milli azlıq kimi onlan ikinci növ adam qismində qiymət
ləndirmək və s. keyfiyyətlər formalaşmalı idi. Xoşbəxtlikdən xalqı
mız belə keyfiyyətləri özünə yaxın buraxmadı. Bizim qonaqpərvər
liyimiz zəifliyimizin yox, güclülüyümüzün göstəricisinə çevrildi.
İnsanın ləyaqəti onun rəngi, dili, inamı və s. ilə deyil, ilk növbədə
əməlləri ilə qiymətləndirildi.
Dəfələrlə müxtəlif dövlətlərin və xalqların əsarətinə məruz
qalan xalqımızda azadlıq uğrunda mübarizə əzmi gücləndiyi,
qarşısı alınmaz istəyə və arzuya çevrildiyi halda işğalçı dövlətin
xalqına qarşı qəlbində nəsildən-nəslə ötürülən kin, nifrət
yaranmadı. Bütün hallarda mərhəmət, şəfqət hissi, humanizm
xalqın özünün özünə hörmətinin, mənən böyüklüyünün dərk
olunmasının məntiqi nəticəsidir, illərlə assimilyasiya cəhdləri ilə
qarşılaşan xalqımız heç vaxt təmasda olduğu digər xalqları, kiçik
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etnik qrupları assimilyasiya etməyə səy göstərməmişdir. Yalnız bir
məsələdə “assimilyasiya” gerçəkləşə bilibdir: respublikamızda
müxtəlif milli azlıqlar yaşayır. Yerli milli azlıqlarla (aborigenlərlə)
yanaşı, tarixin müxtəlif dövrlərində ölkəmizə gələn milli azlıqlar da
vardır. Azərbaycan xalqı istisnasız olaraq ölkəmizə gələn bütün
xalqları milli münasibətlərdə, başqa xalqlara münasibətdə özü ki
mi tolerant (başqalarının mövcudluğuna, inamına və fikirlərinə
dözümlülük) olmağa vadar edibdir.
Təbii ki, buna zorla və ya fərmanla nail olmaq qeyrimümkündiir. Xalqımız buna ancaq özünün mentaliteti, nümunəsi
ilə nail olubdur. Milli azlıqlar özlərinin maraq və mənafelərinə
uyğun gələn bu hala - başqa xalqlara məhz azərbaycanlı münasi
bəti ilə yaşamağa uyğunlaşdılar. Nəticədə Azərbaycanda ölkə
əhalisinin böyük əksəriyyətini təşkil edən azərbaycanlıların milli
münasibətlər sahəsində münasibəti dominant xarakter qazandı. Bu
qanunauyğunluğun sayəsində indiyə kimi Azərbaycan tarixində
etnik-milli, dini zəmində toqquşmanın faciəsi yaşanmayıbdır. Hə
qiqətən də tolerantlıq milli mentalitetimizin xarakterik cəhəti kimi
ölkəmizdə stabilliyin əsasına çevrilmişdir. Bunu milli müstəqilliyi
mizi qazandıqdan sonrakı dövrdə yaşadığımız hadisələr də bir
daha təsdiq edir. Təsadüfi deyil ki, Ermənistandan qovulan
kürdlər, ruslar, ukraynalılar başqa yerə yox, məhz Azərbaycana
gəldilər, keçmiş Sovetlər birliyindən deportasiya olunan ləzgilər
Dağıstana deyil, Azərbaycana pənah gətirdilər.
XX əsr liderlər əsridir. Mənsub olduğu etnosdan uzaqlaşmaqla
müstəqil istiqamət kimi formalaşma prosesini başa çatdıran
xalqların əsas bəlası məhz liderin olmamasından irəli gəlirdi.
Stixiyalı etnik özünüqoruma instinkti genetik yaddaşla millətə
keçib yenə də xalqın qüdrəti hesabına təhlükə ərəfəsində fəallıq
qazanırdı. Yenə də söz milli birliyə poetik təminat yaratmaqla mil
li ideologiyanı əvəz edirdi. Amma XX əsr artıq liderlər əsri idi. Hə
qiqi liderin “təhlükəsini” adətən hər hansı bir ölkəni işğal etməyə
hazırlaşan, bunun üçün də ilk növbədə xalqın mənəviyyatını işğal
etməyi qarşısına məqsəd qoyan dövlətlər daha yaxşı bilirlər. XX
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əsrdə çar müstəmləkəçiləri ilk növbədə bəyləri, xanları, ağalan zə- |
rərsizləşdirdilər. İstər-istəməz liderlik ziyalıların boynuna düşdü.
Bolşeviklər Azərbaycanı işğal edəndən sonra isə ilk növbədə |
obyektiv tarixi zərurətə görə liderlik funksiyasını yerinə yetirə bilə
cək ziyalıları aradan götürdülər (37-ci il!) , xalq lidcrsiz qaldı
Bolşeviklərin milli ruhsuz dövlət siyasətinin robotları vəzifəyə |
təyin olundular, sosializm realizmi metodu çərçivəsində “şairlik'
etmələrinə icazə verildi. Lidcrsiz qalan xalq tarixi ənənəsinin və
milli mentalitetinin hesabına nəinki varlığını qoruyub saxlayaraq ;
inkişaf etdirdi, eyni zamanda ölkədə yaşayan müxtəlif millətlərin |
nümayəndələri ilə təbliğatsız, əmrsiz mehriban münasibətlərini ı
daha da möhkəmləndirdi.
XX əsr liderlər əsridir. Amma XX əsr eyni zamanda milli zə
mində münaqişələr, müharibələr əsridir. Hitlcrin faşist ideologiyası I
müəyyən mənada ali irq ayrı-seçkiliyi üzərində qurulmuşdu. XX
əsrdə dindən səlib müharibəsi üçün istifadə edə bilməyən şor
“dahiləri” özlərinin bədnam niyyətlərini gerçəkləşdirmək üçün mil- :
li məsələni qabartmağa üstünlük verirdilər. Keçmiş SSRİ-də faşiz- |
min ali irq konsepsiyasının başqa məzmunda və mahiyyətdə reali
zəsi asanlaşdırılmışdı: bütün milli atribut və amilləri unudan
manqurtlar hesabına hegemon etnosun nümunəsində sovet adamı
sovet ədəbiyyatı, sovet kinosu, sovet teatrı ... yaratmaq. Nəhəng
imperiyanın sənaye potensialının bölgüsü və iqtisadiyyatın inkişafı
da məhz bu mənfur niyyətə - milli respublikaları mümkün dərəcə
də xammal mənbəyi kimi saxlamaq, bütövlükdə iqtisadiyyat; j
“əsas” və digər regionlardan asılı vəziyyətə salmaq niyyətinə tabe
etdirilmişdi.
Kommunistlərin sözdə humanist, “qayğıkeş” milli siyasət kursu I
tam hakim millətçilik mahiyyəti daşıyırdı. Assimilyasiyaya nəzarət
etməklə məqsədyönlü miqrasiya prosesi ilə milli respublikalarda
etnik tərkibi dəyişdirmək, məcburi vahid ünsiyyət vasitəsinin bər
qərar olmasını təmin etmək, lazım gələn anda qarşıdurma törəd;
biləcək bütün münaqişə ocaqlarını, vasitələrini qoruyub
saxlamaqla həyata keçirilirdi. Nəzərə çarpmayan ən böyük tohlükə
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isə hegemon etnosun nümunəsində yaradılan sovet adamı anlayı
şına məhkum millət və xalqların, milli azlıqların “könüllü gəlişini”
təmin etmək cəhdi idi. Bu məqsədlə milli rcspublikalardakı daxili
etnik münasibətlər, müxtəlif respublikaların bir-birinə ərazi id
diaları məqsədyönlü şəkildə tənzimlənirdi. Mərkəzin istəyinə
uyğun assimilyasiya prosesləri ilk növbədə milli rcspublikalardakı
etnik çoxluğun adına çıxılırdı. Bununla da daxili milli münasibət
lərə nifaq toxumu səpilirdi. Digər tərəfdən strateji məqsədlərlə
müxtəlif separatçı, şovinist millətçi iddialara rəvac verilirdi. Belə
liklə, birincisi - gələcəkdə imperiya maraqlarına uyğun konfliktlərə
zəmin yaradılırdı, ikincisi- icazə verilmiş bəzi ekstremist halların
qarşısını almaqla obyektiv himayədar obrazı və imici, bu obyektiv
himayədarsız yaşamanın qeyri-mümkünlüyü təlqin edilirdi. Milli
fəlakət və faciənin sürətli gəlişi ərəfəsində söz xalqın müqavimətini
və mübarizliyini səngiməyə qoymurdu, əməli işlər görməkdə isə
aciz idi.
Bəllidir ki, keçmiş SSRİ imperiyasının tərkibindəki milli
respublikalar Kremlin direktivləri ilə idarə olunurdu. Deyildiyi ki
mi, “sovet xalqı” adı ilə yaradılmasına cəhdlər göstərilən yeni insan
birliyinin uğur qazanması üçün yerlərdə milli hiss, duyğu, vüqar,
fəxr, yaddaş, tarix və s. məqsədyönlü şəkildə unutdurulurdu.
Respublikalarda yaşayan milli azlıqlara qarşı düşünülmüş təsir və
təzyiqlər sovet adamı üçün nümunə götürülən etnosa xilaskar imi
ci yaratmaq məqsədi ilə diskriminasiya cəhdləri yerli xalqların
ayağına yazılırdı.
Əvvəlki illərin naşı dövlət rəhbərləri, Moskvanın göstərişi ilə
yaşayan, “sapı özümüzdən olan baltalar” milli mənafeyə uyğun gə
lib-gəlməməsindən asılı olmayaraq hər bir göstərişi, əmri köləcəsinə, canfəşanlıqla yerinə yetirirdilər. Hətta vəziyyət o yerə gəlib
çatmışdı ki, Moskvadan əmr gözləmədən və ya Moskvanın qəzəbi
nə düçar olmamaq üçün canfəşanlıqlarında ifrata varırdılar.
İtaətkarlıqlarının ağır nəticələri milli münasibətlər sahəsinə də cid
di təsir göstərirdi. Xüsusən bir də ona görə ki. naşı rəhbərliyin sə
riştəsizliyinin. qorxaqlığının nəticəsində bütün xalqlara bərabər
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şərait yaratmaq əvəzinə milli azlıqların bəzilərinə (məsələn, erməni
lərə. ruslara və s.) imtiyazlı şərait yaradılırdı (məsələn, dövlət dili
nə formal münasibəti, vəzifələrə təyinatda qcyri-azərbaycanlılara
üstiınliık verilməsini və s. xatırlayaq). Təsadüfi deyil ki. Qarabağ
problemi ortaya atılanda ənənəvi şəkildə ermənipərəst siyasət yeri
dən Moskva da Qarabağla Azərbaycanın digər bölgələrinin iq
tisadi-sosial göstəricilərinin müqayisəsində ölkənin erməni əhalisi
nin azərbaycanlılarla müqayisəsində daha yaxşı yaşadıqlarını
etiraf etməli oldu. Məhz bu mənada bir daha təkrar etməliyik ki,
lider son ümidi Tanrı olan xalqın bəndə timsalında xilaskara, ümi
dgaha ehtiyacından varaııdı.
Etnik tərkibi müxtəlif Azərbaycanda milli münasibətlər
faktorunun vacibliyi nəzərə alınmalıdır. Bu zərif problemə
Azərbaycanda Heydər Əlirza oğlu kimi həssas, diqqətli, həqiqətən
də ınüdrikcəsinə yanaşan, birgə yaşayışın milli-tarixi ənənəsinin öl
kənin gələcəyində rolu baxımından bütün variantlardan ən
optimalı, faydalısı kimi seçərək nəzarətdə saxlamış ikinci bir
siyasətçi olmayıb. Tarazlı milli siyasət kursu, milli azlıqların ən ki
çik qayğılarından tutmuş ciddi sosial problemlərinə qədər bütün
məsələlərinin həlli Kremlin barmaq silkələməsinə görə deyil,
Heydər Əlirza oğlunun iradəsi, cəsarəti ilə həyata keçirilirdi. Adicə
bır misal: varlığından indinin özündə bir çox siyasətçilərin, xəbəri
olmayan ingiloyların - Qafqaz Albaniyasının əsas tayfalarından
birinin nümayəndələrinin böyük əksəriyyəti Heydər Əlirza oğlu
nun mövcud qanunlardan istisna kimi onlar üçün yaratdığı güzəşt
lərin hesabına təhsil alıblar. Sovet qanunlarının belə “pozulması
nın” bütün mənalarda əhəmiyyətini izah etməyə ehtiyac yoxdur.
Təfsilata varmadan demək olar ki, milli azlıqlara böyük qayğı
indi bəzilərinin dediyi kimi. Moskvaya şikayətin qorxusundan irə
li gəlmirdi. Doxsanıncı illərdən etibarən sivil dünya birliyinin
demokratiya dərsi kimi bizə öyrətmək istədikləri xalqımızın dinin
dən. dilindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, “Tanrının
yaratdığı hər bir bəndənin yaşamaq, çalışmaq, yaratmaq kimi təbn
haqqına" hörmətin nəticəsi idi. Dahi siyasətçi kimi Heydər Əlirza
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oğlu çox gözəl bilirdi ki, XX əsrin sınanmış təzyiq və təsir vasitələ
rinin ən pisi etnik münaqişə yaratmaqdır. Mütəxəssislərin
araşdırmalarına və proqnozlarına görə dünyanın geosiyasi duru
munu nəzarət altında saxlamaq iddiasında olan dövlətlər mümkün
etnik münaqişə ocaqlarından məqamında istifadə elmək üçün
buna zəmin hazırlayırdılar. Şübhəsiz ki. Azərbaycan xüsusi maraq
doğuran ölkələr sırasında heç də sonuncu yerdə durmurdu.
Altmış-səksəninci illərdə icazə verilməyən milli siyasət kursu iki
aspekti əhatə edirdi: mövcud normalar, münasibətlər daxilində
Kreml rəhbərlərinin direktivləri əsasında həyata keçirilən assi
milyasiyanın (həm azərbaycanlıların, həm də milli azlıqların) qarşı
sını almaq, ctııik münaqişə üçün hazırlanan zəminə qarşı mübari
zə aparmaq. Hər iki aspekt əlaqəli, paralel şəkildə aparılırdı,
sonuncu aspektə isə xüsusi diqqət yetirilirdi. Mahiyyətini, məramı
nı elan etməklə müstəqil siyasi kursu həyata keçirmək qeyrimümkün olduğundan xalqı görülən işlərə inandırmağa istinad edi
lirdi. Qayğı əyani şəkildə həyatın bütün sahələrində qabarıq nəzərə
çarpırdı. Məsələn, Dağıstanla müqayisədə Azərbaycanda yetişmiş,
yaşayıb-yaradan ləzgi ziyalılarının sayı dəfələrlə çoxdur. Milli
azlıqların nümayəndələri, o cümlədən ləzgilər ictimai-siyasi, millimədəni. sosial-iqtisadi həyatın bütün sahələrində təmsil olunublar.
Heç şübhəsiz ki, istcdadsız xalq yoxdur, sadəcə olaraq
istedadın üzə çıxmasında və bunun üçün münasib şərait
yaradılmasında maraqlı olub-olmayan ölkə və siyasət var.
Azərbaycan xalqı isə bütün tarixi boyu istedadı yüksək qiymətlən
dirən. əzizləyib qoruyan və istedadın açılmasına hər cür imkan,
şərait yaradan xalq olub.
Heydər Əlirza oğlu digər aspektə qarşı mübarizəsində də milli
azlıqların inam hissinə istinad edib. Ekstremist xalq yoxdur, şovi
nizmlə xəstələndirərək onu fəlakətə sürükləyən rəhbərlər, başçılar,
liderlər olub və bu gün də var. Özünə diqqət, qayğı görən, rahat,
əmin-amanlıq, sülh içində yaşayan xalq inandığı Heydər Əlirza
oğlunun milli ayrı-seçkiliyə qarşı fəaliyyətini altmış-səksəninci il
lərdə də birmənalı şəkildə dəstəkləyib.
77

HEYDƏR

ƏLİYEV

УO

AZƏRBAYCANDA

MİLLİ

SİYASƏT

Konsepsiya şəklində həyata keçirilən ilk milli siyasət kursunun
əməli faydası, inandırıcı gücü ölkəmizdə mövcud olan milli birliyi
daha da gücləndirdi. Birmənalı şəkildə bəyan etmək lazımdır ki.
yenidənqurma kampaniyasından sonra keçmiş SSRİ respub
likalarının əksəriyyətində baş vermiş milli qarşıdurma fəlakətləri
nin Azərbaycanda təzahür etməməsində altmış-səksəninci illərdə
Heydər Əlirza oğlunun həyata keçirdiyi milli siyasət kursu başlıca
rol oynamışdır. Düşmən qüvvələr etnik zəmində toqquşma
yaratmağa çox çalışsalar da mənfur məqsədlərinə nail ola bilmədi
lər. çünki onların planlaşdırdıqları çirkin niyyətlərin qarşısı elə
həmin illərdə alınmışdı.
Azərbaycana tarixi müstəqillik haqqını qazanandan sonra
başqa vasitələrlə yanaşı milli ixtilaflar yaratmaqla ölkəmizi
parçalamaq ya federativləşdirmək. ya da heç olmasa dız
çökdürməyə ciddi cəhdlər göstərildi. Xalqın işə düşən müqavimət
potensiyası lidersizliyin ucbatından artıq tükənmək üzrə idi.
Azərbaycan vətəndaş müharibəsi, qardaş qırğını və parçalanma
təhlükəsinin gerçəkləşməsi astanasındaydı. Fəlakətin gəlişini xarici
amillərlə yanaşı, daxili vəziyyət, xüsusən də lidersizlik sürətləndir
mişdi. “Ölüm-qalım” dilemması adətən taleyüklü son. qəti və
yeganə düzgün qərarın qəbul edilməsini zərurətə çevirir.
Azərbaycan isə 1993-cü ilin iyun ayına kimi tarixinin ən ağır
mərhələsini yaşayırdı. Anarxiya, qanunsuzluq, ümidsizlik,
inamsızlıq xaosa keçidin son həddinə çatmışdı. Belə bir məqamda
xalq Tanrının verdiyi son və yeganə şansdan istifadə edərək qəli
qərar qəbul etdi: təkidlə, israrla Heydər Əlirza oğlunun lider kimi
altemativsizliyini bəyan edərək, onun ölkə rəhbərliyinə gəlişini öz
nicatı, xilası hesab elədi.
Heydər Əlirza oğlunun yenidən böyük siyasətə qayıdışı dövrü
milli münasibətlərin tarixi ənənəni unudaraq nəzarətdən çıxdığı və
düşmən qüvvələrin tənzimləyərək istiqamətləndirdikləri dövrə
təsadüf edirdi. Etnik qarşıdurmanın artıq düşmənçilik səviyyəsinə
qaldırılması qardaş qırğını şəraitini etnikdaha da gərginləşdirmiş
və mürəkkəbləşdirmişdi. Heydər Əlirza oğlu iki istiqamətdə gərgin
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və məqsədyönlü iş aparmağa başladı. Ən başlıcası şəraitin və və
ziyyətin daha da gərginləşmək istiqamətində inkişafının qarşısını
aldı: milli münasibətlər sahəsində xalqın mentaliteti ilə sıx bağlı
olan və özünün əvəzolunmaz töhfəsini verdiyi tarixi ənənəni bərpa
etməyə və yeni tarixi şəraitin tələblərinə uyğun konsepsiya əsasında
dövlət siyasətini həyata keçirməyə başladı.
Heydər Əlirza oğlu milli münasibətlər sahəsində tarixi ənənənin
bərpasına ilk növbədə qayğıdan başladı. Onun hakimiyyətə gəlişi
nin ilk günündən respublikanın bütün əhalisi, o cümlədən məmlə
kətimizdə yaşayan milli azlıqlar müstəqil dövlətdən özlərinə qarşı
ağır problemləri ilə əlaqədar real, əməli qayğı gördülər. Tədricən
onlarda belə bir inam yarandı ki, şovinist qüvvələrin təbliğatı
fəlakətə aparır, əsl səadət əsrlər boyu yaşadığın ölkəni Vətən, döv
ləti isə öz dövləti saymaqdadır.
Heydər Əlirza oğlunun təşəbbüsü və göstərişi ilə milli azlıqların
ədəbiyyat, mədəniyyət, dil. tarix, adət-ənənələrinin və s. qorunub
saxlanmasına, inkişai etdirilməsinə qanuni zəmin yaradıldı. Bu
məqsədlə onlara müntəzəm şəkildə maliyyə yardımları göstərildi.
Milli azlıqların mədəni mərkəzləri kommunal xərclər, kirayə haqqı
ödənilmədən yerlə təmin olundular. Onların əlifbaları, doğma dil
lərində dərslikləri hazırlandı, kitablarının, qəzetlərinin nəşri üçün
dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı, respublika radiosunda, yerli özəl
televiziyalarda və qəzetlərdə doğma dillərində veriliş və materiallar
hazırlanmasına şərait yaradıldı, müxtəlif konfessiyaların hamısının
sərbəst və azad fəaliyyət göstərməsinə tam hüquqi təminat verildi.
Bütüvlükdə sadalamaq fikrindən uzaq olduğumuz görülən işlərin
yüzdə biri də sübut edir ki, 1993-cü ildən sonra milli azlıqların
spesifik məsələlərinə ağır, iqtisadi çətinliklər içərisində yaşayan
Azərbaycanda dövlət səviyyəsində kompleks və müntəzəm qayğı
göstərmək ənənəyə çevrilibdir.
Ənənənin bərpasında da iki aspekt nəzərə alınmışdı: a) respub
likamıza qarşı düşmən təbliğatın zərərsizləşdirilməsi və b.) əsrlər
boyu xalqın mentalitetinin salnaməsinə, qoruyucusunu və tənzim
ləyicisinə çevrilmiş ədəbiyyatın, mədəniyyətin, incəsənətin, ən
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başlıcası - uzun illor qadağalara məruz qalmış dinin
potensialından maksimum istifadə olunması. Zərərsizləşdirmə
prosesi bir do ona görə xüsusi uğur qazandı ki, ölkəmizdə bu iş təb
liğat kimi qurulmadı, obyektiv informasiya yayılması, sərbəst fikir
mübadiləsi kimi, vətəndaşların şüurlu surətdə öz mövqeyin:
müəyyən etməsinə münasib şərait yaradılması kimi getdi, an əsası
milli azlıqların Azərbaycan xalqına və dövlətinə inamına diqqəı
yetirildi. Antiazərbaycan qrupların ekstremizminin iç üzünün
obycktivcəsinə açılaraq xalqa çatdırılması hələ milli azlıqlara:
inamının qazanılması demək deyildi. Buna görə də məhz milli
azlıqların əməli, konkret və görümlü işlər əsasında inamının
qazanılması ən böyük qələbəyə çevrildi.
Tarixən Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan xalqının milli-mə
nəvi özgürlüyünü, zənginliklərini əks etdirib. Ədəbiyyat və incəsə
nətimizdə başqa, bizə qatı düşmən mövqeyindən asılı olmayaraq
heç bir etnosa, xalqa, millətə nəinki kin, nifrət, hətta, eqoist, ikrahlı
və yekəxana münasibət ifadə olunmuş nümunə tapmaq qeyrimümkündür. Milli-bədii təfəkkürümüzdə xalqa sevgi və ehtiram
başqa xalqa kinin üzərində qurulmayıbdır. Azərbaycan ədəbiyyatı
kin-küdurət, şovinizm təbliğ etməyib, özünün əzəli humanist
başlanğıcına sədaqətini bütün dövrlərdə qoruyub saxlayıbdır.
Azərbaycanda bədii söz buna görə həmişə obyektiv sözə çevn
libdir. Xalqımızın öz ədəbiyyatına və mədəniyyətinə inamı onun
xarakterik cəhətidir. Yalandan, riyadan, mənəviyyat separatizmin
dən uzaq milli ədəbi-bədii təfəkkürümüz bütün dövrlərdə etnik
varlığımızın və milli birliyimizin ən etibarlı qarantı olubdur
Heydər Əlirza oğlunun milli münasibətlər sahəsindəki müdrik
siyasətində ədəbiyyata, mədəniyyətə xüsusi diqqət yetirilməsi də
təsadüfi deyil. Dediklərimizlə yanaşı, Heydər Əlirza oğlu həm də
ədəbiyyatımızın gücünə, qüdrətinə çevrilmiş azərbaycançılıq
ideyasına istinad edirdi. Bu ideyanın tarixən ölkəmizdəki həyatı
gücünün 1993-cü ildən sonra da missiyasını yerinə yetirməsinə
böyük ehtiyac var idi. Dövlət maraqları bu ideyanın şüurlara
hakim kəsilməsini tələb edirdi.
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Azərbaycanda milli azlıqlara xalqın ehtiramlı münasibəti və
Heydər Əlirza oğlunun birbaşa təşəbbüsü ilə dövlət səviyyəsində
qayğı haqqında çox danışmaq mümkündür. Amma ən başlıca
cəhət budur ki, ilk dələ məhz Heydər Əlirza oğlunun rəhbərliyi ilə
milli azlıqlara dövlət qayğısının əbədiliyinə qanuni status verildi.
Ölkə Prezidentinin təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş Konstitusiyada,
dini etiqad azadlığı, siyasi birliklər, ləlısil. mətbuat, mədəniyyətə və
başqa qanunlarda demokratik, dünyəvi, uıııtar, lıiiquqi dövlət və
vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu məramına uyğun olaraq milli
azlıqlara bir sıra əlalııddə səlahiyyət və imtiyazlar verilməklə
yanaşı onların ölkənin bütün vətəndaşları ilə tam eyni, bərabər
hüquqlu statusları birmənalı şəkildə təsbit olundu. Yəni milli
azlıqlara qayğının artıq konkret bir rəhbərin iradəsindən asılılığı
bitdi və bu, işləyən mexanizm əsasında tənzimlənməyə başladı.
Şübhəsiz, qanun vacibdir, amma milli sahələrlə bağlı
qanunların real güc qazanması üçün onun mənəvi ideoloji bazası
olmalıdır. Yəni qanunlar ilk növbədə insanların zəkasında, mənə
viyyatında möhkəmlənməlidir, inama çevrilməlidir. Bunun üçün
isə Azərbaycanda şərait, zəmin vardı, olanları Heydər Əlirza oğlu
daha da gücləndirdi, olmayanları isə yenidən yaratdı. Məsələn,
qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin
humanist xarakterindən, birləşdirici, yaradıcı gücündən ölkədə
milli birliyin daha da möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə Heydər
Əlirza oğlu qədər istifadə edən dövlət rəhbəri, milli lider tapmaq
mümkün deyildir.
Heydər Əlirza oğlunun milli birliyə və vətəndaş həmrəyliyinə
xidmət edən dövlət atributlarının potensial imkanlarından maksi
mum istifadə etməsini, dövlət dilinə münasibəti bir daha aydın gös
tərir. Onun siyasətini qloballıq. perspektivi nəzərə almaq, strateji
məqann əsas götürmək səciyyələndirir. Bu baxımdan Heydər
Əlirza oğlunun ölkə əhalisinin, xüsusən də ziyalıların rəylərini nə
zərə alaraq dövlət dilimizin əvvəlki admı bərpa etməsi əslində
praqmatik siyasətin fərdi istəyi üstələməklə qaçılmaz zərurətdən
yaranan məntiqi nəticəsi idi.
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Vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu dövlət ideologiyasının çevikliy
ini tələb edir, milli ideya isə məhz belə çevik dövlət ideologiyasının
manevr imkanlarından səmərəli istifadə etməklə daha sabit, stabil
və ədəbi dəyərlərin bazasında gerçək fakta çevrilir. Bünövrəsi qə
dim dövrlərdə qoyulmuş etnik, milli ideyanın Heydər Əlirza oğlu
mərhələsi məhz belə spesifik cəhətlərinə görə həm dilindən, dinin
dən. milli, dini, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir öl
kə vətəndaşının, həm də harada yaşamasından asılı olmayaraq hər
bir azərbaycanlının əbədi sərvətinə çevrilmişdir.
Bəzi hallarda atributları doqquza çatdırılan (milliyyətçilik,
hürriyyətçilik, cümhuriyyətçilik, islamçılıq, azərbaycançılıq, vətənçilik. istıqlalçılıq. müstəqillik, dövlətçilik) milli ideyamızın Heydər
Əlirza oğlu mərhələsində sadalanan bütün atributları özündə
ehtiva edən üç başlıca atributa xüsusi diqqət yetirildi: vətənçılik
azərbaycançılıq. islamçılıq. Heydər Əlirza oğlu bu üç atributa bir
də ona görə xüsusi diqqət yetirmiş və yetirir ki, bunlar
Azərbaycanın bütövlüyünə, unitarlığma. respublikamızda milli
birliyə mənəvi zəmin yaradır.
Milli birliyin və vəhdətin əvəzolunmaz təminatçısı kimi vətənçılik Heydər Əlirza oğlunun bütün fəaliyyətindən qırmızı xətt kir.11
keçir. Ölkə rəhbərimiz milli birlik yaradan vətənçiliyiıı
reallaşmasına üç aspektdə diqqət yetirmişdir: ölkəmizdə yaşayan
bıitün millətlərin birliyi, dünyanın harasında yaşamasından asılı
olmayaraq, bütün azərbaycanlıların birliyi və dünyanın müxtəlif
ölkələrində məskunlaşmış keçmiş Azərbaycan vətəndaşlarının
azərbaycanlılarla həmrəyliyi.
Bir daha təkrar etməliyik ki, ölkə daxilində milli birliyin qoru
nub saxlanması və daha da gücləndirilməsində xalqın mentaliteti
nə. milli ədəbiyyatın və mədəniyyətin xarakterik cəhətlərinə istinad
edən Heydər Əlirza oğlu müstəqillik dövründə buna artıq siyasihüquqi. mənəvi- əxlaqi baza yaratdı. Qayğını sözdə yox, əməli işdə
görən. Azərbaycanı özünün qeydiyyat məkanı deyil. Vətəni sayan,
özünün dininə, dilinə, milli mənsubiyyətinə, ədəbiyyat və mədə
niyyətinə, adət-ənənəsinə hörmət və ehtiramın şahidi olan milk
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azlıqlar vətəııçilik idealı ətrafında daha sıx birləşdilər. Təsadüfi
deyil ki, Qarabağ müharibəsində Müqəddəs Vətən torpağı naminə
döyüşlərə gedərək ölümün gözünə dik baxanların və şahidliyi özlə
rinə şərəf bilənlərin hamısı - ruslar da, yəhudilər də. ukraynalılar
da, ləzgilər də, kürdlər də. avarlar da, talışlar da, latlar da...
azərbaycanlılar idi. Onları bir-birindən etnik amillər, dini etiqad
fərqləndirsə də vətəııçilik birləşdirirdi. Belə birliyə isə yalnız
Heydər Əlirza oğlunun müdrikcəsinə dediyi aşağıdakı ideyanı
gerçəkləşdirməklə nail olmaq mümkündür: “Azərbaycan onun
ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi vətənidir”. Bizi
bir-birimizə bağlayan ideal yaxınlığı, mənəvi - əxlaqi prinsiplərdir.
Möhtərəm Prezidentimiz demişkən, “azərbaycanlı sözü bizi həmişə
birləşdirib”.
“Dünyada ııə qədər azərbaycanlı var?” sualına müxtəlif
cavablar vermək mümkündür. Amma ən dəqiq cavablardan biri
budur ki. dünyadakı azərbaycanlıların sayı Azərbaycanı müqəddəs
Vətən sayanların sayı qədərdir. Daha doğrusu, etnik müəyyənliyin
əsas əlamətlərindən biri kimi vətənçilik idealı - milli birlik eyni
zamanda dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün
azərbaycanlıların birliyidir. Kitabın növbəli fəslində bu barədə
müfəssəl söhbət açıldığından indi qısaca şəkildə qeyd edək ki, bu
idealın özünün də konsepsiya şəklini alaraq gerçəkləşməsi və
bütövlükdə milli ideyanın əsaslarından birinə çevrilməsi də ilk
növbədə Heydər Əlirza oğlunun adı ilə bağlıdır.
Vətənçiliklə yanaşı azərbaycançılıq da ümummilli mədəniyyətin
əsas bazasıdır. Etnik tərkibi rəngarəng respublikamızda bir
müddət (1993-cü ilə kimi) dövlət və milli maraqlar (ən azı müəyyən
tarixi mərhələdə) nəzərə alınmadan türklüyün ifrat təbliğinə
üstünlük verilməsi milli azlıqlarda təbii əksreaksiya doğurmuşdu:
milli azlıqların stixiyalı müqavimət instinkti işə düşmüşdü, buna
görə də onlarda respublikamızdan kənardakı son məqsədi şovi
nizm yaratmaq olan millətçilik hərəkatlarına aldanma əlamətləri
yaranırdı.
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Azorbaycançılığın türkçülükİD əvəz olunması məhz bu
baxımdan təhlükəli idi vo istər-istəməz votənçiliyin də təfəkkür və
mənəviyyatlarda dəyişməsinə gətirib çıxarırdı.

doğulan təbii haqqı - dini etiqad azadlığı əlindən alındı. Xalq dindar da, üzdə ateist olan da dinə inamını içində yaşatdı, dini
ayinlərini evində gizlicə yerinə yelirdi.

Heydər Əlirza oğlu dövlət dilinin adı ilə bağlı çoxsaylı müzaki
rələrin birində demişdir: “Biz türk mənşəli millətik və türkdilli
xalqların dilinə mənsub olan dilimiz var”. Deməli, Heydər Əlirza
oğlunun dövlət dilinin adının dəyişdirilməsindəki mövqeyi elmi
naşılıqdan irəli gəlmir, ilk növbədə XIX və XX əsrlərdə
formalaşma prosesi keçən milli ideyanın məntiqinə vo tələbinə
sədaqəti ilə bağlıdır. Onun azərbavcançılığı bərpa etməsi vətənçiliyin yenidən respublikanın bütün əhalisinin məfkurəçiliyinə çevril
məsinə də yenidən təminat yaratdı, özlərini azərbaycanlı sayan mil
li azlıqların inamı, etibarı bərpa olundu.

Heydər Əlirza oğlu jslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan
ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının Mərakeşin Kasablanka
şəhərində toplantısındakı (1994, 12 dekabr) yekun nitqində
demişdir: “XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan uzunmüddətli
dövlətlərarası müharibələr nəticəsində öz dövlətçiliyindən
məhrum olmuş, sonra isə keçmiş Sovet İttifaqının bir hissəsinə
çevrilmişdir. Bu illər ərzində bizim müsəlman məsləkimiz ciddi
sınaqlardan keçmiş. Azərbaycan xalqı öz dini hisslərini açıq
ifadə edə bilməmişdir. Amma bu hissləri biz içimizdə yaşatmışıq,
qoynumuzda saxlamışıq, hətta ən ağır dövrlərdə öz dinimizə etiqad
bəsləmişik”.

Müsəlman etiqadı VII əsrdən - islam dininin qəbulunda bu gü
nəcən tariximizdə, mənəviyyatımızda, təfəkkürümüzdə, ədəbiyyat
və mədəniyyətimizdə əvəzsiz rol oynayıbdır. Daha doğrusu, etnik
birliyimizin son 1300 ildəki təminatçılarından biri islamçılıq olub
dur.
XIX əsrdən başlayaraq Azərbaycanı ikiyə parçalayıb bir hissə
sini işğal edən Çar Rusiyası dini etiqadımıza qarşı düşünülmüş və
məqsədyönlü təcavüzə başladı. Məqsəd aydın idi: xalqı dini
etiqadından uzaqlaşdırmaqla onu etnik bütövlüyünün ən başlıca
atributlarından birindən məhrum etmək. Özünün xristian dini dəy
ərlərini hər vasitə ilə qoruyub saxlamağa çalışan çar Rusiyası
islami dəyərləri pisləmək, ekstremist din kimi təbliğ etmək və s.
yolunu seçdi.
Başa vurduğumuz əsrin əvvəllərində hakimiyyəti ələ kcçirəıı
bolşeviklər, daha sonra kommunistlər xristianlığa da, müsəlmançı
lığa da, başqa böyük konfessiyalara da çar çinovniklərindən daha
qəddarcasına, daha amansızcasına yanaşdılar. Allah evləri - məs
cidlər. kilsələr, sinaqoqlar dağıdıldı, din bütövlükdə yasaq edildi
Bununla da hər bir insanın dünyaya gələn gündən onunla birlikdə
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Azərbaycan müstəqil və suveren dövlətə çevriləndən dini etiqad
azadlığına bu və ya digər dərəcədə şərait yarandı. 1993-cü ilə qədər
başqa sahələrdə olduğu kimi, islami dəyərlərin etnik bütövlük
faktoru roluna xüsusi diqqət yetirilmirdi. İslameılığın təbliği
sahəsində ajiotaj yarandığından bu sahəyə təsadüfi adamların gəli
şinə rəvac verildi. Mömin olmayan, ya dini təhsil baxımından
savadsız, ya da naləmiz adamların “dindarlaşaraq” dini etiqadı öz
inhisarlarına almaq cəhdləri xoşagəlməz problemlər yaradırdı. Di
gər tərəfdən müxtəlif dövlətlər dini təbliğ pərdəsi altında özlərinin
dövlətçilik ideologiyalarının və maraqlarının təmin olunmasına
şərait hazırlayırdılar. Ən təhlükəli hallardan biri da missionerlərin
respublikamıza kütləvi axım idi. Son məqsədi ölkə əhalisini
müsəlmançılıqdan uzaqlaşdırmaq olan missionerlər sosial-iqtisadi
çətinliklərdən istifadə edərək pul hesabına adamları xristianlaşdırır
və ya etiqadımızı gözdən salırdılar.
Heydər Əlirza oğlu hakimiyyətə gələn gündən milli dövlət quru
culuğu prosesində dünyəviliyə üstünlük verdiyini bəyan eldi. Bu
nunla belə, o, dövlət quruculuğunda, milli birliyin yaranmasında,
etnik bütövlüyün qorunub saxlanılmasında dinin mühüm rol
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oynadığını nəzərə alaraq bu istiqamətdə də fundamental fəaliyyət
proqramını tədricən gerçəkləşdirməyə başladı.
İlk növbədə Azərbaycanda bütün dinlərin bərabərliyinə şərait
yaradıldı, bütün dini konfessiyaların azad fəaliyyətinə Konstitu
siya ilə təminat verildi. Dini missionerlərin milli siyasətimizə və
dövlət maraqlarımıza zidd fəaliyyətinin qarşısı alındı. Missionerlə
rin mövcudluğu, dini təsisatların yaradılması və fəaliyyəti
bcynəlxlq normalara uyğun qanunlarla tənzimləndi. Dini zəmində
siyasi partiyalar yaratmaq, din pərdəsi altında başqa dövlətlərin
maraq və mənafelərinə xidmət etmək, dini etiqada görə kiminsə
ayrı-seçkiliyə məruz qalması və s. kimi qeyri-sıvil, qanunsuz ballar
aradan qaldırıldı.
Heydər Əlirza oğlunun ən böyük uğurlarından biri dünya islanı
dövlətləri ilə sıx əlaqə yaratmasıdır. Onun müdrik siyasətinin sayə
sində hazırda Azərbaycan islam dövlətləri arasında nüfuzlu bir öl
kə kimi tanınır və birmənalı şəkildə qəbul olunur. “Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti kimi mən öz qardaşlarında - müsəlman
dövlətlərinin başçıları ilə şəxsi münasibətlər yaratmağa, aramızda
həmrəyliyi möhkəmləndirməyə böyük əhəmiyyət verirəm”. Hu isə adı
söz deyil, artıq uğurlarının şahidi olduğumuz əməli fəaliyyət
proqramının, konseptual milli siyasət kursunun prioritet is
tiqamətlərindən biridir.
Ölkə başçımızın müxtəlif vaxtlarda dini bayramlarda və
mərasimlərdə çıxışlarından götürdüyümüz bu deyimlərə fikir
verək:
... “Quraııi-Kərim”in bütün kəlamları bu gün Azərbaycanda
Allahın yolu ilə getməyimiz üçün məşəldir.
... “Qurani-Kərim”in bizə verdiyi tövsiyələr, dərs, göstərdiyi
yollar insanları paklığa, düzlüyə, doğruluğa, sədaqətə, cəsurluğa də
vət edən tələblərdir, tövsiyələrdir.
... Azərbaycan dövləti müstəqillik əldə edəndən sonra xalqımızın
mənəvi dəyərləri canlanıb bərpa edilibdir.
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... Biz azərbaycanlılar - bu, sonradan gələcək bütün nəsillərə
tövsiyə olunur - heç vaxt inaınımı/.dan, dinimizdən uzaqlaşmayacaq
və bu mənəvi mənbələrimizdən istifadə edərək gələcəyimizi
quracağıq.”

Bu sətirlər iki baxımdan diqqəti çəkir: birincisi - xalqımız
tarixən saf islami dəyərlərə tapınmış, “Quraııi-Kərinv'i həqiqətən
Tanrı yolu ilə getməyin məşəli sanmış, əsası olmayan təriqətçiliyə,
xurafatçılığa uymamış, heç bir ölkənin modelini və təsirlərini qəbul
etməyərək özgür zəngin dıııi ənənələrini yaratmış, dünya sivi
lizasiyasında özünəməxsus layiqli yerini tutmuşdur. İkincisi - XX
əsrin sonlarında tarixi haqqımıza qovuşaraq müstəqilliyimizi
bərpa etdikdən sonra da çağdaş zəmanəmizin müxtəlif islam
modellərinə üz. tutmadan məhz tarixi-mənəvi dəyərlərimizi
canlandırıb bərpa etmişik, tərəqqimiz bu yoldadır və gələcək nəsil
lərimiz də tarixi mənəvi mənbələrimizdən bəhrələnəcəklər.
İslamçılığın da mühüm ıığur qazanmasında I leydər Olırza oğlu
nun şəxsiyyətinin əvəzsiz rolu danılmazdır. O. bu sahədə də sözlə
əməlin bütövlüyünə, birinin digərini tamamlamasına nümunə
yaratdı. Prezident kimi and içəndə əlini müqəddəs Qurana basdı.
Respublikamızda fəaliyyət göstərən bütün dini konfessiyaların di
ni bayram və mərasimlərində şəxsən və yaxından iştirak edir, din
xadimləri ilə tez-tez görüşür, problem və qayğıları ilə müntəzəm
maraqlanaraq imkan daxilində onlara yardım göstərir. “Müstəqil
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildikdən sonra mən
müsəlmanlıq borcuma əməl edirəın. Məkkə və Mədinə şəhərlərinə
gedib müqəddəs ziyarətgahlara səcdə qılmışam, ünırə mərasimini
yerinə yetirmişəm.”
Bütün bunlarla 1leydər Əlirza oğlu dindarlığı təbliğ etmir, əksi
nə, hər bir insanın etiqad eldiyi dini ilə yaşamaq haqqını şəxsi
nümunəsi ilə bir daha təsdiqləyir. İnsan, xüsusən də lider Tanrısına
və öz Vətəninə xidmət etməlidir. Bunu millət və dövlət maraqları
tələb edir.
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Heydər Əlirza oğlunun milli siyasət konsepsiyası qurucu I
xarakteri, perspektivliyi, ən başlıcası isə potensialının tükənməzliyi I
ilə diqqəti cəlb edir. Buna görə də onun milli siyasət kursu təkrarçılıqdan, standartçılıqdan uzaqdır, hər gedişində, hər təzahüründə
təravətli və yenidir. Buna görə də Heydər Əlirza oğlunun özünə də,
milli siyasət konsepsiyasına da diqqət və ehtiyac var idi, bu gün də
var. sabah da olacaq.

Щ

Deməli, həqiqətən də lideri - son ümidi Tanrı olan xalqın bəndə I
timsalında xilaskara, ümidgaha ehtiyacı yaradır...
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ığır salmaq, yol açmaq minnətdarlıq umulma
yan cofakcşlikdir. Bu cəfakcşlik məcburi do ola
bilər, könüllü də. Ən pisi cığırı salanın, yolu
açanın sonralar unudulması və ya onun cəfakcşliyinin
səmərəli, faydalı olub-olmamasının müzakirəsidir.
Salınmış cığırdan, açılmış yoldan istifadə edənlər iki
qrupa ayrılırlar: bir qrup təzə yoldan ilk dəfə istifadə
edəndə mentalitetimizdəki savab işlərlə bağlı min
nətdarlıq duyğusuna uyğun olaraq səbəbkarın dün
yasını dəyişmiş əzizlərinin ruhlarına rəhmətlər diləyir,
bir qrup isə ilkinliyi, çətinliyi, minnətdarlıq duyğusunu
unudaraq öz ambisiyalarının əsirinə çevrilirlər. Belələ
ri, adətən, yol açmaq iddiasına düşən, amma bacarıq,
potensial iqtidar baxımından buna uyğun gəlməyən
adamlar olur.
Həqiqətən də, cığır salmaq, yol açmaq cofakcşlikdir.
Birincinin unudulması, bəlkə do bəla deyil, çünki taleyi
nə öndə getmək düşən missiyasına təmənnasız başlayır.
Ən böyük dərd birincinin cəfakcşliyinin tərsinə
yozulması, missiyasının mahiyyətinin yanlış təbliğ edil
məsidir. Bu isə artıq əməli ilə savab işin mənəvi sevinci
ni yaşamayanların və yaşaya bilməyənlərin şakəridir.
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Heydər Əlirza oğlunun Moskvaya keçmiş SSRİ-niıı əsas vəzifalərindən birinə seçilməsi bir tərəfdən onun qeyri-adi istedadının
onu istəməyənlər tərəfindən məcburi etirafı idi; digər tərəfdən do
milli fenomenə çevrilmiş qüdrətli şəxsiyyətin bacarığı qarşısında
məğlubiyyətlərini dərk edənlərin Azərbaycanda gedən proseslərin
sonrakı inkişafından qorxuya düşərək onu respublikadan
uzaqlaşdırmaq, bununla da milli dirçəlişin qarşısını almaq məqsə
di güdən cəhdləri idi.
I-leydər Əlirza oğlu Azərbaycanda strateji planlarına əsaslı baza
yaratdıqdan sonra Moskvaya getdi: Ölkəmizə aqrar respublika
taleyi müəyyənləşdirənlərin planı puça çıxarılmışdı; sənaye
sektorunun xüsusi çəkisi artırılmaqla artıq iqtisadi dirçəlişə nail
olunmuşdu; bütün sahələrdə milliləşmə tədricən həyata keçirilirdi;
elm. ədəbiyyat, mədəniyyət və incəsənət sahəsində əsaslı dönüş
yaradılmışdı: milli-mədəni intibaha real zəmin hazırlanmışdı; ən
başlıcası - xalqın inamı özünə qaytarılmaqla milli azadlıq və dövlət
müstəqilliyi uğrunda mübarizə bütövlükdə milli, ayrı-ayrılıqda hər
bir azərbaycanlının idealına, həyat devizinə çevrilmişdi. Milli
ideologiyanın, dövlətçilik ənənəsinin əsas nəzəri praktiki bazasının
yaradılaraq real güc qazanması ən böyük nailiyyət idi. Cığır salın
mış, yol açılmışdı.
Fəaliyyətinin Moskva dövründə Heydər Əlirza oğlunun
Azərbaycanda başladığı işə birbaşa rəhbərlik, müdaxilə edərək is
tiqamətləndirmək imkanları məhdudlaşmışdı, amma diqqətindən,
qayğı və himayəsindən kəııarda qalmamışdı. Sadəcə olaraq cığır
sala, yol aça bilməyənlər qibləsini unudan və ya bilərəkdən unut
mağa çalışan dindarlara bənzəyirdilər, çünki qiblə onları həqiqi
dindar olmağa vadar edirdi. Moskvada yaşayan bu nadir şəxsiyyə
tin müdrik dövlətçilik təcrübəsindən, ölkənin iqtisadi-sənaye, elmtəhsil potensialının güclənməsinə real kömək göstərmək baxımın
dan onun geniş səlahiyyət və imkanlarından istifadə etmək getdik
ləri cığırı, yolu bəyənməyənləri ona görə maraqlandırmırdı ki, bu
zaman cəfakeş olmaq lazım gəlirdi, göstəriş, direktiv və əmrlərlə
Azərbaycanı idarə etməyə isə hünər, bacarıq lazım deyildi.
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Müqayisəyə və qazanılmış uğurların sınaqlardan çıxmasına
imkan yaranmışdı. Xalq Heydər Əlirza oğlundan sonra respublika
rəhbərliyinə gələnlərin hamısına dözə biləcəyi qədər səbr və təm
kinlə dözdü. Heydər Əlirza oğlundan gördüyündən artığını
onlardan görmək inamını itirəndə, görülmüş işlərin davam etdiril
məsi arzulandı. Bu arzusuna da çatmayanda xalq sonuncu
şanslarına - qazanılmışları itirməyəcəklərinə ümid bəsləndi.
Təəssüflər olsun ki, sonuncu ümid də puça çıxdı.
Əvvəlki illərdə Heydər Əlirza oğlunun müdrikliyi sayəsində
xalqla ölkə rəhbəri arasında qarşılıqlı inam yaranmışdı. Sonradan
rəhbərliyə gələnlərin heç bir yozumla haqq qazandırılması
mümkün olmayan fərdi keyfiyyətlərinin sayəsində bu qarşılıqlı
inam qarşılıqlı inamsızlığa çevrildi.
Xalq, 1960-cı illərə qadəı ki dövrdə olduğu kimi yenidən tənha
qaldı. Bu tənhalıq 20 Yanvar (1990-cı il), 26 Fevral (1992-ci il,
Xocalı) soyqırımlarında dəhşətli, sonu görünməyən kulminasiya
nöqtəsinə 5 iyunda (1993-cü il) çaldı. Əslində bu tənhalığın özü də
səciyyəvi cəhəti ilə seçilirdi. XIX əsrdə xalq bilirdi ki, hakimiyyət
başqa millətdən olan general qubernatorlara məxsusdur. İdealların
gerçəkləşdirilməsi cəhdləri gerçəkliyin bu reallığına uyğunlaşdırılır
dı. Heydər Əlirza oğlu bu və ya digər dərəcədə real hakimiyyəti
olan ilk milli rəhbərə çevrildi ki, rəhbərlə xalq eyni ideala və məq
sədə xidmət etməyə başlamışdılar. İlk dəfə dövlət xadimi - milli
lider tipi yaranmışdı. Məqsədin gerçəkləşməsini sürətləndirən, ona
real zəmin yaradan bu vəziyyətə uyğunlaşma çətin olmadı. Ən
başlıcası - ənənə yarandı. Cığır salınmışdı, yol açılmışdı.
Xalq Heydər Əlirza oğlundan sonra ona görə tənha qaldı,
dəhşətli zəhmətin, böyük risqin hesabına yaradılmış ənənə qırıldı,
dövlət xadimi - milli lider tipini bu dəfə ya milliyyətcə azərbaycanlı
general-qubernatorlar, ya da sısqa çiyinlərini yalnız azmanların
öhdəsindən gəlməyə qadir olduqları yükün altına verməklə uğur
suzluğa məhkum naşı liderlər əvəz elədi.
Xalq yenidən tarixən varlığını qoruyub saxlayan və Heydər
Əlirza oğlunun respublikaya rəhbərliyi dövründə mütəşəkkilləşdi93
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rılorək gücləndirilən özünü qoruma potensiyası ilə tək qaldı. 1-ərqlı cəhət bundan ibarət idi ki, xalq artıq yalnız özünü qorumaq
amalı ilə deyil, həm də milli azadlığını və dövlət müstəqilliyim
qazanmaq şansı ılo yaşayırdı.
Heydər Əlirza oğlu fenomeni Moskvanı ölkəyə rəhbər seçiminə
daha ciddi yanaşmağa, başqa sözlə desək, imperiyaya sadiq
icraçılar təyin etməyə əsas verdi. Nəticədə milli siyasət konsepsiyası
unuduldu, milli maraq və mənafelərin güdülmosini imperiyanın
maraq və mənafeyinin müdafiəsi əvəz elədi.
Görkəmli rus alimi A. F. Losev yazırdı: “Qəhrəman fərdi
azadlığa malik olmayıb, mənsub olduğu cəmiyyətin iradəsini ifadə
etməklə, onun arzu və ideallarını həyata keçirməklə, öz fərdi iradə
sindən. fərdi arzularından və ideallarından imtina edir. O, cəmiyyə
tin iradəsini gerçəklik faktına çevirməli olan mexanizmin bir hissə
si kimi çıxış edir. Əgər o, iradəsini cəmiyyətin iradəsi ilə qovuşdum
bilsəydi, şəxsiyyət olardı. Lakin özünü bu iradəyə tabe etdirdiyi
üçün qəhrəmandır’".
Göründüyü kimi, şəxsiyyət üçün də, qəhrəman üçün də
özünütəsdiq birbaşa cəmiyyət faktoru ilə əlaqələndirilir. Deməli,
qəhrəmanlığın və şəxsiyyət olmağın əsas əlaməti cəmiyyətin iradə
si, geniş mənada xalqın marağı ilə yaşamaq bacarığı və qabiliyyəti
dir. Xalqın və Vətənin taleyi tapşırılan əsil dövlət rəhbəri də ilk
növbədə şəxsiyyət və qəhrəman olmalıdır.
Heydər Əlirza oğlundan sonra Azərbaycana K.. Bağırov rəhbər
təyiıı olundu. Oııun dövründən Azərbaycanda quruculuq, yaradı
cılıq nümunəsi qalmadı. İradəsizliyi, hətta müqəddəs torpağımızın
qorunub saxlanmasında zəifliyi, xəyanətkar qonşularımızın hələ o
vaxtlar ələ keçirdikləri ərazimizi “mənim xətrimə” güzəştə gedin
deməsi onun rəhbərliyə təsadüfən təyin olunmasının təsdiqinə
çevrildi. Heydər Əlirza oğlunun başladığı milli intibah prosesinin
qarşısının alınmasının birinci mərhələsini - prosesi ləngidərək
dayandırmaq mərhələsini K. Bağırov nəzərdə tutulmuş vaxtda
həyata keçirdi.
Milli azadlıq hərəkatının gücləndiyi bir dövrdə Ə. Vəziros
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Azərbaycanda general-qubernator kimi fəaliyyətə başladı. Əmrləri
yerinə yetirməyi bacaran Ə. Vəzirov təfəkkürü, psixologiyası,
mentaliteti, kosmopolitizmi ilə Azərbaycan gerçəkliyinə zidd
simasız, tam manqurt bir tip idi. İlk gündən açıq-aşkar moskvapərəsl siyasət yeridən Vəzirov həm mənən, həm do əmr qulu kimi mil
li heç nəyi qəbul və həzm edə bilmirdi. Millət kimi
azərbaycanlıların varlığı təhlükədə olan bir vaxtda, onlar taıixietnik vətənləri, indi Ermənistan adlandırılan Qərbi Azərbaycandan
və digər ərazilərdən amansızcasına növbəli deportasiyaya məruz
qalanda o, ölkə üçün taleyüklü məsələlərdən yayındırmaq məqsə
dilə hamam tikməkdən, qoz ağacı əkməkdən. . . ağızdolusu danı
şırdı.
Azərbaycan dilində danışa bilməyən Vəzirov “istedadlı"’ aktyor
kimi rola girdiyi üçün özünə sadəlövh imici yaratmağa çalışırdı və
cizgi filmlərinin səbatsız qəhrəmanlarını xatırladırdı. Əslində
sadəlövh imici onun əsil simasını, niyyətini gizlətmək üçün lazım
idi. Onun qarşısına bircə məqsəd qoyulmuşdu: məqsədyönlü şəkil
də törədilmiş milli münaqişədə Ermənistanda sürətlə aparılan
etnik təmizləmədən tamam fərqli olaraq Azərbaycandan erməni
köçünün qarşısının alınması, bütün imkan və vasitələrdən istifadə
etməklə Azərbaycanın gələcəyi üçün potensial təhlükə mənbəyi
olan ermənilərin ölkədə qalmasına təminat yaradılması.
“Muştuluğumu verin, ermənilər geri - Bakıya qayıdırlar”
“müjdəsini” verən Vəzirov yurd, ocaq ilkisinin ağrı-acısını yaşayan
minlərlə azərbaycanlının heysiyyaünı təhqir etdiyinin fərqinə
varmadan (bəlkə də vararaq) zabitinin əmrini yerinə yetirmiş əsgər
kimi sevincini gizlədə bilmirdi. Onun sevinməsinə “əsas” vardı:
tapşırığı yerinə yetirmişdi, hamamlaşdırma uğrunda mübarizin
sadəlövhlük imici buna görə lazım idi.
Vəzirovun Azərbaycanı idarə etdiyi iyirmi üç ay ərzində də.
ondan bir az sonra da bu hamam qurucusunun törətdiyi uzun
müddət xalqımızı incidəcək faciələr barədə fikirlərimi mətbuatda
birmənalı şəkildə bildirmişəm. Sonralar onun adını dilimə gətir
mək belə istəməsəm də 20 Yanvar soyqırımının ikinci ildönümündə
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Azərbaycan televiziyasına verdiyi səmimiyyətdən tamam uzaq,
təhriflərlə dolu müsahibəsini dinləyəndə özümü saxlaya bilməyib
açıq məktub yazmışam və bu məktub də həmin günlərdə mət
buatda çap olunub. Bu məktubda Qorbaçov canişininin 23 aylıq
hakimiyyəti dövründə yalnız o günlər üçün deyil, həm də sonrakı
illər üçün yaradılan ciddi problemlər, xalqımıza vurulan dərin
yaralar ifadə olunub. İlk baxışda bu kitabın mövzusuna çox
doğma olmayan həmin məktubu xatırlayır və bir nöqtəsinə,
vergülünə də əl vurmadan bu illərin oxucusuna təqdim etmək istəy
irəm. Axı, ən yeni tariximizin mərhələləri bir-birindən ayrılma/
olduğu kimi, bir dövrün hakimiyyətdə olan şəxslərinin də fəaliyyə
ti. siması, tarixin müəyyən mərhələsindəki yerlərini müəyyənləşdir
mək onları müqayisəli şəkildə qarşılaşdıranda daha dəqiq və daha
maraqlı görünür.
Ə. Vəzirova açıq məktub
Mən indi sizə nə məktub yazmaq istərdim, nə də günahlarmızla
bağlı kiməsə müraciət eləmək. Respublika rəhbərliyinin başında
dayananda - qılıncınızın dalı da, qabağı da kəsəndə Sizlə
görüşmək, adımı rəsmi və ya qeyri-rəsmi qəbullarınızın siyahısına
saldırmaq, həndəvərinizdə fır-fır fırlananlarınızın yadına düşməyə
cəhd eləməmişəm. Mərkəzin təyinatını alıb Bakıda fəaliyyətə
başladığınız ilk günlərdəcə təşkil etdiyiniz mitinqdəki çıxışınızı din
ləyəndə əlim yerdən-göydən üzüldü, inandım ki, millətin başı
iislünü qara buludlar alır. Siz ilk monoloqunuzdanca millətin fik
rini o günlərin dəhşətli ağrılarından, elan olunmamış erməni
müharibəsindən, mərkəzin daşnaksayağı himayədarlığından.
Qarabağdan, sərhədlərdən, qaçqınlardan “ayırıb” keçmişin təftişi
nə. təzə xiyar-pomidor “ргоЫетГ'пэ, köhnə dostunuzun vaxtilə iş
dən çıxarılması məsələsinə qatmaq istəyirdiniz. Bir-birinə calanan
sonrakı acı hadisələr - iyirmi aylıq taxtınızın törətdiyi faciələr tə>diq elədi ki, zənnimdə yanılmamışam. Yazılarım Sizin əliniz
altındakı hərbi senzuranın qadağalarını yarıb keçəndə mətbuatda
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çap olunub. Hətta bir müşavirədə məclis əhlindən qəfilcə soruşub
sunuz: “Mı как mojem ncmnojko rasslabit İdayata?” Kimsə: “On v
posledneye vreınya molçit” - deyib. Siz yenə əsəbiləşınisiniz: “Yeqo
nıolçaııiye toje opasno!”.
Qəzet redaktorları telefon söhbətində, ya görüşəndə deyirdilər:
"F ikirlərin ürəyimizdəndir, bircə MK-daıı icazə versələr, heç olmasa,
şöbə müdiri...”
Yanvar soyqırımından sonrakı yazılarımda isə dönə-dönə
demişəm: kimdir günahkar? Ə. Vəzirov M. Məmmədovla "Mərkə
zin'’ sessiyasında yan-yana oturub nə yazıb-pozur görəsən? Bəlkə
həqiqəti heç olmasa indi açalar? Soruşmuşam, sizdən də. M. Məm
mədovdan da (o Məmmədov ki, faciədən bircə gün qabaq M K-nın
qabağındakı mitinqdə “namusuna” and içirdi ki. Bakıda
komendant saatı olmayacaq). Ə. Daşdəmirovun da (tclcviziyadakı
"tarixi” bəyanatını hamı xatırlayır, özü də iki il sonrakı “redaktə
si”, “Takix namereniy o tom, çtobı vvodit konıendantskiy ças v Bakı
u rukovodstva respubliki net” - kimi yox, sadə və konkret - “V Baku
nc bııdct komendantskoqo çasa” kimi) soruşmuşam. Məndən başqa
da bu sualı verən çox olub, iki ildən çoxdur cavabını gözləyirlər,
neçə gün bundan qabaq Siz ekranda görünəndə (Daşdəmirov da
axır ki. həmin verilişdə peyda oldu) fikirləşdim, heç olmasa, bu də
fə “mərkəz hücumçusu” maskasını yırtıb formal da olsa, səmimi
danışmağa çalışacaqsınız.
*

**

Söhbətinizin əvvəlindəcə deyəndə - Şəhidlər Xiyabanında,
başdaşlarında bircə tanış ad, bircə tanış şəkil görməyibsiniz, - hansı
simə vurdunuz, aydındır, amma deyəsən, Siz də inanıbsınız ki,
tamam günahsız adamlar şəhid olublar və bu günahsızlar içində
günahkarlar axtarırdınız? "Rəqib” tərəfdən, Xalq Cəbhəsindən, o
vaxtlar yaranmış təzə partiyalardan və qurumlardan, sözün
düzünü az-çox özünüzə deyən ziyalılar içindəmi gəzirsiniz
günahkarları? O faciədə çoxlarının günahı var. Buna sözüm yox,
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bos bar? günahkar kimdir? Heç olmasa eliral edəydiniz kı, о
xiyabanda bırco nəfər hökumət adamı, vəziiələro ləyin etdiyini?
onlarca səbatsız kəslərdən, onların oğul-uşaqlarından,
doğmalarından, yaxın qohumlarından (hamısının canı sağ olsun,
mən faktdan danışıram) bircəsi də yoxdur, onda “rəqib” tnrəfı
qınamağınıza təbii baxmaq olardı.
Ycııə 1988-ci ilin ortalarında Bakıya gəlişinizi, ekoloji, iqtisadı
problemləri, işsizliyi... xatırladınız, mənə elə gəldi - təxminən dörd
il bundan qabaq, o vaxtlar Leninin adını daşıyan meydandakı
çıxışınızın mətnini yenidən təkrar oxuyursunuz, indicə
'palitbüro”dan. “tovariş Qorbaçov"dan sitatlar deyəcəksiniz
Sonra yenə iqtisadi məsələlərə qayıtdınız, demə, 1989-cu ilin
yayında SSRİ Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatдаса
Azərbaycan ölkədə meyvə və tərəvəz yeyiminə gorə.. 14-cü yerdn
imiş. Siz də hökm edib respublikadan çıxan yolları bağlayıbsınız.
guya bazarlarda qiymətlər aşağı düşüb. Və məhsulu respublikadan
çıxarmağa vərdiş etmiş kişilər bəyanat veriblər: "Mı oplalim
skolko uqodno, Vczirov nc doljcn ostatsya do sleduyuşeqo leta
(Təəccüblü bir “qiymət” də dediniz - bu qiyməti Sizin başınıza ki
min qoyduğunu sirr saxladınız, amma rəqəmi bildirdiniz: 300
milyon... ). Hə. Siz doğrudan da gələn yaya qala bilmədiniz, bəlkə
o tacir kişilər törətdilər Yanvar faciəsini?
Sız həqiqətən bu qədər sadəlövhsünüz, yoxsa oynayırsınız'
Respublika rəhbərinin, üstəgəl diplomatın belə sadəlövh olmasına
kim inanar? O kı qaldı oyuna... mən nə az, nə çox - düz on altı ıl
peşəkar teatra rəhbərlik eləmişəm, pyeslər yazmışam. Şckspiri dili
mizə çevirmişəm... Sizin oyununuzu şit komediyalardakı şit
personajların ifaçıları ilə müqayisə etmək olar.
Yeri oldu-olmadı “moy narod”, “moy narod” deyə-dey?
Sumqayıtı, sonra (?) Əsgəranı, “z.axvat vlasti... v Lenkoram
Cəlilabadı. Cənubla sərhəddəki “neslıxannıy vandalizm... “ i “srn
zasedaniya Vcrxovnoqo Soveta”nı, “mitinq Soveta оЬогопГшmüxalifətlə gecə yarıdan xeyli keçənədək oturub söhbətləşdiyini/
dönə-dönə xatırladınız, demək istəyirdiniz ki. 20 Yanvar faciəs:
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‘təbii” idi? Bəs kim xalqı o dəhşətli qırğından xəbərdar elməliydi?
faciədən neçə gün qabaq zavoddakı görüşünüzdə o nə
“silahlanma” tezisiydi almışdınız meydana?
“Sentr vinovat?” “A seyças?”
Cox hərləndiniz bu sözlərin ətrafında. Mərkəzə bircə kəlməlik
qınam, tənqid eşidilmədi. Hətta Mərkəzin 15 yanvar 1990-cı ıl
fərmanında Bakı, Gəncə... ilə bağlı cümləyə guya Sizlə birlikdə
Primakov da etiraz eləyib. Bəlkə Siz də. Primakov da (o. 19
yanvarın səhəri deyib ki, Bakıya ordu gəlməyəcək) Yazovun
yanvarın 18-dən 19-na keçən gecə Bakıya gəlişindən xəbərsiz idi
niz'7 Və nccə oldu ki. 15 yanvar qərarıyla bağlı söhbətiniz istisna
olsa, bütün Azərbaycan çalxanan dənizi xatırlatsa da Siz
Qorbaçovla danışmadınız?
Siz qətiyyən sadəlövh adam deyilsiniz. Azərbaycanın düşmənlə
rinin əliylə yazılmış ssenarinin mahir iştirakçısısını/ Sı/ doğrudan
da sadəlövh adam olsaydınız heç olmasa, aradan iki ıl keçəndən
sonra faciənin kökünü, yuxarıdan verilən konkret tapşırıqların,
həndəvərinizdən gələn tələblərin ucundan-qulağından nəsə açardı
nız, arınmaz-arınmaz “Günahkarlar axtarmayın, hamı
günahkardır” - deməzdiniz. Və lap dəhşətlisi budur ki. heç olmasa,
peşmanlıq da keçirmirsiniz. Yox, si/, heç nəyi aça bilməzdiniz, mə
sələn, deyə bilərdinizmi ki, ordu çağırılması barədə mərkəzə
şifroqramma verməyibsiniz? Deyə bilməzdiniz. Oııa da “Qorbaçov”
deyərlər. SSRİ xalq deputatlarının qurultayında Tbilisi faciəsinə
baxılınası Sizin gözləriniz qabağındaca olub. Gürcüstan KP MK-nın
keçmiş birinci katibi Patiaşvili bildirəndə ki, 9 apreldə Tbilisinin
küçələrində tökülən qanlardan xəbərsiz imiş, Qorbaçov onun öz
imzasıyla Sov. İKP-yə göndərilmiş teleqramı (komendant saatı elan
olunması xahişini) gətizdirib xalq deputatlarına oxudu və bunu
televiziya vasitəsilə bütiin keçmiş nəhəng imperiya gördü. Ona görə
də Primakovu həmfikiriniz sayırsınız, Girenkonun, Yazovun,
Mixaylovuıı... heç adını da çəkmirsiniz, sözünüzün də əvvəli-axırı:
“günahkarlar axtarmayın, hamı günahkardır”.
Doğrudanmı yanvarın Ift-dan 18-dək rəhbərlik etdiyiniz büro
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bu məsələylə bağlı yığışmayıb, vəziyyəti müzakirə etməyib, tədbir
lər planı hazırlamayıb və bu barədə Moskvaya müvafiq məlunun
verməyib, müvafiq xahiş eləməyib, kömək istəməyib? Bəlkə bu işi
Ali Sovetin Rəyasət heyəti öz üzərinə götürüb? Bəlkə hər şeyi Si/
özünüz öz iradənizlə təkbaşına həll edibsiniz? Burada da sual
çoxdur, amma bir şey mənə gün kimi aydındır: sizlərdən müraci
ət olmasaydı. Qorbaçov Azərbaycana başkəsənlər ordusu yeridə
bilməzdi. Əgər Siz kömək istəməyibsinizsə və ya fövqəladə və
ziyyətin əleyhinə olmusunzsa respublikanın müxtəlif təşkilatları
adından müraciətləri niyə yığırdınız? Deyəcəksiniz ki, o vaxllaı
Bakıda hər hansı bır iri müəssisənin rəhbərliyi, ictimai təşkilatları
MK-nııı və ya raykomun tapşırığı olmadan yuxarılara müraciət
edə bilərdi ki. şəhərdə hərbi vəziyyət elan edin? Buna inanan
tapılaram?
Siz qaçqınları da xatırladınız, guya müxalifəti o zavallıların
problcmləriylə birgə məşğul olmağa çağırıbsınız. O zavallıları ki.
Sizin tapşırığınızla, raykom katiblərinin hökmüylə doğma
Azərbaycaııdaca neçə kənddən, neçə eldən qovdular, axırda neçə
milis. DTK səddini keçib Bakıya üz tutdular, oradan da qovul
dular. Sonra yenə geriyə, sonra yenə, yenə... Zəngilandakı
görüşünüz yadınızdadımı? Bu yaxınlaracan amansız düşmən
qabağında mərdanə dayanan Nüvədi kəndinin poçt müdiri
şikayətlənəndə ki, poçtumuz gəlmir, işığımızı kəsirlər, maaşımızı
ala bilmirik, ərzaq... nə desəniz yaxşıdır? “Sizə şad xəbər vermək is
təyirəm. Bakıya beş min erməni qayıdıb... ! Elə o qaytardığını/
ermənilər sonralar çox faciələr törətdilər. Bakıda da. Azərbaycanın
hər guşəsində də. Elə o qaytardığınız ermənilərin gücüylə Volskı
Qarabağ dağlarında daşnak hökumətini möhkəmlətdi, faciələr
faciələrə calandı, yerdə də qan töküldü, göydə do. Azərbaycanlılar
doğma Qarabağdan ölümlə qovuldular, isti ocaqlarından didərgin
düşdülər, 13-15 yanvar hadisələrinin ertəsi günü isə öz əlinizlə tö
rətdiyiniz cinayətlərə siyasi qiymət verməyə cumdunuz, büronuzun
qərarını çıxarıb bütün günahları o zavallıların üstünə yıxdınız. Bu
qərarı çıxarmaqda əsas məqsədiniz yeni cinayət idi: verli əhali ib
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qaçqınlar arasında nifaq salmaq, qardaş qırğını törətmək. Bu yolla
“şanlı” ordunun şəhərə girməsinə “ciddi” bəhanə tapmaq.
Bakıdan qaçmağınız isə... gülməli, yuxulu nağıllara oxşayır,
yanvarın 18-dən 27-dok heç nə “yadınızda deyil, yanvarın 18-do
uünorta xəbər veriblər ki, “Politbüro” Sizi işdən kənarlaşdırıb,
diplomatik “karyera”mzm davamı üçün XİN-nə dəvət eləyib.
Axşam saat 11-in yarısınadək MK-da olubsunuz.
Sonra... “heç nə yadınızda deyil”.
Yanvarın 27-də ayılıbsınız. Moskvada, ayrı məmləkətdə, aydın
deyil, bəlkə də ayrı şəhərdə? Yoxsa ağır stress keçirdiniz, şok və
ziyyətinə düşübsünüz. Vəzifədən ayrıldığınız, yoxsa əlinizlə törədi
lən soyqırımı üçün? O da aydın deyil.
Bəs doğmalarınız, dostlarınız da Bakıdan havaxt, necə aparıldığı
nızı Sizə söyləmədilər?
Görürsüniizmü, yuxulu nağıllar kimidir, gülməli nağılların
qəmli sonluğu tək.
Ən qatı cinayətkarlar da. içlərində zərrə qədər qeyrət, namus
hissi varsa, xalq məhkəməsində günahlarını etiraf edirlər, törətdik
lərini açıb-ağardırlar. O dəhşətli soyqırımından iki il keçəndən
sonra da günahlarının yüzdə birini boynuna almayasan,
milyonlarla tamaşaçılara üz tutub deyəsən: necə getdiyim yadımda
deyil, yanvarın 18-də yatıb 27-də oyanmışam. “Moy narod” ifadəsi
səmimiyyətlə deyiləndə “mənim evim”, “mənim ocağım”, “mənim
oğul-uşağım” kimi səslənir və bundan uca and yeri yoxdur. Belə ağ
yalanları, cizgi filmləri qəhrəmanlarının gülməcələrini xatırladan
monoloqunuzu dinləyəndə fikirləşirsən, ulu tarixi boyu heç kəsi
aldatmayan, düz sözü, düz əhdi müqəddəs sanan, qılınc qabağında
da xəyanət eləməyən, mərdliyi Qoca Şərqi heyrətləndirən bu
qeyrətli millət doğrudanmı Sizin xalqınızdır?
***
Qorbaçov Sizi gecəyarı Pakistandan gətirdib Azərbaycana
rəhbər təyin edəndə həqiqətən ağır vaxtlar başlamışdı. Amma mə
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ni bır məsələ çox düşündürür: iyirmi il respublikadan ayrılmış,
arada gəlib bir şəhərə rəhbərlik eləyə bilməyən adam nəyə arx
alanıb. hansı prinsipləri əsas götürüb, elə ağır yükün altına girdi1
Əsas məqsədiniz nəydi? Qarabağ uydurmasının aşkarlanmasımı?
Yoxsa qaçqınlar problemi? Bəlkə iqtisadiyyat? Yox. Siz əslində nə
Qarabağın qorunmasıyla məşğul oldunuz, nə qaçqınlarla, nə də iq
tisadiyyatın inkişafıyla. Gündə bir tezis atıb meydana - arxasında
gizləndiniz: qoz ağacı əkmək, kompüterləşdirnıək. hamam tikmək.
Bəs Qarabağ? Volski hökumətini kim yaratdı Azərbaycanın bu dil
bər guşəsində? Erməninin əlini sıxan bu rus canişinini kim SSRIniıı xalq deputatı elədi? Bu gün deyə bilarsinizmi onun seçilməsinin
təşkili üçün həmin dairəyə düşən azərbaycanlılar yaşayan
rayonların, kəndlərin rəhbərlərinə xüsusi tapşırıq verməyibsiniz,
deyə bilarsinizmi? Bəs Balayanın? Bu seçkidə Sizin barmağınız
yoxdur? Bəs seçki qabağı bir qrup adamınızı həmin dairəyə azərbaycanlılar yaşayan məntəqələrə nəyə göndərmişdiniz?
Qarabağda qaçqınlarla, respublikanın başqa problcmləriyla
ciddi məşğul olan rəhbər iyirini ayda yüzlərlə namenklatur işçim iş
dən çıxarmağa necə macal tapa bildi? Axı o qədər adamı da təyin
etmək lazım idi. Siz bu adamların fəaliyyətini, şəxsiyyətini harda
öyrənmişdiniz? (İşdən çıxarılanların da, yeni təyin edilənlərin də)
Harda, haçan? Hindistanda. Nepalda, Pakistanda işləyəndəmi'
Ümumiyyətlə, məncə, kadr “siyasətinizdə" başlıca xətt yüksək və
zifələrin Sizdən əvvəlki rəhbərliklər tərəfindən işdən qovulmuş
adamlara (özləri yaşamırsa, onlaıın uşaqlarına və ya yaxın
adamlarma), özü də ağına-bozuna baxmadan paylamaq, kimlərdənsə qisas almaq, kölıııəli-təzəli korrupsiya yaratmaqdan başqa
bir şey deyildi.
Ölkə rəhbərləri hansı halda, hansı şəraitdə Vətəndən qaçırlar
görəsən? Düşmən ordusu ölkəyə girəndən neçə gün, neçə saat
qabaq? Və ulu tarix boyu başqa belə bir dəhşətli fakt qeydə almıbmı?
Müxalifətlə görüşlərdən çox dəm vurursunuz, o söhbətlərdə
əsas məqsədiniz nəydi - xalq hərəkatını parçalamaqmı? (1988-ci ilin
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noyabr-dekabr hərəkatında biz bunun şahidi olduq, necə dəhşətli
böhtanlar yayırdılar Meydana, çadırlara. Aclıq elan edən gənclərin
"saatda” ayaqyoluna neçə kərə “getdiklərini” də saymışdınız və
bunu Sız özünüz televiziya ilə aləmə car çəkirdiniz. O vaxtın DTK
sədri V. Hüseynov bu günlərdə bəyan etdi: "... Həmin günlər Xalq
Cəbhəsinin liderləri Vəzirovun otağından çıxmırdılar. DT К rəhbə
ri isə orda nə söhbət getdiyini sonradan öyrənirdi... “
Və axırıncı sözüm, bu xalqın doğrudan da yer boyda ürəyi var,
torpaq kimi səbri var - izin verib Siz Müqəddəs Şəhidlər
Xiyabanına ayaq basıbsınız. Görəsən, heç olmasa orada, əbədiyy
ətin zülmü ayaqladığı torpaqda içinizin lap dərin guşəsində
ağlasığmaz cinayətlərinizi, bağışlanmaz günahlarınızı xatırladınızmı?
23 yanvar 1992-ci il
( “Yenifikir"qəzeti, 17fevral 1992. )

Bu məktubun yazılmasından və mətbuatda çap olunmasından
doqquz il vaxt keçir, ötən illərdə çox şey dəyişib, lakin tökülən
günahsız qanların ağrısı-acısı unudulmur, əksinə, getdikcə, 20
Yanvar soyqırımından zaman etibarı ilə uzaqlaşdıqca törədilmiş
fəlakətlərin, müsibətlərin dəhşətlərini yenidən duyuruq. Və doqquz
ıl bundan öncə yazılmış məktuba nə əlavə etmək ehtiyacı duyulur,
nə do şərh.
Vəzirovun qaçılmaz iflasından sonra rəhbərlik Ayaz Mütəl
libova bağışlandı. Vəzirov ona tapşırılan vəzifələri qədərindon
artıq cəhdlə və “bacarıqla” yerinə yetirsə do, Azərbaycanda nəzər
də tutulan “məramlar” axıracan gerçəkləşməmişdi. “Məramın”
növbəti mərhələsini reallaşdırmaq üçün xalqın gözündə hörmətini,
nüfuzunu tamamilə itirməmiş (qazanması lazım gəlmirdi) yeni kölə
xislətli rəhbərə ehtiyac var idi. Bu ehtiyac Mütəllibovu rəhbərliyə
gətirdi.
A. Mütəllibov şəraitə uyğun rəhbər rolunu oynamalı idi.
Qarşıya qoyulmuş vəzifənin mahiyyəti dəyişməmişdi, sadəcə
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olaraq xalqı aldatmağın yolu və vasitələri dəyişdirilmişdi, Mütəl
libov Vozirovun tam əksi rolunda çıxış edirdi: ana dilini babat bi
lirdi. nitq və çıxışlarında vətən, xalq, din sözlərindən tez-tez istifadə
edirdi, hamamlaşdırmadan, qoz əkməkdən danışmırdı.
20 Yanvar qırğınında Vəzirovla birlikdə əli qana bulanmış A.
Mütəllibovun reabilitasiyası üçün onun “bacarığının , “xalqı
erməni işğalından azad etmək qabiliyyətinin təsdiqi nanııno
keçmiş Şaumyan-kənd rayonunda ermənilər yaşayan iki kəndi
boşaltmaq kifayət idi. Bunun müqabilində Mütəllibov dağıdıcılıq
funksiyasını yerinə yetirməyə başladı.
Müttəlibov əlindən gələni etdi ki, Moskvanı da lərzəyə salan
xalq qəzəbi səngisin, qorxuya düşmüş ermənilərin Azərbaycandan
çıxıb getmələrinə yol verilməsin. Bu məqsədlə o, xalqın birliyim
daxildən parçalamağa üstünlük verdi: tarixi torpaqlarından didə
rgin salınmış Qərbi azərbaycanlı soydaşlarımıza təhqiramiz
"yeraz” adını yapışdırmaqla Bakıda yerli əhalini onların üstünə
qaldırmağa çalışdı, onları Bakıdan qovmağı planlaşdırdı (ölkə
paytaxtının etnik tərkibinin azərbaycanlılaşdırılması Mütəllibovun
ağalarının planlarına uyğun gəlmirdi), respublikamızda yerliçilik
və regionçuluğun dirçəldilməsi istiqamətində məqsədyönlü əməli
işlər gördü, etnik münaqişələri qızışdıran şaiyələrə, söz-söhbətlərə
rəvac verdi, bolşevik imperiyasına qarşı çevrilmiş milli azadlıq
hərəkatını vətəndaş qarşıdurmasına çevirmək üçün müxtəlif dəstə
lərin. qruplaşmaların silahlanmasına imkan yaratdı, 20 Yanvarda
mülki əhalini qırğına verməklə toplanmış təcrübəni Xocalı soyqırı
mında tətbiq etdi. Anarxiya, xaos ölkəni başına götürmüşdü.
Respublika rəhbəri bunun qarşısını almağa cəhd göstərmirdi.
Yalnız ona görə yox ki, bacarmırdı, həm də ona görə ki, tanı
nəzarətdən çıxmayan dərəcədə xaos, anarxiya onu da, ağalarını da
qane edirdi.
Çox cəhd göstərsə də nəticədə Heydər Əlirza oğlunun
Azərbaycana gəlməsinin qarşısını ala bilməyən Müttəlibov bu
müdrik insan Naxçıvanda yaşamaq fikrinə düşəndən ona qarşı ki
nini. ədavətini bütövlükdə Naxçıvana və naxçıvanlılara qarşı
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mübarizəyə çevirdi. Vəziyyət o həddə gəlib çatdı ki. sərt blokada
şəraitindən çətinliklə çıxaraq öz həyətyanı sahəsinin məhsulunu
uatirib satmaq istəyən naxçıvanlı kəndlilər Bakı bazarlarında
mərkəzdən idarə olunan ayrı-ayrı qruplar tərəfindən təhqir olun
du, piştaxtada malları dağıdıldı. Heydər Əlirza oğlunun haki
miyyətə qayıdışının qarşısını almaq üçün dünyanın lıeç bir ölkə
sində görünməmiş gülünc yaş senzi müəyyənləşdirdi, ermənilər
tərəfindən güclü hücumlara və blokadaya məruz qalan Naxçıvanı
ikinci blokadaya saldı, Naxçıvan azğın düşmənlə müharibədə tək
qaldı.
Vəzirovun hamamlaşdırma, qoz əkmək şakəri A. Mütəllibovda
özünə vurğunluq kimi təzahürünü tapdı. Ölkənin qız və qadınları
nın düşməni məhv etmək üçün cəbhəyə yollandıqları vaxtlarda
Azərbaycanın dərdlərindən danışa bilməyən, danışanda naşıcasına
danışan Ayaz Niyazoviç hansı pencəyə hansı köynəyin, hansı köy
nəyə hansı qalstukun yaraşmasından daha peşəkarcasına söhbət
açır və ya Siyasi Büroda rəngli qalstuku ilk dəfə o taxdığından
qürrələnirdi. Ölkə başçısının modclyerlik istedadı rəhbərlik qabi
liyyətindən qat-qat üstün olanda, xalqın Xocalı soyqırımının
yaşaması məntiqsiz görünmür. Mütəllibov bununla da Azərbay
canın bütövlüyünün parçalanmasına real zəmin hazırladı və mis
siyasını yerinə yetirdi. Onun da iflası artıq qaçılmazlaşmışdı.
Ən yeni tariximizin Mütəllibov dövrü fəlakətlərinin qısaca
şərhinə burda nöqtə qoymaq olardı, əgər bu yaxınlarda çap olun
muş “7 ilin 70 anı. Hadisə. Fakt. Şərh” adlı cəfəııgiyyatla dolu
kitab mənə gəlib çatmasaydı. Hadisələrin ən səthi təsviri, faktların
təhrifi, şərhlərin son dərəcə subycktivlıyi və dayazlığı ilə "seçilən”
bu toplunu varaqlayanda çox şeyə heyrətlənirsən, amma lap
dəhşətlisi odur ki, Mütəllibov özü dediyi kimi, prezidentlik
kürsüsündən qovulandan sonra min əzab-əziyyətlə, qorxu içində
Qala hərbi aeroportundan o vaxtlar Rusiya Müdafiə Nazirliyinə
məxsus rus təyyarəsinə minib göyə qalxandan sonra rahat nəfəs
aldığı vaxtdan (16 may 1992) səkkiz ildən çox keçməyinə
baxmayaraq bütün xalqa qarşı törədilmiş ağır cinayətləri, soyqı105
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rımları xatırlayarkən elə həmin Mütəllibovdur: elə bil o vaxtlarda
ölkə prezidenti olmayıb, sadəcə hadisələrin müşahidəçisiymiş.
Sanki o. Nazirlər Sovetinin sədri olarkən nə 20 Yanvar baş verib,
nə də Prezident kreslosunda əyləşərkən 26 fevral. Yandırılan Kərkicahanın. itirilən torpaqların, qaçqın selinin... ölkənin kcçnus
rəhbərinə dəxli yoxmuş.
"Kitabın” bır fəsli də demək olar, mənə həsr edilib. Bakıda
çıxan, Mütəllibova xidmət edən, rusdilli hansısa qəzetdən (qəzetin
adı göstərilmir) gətirdiyi gen-bol sitata arxalanan müəllil son
vaxtlar müsahibələrimin birində mənim onu Xocalı soyqırımı ilə
bağlı kəskin tənqid etdiyimdən özünə ycı tapa bilmir.
Yanvar soyqırımının üstüylə addımlayıb respublikanın əıı
yüksək vəzifə kürsüsünə yiyələnən Mütəllibov Xocalı soyqırımına
da çox sadə baxır. Mən o vaxt da mətbuatda demişəm (Mütəllibov
prezident olanda da, istefa verib Bakıda yaşayanda da); prezident
ölkənin hər vətəndaşının təhlükəsizliyinin qorunmasının qarantıdır
- bacarmırsa, dərhal istefa verməlidir. O illərdə yüksək tirajla çap
olunan “Azərbaycan müəllimi" qəzetinin “Susdurulmuş həqiqəti
dilləndirin” adlı bir bütöv səhifəlik müsahibəmdə (19 sentyabr
1990-cı il. Mütəllibov prezident idi) və “Sözünüzü vaxtınızda
deyin” adlı yenə bir səhifəlik müsahibəsində (25 mart 1992-ci il
Mütəllibov istefa verib Bakıda yaşayırdı) bu soyqırımı aktlarına,
respublikada aparılan antixalq. mürtəce siyasətə birmənalı
münasibətimi bildirmişəm. O vaxtlar onlarca yazılarımda,
müsahibələrimdə kəskin etirazlarımı hakimiyyətdə olan Və
zirovun. Mütəllibovun özünə demişəm. (Adını çəkdiyim iki
müsahibəni publisist-yazıçı Flora Xəlilzadə aparıb). Cavab verə
bilməyiblər. İndi də həmin fikirləri həmin dərəcədə kəskinliklə
deyirəm. “Azərbaycan müəllimi” qəzetindəki ikinci müsahibəmdən
bəzi sətirləri Mütəllibovun yadına salmaq istəyirəm:
“- Hidayət bəy, sizinlə iki il öncə də söhbət etmişdik. Təəssüf ki,
ağrılı-acılı həyatımızda yaxşılığa doğru hələlik heç bir dəyişiklik
olmayıb.
- Təəssüf ki. elədir, dəyişiklik yoxdur. Amma bunun özü də elə
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o 2 il qabaqdan başlayır. Və o bizim siyasi durumumuzda, höku
mətdə, Parlamentdə olan səhvlərin nəticəsidir. Əvvəlki Parlament
seçilməmişdi, təyin edilmişdi. Hətta o Parlamentin fəal üzvləri də
bu fikri təsdiqləyirlər. Bəs indiki Parlament necə? Doğrudaıımı bu
Parlament seçildi? Oyun idi. Özü də çox pis oyun oldu. Əvvəllər
belə idi, hamı bilirdi ki, bu formal sənəddir, bülletendə yazıblar
ki, kimi istəyirsən - adını saxla, kimi istəyirsən - poz. Əslində
bülletendə bir ad olurdu. Və o da məlumdur ki, əvvəllər heç seçki
məntəqəsinə getmirdilər, bülletenləri götürüb qutuya tö 
kürdülər...
Amma bu seçkini bizim gözümüzün qabağında demokratiya
deyə-deyə, alternativ namizədlər deyə-deyə, doğrudan da
bülletendə bir neçə ad ola-ola çox eybəcər şəkildə apardılar. Tam
məsuliyyətlə deyirəm ki (əvvəla, özüm də o proseslərin içində
olmuşam), yenə də təyin olunmuş adamlar “seçildilər”. Əsasən də
imkanlı, pullu, ayrı-ayrı mafıyalara qulluq eləyən adamlar “qələ
bə” qazandılar. Və təbii ki, o vaxtkı raykom katibləri, indiki icra
başçıları deputat seçildilər. Mən açıq deyirəm, əvvəlki Parlamentdə
haradasa bir abır-həya vardı, böyük-kiçik yeri bilmək vardı. Sözün
siqlətini, yerini bilən vardı. Bu Parlamentdə o yaxşı cəhətlərin
hamısı yox olub getdi. Çünki o adamları nə siyasi maraq birləşdi
rir, nə əqidə, nə də mənəviyyat. O adamları mafıya, şəxsi maraqlar,
daha da varlanmaq ehtirası, sonra da nıüəyyən qruplarda qisasçılıq
ora yığıb. Və indi o Parlament il yarımdır ki, bizi hədələyir. Ona
görə do hadisələrin belə gedişi təəssüf ki, “qanunauyğundur”. Və
bunların da hamısı respublika rəhbərliyinin iradəsi altında olub.
Seçkilərdə bizim demokratik qüvvələrin, Azərbaycan Xalq
Cəbhəsinin özünün də müəyyən səhvləri oldu. Hökumət də bu
səhvlərdən çox məharətlə istifadə elədi. Çünki bu adamlar idarə
etməni bacarırlar, siyasi ssenariləri qurmaqda mahirdirlər. Yeri gə
ləndə terroru da bacarırlar. Onlar uzun illər yaxşı və pis şəkildə
müəyyən təcrübə keçiblər. Amma demokratik qüvvələrin təcrübə
si yoxuydu. Onların adi bir səhvindən belə yuxarılar çox məharət
lə istifadə dədi. Seçki ərəfəsində AXC-nin səhvlərindən biri bu
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oldu ki. çox dairələrə bir neçə namizəd saldılar. Beləliklə də, qüvvə
lər arasında parçalanma getdi. Konkret olaraq öz namizədlərim
müdafiə eləyə bilmədilər. İstər ЛХС-nin, istərsə də digər
demokratik cəmiyyətlərin daxilində partokratiyaya xidmət edən
qüvvələr oldu. Hökumət adamları sözünü deyə bilən, xalqın, millə
tin mənafelərini düşünən ziyalılara, ayrı-ayrı demokratik adamlara
tələ qurdular. Əks təbliğat apardılar və digər eybəcər yollara əl
aldılar. Beləliklə də, partokratiyanın adamları “seçildilər”. Əgər o
adamlar doğrudan da. ləyaqətli, demokratik ruhlu, xalq üçün iş
ləyən olsalar bunu yenə də anlamaq olardı. Amma təəssüf ki.
onlardan bir neçəsini şəxsən tanıyırdım, 80-ci illərin sonlarının
partokrativasının ən tipik nümayəndələri idi. Və onlar tutduğu vəzi
fəyə də müxtəlif yollarla, rüşvətlə, qohum bazlıqla, qrupbazlıqla gə
lib çatıblar. Bax, bu Parlament, belə yarandı. Bayaq dediyim kimi,
bu iki ildə bir dəyişiklik olmadı. Bu Parlamentdən bundan artıq bır
şey də gözləmirdim. Doğrudur, mən Dağlıq Qarabağın bu vəziyyə
tə düşməyini, kəndlərimizin ucdantutma boşalacağını da gözləmir
dim.
- Amma başımıza Xocalı müsibəti gəldi.
- Bu. Xocalı soyqırımı idi. Qanlı Yanvarın özü də soyqırımdır
Bəziləri “faciə” adlandırırlar. Düz deyil. Faciə necə olar? Bunu ədə
biyyatdan sən də bilirsən, mən də. Bu genosiddir! Əlbəttə, belə şey
lər mənim ağlıma gəlməzdi. Respublika rəhbərləri, Prezident Apa
ratı, nazirlər nə qədər məsuliyyətsizlik, milli xəyanət eləyə bilərmiş
lər? Mən hərbçi deyiləm. Amma bu adi, elementar bir şeydir. Prezi
dent də ali baş komandandırsa, belə acı məğlubiyyətlərə hamıdaıı
öncə özü cavab verməlidir. Ağdamın sərhədindən Xocalıya 16
kilometrdir. Və arada Əsgəran var. Etibarlı mənbələrə görə, Əsgəranın özündə də yerli əhali yoxdur. Burada ancaq “boycvik”lərdiı.
Keçən ilin payızından Xocalı İcra hakimiyyətinin başçısı Elman
Məmmədov ağır vəziyyətlərindən xəbər vermişdi. Lap sonuncu mə
lumata görə, 1991-ci ilin noyabr ayının l-dən Xocalıya yol nəq
liyyatı əlaqəsi olmayıb. Məlumatlar ancaq telefonla ratsiya vasitəsi
lə verilirmiş... Nəhayət, fevralın 25-dən 26-na keçən dəhşətli gecə.
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Bəs dörd ayda respublika rəhbərlərinin, ali baş komandanın heçnədən xəbərləri olmayıb? Bu dörd ayda bu 16 kilometrlik dəhlizi
(bəzilərinin dediyi (“koridoru”) açmaq mümkün deyildi?
Televiziyada əllaməlik baş alıb gedirdi. Çıxış edənlərin çoxu
xalqın əsəbləri ilə oynayırdı. Dünənki ədəbiyyat məddahları iııdi
siyasət meydanında “Kor atın, kor ııalhəndi” rolunu ifa edirdilər.
- Bunların hamısı düşünülmüşdü, yuxarıdan gələn siyasət idi.
Yalanla xalqın başını qatmaqdı... Xalqın inamını qırmaq, onu mə
nəvi cəhətdən zəiflətmək idi. Bu da bır düşmən əlidir. İlk
qaçqından üzü bəri televiziyada yalan ayaq tutub yeridi. Dərdlərin,
müsibətlərin heç biri dərs olmurdu. Götürək elə Xocalı soyqırımı
nı. Televiziyada hansı məlumat verildi? “ İki adam həlak oldu,
şəhər geri alınıb... “ Bu da yenə dediyim kimi, yuxarıdan gələn iy
rənc bir siyasət idi.
Bütün təzyiqlərə, təqiblərə baxmayaraq Azərbaycan Xalq
Cəbhəsi qarşısına qoyduğu bir məsələnin də həllinə nail oldu. Yəni
respublika prezidenti istefa verdi. Sizin bu məsələyə münasibətinizi
bilmək istərdik.
- Əlbəttə, prezident istefa verməyə hazır deyildi vo
ətrafındakılar da onun getməsini istəmirdilər. Bəlkə də bu heç
onların ağlına da gəlməzdi, çünki mitinqlərdə çox çıxışlar olub,
mətbuatda çox tələblər qoyulub. Və məndə olan bir məlumata gö
rə, bizim rəhbərlik heç o qəzetləri oxumurmuş. Müəyyən vaxtlar
həmin qəzetlərin icmalı hazırlanırmış. Qeyri-formal qəzetləri (bu
ifadəni hələ də başa düşə bilmirəm. Bu qəzet formal, o birisi qcyı iformal) nəinki oxumurdu, heç saymırdılar. Bunun özü də böyük
günah idi. Əlbəttə, mən o qəzetlərdə yazılanların hamısının tə
rəfdarı deyiləm. Amma bununla belə o qəzetlərdə çox ciddi məsələ
lər varıydı. Haqlı iradlar edilirdi, respublikanın müdafiəsi, sabahı,
inkişafı ilə bağlı konkret söhbətlər gedirdi. Prezidentin, eləcə də di
gər rəhbər vəzifədə olanların ünvanına ciddi tənqidlər də deyilirdi.
Bəlkə prezident bunları oxusaydı və ya icmalıvla tanış olsaydı, özü
müəyyən nəticələr çıxara bilərdi. Prezidentin istefası gərək öz tə
şəbbüsü ilə xeyli qabaq olaydı. Amma xalqın inadlı tələbi və iradəsi
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qarşısında əlacsız qalıb istefa verdi. Demokratik blokdan olan
deputatlar da çox gərgin işləyiblər o günü, Elə “komblok”uıı özün
də də müəyyən adamlar görüblər ki, bu xına, o xınadan deyil.
- Birinci növbədə biz Qarabağ məsələsini qurtarmalıyıq.
- Elədir. Bütün qüvvələr, bütün imkanlar Qarabağ məsələsinin
həllinə yönəldilməlidir. İstər siyasətdə, istərsə də iqtisadiyyatda çox
məsələlər var ki. onları sonraya saxlamaq olar. Nicatımız yeni
rəhbərliyin birlik carçısı olmağından asılıdır. Doğrudur, Vəzirov
da, Mütəllibov da “birlik” deyirdilər. Amma görürdük - onlar
hansı mafiyalara xidmət edirlər. Xalq onlarla necə birləşəydi? Son
illər Bakıda olan qrupbazlıq, yerlibazlıq, rüşvətxorluq, mafıyalar
ağlagəlməz dərəcədə həddini aşdı. Xalq həmişə rəhbərə, liderlərə
hörmət eləyib. Əlbəttə, el, torpaq məhəbbətində fanatik olan
rəhbəri, başçısını sevərlər, ehtiram göstərərlər, daha...
- Azərbaycan xalqı elə xalqdır ki, o öz həqiqətini tapıb, dözüb
özünə yol açacaq. Mən sizin yazıçı həqiqətinizi bilmək istərdim.
- Əlbəttə, bizim xalqımız bu ağır vəziyyətdən çıxacaq. Mən bu
sözləri elə-belə, yalançı nikbinliklə demirəm. Və inanın ki.
Qarabağın dağlıq hissəsində bir azərbaycanlı qalmasa da Qarabağ
ermənilərin olmayacaq. Amma məni yandıran odur ki. bu məsələ
lər elə o vaxt həll edilə bilərdi. Şübhəsiz, vəziyyət indi çox ağırlaşıb,
çox gərginləşib. Yenə də deyirəm, bizim Parlamentimiz məhz bu
günün ovqatı ilə işləməlidir. Parlamentdə isə nə belə ovqat var, nə
də güc. Hər kəs ayağını yorğanına görə uzadır. Mən həmişə keçmi
şi qınamağın əleyhinə olmuşam. Şəxsi münasibətləri, lap bir qrup
adamın, taleyi ilə (obyektiv, ya subyektiv, nə olubsa) bağlı məsələ
lərin respublika səviyyəsində, ya xalqın oğulları, liderləri səviyyə
sində əxlaq ölçüsünə, siyasi münasibət ölçüsünə çevirmək olmaz.
Anıma bu son 3-4 ildə respublika rəhbərləri xalqııı başına nələr gətir
mədi. Mən repressiya tərəfdarı deyiləm. Amma hər kəs öz cəzasını
almalıdır. Elə götürək Volski hökumətini. Onu kim yaratdı və
hansı əsaslara görə? Volskini SSRİ Parlamentinə kim deputal
"seçdi?” Son vaxtlar Qarabağla bağlı xeyli məsələlər aydınlaşır
Balayanın Qarabağdan deputat seçilməyində keçmiş respublika
110

MİLLİ DÖVLƏTÇİI.İYİMİZIN M İ M AR/

rəhbərliyinin xidməti böyükdür. Və sonrakı məsələlər. Yanvar
soyqırımı... Qoşunları Bakıya kim çağırmışdı? Büronun üzvlərin
dən biri qalxıb desin kı. bu qərara (çağırış xahişinə) mən qol çək
məmişəm. MK Bürosunun o vaxt 9-10 üzvü olub. Hamısı du halhazırda sağ-salamatdır. Tbilisidəki aprel hadisələri yadınızdadır. O
vaxt Gürcüstan Kommunist Partiyasının birinci katibi Patiaşvili
dedi ki. qoşunların Tbilisiyə daxil olmasından xəbəri yoxdur. Amma
SSRİ Alı Sovetinin sessiyası, ya qurultayı gedə-gedə Qorbaçovun
tapşırığı ilə Patiaşvilinin kağızını gətirdilər. Özü xalıiş eləmişdi ki.
Gürcüstana qoşun yeridilsin. Yanvar soyqırımını törədənlərin bu
gün cəzasız qalması neçə-neçə fəlakətə, təxribata, qırğına gətirib
çıxartdı. Cinayətkar cəzasını alsaydı, ən başlıcası, Xocalı genosidi
olmazdı. Bütün bunlar açılmalıdır ki. camaat bilsin...
Təkrar edirəm, 25 mart 1992-ci ildə çap olunmuş bu böyük
müsahibədə çox günahlardan söhbət açılıb, vurğulayıram - bugün
də həmin fikirdəyəm. Mənə cavab vermək Mütəllibovun da, onun
tərəfdarlarının da indi yadına düşüb.
Və Mütəllibovun nəzər-nöqtəsində bir cəhətə də təəccüblən
məyə bilmirsən: prezidentin istefasını o vaxtkı Ali Sovet müzaki
rəyə çıxarıb və müvafiq qərar qəbul edib. Yuxarıdakı müsahibəm
də göstərildiyi kimi. 1990-cı ildə deputatlar seçilmədi, bircə Heydər
Əliyevdən başqa hamısı Mütəllibov başçılıq etdiyi M К tərəfindən
təyin olundu. (O parlamentdə istər demokratik qüvvələrin, istərsə
də partokratların, ya başqa sahələrdən olan adamların içində
deputatlığa layiqlilori və öz güclərinə seçilənləri vaıdı. amma hamı
sı Mütəllibovun təsdiq etdiyi siyahıdan keçmişdi).
Yalnız Heydər Əliyev sığmadı siyahınıza, ona qarşı bütün ir
ticalarınıza baxmayaraq parlamentdə seçilməyinin qarşısını ala bil
mədiniz. Siz istefaya göndəriləndə isə... Heydər Əliyev Ali Sovetin
iclasında iştirak etmirdi, çünki Naxçıvana rəhbərlik edə-edə,
Konstitusiyaya görə Ali Sovetin sədr müavini ola-ola. Bakıya gəl
məyinə təhlükəsizliyi təmin olunmurdu...
* * *
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Milli azadlıq hərəkatının qarşısıalınmaz xarakter qazanınası
Moskvanın ölkə rəhbərinin ıə"yinatına bilavasitə müdaxiləsini
məhdudlaşdırdı. Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra da
keçmiş imperiya mərkəzi Ayaz Niyazoviçi müxtəlif yollarla dəstək
ləyir, onun çürümüş hakimiyyətinin ömrünü uzatmağa çalışırdı
Xalq Cəbhəsi Mütəllibovu qovmaq üçün xalqın gücündən istifadə
etdi və hakimiyyətə gəldi. Meydan və mitinqlərdə parlaq natiqlik
təcrübəsi qazanmış Cəbhə və Müsavat liderlərinin dövlətçilik
təcrübəsi yox idi. halbuki müstəqilliyini təzə qazanmış, işğalçı
Ermənistanla müharibə aparmaq məcburiyyətində qalmış, siyasi
mübarizə tədricən hakimiyyət uğrunda silahlı mübarizəyə çevril
miş ölkəni belə ağır bir vaxtda ancaq istəklə, ancaq natiqliklə idarə
etmək mümkün deyildi.
Xalq Cəbhəsi hakimiyyətsizliyi son həddə çatdırdı, dünənki
müttəfiqlər rəhbərlik ambisiyalarına görə barışmaz rəqiblərə
çevrildilər. Ərazi mənsubiyyətinə, yerlilik amilinə görə komanda
formalaşdıran A. Mütəllibovdan fərqli olaraq, ilk dəfə kadr
təyinatında siyasi mənsubiyyət əsas götürüldü. Sınanmış yol
savad, bacarıq, istedad, təcrübə və s. kimi mühüm fərdi keyfiyyət
lər arxa plana keçirildi. İdarəçiliyin sivil icrarxik tabeçilik prinsipi
nə əməl olunmadı: meydan fəallarının hər biri tapşırılan sahənin
toxunulmaz hakimi-mütləqinə çevrildi.
İqtisadi islahatlara demək olar ki, diqqət yetirilmədi, Mütəl
libovun dövründəki qrup maraqlarını ifadə edən dəstələrin
silahiandınlmasınt siyasi əqidəyə görə silahlı birləşmələrin
yaradılması əvəz elədi, silahlı qüvvələr torpağı erməni qul
durlarından müdafiə etmək əvəzinə hakimiyyəti müəyyən etmək
üçün Bakıya və Gəncəyə cəmləşdirildi. Paytaxtda silahlı qüvvələrin
atışmalar hesabına münasibətlərini aydınlaşdırması, onların
özbaşınalıqları, təhlükəsizliyinə dövlət təminatı görməyən əhalini
qorxu, xof içində saxlayırdı.
Dünya diplomatiyası tarixində adı həqiqətə çevrilmiş “dil
insana fikrini gizlətmək üçün verilibdir” prinsipini unudan,
meydan nitqlərini beynəlxalq münasibətlər sahəsinə də mexaniki
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tətbiq etməklə uğur qazanacaqlarına ümid bəsləyən CəbhəMüsavat rəhbərlərinin, xarici siyasət xətti iflasa uğramışdı.
Azərbaycan həqiqətləri, müharibə ilə bağlı obyektiv informasiya
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmırdı. Müharibə aparan ölkə lək
qalmışdı, torpağını işğaldan qoruya bilməyənlərin gələcəkilə
haralarasa türk bayraqları sancacaqları ilə bağlı absurd
bəyanatları Azərbaycana hətta iqtisadi müttəfiq kimi maraq göstə
rən dövlətləri də qarşılıqlı əlaqələrdən uzaqlaşdırırdı.
Xalq Cəbhəsi - Müsavat cütlüyünün rəhbərliyi dövründə
elmin, mədəniyyətin inkişafı sahəsində də ciddi səhvlərə yol veril
di. Tarixi etnik varlığı, milli mənəviyyatı qoruyub saxlayan Söz
qayğıdan məhrum edildi. Bazar iqtisadiyyatına qəfil keçid
dövründə bədii ədəbiyyatın adaptasiya prosesini asanlaşdırmaq
üçün xüsusi ehtiyac duyduğu maddi yardım göstərilmədi. Tarixi
ənənəsi olan ədəbi-bədii orqanların nəşri taleyin ümidinə buraxıl
dı, yeni yazılmış əsərlərin çapına maraq göstərilmədi... Uzun illər
boyu qonorar hesabına dolanan sənətkarların qəfil düçar
olduqları maddi çətinliklərin yüngülləşdirilməsınə diqqət yetiril
mədi.
Ən başlıcası isə milli azadlıq hərəkatının liderləri kimi yetişdik
lərinə görə özlərini milli ədəbiyyata borclu sayanlar hakimiyyətlə
ri dövründə bir çox ziyalıları ictimai həyatdan uzaqlaşdırdılar,
onların milli dövlət quruculuğuna, xüsusən də mədəni sahədə qu
ruculuğa təsirinin qarşısını almağa cəhdlər göstərdilər. Ziyalılarda
isə onlara, onların simasında dövlət rəhbərlərinə qarşı küskünlük
və inamsızlıq yarandı. Xalq Cəbhəsi - Müsavatın hakimiyyəti döv
ründə bir sıra qurumların. məsələn. Elmlər Akademiyasının. Yazı
çılar Birliyinin və digər yaradıcılıq təşkilatlarının buraxılmasına
göstərilən izahedilməz absurd cəhdləri də bura əlavə etsək, bu
dağıdıcılıq missiyasının gerçəkləşdirilməsi təşəbbüsündə bır məq
səd güdüldüyü aydın görünür: bir çox ziyalıların xalq arasındakı
güclü nüfuzlarını zəiflətməklə özlərinin danışıqdan başqa heç bir
əməli işdə təsdiqini tapmayan nüfuzlarının şəriksizliyinə nail
olmaq.
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Naşılığın. bacarıqsızlığın sayəsində ölkədə hakımiyyotsizlık.
xaos, özbaşınalıq elə bir həddə gəlib çatdı ki, dövlət müstəqilliyi və
azadlığın məhv olmasına, unitar Azərbaycanın dağılmasına real
zəmin yarandı, tarixən fəxr etdiyimiz milli birlik milli qarşıdurma
xarakteri qazandı. Bir sözlə, artıq həqiqətən yuxarılar idarəetmə
üzərində nəzarəti tam itirmişdilər, aşağılar isə bununla barışa bil
mirdilər. Xalqla rəhbərlik arasındakı əlaqosizlik dilemma
yaratmışdı: xalq ya könüllü məhv olma yolunu seçməli idi. ya da
onu məhvə aparan qüvvələrdən xilas olmalı idi.
Xalqla hakimiyyət nümayəndələri arasındakı mövcud konflikt
dən Surət Hüseynov xaricdəki himayədarlarının və ağalarının gös
tərişi ilə məharətlə istifadə etdi. Onun qiyamı qardaş qanının
tökülməsinə səbəb oldu. Xalq bu seçimdə S. Hüseynova qarşı
çıxmadı. Ona görə yox kı. S. Hüseynov qarşısından qaçılası güc
qüvvə idi və xalqın onun qiyamına, yaxud da özünə hörməti, rəğ
bəti var idi. Ona görə ki. xalq Xalq Cəbhəsinə - Müsavata inamını
itirmişdi. Xalq Cəbhəsini - Müsavatı hakimiyyətdən imtina etməyə
S. Hüseynov və onun quldur dəstəsi deyil, məhz xalqın onları dəstokləməməsi məcbur etdi. Onları hakimiyyətdən getməyə xalq
vadar etdi.
Dediyimiz kimi, müxtəlif dövlət rəhbərlərini görən xalqın təb
liğatla yox. məhz müqayisə ilə onları obyektiv qiymətləndirməsinə
fakt və predmet var idi. Uğur və nailiyyətlərlə dolu 1960-80-ci illə
rin. 1980-90-cı illərin ağır siyasi-milli, mənəvi, iqtisadi ilgiləri ilə
müqayisəsi ölkəyə rəhbərlik etmiş dövlət xadimlərinin müqayisəsi
ni də şərtləndirmişdi. Bu müqayisələrin nəticəsində xalq taleyini gə
lişigözəl vədləri sınaqdan çıxmamış natiqlərə deyil, əməli fəaliyyə
ti. sevgisi, dürüstlüyü, müdrikliyi və şəxsiyyətinin büllurluğu
sınaqdan çıxmış Heydər Əlirza oğluna tapşırmaq qərarına gəldi.
Xalq müdrik qərarını Heydər Əlirza oğlunun yalnız əvvəlki illərdə
ki (1960-80-ci illər) fəaliyyət və xidmətlərinin müqabilində deyil,
həm də Mixail Qorbaçov tərəfindən guya təqaüdə göndərildiyi, əs
lində ondan sadəcə qorxaraq siyasi həyaldan uzaqlaşdırmağa çalış
dığı vaxtdan sonrakı mənalı həyatına, milli dövlət müstəqilliyinin
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möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl, inadkar mübarizəsinə
əsasən qəbul etdi.
XX əsrin ən böyük müəmmalarından olan Mixail Qorbaçov
xislətindəki səthilik və tələskənlik üzündən - dağıdıcılıq ehtirasını
SSRİ, xüsusən do Azərbaycan miqyasında reallaşdırmaq üçün ilk
növbədə özü kimilərinə istinad edirdi. Özü kimi olmayanlar, yəni
xisləti dərinlik və quruculuq üzərində formalaşmış şəxsiyyətlər
onun etiraf etmədiyi düşmənləri idi. Əsas düşmənlərindən biri kimi
Heydər Əlirza oğlunu “fəxri təqaüdə” göndərən M. Qorbaçov
Heydər Əliycvçiliyi - milli maraqların və mənafeyin kompromis nə
olduğunu bilməyən quruculuğunu zərərsizləşdirmək məqsədi
güdürdü.
Qorbaçov müəmması barədə çox yazılıb, hətta onun Sovet
İmperiyasını qəsdən dağıtdığını söyləyənlər də az deyil. Mənim fi
krimcə. Qorbaçov sovet rejiminin yetişdirdiyi və rus şovinizminin
köklərindən ayrılmamış bir şəxs kimi imperiyanı dağıtmaq fikrinə
düşə bilməzdi. Onun məqsədi totalitar sistemi demokratiya rəngi
nə boyayaraq qərbə və dünyaya açılan pəncərəyə demokratiya,
aşkarlıq şirması yapışdırmaq, idaroolunmada əsaslı dəyişikliklər
etmədən mövcud imperiyanı qoruyub-saxlamaq idi. Səthiliyi, tələskənliyi, ictimai-siyasi durumu və hadisələri məntiqi nəticələrinə
uyğun düzgün qiymətləndirə bilməməsi onu sonsuz dağıdıcılıq
proseslərinin öndə gedəninə çevirdi və özü də sonralar geri
qayıtmaq üçün nə qədər əl-qol alsa da. artıq gec idi: kükrəyən
sellər onu qabağına salıb yuvarlayırdı...
“Ycnidənqırmanın” ilk mərhələsində Heydər Əlirza oğlunun
istefaya göndərilməsinin əsas səbəbi, fikrimcə, bu böyük siyasətçi
nin dərin məntiqi, zəkası sayəsində gələcək Azərbaycanın və başqa
müttəfiq respublikaların müstəqillik bazalarının formalaşması və
möhkəmlənməsi qorxusu idi. Yəni nə qədər kosmetik demokratiya
meydana atılsa da Heydər Əlirza oğlu kimi müdrik siyasətçinin
fəaliyyəti müttəfiq respublikaların müstəqillik yollarına
çıxmalarına yönələcəkdi. Qorbaçovu vahiməyə salan bu idi.
Lakin onu unutmuşdu ki, həyatın hər üzünü görmüş, ən ağır
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sınaqlardan çıxmış, canını əqidəsinə qurban verməklə mətin, iradəli bır şəxsiyyətə çevrilmiş Heydər Əlirza oğlunu məhv etmək nə qə
dər çətin olsa da amma sındırmaq, xüsusən də yolundan döndər
mək mümkün deyil. 20 Yanvar soyqırımında ev dustağına çevril
miş. hər bir hərəkəti güdülən, hər bir sözü nəzarət altında saxlanan
Heydər Əlirza oğlu Moskvadakı Azərbaycan Respublikasının
nümayəndəliyinə gələrək sovet ordusunun dine Azərbaycan əhali
sinə qarşı silahlı təcavüzünü çox kəskinliklə, sərtliklə və cinayətin
səbəbkarlarının adını çəkməklə qınaması, töhmətləndirməsi, bir
mənalı şəkildə pisləməsi və bu ağır cinayətin açılmasını, onun törə
dicilərinin mühakimə olunmasını tələb etməsi bir neçə baxımdan
mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi:
1. Heç bir yerdən kömək, lıcç bir kəsdən təskinlik, təsəlli
görməyən və öz dərdi ilə tənha qalan Azərbaycan xalqı el ağrısını
öz ağrısı kimi yaşayan qeyrətli bir şəxsiyyətin etiraz səsini eşitdi. Bu
səs bir də ona görə məlhəmə çevrildi ki. xalqın adından danışmağa
rəsmi səlahiyyəti olmayan Heydər Əlirza oğlu taleyini ıisqo
qoyduğu vaxt, xalqın adından rəsmi danışmağa səlahiyyəti olan
Azərbaycan
rəhbərləri qatillərə haqq qazandırmaqla,
cinayətkarları qorumaqla vəzifələrini itirməmək “amalı” ilə
yaşayırdılar.
2. Heydər Əlirza oğlu Azərbaycan rəhbərliyindən Moskvaya və
zifəyə aparılan vaxtdan sonra ilk dəfə bütün dünya hiss elədi və
başa düşdü ki. Azərbaycan xalqı yalnız xalq kimi güclü deyil, həm
də onun hesablaşmaq lazım gələn qüdrətli lideri var. Son illərdə ilk
dəfə xalqın özünə inamı özünə qayıtmağa başladı.
Ə. Vəzirov Moskvaya ağalarının yanına qaçanda (sonralar Və
tənə. xalqa xəyanət etmiş qüvvələrin əksəriyyəti bu yolu seçdi)
Heydər Əlirza oğlu Azərbaycana qayıtdı. Ən ağır günlərində onun
vətənə dönüşünün qarşısını ala bilməyənlər Bakıdakı icraçılarına
əhəmiyyətini izah etməklə Heydər Əlirza oğlunun qayıdışına nə
yolla, nə vasitələrlə olursa-olsun, maneçilik törətmək tapşırığı
verdilər. Psixoloji xof yaratmaq məqsədilə mütəllibovçular “Azət nəşr"in direktoru, görkəmli naşir və ziyalı Əjdər Xanbabayevj qəl116
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lo yelirdilər. Sıravi bir tərəfdarının qətlini də şəxsi faciəsi kımı
yaşayan Heydər Əlirza oğlunu qorxutmaqla missiyasını yerinə
yetirmək əzmindən çəkindirmək mümkün deyildi.
1990-cı il iyulun 20-də Heydər Əlirza oğlu Bakıya gəldi. Mütəl
libov qaraguruhu onun burada yaşamağına da imkan verməyəndə
Naxçıvana getmək və orada yaşamaq məcburiyyətində qaldı. Bu
dönüş, bu qayıdış şüurlarda psixoloji metamarfoza yaratdı. Qayı
dış ailəsinə, Vətəninə dönən bir şəxsin miqyasından çıxıb ümum
milli amilə çevriləndə siyasi mahiyyət kəsb edir. Xüsusən də nəzərə
alnımalıdır ki, prosesin qayıdış mərhələsinə qədər gediş mərhələsi
də olub. Həmin mərhələdə, özündən sonra qoyub getdiyi dəyərlə
rin bütövlükdə məhv edilməsi mümkün deyildir. Avtoritar iradə
sadəcə olaraq bu dəyərləri passivləşdirə bilir. Buna görə gedişin
qayıdışı əslində gedişə qədərki şüurun özünəqayıdışıdır. Bu
mənada Heydər Əlirza oğlunun hətta siyasi xadim kimi yox, sıravi
bır təqaüdçü kimi Vətənə qayıdışı xalqın özünə inamının, özünə
qayıdışının başlanğıcına çevrildi.
Təbii ki, gedişlə qayıdış arasındakı zaman kəsiyində xalqın ic
timai, milli həyatında irəliləyiş baş veribsə, dönüş, hətta Heydər
Əlirza oğlu kimi tarixi xidmətləri olan bir şəxsiyyətin dönüşü də
qayıdışa çevrilməzdi. Bəzən deyirlər ki. Heydər Əlirza oğlunun
Azərbaycana və böyük siyasətə qayıdışı təşkil edilmiş aksiyaların
nəticəsidir. Bəli, Heydər Əlirza oğlunun yenidən hakimiyyətə gəl
məsini təşkil etmək mümkün idi. Amma onun Vətənə gəlişini
xalqın özünəqayıdışına çevirməyi təşkil etmək mümkün deyildi.
Qayıdışı reallıq - siyasi-milli gerçəkliyin qaçılmaz reallıqları şərt
ləndirməlidir. Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, xalq Heydər
Əlirza oğlunun qayıdışına sevinirdi. Əslində isə bu scviııc milli şüu
run, özünəqayıdışm rahatlığının, təsəllisinin və nikbinliyinin sevin
ci idi.
Qayıdış insanların iradəsi və istəyi ilə tənzimlənməyən reallığın
qaçılmaz qanunlarının məntiqindən doğanda, onun özünü təsdiqi
nin qarşısını müvəqqəti almaq olar, amma onu məhv etmək qeyrimümkündür. Bunu Heydər Əlirza oğlu Bakıya - Naxçıvana
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qayıdandan sonra ona qarşı edilmiş təzyiqlərin aqibəti də sübut
edir.
Naxçıvana gələndən sonra Heydər Əlirza oğlu Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinə deputat seçildi. Onun deputat seçilməsi
nin nəticəsi iki səciyyəvi halda özünü göstərdi:
1. Xalq bu seçimi ilə Qayıdışı gözlədiyini və qəbul etdiyini
sübuta yetirdi;
2. Milli və siyasi xaosun müəllifləri olan ölkə “rəhbərləri'’ də
dövlətin taleyüklü məsələlərinin həllini bir tərəfə qoyub, bütün güc,
imkan və bacarıqlarını Qayıdışın qarşısını almağa yönəltməklə
Qayıdışın tarixi zərurət olduğunu istər-istəməz təsdiq etdilər. Onlar
Heydər Əlirza oğluna qarşı təbliğat, böhtan kampaniyasına
başladılar, onu ləkələməyə çalışdılar. Ali Sovetdə çıxış etməyə
imkan verməməyə inadlı cəhdlər göstərdilər, dediyimiz kimi,
onunla bağlı çirkin niyyətlərini gerçəkləşdirmək üçün bütün
Naxçıvana qarşı cəza sanksiyalarını həyata keçirdilər.
Bütün bunlar isə intiqam hissi ağıllarını başlarından almış bən
dələrin səmadakı Günəşə daş atmalarına bənzəyirdi. Siyasi korluq
absurd mübarizədən əl çəkməyə imkan vermirdi. Onlar
görürdülər, amma qəbul etmək istəmirdilər ki. Heydər Əlirza oğlu
nun xalqın iradəsi ilə Naxçıvana rəhbər seçilməsi ilə Naxçıvan
torpağı artıq Azərbaycanın müstəqillik simvoluna, şəhərin özü isə
ölkə paytaxtı Bakının simvoluna çevrilibdi. Ziyalılar, sıravi
adamlar Naxçıvana, Heydər Əlirza oğlunun ziyarətinə axışırdı.
Təbliğatsız, dəvətsiz, məcburiyyətsiz, hətta mütəllibovçuların qəzə
binə düçar ola biləcəklərindən çəkinməyən bu axın şüurun
özünəqayıdışmın məntiqi nəticəsi idi.
1990-cı ilin 17 noyabrı. Naxçıvan Ali Məclisinin Birinci
sessiyasında deputat Heydər Əlirza oğlunun təklifi ilə Naxçıvan Alı
Məclisi qərara alır: “Azərbaycan Demokratik Respublikasının üçrə
ngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi
qəbul olunsun”. Heydər Əlirza oğlu təklif edir ki, qərarın ikinci bən
di belə yazılsın: “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
Azərbaycan Respublikasının ali qanunvericilik orqanlarından xalıiş
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edir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri haqqında məsə[эуэ baxsın və Azərbaycan Respublikasının milli - tarixi ənənələrinə
uvğun olaraq yeni dövlət rəmzləri - bayrağı, gerbi və himni qəbul
olunsun”. Hcydor Əlirza oğlunun təkidi ilə Naxçıvan MSSR-nııı
adı dəyişdirilib Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılır, qanlı
20 Yanvara ilk dəfə siyasi qiymət verilir. Erməni işğalçı ordusunun
mühasirəyə aldığı Naxçıvanın etibarlı müdafiəsi təşkil olunur.
Heydər Əliyev Naxçıvana gələndən diyarın sərhədlərinin
qorunmasının mənəvi qarantına çevrilir, muxtar respublikaya
rəhbərlik etməyə başlayandan isə möhkəm müdafiə taktikası
yaradan peşəkar sərkərdə kimi fəaliyyət göstərir. Təsadüfi deyil ki,
indiyə kimi xəyanətkar ermənilər bu müqəddəs torpaqdan bir qarış
belə işğal edə bilməyiblər.
Heydər Əlirza oğlunun Naxçıvanda həyata keçirdiyi belə
taleyüklü işlər çox olub. İki cəhətə diqqət yetirmək lazımdır. Birin
cisi - Azərbaycanın o dövrdəki satqın rəhbərləri Heydər Əlirza
oğlunun başçılığı və rəhbərliyi ilə görülən bu böyük işlərin ic
timaiyyətə çatdırılmasına icazə vermirdilər. Sıravi xalq deputatı
dövlət rəhbərlərinin görməli olduğu işi görürdü. Naxçıvan mərkə
zə çevrilmişdi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi quruculuğunun
qərargahı sanki Bakıdan Naxçıvana köçmüşdü. Səlahiyyətlərinin
iş görən adama keçməsi kreslo vurğunlarının əsil simasını açıb gös
tərməklə onların tamamilə nüfuzdan düşməsini təmin edirdi. İkin
cisi - Heydər Əlirza oğlu Azərbaycanı Azərbaycana qaytarmaq
missiyasını yerinə yetirirdi. Azərbaycan SSR (Naxçıvan MSSR adı
artıq dəyişdirilmişdi) prezidentinə, Ali Sovetin sədrinə, Nazirlər
Sovetinin sədrinə, rəsmi mətbuat və informasiya vasitələrinin
rəhbərlərinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin 19
noyabr 1990-cı ildəki tarixi müraciətində haqlı deyilirdi: “Xalq
deputatı Heydər Əlirza oğlu Əliyevin sədrliyi ilə keçən sessiya
Azərbaycan Milli Dövlət dirçəlişi ideyasının həyata keçirilməsi
yolunda yekdilliklə mühüm tarixi siyasi əhəmiyyəti olan qərarlar qə
bul etmişdir”.
Bu mənalı ömrünü milli dövlət dirçəlişi ideyasının həyata keçi119
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rılməsmə həsr etmiş bir şəxsiyyətin fəaliyyətinə verilmiş düzgün
qiymətdir. O, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyəndə də.
Respublikaya rəhbərlik edəndə də. Moskvada çalışanda da, məc
buri şəkildə “fəxri toqaüd”ə göndəriləndə də, adi deputat seçiləndə
də bu amalla yaşayıbdı. Belə qeyri-adi fəaliyyətin kökü və ruhu
qandan, gendən və ilahi istedadından gələn nadir, fitri şəxsi
keyfiyyətdir. Bu keyfiyyəti isə oxumaqla qazanmaq, çalışmaqla
öyrənmək çətindir.
Böyük siyasətçinin və təcrübəli dövlət xadiminin fəaliyyətinin
Naxçıvan dövrü müstəqil Azərbaycan miqyasında həllinə xüsusi
ehtiyac duyulan qlobal problemlərin həllinə real zəmin yaratdı
Doğma xalqını yaxşı tanıyan və ürəkdən sevən Heydər Əlirza oğlu
Azərbaycanın mütəşəkilliyini ancaq xalqın birliyi, qüdrəti, tükən
məz potensialı ilə xilas etməyin, qoruyub saxlamağın və möhkəm
ləndirməyin mümkünlüyünü çox gözəl bilirdi. Heydər Əlirza oğlu
çıxışlarında haqlı qeyd edir: “milli azadlığa nail olınaq üçün xüsusən
bizim xalqımızda milli oyanış, milli dirçəliş, milli ruhun canlanması
lazımdır”. Bunun üçünsə, “hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda
vətənpərvərlik, vətənə, torpağa, millətə sədaqət, vətən yolunda şəhidüyə hazır olmaq hisslərini formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təb
liğ etməkdir”.
Heydor Əlirza oğlunun böyük siyasətə təkrar qayıdışının
Naxçıvan dövrü bir tərəfdən Azərbaycandakı fəlakətin qarşısının
alınmasının mümkünlüyünü, digər tərəfdən də onun xilaskarlıq
missiyasım yerinə yetirməyə qadir şəxsiyyət olduğunun təsdiqinə
çevrildi. Heydər Əlirza oğlu Azərbaycan SSR Ali Sovetinin birinci
sessiyasındakı (9 fevral 1991-ci il) tarixli çıxışında deyirdi:
Doğma Vətən torpağına heç də yenidən hakimiyyətə qalxmaq
üçün yox, ancaq və ancaq respublikanın bu ağır və çətin dövründə
xalqın dərdinə şərik olmağa, vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyə,
azadlıq uğrunda mübarizəyə qoşulmağa gəlmişəm. Məni bir
azərbaycanlı kimi bu hüququmdan heç kəs məhrum edə bilməz...”.
Azərbaycanlı kimi hüquqlarını gerçəkləşdirmək məqsədi ilə Və
tənə qayıdan bu böyük insanın müdrikliyi və titanik fəaliyyətinin
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nəticəsində Naxçıvan bugünkü müstəqil Azərbaycanın modelinə
çevrildi. Xalq isə yekdilliklə və israrla Naxçıvanda qayıdışla
başlayan yeni quruculuq işlərinin bütün Azərbaycan miqyasını
əhatə etməsini istədi. Xalqın yekdil istəyi və tələbi ilə Azərbaycan
rəhbərliyinə Heydər Əlirza oğlunun gəlişi ilə xalqın və Vətənin xilas
və nicat mərhələsi başladı.
Heydər Əlirza oğlunun hakimiyyətə gəlişinin tarixi əhəmiyyəti
ni belə bir fakt da təsdiq edir ki. dövlət rəhbəri kimi fəaliyyətə
başladığı ilk gündən o, xarici və daxili düşmən qüvvələrin
düşünülmüş məqsədyönlü təsirinə və təzyiqinə məruz qaldı. Qayı
dışla Azərbaycandakı geosiyasi maraqlarının təminatına son
qoyulduğunu çox gözəl anlayan xarici qüvvələrin himayədarlığı və
razılığı ilə erməni silahlı birləşmələri dalbadal rayonlarımızı işğal
etməyə başladılar. Onların torpaqlarımızı asan işğal etməsinə əv
vəlki rəhbərlərin xəyanətkarlığı və naşılığı, daxildəki qüvvələrin
növbəti satqınlığı real zəmin hazırlamışdı. Müxtəlif məramlarla
yanaşı, bu aksiyada bir məqsəd də potensial gücünə bələd
olduqları Heydər Əlirza oğlunu gözdən salmaq, ölkənin təhlükəsiz
liyinə guya təminat yarada bilmədiyini göstərmək, onu rəhbərlik
dən uzaqlaşdıraraq yeni vəzirovları, mütəllibovları rəhbərliyə gə
tirmək, yaxud da ölkəni daxildən parçalayacaq qüvvələri qarşıqarşıya qoymaq, daha doğrusu, vətəndaş müharibəsi törətmək idi.
Xaos diktaturası dövründə ölkənin milli sərvətini çapıb talayaıılar
və onların tərəfdarları da Heydər Əlirza oğlunun gəlişi ilə ölkədə
bərqərar olmağa başlayan qanunçuluq diktaturasına qarşı daha
fəal müqavimət göstərirdilər. Onlar bunun üçün təbliğatdan,
təxribatdan, şantajdan, böhtan və riyalardan maksimum istifadə
edirdilər.
Belə bir pressinqlə qarşılaşacağını çox gözəl bilən Heydər Əlirza
oğlu buna hazır idi. İlk növbədə ona görə ki. o, ayrı-ayrı siyasi
qüvvələrə deyil, məhz xalqa istinad elədi, xalqa inandı və xalqla iş
lədi- Digər tərəfdən - Heydər Əlirza oğlunun mübarizələrdə
formalaşmış mətin xarakteri vardır. Tanrı ağılı, zəkanı, fitri idarə
çilik qabiliyyətini, siyasi-diplomatik istedadı, antik yunan
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dramaturqu Esxilin “dünyada səcdəyə layiq ən böyük qüvvə"
adlandırdığı iradəni bəlkə də bu şəxsiyyətdən ona görə əsirgəməy
ibdir ki. ona dünyanın ən əzablı və şərəfli işini - mənsub olduğu
xalqın xilası missiyasım tapşırıbdır.
Məhz bu cəhətlərin sayəsində Heydər Əlirza oğlu rəhbərliyinin
ilk vaxtlarında birinci mərhələdə mümkün olan qələbəni qazandı:
təxribatlara, təzyiqlərə mətiniiklə tab gətirərək bu yolla istəklərim
diktə etdirən qüvvələri güzəştə getmədən tədricən sakitləşdirdi,
başıpozuq silahlı dəstələrin azğınlığına son qoydu; ictimai asayişin
təhlükəsizliyi sahəsində səlahiyyətlərini itirıniş güc strukturlarının
fəaliyyətini gücləndirməklə onların özlərinin özlərinə və xalqın
onlara inamlarının bərpasına nail oldu; siyasi partiyaların sivil
normalar əsasında yalnız siyasi mübarizə aparmaq hüquqlarının
olduğuna riayət edildi; artıq başlamış vətəndaş müharibəsinin
qarşısı alındı və s. vo i.
İqtisadi çətinliklərlə üzləşmiş hər bir ölkədə müstəqil dövlət qu
ruculuğu prosesini həyala keçirmək, şübhəsiz, çox çətindir. Amma
iqtisadi çətinliklərlə yanaşı texniki cəhətdən mükəmməl təchiz,
olunmuş orduya malik, xaricdən güclü maddi və mənəvi yardım
alan qəsbkar bir ölkə ilə müharibə aparan Azərbaycanda isə bu ışı
görmək təsəvvürə sığmaz dərəcədə ağır və çətindir. Heydər Əlirza
oğlu paralel şəkildə bir neçə cəbhədə mübarizə aparmaq məcbu
riyyətində idi. Geniş mənada o, iki istiqaməti əsas götürmüşdü:
antimilli və antidövlət proseslərin qarşısını almaq, başqa sözlə
desək, dağıdıcılıq prosesini dayandırmaq. 1960-80-ci illərdə ən'ənəsi yaradılmış milli siyasət doktrinasını bərpa edərək milli dövlət
quruculuğuna başlamaq.
1985-93-cü illərdə Azərbaycanda ölkəni qanunlar deyil, ayrıayrı fərdlərin iradələri idarə etdiyi üçün dağıdıcılıq milli fəlakət
mənbəyinə çevrilmişdi. 1960-cı illərdən formalaşaraq tədricən gizli
şəkildə gerçəkləşdirilən milli siyasət artıq müstəqil və azad
Azərbaycan dövlətinin fəaliyyət proqramına çevrilməli idi. Heydər
Əlirza oğlu respublikamızda bir sıra gizli qüvvələrin və mafioz
qrupların dəstələdikləri dağıdıcılıq prosesinin qarşısını alaraq qu
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ruculuq prosesinə prioritet istiqamət verməklə itkilərə məruz
qaldığımız uzun fasilədən sonra milli siyasət kursunu
reallaşdırmağa başladı.
Əvvəlki illərdə milli siyasət kursunun əsas məramı gələcək azad
dövlətə siyasi, sosial - iqtisadi, hərbi, elmi-mədəni, ideoloji baza
hazırlamaq idisə, 1993-cü ildən bu məram yeni tarixi şəraitə uyğun
dəqiqləşdirilərək konkretləşdirildi: artıq strateji məqsəd müstəqil,
qüdrətli milli dövlət qurmaq idi. Bütün sivil dövlətlərdə olduğu ki
mi, Azərbaycanda da olan maraq vo mənafeləri mərhələ-mərhələ,
daha əsaslı və daha təhlükəsiz şəkildə həyala keçirməyə xidmət
edən dövlət siyasəti formalaşdırıldı.
Azərbaycanda ilk dəfə konseptual milli siyasət kursu əsasında
dövlət quruculuğuna vo dövlət idarəçiliyinə başlanıldı.
Milli dövlət quruculuğu sahəsində əsas məqsədə nail olmaq
üçün ilk növbədə antidövlət əməlləri ilə müxtəlif təxribatlar törə
dən qüvvələr zərərsizləşdirilməli idi. Heydər Əlirza oğlu bütün mə
sələlərdə olduğu kimi, bu problemin həllində də kompleks
yanaşmam əsas götürmüşdü. Heydər Əlirza oğlu kimi qüdrətli bir
dövlət xadimi üçün bir dəstə təxribatçını zərərsizləşdirmək çətin
deyildi. Əsas məsələ belə anormal halların ümumiyyətlə yaranmamasına qanuni baza yaratmaq idi. Heydər Əlirza oğlu qanunçuluğu möhkəmləndirdi, ranqından, vəzifəsindən, mövqeyindən, öl
kə qarşısında xidmətlərindən, milli, dini, siyasi mənsubiyyətindən
asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın hüquqi imtiyazlarını və qanun
qarşısında məsuliyyətlərini ilk növbədə məcburi, daha sonra isə
könüllü icra üçün rəsmiləşdirdi. Avrı-ayrı neqativ, separatçı,
təxribatçı hallara qarşı amansız mübarizə xüsusi effekt versə də. cə
miyyət miqyasında qanunsuzluğun qarşısını məhz qanunların aliliyinin diktalı aldı.
1993-cü ilə kimi Azərbaycanda siyasi -iqtisadi ambisiyalara və
mənafelərə silahlı dəstələrin rekelçiliyi ilə nail olmaq adi hala və
“əxlaqi” normaya çevrilmişdi. Qanunun gücünü görməyən belə
qüvvələrin maddi imkanları artdıqca iştahları da böyüyürdü.
Cəzasızlıq tədricən onları hakimiyyət uğrunda qeyri-qanuni.
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silahın gücü ilə mübarizəyə vadar etdi. 1994-cü ilin oktyabr, 1995ci ilin mart dövlət çevrilişinə cəhdlər 1993-cü ilə qodorkı
anarxiyanın, qanunsıızluğun məntiqi nəticəsi idi.
Heydər Əlirza oğlunun Azərbaycanda müstəqil dövlət qurucu
luğu sahəsindəki tarixi xidmətlərindən biri də yalnız dövlət çevrilı
şi cəhdlərinin, ölkədəki real vətəndaş müharibəsi təhlükəsinin
qarşısını alması yox. eyni zamanda hakimiyyəti qeyri-qanuni yolla,
silahla, qan tökməklə ələ keçirmək cəhdlərinə şəraiti və inamı
aradan qaldırmasıdır. O, sübuta yetirdi ki, mənafeyini və marağını
müdafiə edən iqtidarı və lideri xalq özünün varlığının, gələcəyinin
təminatçısı kimi müdafiəyə qalxmağa qadirdir. Heydər Əlirza oğlu
hər iki qiyam təşəbbüsünü xalqa, dövlətə xəyanət kimi özünün
müdrikliyi, prinsipiallığı, əzmkarlığı ilə yanaşı, həm də bütün ölkə
əhalisinin yekdil dəstələrinin nümayişkaranə gücü ilə ranı etdi.
60-80-ci illərdəki Heydər Əlirza oğlu prinsipi 93-cü ildən sonrakı
dövrdə də yenidən həyati status qazanmaqla bır daha sübut etdi kı.
xalqı şirin vədlərlə aldatmaq olmaz, onun sevgisim, etimadını, də
stəyini əməli işlərlə qazanmaq mümkündür.
Yenidən hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən əvvəlki illərdə doktrina,
konsepsiya kimi formalaşdırdığı və ayrı-ayrı həyati əhəmiyyətli
müddəalarını gerçəkləşdirdiyi milli siyasət kursunu fəaliyyət
proqramı kimi götürən Heydər Əlirza oğlu dövlət quruculuğunun
digər vacib tərəfinə - milli ordunun yaradılmasına prioritet is
tiqamət verdi. Türk şairi Orxan Vəli demişkən: “Nələr etmədik bu
Vətən üçün - kimimiz canımızdan keçdik, kimimiz nitq söylədik".
Prezidentliyə namizəd Heydər Əlirza oğlu ömrünün qalanını
xalqına bağışladığını bildirdi, daha doğrusu, Vətənə xidmət üçür.
hər anında ölüm gözlənilən təhlükəli taleni (bu böyük insanı məh\
etmək üçün dəfələrlə törədilən terror aktlarını yada salaq) özünə
ömür yolu seçdi.
Vətən təhlükədə olduğu bir vaxtda qüdrətli dövlət quruculuğu
nu amal seçmiş Heydər Əlirza oğlu müstəqilliyin və azadlığın, döv
lət və milli təhlükəsizliyin qarantı kimi ordu quruculuğuna xüsusi
diqqət yetirdi, hələ 60-80-ci illərdə bu istiqamətdə gördüyü işləri
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(Maxçıvaııski adına hərbi məktəbin açılması, gəncliyin ordu sıralı
mda xidmətə maraq oyadılması, milli zabit kadrlara xüsusi qayğı
göstərilməsi və s.) daha fundamental, daha əsaslı şəkildə davam
etdirməyə başladı. A. Mütəllibov dövründə ordu quruculuğu
sahəsində heç bir iş görülmədi. Xalq milli ordu yaradılmasının
vacibliyini vurğulayanda, mitinqlərdə bu vacib problemi təkidlə
qaldıranda, nəticəsini görmədikdə “istefa!” tələbi qaçılmaz olanda
respublika rəhbəri gözdən pərdə asmaq üçün sərəncam verirdi ki,
filan zavod hərbi texnika istehsal etmək üçün istifadə olunsun və
bu “tarixi” sərəncamı dünya müharibələri tarixində analoqu
olmayan tərzdə aşkarlayırdılar televiziyada, radioda bəyan olu
nurdu, qəzetlərdə çap edilirdi... Əslində isə həmin zavod . əvvəlki
profili üzrə işini davam etdirirdi.
Əlavə şərhə ehtiyac varını?
Xalq ordusu “quruculuğu” sonrakı dövrdə isə siyasi aksiyaya
çevrildi. R. Qazıycv kimi siyasi və hərbi şaılatanlara Müdafiə
Nazirliyini tapşırmaq əslində erməni ordusu ilə müharibədə
qaçılmaz məğlubiyyətə real zəmin hazırlamaq və ordu quruculuğ
una özfəaliyyət xarakteri vermək demək idi.
Azərbaycanın təhlükədə olmasının ağrısının Vətənə gəlirdiyi
peşəkar hərbçilər peşəkarlığın və istedadın yox, siyasi mənsubiyyə
tin və “liderlərə” yaxınlığın əsas götürüldüyünü, orduya rəhbərli
yin şeyx ııosrullahlara tapşırıldığını gördükdə nəinki ruhdan düş
dülər, hətta bəziləri geri qayıtdılar. Siyasi liderlərin bəziləri ya bir
başa özlərinə, ya da yaxınlarına tabe olan “batalyonlar” yaradır
dılar. “Maraqlıdır” ki, hətta guya qadınlar batalyonu da yaradıl
mışdı. Vahid rəhbərliyə tabeçilik yox idi, hər batalyonun komandi
ri özünü müdafiə naziri sayırdı. Peşəkar hərbi təlim keçirilmirdi və
ya son dərəcədə naşıcasına keçirilirdi, hərə öz bacardığı və istədiyi
kimi vuruşurdu. Nəticədə vətənpərvər gənclər döyüşə getmirdilər,
qırğına gedirdilər. I-'ərariIik. intizamsızlıq hökm sürürdü...
Peşəkar nizami ordusu olmayan Azərbaycan təhlükəsizliyinə tə
minat verilməmiş gələcəksiz bir ölkəyə çevrilə bilərdi. Heydər
Əlirza oğlu çıxışlarında dönə-dönə təkrar edirdi ki. müstəqil dövlə125
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un özünə məxsus qüdrəti olmalıdır. Hu qüdrətin əsasını xalq və
onun bir hissəsi olan ordu təşkil edir. Elə bu müdrik fikirdən də
ordu quruculuğu konsepsiyasının bir sıra məqamları qabarıq nəzə
rə çarpır. Birincisi nizami, müasir texnika ilə silahlanmış, əsaslı
lıərbı təlim keçmiş ordunun zəruriliyi şübhə doğurmur. İkincisi,
ordunun konkret məqsədi, məramı, ideoloji hazırlığı olmalıdır.
Üçüncüsü, xalq ordunu sevməli, ordu da məhz xalq, dövlət
təhlükəsizliyinin keşiyində dayanmalı, müqəddəs vəzifəsini şüurlu
şəkildə başa düşərək ləyaqətlə yerinə yetirməlidir.
"Ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin müstəqilliyinin dayağı”
ordunun “xalqın tərkib hissəsi” olduğunu Heydər Əlirza oğlu
təsadüfi demir. Sovet dövründə bolşevik-kommunist ideoloqları
azərbaycanlıları orduya yaxın buraxmamaqla, 20 Yanvar qırğı
nında ordudan istifadə etməklə və s. xalqın orduya ikralılı münasi
bətini formalaşdırmışdılar. Bu hal aradan qaldırılmaqla, xalqın
düşüncəsində milli ordunun məhz öz ordumuz olduğuna inam
yaradılmalı idi. Heydər Əlirza oğlu dəfələrlə qeyd edib: “Orduya
qayğı, hörmət cəmiyyətin, xalqın şərəfli vəzifəsidir”, “Ordu daim
dövlət qayğısı altında olmalıdır.. Xalqın qayğısı ilə əhatə olunmalı
dır”. Aydın olur ki, ordu quruculuğu ancaq iqtidarın qayğısı və işi
deyil, bu vacib problemin həlli milli mənafeyə və milli marağa xid
mət etdiyi üçün dövlətin və bütün xalqın işidir.
Əlbəttə, yeddi ilə qədim dövlətçilik ən'onoləri olan dövlətlərin
ordusu kimi ordu yaradılacağına inanmaq sadəlövhlükdür və mən
tiqlə düşünərək belə bır iddiada olan da tapılmaz. Amma məhz
belə tələblərlə yanaşaraq ordu quruculuğu sahəsindəki tarixi
nailiyyətləri görməmək isə əsimdə uğurlarımıza sevinmək əvəzinə,
kədərlənənlərin şakəridir. Məsuliyyətlə onu demək olar ki. Heydər
Əlirza oğlunun müdrükliyi sayəsində təcavüzə meylli deyil,
müdafiə qabiliyyətli milli ordumuz yaradılıbdır. Xalqımızın
döyüşkənliyinə, qəhrəmanlıq ən'ənəlorinə istinadla yaradılmış
ordumuzun varlığı isə Heydər Əlirza oğlu demişkən, “Azərbaycan
xalqının böyük milli nailiyyətidir”.
Özünü müstəqil elan etmək hələ müstəqil yaşamaq deyil.

Azərbaycan azadlığını və müstəqilliyini qazandı. Amma sonra
hakimiyyətin və sərvətlərin bölüşdürülməsi uğrunda mübarizə
başlandı, azad və müstəqil yaşamaq haqqında düşünən rəhbər
tapılmadı. Sanki azadlıq və müstəqillik ondan ötəri ımış ki. bır də
stə desin: daha bəsdir, indiyə kimi başqaları hökmranlıq edibdir,
indi özümüz hökmranlıq edək və ya indiyə kimi başqaları talayıbdı, indi özümüz talayaq. Müstəqil və azad yaşamaq totalitar reji
min bütün buxovlarından azad olaraq sivil, demokratik, dünyəvi,
unitar dövlət qurmaq, bütün istiqamətlərdə - siyasi, iqtisadi, sosial,
mədəni, dini və s. sahələrdə əsaslı islahatlar aparmaqla və spesifik
mentalitetə, şəraitə, tarixi ən'ənəyə uyğun özgürlükləri, qanunları,
meyarları, dəyərləri formalaşdırmaqla yaşamaqdır.
Dövlət və cəmiyyət qanunlarla yaşayır. Qanunların dəyişmə
diyi, totalitar rejimin qanunlarının işlədiyi bir şəraitdə xalqın
psixologiyasının dəyişəcəyini gözləmək olmaz. Təbii ki. az müddət
ərzində bütün qanunları təkmilləşdirmək və ya dəyişdirmək qeyrimümkündür. Xüsusən bir də ona görə ki, ilk növbədə qanunların
qaııunu Ana Konstitusiya dəyişdirilməlidir.
Heydər Əlirza oğlu xalqın bütün təbəqələrinin iştirakı və
müzakirəsi ilə hazırlanmış yeni Konstitusiyanı qəbul etməkdə tələ
smədi. XX əsrin yeni siyasi təfəkkürü üçün səciyyəvi “sabah
gecdir” devizi onu tələsməyə yox, vaxtın psixoloji itkilərinin qarşı
sını almağı sürətləndirməyə vadar eldi. Müstəqil və azad
Azərbaycanın vətəndaşı özünün müstəqilliyini və azadlığını gündə
lik həyatında görərək yaşamalı idi. Milli azadlıq hərəkatına vur
ğunluq cyforiyası artıq keçmişdi, gündən-günə siyasiləşon xalq eyni
zamanda gündən-günə praqmatikləşirdi.
Heydər Əlirza oğlunun memarlığı və rəhbərliyi ilə yaradılaraq
ümumxalq referendumunda qəbul olunmuş Konstitusiyanın iki
tarixi əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır: birincisi - Konstitusiya
totalitar rejimlə formal hüquqi və psixoloji bağlılığa birdəfəlik son
qoydu: ikincisi - Konstitusiya müstəqil və azad Azərbaycan dövlə
tinin əbədi yaşamaq əzminin, iradəsinin və hüquqi bazasının
parlaq təsdiqinə çevrildi.
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Ana Qanunumuzun ölkənin və xalqın ən ağır günlərində qəbul
olunduğunu nəzərə alsaq deyə bilərik ki, dolanacaq qayğısının
əzabını yaşayan ölkə əhalisinin bu aksiyada şüurlu şəkildə fəallıqla
iştirakının özü də xalqın müstəqilliyə və azadlığa inamının
təzahürü idi.
Konstitusiyanın qəbulu ilə Respublikanın 1960-80-ci illərdə
konturları müəyyənləşdirilmiş doktrina əsasında və qanunlarla
idarə olunmasına başlandı. Məhz əvvəlki illərdə gerçəkləşdirilən
milli siyasət kursu sayəsində Azərbaycanın aqrar ölkə olaraq
qalmaqdan xilas edilməsi, məqsədyönlü şəkildə sənayeləşdirməy?
diqqətin artırılması müstəqil respublikamız üçün iqtisadi bazanı
yaratmışdı. Milli azadlıq hərəkatının apogeyə çatdığı vaxtlarda mi
tinqlərdə keçmiş SSRİ respublikaları arasında Azərbaycanın
özünün-özünü dolandırmağa qadirliyindən ağızdolusu danışanlar
bilmədiklərindən deyil, istəmədiklərindən bir məsələni qeyd etməyi
“unudurdular”: həqiqətən də fəxr ediləsi nailiyyətlərin
qazanılmasında Heydər Əlirza oğlunun əvəzsiz tarixi xidmətləri
olubdur.
Doxsanıncı illərin əvvəllərində iqtisadiyyat idarə olunmurdu,
əvvəlki illərdə toplanmış enerjinin və təsərrüfat mexanizminin
gücünə yaşayırdı, daha doğrusu, mövcudluğunu qoruyub saxlayır
dı. Sonrakı illərdə Heydər Əlirza oğlunun Azərbaycanı iqtisadı
cəhətdən qüdrətli ölkəyə çevirmək konsepsiyasını şərti olaraq ıkı
mərhələyə ayırmaq mümkündür:
1. İqtisadiyyatda böhranın dərinləşməsinin qarşısının alınmam
və əvvəlki əlaqələri bərpa etməklə müəyyən dirçəlişə nail olunması
2. Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə və dünya iqtisadiyyatma
inteqrasiyanın prinsiplərinə uyğun iqtisadi konsepsiya hazır
lanaraq gerçəkləşdirilməsi. Mərhələlərin növbələşdirilməməsi, ək
sinə, qarşılıqlı əlaqədə paralel realizə olunması iqtisadi
konsepsiyaya az bir zamanda uğur qazandırdı.
Milli və dövlət mənafeyinə görə iqtisadi dirçəlişə nail olmaq
üçün Heydər Əlirza oğlu, bir sıra qaçılmaz, amma qeyri-populyar
qərarlar qəbul etməli oldu. Təfsilatına varmadan bunlardan ancaq
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birim qeyd edək. Ölkə rəhbərinin açıq-aşkar təkidi ilə respub
likamız MDB-yə üzv oldu. Bu siyasi aksiyanın arxasında keçmiş
SSRI-уэ daxil olan respublikaların potensialından istifadə edərək
iqtisadi böhrandan minimum itgı ilə çıxmaq marağı dururdu.
Dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr yaradana kimi, keçmiş
partnyorlarla əlaqələri bərpa edərək iqtisadi iflasdan xilas olmağın
9n səmərəli və optimal yolu məhz MDB-yə üzv qəbul edilmək idi.
İkinci mərhələdə artıq elmi əsaslarla və dünya təcrübəsinə is
tinadla iqtisadi dirçəlişə nail olmaq istiqamətində kompleks tədbir
lər görülməyə başlanıldı. Proqram əsasında özəlləşmə başlandı,
torpaq islahatı həyata keçirildi (torpaq onu istismar edəndən
alınaraq bccərənə verildi), ən böyük milli sərvət olan neft
sənayesində dönüş yaradıldı, əsrin kontraktı adlandırılan neft
müqavilələri imzalandı, investisiyalar cəlb olundu, imkanlı xarici iş
adamlarının ölkə iqtisadiyyatına mənfəət götürmək şərti ilə
sərmayə qoymaları üçün əlverişli şərait yaradıldı. Bu istiqamətdə
görülən faydalı işlərin siyahısını artırmaq olar. Danılmaz fakt
bundan ibarətdir ki. iqtisadiyyatda dönüş başladı, əhalinin sosial
vəziyyəti hiss olunacaq dərəcədə yüngülləşdirildi.
Heydər Əlirza oğlunun milli-siyasət konsepsiyasında
demokratik islahatlar mühüm yer tutur. 1960-80-ci illərdə sovet
ideoloqlarının antimilli xarakterli və məqsəd güdən “beynəlmiləl”
siyasəti iflasa uğradı. Millilik bəşərilik kateqoriyasının ən mükəm
məl cəhətlərini özündə ehtiva etməklə etnik özgürlüyüıı qarantına
çevrildi. Mentalitetə uyğunluq, ümumbəşəri dəyərlər əsas
götürüldüyü üçün ifrata varılmadı: millilik şovinizm dərəcəsinə
çatmadı. Bəzi qüvvələr milliliklə manipulyasiya edərək millətçilik
ovqatı yaratmağa cəhdlər göstərdilər. Tarixi təcrübə isə göstərir ki.
millətçilik şovinizmə çevrilməsə də. etnik özünəalüdəçilik bəlası
yaratmağa qadirdir.
1993-cü ildən sonra Azərbaycanda gerçəkləşdirilən milli siyasət
və dövlət siyasəti birtərəflilikdən xilas edildi. Başqa sözlə desək, cə
miyyətdə milliliyin son anda şovinizmə çevriləcək hegemonluğu öl
kə əhalisinin siyasi proseslərə fəal cəlb olunması ilə tənzimləndi.
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Şübhəsiz ki. şüurlu siyasi aktivlik kortəbii millətçilikdən daha
faydalı və zəruridir. Buna nail olmaq və əhalini yetkin siyasi şüurla
ölkənin idarə olunmasına cəlb etmək üçün cəmiyyətin demokratik,
ləşdirilməsinə ehtiyac vardı.
Heydər Əlirza oğlu siyasi demokratikləşdirmə prosesinə dövbı
və xalq münasibətlərinə baxışı, tələbi dəyişdirməkdən başladı. Mil
li azadlıq dalğası ilə hakimiyyətə gələn Xalq Cəbhəsi Surət
Hüseynovun quldur dəstəsi ilə üzbəüz qalanda, ölkənin talevı
xalqdan gizlədildi, xalqla necə deyərlər, müzakirə olunmadı. 1994cü il oktyabr. 1995-ci il mart dövlət çevrilişinə cəhdlər vaxtı isə
Heydər Əlirza oğlu ilk növbədə xalqa müraciət etdi. Əsil həqiqəti
xalqa çatdırdı. Səlahiyyət sahibi kimi Prezidentin hazırladığı antıqiyam tədbirlərlə yanaşı, xalqın gücünə arxalandığını hər an gös
tərməklə ölkənin əsil sahibinin məhz xalq olduğuna inamı qat-qal
artırdı. Xalq ölkədə baş verən hadisələrin, proseslərin iştirakçısı və
ya şahidi deyil, əslində həlledici qüvvəsi oldu. Azərbaycanın ən azı
son iki yüz illik tarixində xalq ilk dəfə maddi nemətlər istehsal edən
kütlə olmaqdan çıxdı, son qərarın qəbulunu mövqeyi və iradəsi ilə
müəyyənləşdirən siyasi subyektə çevrildi. Təsadüfi deyil ki, xalq
1993-cü ildən Prezident seçkilərinə, Yeni Konstitusiyanın müzaki
rə edilib qəbul olunmasına, parlament seçkilərinə və s. bu kimi
taleyüklü məsələlərə fəal cəlb edildi.
Bir sıra partiya liderlərinin istəyinin əksinə (kütlədə, xalqda
kortəbii inam çox vaxt pərəstiş səviyyəsinə çatır) xalqın siyasiləşdi
rilməsi cəmiyyətin demokralikləşdirilməsinə real zəmin yaratdı.
Məhz xalqın siyasiləşdirilməsinin nəticəsində partiyalar xalqı kütlə
kimi öz sıralarına cəlb edə bilmədilər, xalq partiyaları könüllü və
şüurlu şəkildə seçdi. Partiyalara bərabər şərait və imkan, konstitu
sion hüquqlarından istifadə edərək siyasi mübarizə aparmalarına
şərait yaradıldı. Ən başlıcası isə dünya birliyində qəbul edilmiş si
vil dinc mübarizə metodu əvəzinə qcyrı-qaııuni silahlı dəstələrin
reketçiliyinə əsaslanan mübarizə metoduna son qoyuldu Yem
Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı və lideri Heydər Əliyev
prezident seçiləndən sonra siyasi müdriklik nümayiş etdirərək olkə
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başçısını bir partiyanın deyil, bütün xalqın seçdiyini və özünün də
biitün xalqın prezidenti olduğunu bəyan eldi. Heydər Əlirza oğlu
müdrikliyi ilə bir həqiqəti də sübuta yetirdi: əsil dövlət başçısı şəxsi
ambisiyaları ilə birgə partiyalı siyasi marağını da dövlət və milli
mənafeyə qurban verməyi bacarmalıdır.
Dövlət təhlükəsizlik sistemində işlədiyi vaxtlarda bolşevik
partiyasının diqtəsi ilə formalaşan və deyilən rəsmi sözün müqabi
lində real həqiqəti yaşadan milli bədii sözün ləyaqətini qoruyub
saxlamasına Heydər Əlirza oğlu təsadüfən xüsusi diqqət yetirmir
di. Həmin dövrdə cəmiyyəti yekııəsək standart düşüncədən bu
yolla xilas etmək mümkün idi. “Təfəkkür təcavüzünün” - hamının
eyni cür düşünməsinin törətdiyi robotçuluğun fəlakət dərəcəsini
çox gözəl başa düşən Heydər Əlirza oğlu fikir, söz azadlığının,
plüralizmin, çoxpartiyalı siyasi mübarizənin cəmiyyətdə bərqərar
olmasını yalnız siyasi aksiya deyil, eyni zamanda xalqın və ölkənin
gələcək mövcudluğu, özünü qoruma və təsdiq imkanları ilə bağlı
ıııılli aksiya hesab edirdi. Senzuranın ləğvi demokratik dövlət imi
ci yaratmaq cəhdlərindən irəli gəlmirdi, əslində ilk növbədə
mentalitetə və milli əxlaqa uyğun plüralizmi normal həyat tərzinə
çevirmək əzmi ilə bağlı idi. “Hamının mənim kimi düşünməsi yox,
məni əksəriyyətin başa düşməsi" məramı Heydər Əlirza oğlunun
ictimai rəyi nəzarətdə saxlamadığını, əksinə, ictimai rəyi şüurlu
münasibətin məntiqi nəticəsi kimi fəth elmək əzmini göstərir.
Təxminən bütün tarix boyu Azərbaycan xalqının xarakteri ilə
imkanları arasında ziddiyyət olubdur. Bir tərəfdən Azərbaycan
uzun illər işğala, əsarətə məruz qalıb, özünün epoxal müstəqil
demokratik dövlətçilik ən'ənələrini formalaşdıra bilməyib, digər tə
rəfdən də xalqın açıq xarakteri, huraanistliyi, xeyirxahlığı,
qonaqpərvərliyi, bədii-elmi potensialı, zəngin mədəni irsi, yad
etnoslara, dillərə, dinlərə dözümlülüyü başqa xalqlardan bır növgizli saxlanılıbdır. Açıq azərbaycanlı xarakteri ilahi payı idisə,
qapalı Azərbaycan cəmiyyəti də obyektiv tarixi proseslərin nəticə
si idi.
Təəssüflər olsun ki. azadlıq və müstəqillik qazanandan sonra
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1993-eü ilə kimi Azərbaycanda qapalı cəmiyyət və açıq xarakter
arasındakı ziddiyyəti aradan qaldırmağa sistematik və ardıcıl tə
şəbbüs göstərən dövlət rəhbəri olmadı. Başqa sözlə desək, gcnı^
mənada bu ziddiyyətdən qat-qat yüksəkdə duran müstəqil xarici
siyasət kursu formalaşdırılaraq həyata keçirilmədi. Bəzi xarici öl
kələrlə bir sıra zəruri, iqtisadi bağlaşmaları nizamlamaq m əqsədilə
keçirilən qarşılıqlı işgüzar görüşləri nəzərə almasaq, deyə bilərik ki.
Heydər Oliyevə qədər Azərbaycanın xarici siyasət kursu olmayıb
dır. Ölkənin müharibədə olduğu, ərazisinin böyük bir hissəsinin
işğal edildiyi, Ermənistanda yaşayan soydaşlarımızın tarixi vətən
lərindən qəddarcasına qovulduğu, çoxsaylı qaçqınların əziyyət
içində yaşadığı, Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında dünya
birliyində yanlış, tamam səhv təsəvvür oyadıldığı, Qarabağ həqiqə
ti dünya ictimaiyyətinə təhrif olunmuş və düşmən mövqeyindən
çatdırıldığı bir dövrdə Azərbaycanın ilk növbədə dövlət, dulıa
sonra milli maraqları nəzərə alınmaqla hazırlanmış xarici siyasət
konsepsiyasının olmaması bağışlanılmaz naşılıq, ya da
düşünülmüş etinasızlıq idi.
Heydər Əlirza oğlu Prezident seçiləndən gerçəkləşdirməyə
başladığı milli siyasət kursunda həyati əhəmiyyət kəsb edən tərəllərə - daxili və xarici siyasətə eyni dərəcədə diqqət yetirdi. Bu tərəflə
ri biri digərini tələb edərək tamamlayan bir bütöv kimi götürdü.
Xarici siyasətə müəyyən mənada prioritet xarakter verən Heydər
Əlirza oğlu burada da həsədaparılacaq müdriklik və diplomatik
istedad nümayiş etdirərək sırf iqtisadı əlaqələr yaratmaqla kifayət
lənmədi. siyasi maraqlara da eyni dərəcədə önəm verməklə xarici
siyasətə kompleks yanaşmağın zəruriliyini bir daha təsdiq etdi.
Heydər Əlirza oğlu qlobal xarici siyasət kursunu mərhələmərhələ gerçəkləşdirmək üçün ən optimal variant kimi iki is
tiqaməti əsas götürdü: 1. MDB və 2. Qərb və digər dünya dövlətlə
ri ilə qarşılıqlı əlaqələr. Onun milli siyasət konsepsiyasında milli
mənafeyimizlə və dövlət maraqlan ilə bağlı irili-xırdalı bütün mə
sələlər demək olar ki, əhatə olunmuşdur, təfsilatına varmadan in
diki halda ən vacib məsələlər kimi aşağıdakıları qeyd edə bilərik:
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- Qarabağ problemi ilə bağlı həqiqətləri, dünya birliyinə olduğu
kimi çatdırmaqla problemin sülh və danışıqlar yolu ilə obyektiv
həllinə nail olunması;
- müstəqil və azad Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə bərabər
hüquqlu, nüfuzlu bir üzvü kimi tanınaraq qəbul edilməsi;
- Azərbaycan dövlətinin dünya iqtisadi inteqrasiyasına, istehsal
prosesinə, maliyya-baıık sisteminə, vahid dünya elm-mədəniyyət
məkanına fəal cəlb olunması;
- Azərbaycanın beynəlxalq təşkilat və qurumlarda üzv seçilmə
sinə. sivil dünya birliyi tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq saziş və
öhdəliklərə qoşulmasına təminat yaradılması;
- respublikada əsaslı demokratik, hüquqi, iqtisadi, siyasi isla
hatlar aparmaqla dünya dövlətlərinin və iş adamlarının ölkəmizin
iqtisadiyyatına investisiya qoymalarına maraq oyadılması:
- BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi və s. kimi
beynəlxalq qurumların işlərində fəallıq göstərməklə çoxtərəfli, eyni
zamanda ayrı-ayrı dövlətlərlə qarşılıqlı maraq doğuran müqavilə
lər imzalamaqla ikitərəfli əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi.
Belə qlobal məsələləri həyata keçirmək asan deyildi, amma nə
vaxtsa asanlaşacağını gözləmək, sonra fəaliyyətə başlamaq əslində
ölkənin gələcəyini təhlükə altında qoymaq demək idi. “Sabah
gecdir” prinsipini fəaliyyət devizi götürən Heydər Əlirza oğlu əv
vəlki naşı dövlət rəhbərlərinin passivliyi ucbatından itirilmiş vaxtın
və imkanların əvəzini çıxmaq üçün xarici siyasət kursunda aktivlik
yaratdı. İlk növbədə xarici düşmən qüvvələrin birbaşa köməyi və
planı sayəsində, içimizdəki satqınların və diletantların iştirakı ilə
Azərbaycan ətrafında yaradılmış informasiya blokadası, millətçişovinist, aııtidcmokratik ölkə imici və təsəvvürü aradan qaldı
rılmalı idi.
Heydər Əlirza oğlunun başladığı bütün işlərə məsələnin həllinin
ən optimal variantını seçmək müdrikliyi uğur qazandırıbdır O.
informasiya blokadasını xalqımız və ölkəmi/ haqqında yanlış tə
səvvürləri aradan qaldırmaq üçün əvvəlcədən müəyyən etdiyi
proqram əsasında ardıcıl işə başladı. Azərbaycan və onun ayrılmaz
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parçası Qarabağ həqiqətlərini düııya ictimaiyyətinə çatdırmaq
üçün rəsmi danışıqlardan başlamış on müxtəlil görüşlərəcan
yaranan şəraitdən, ən yüksək səviyyəli siyasi, diplomatik mövcud
informasiya vasitələrinin mümkün olan bütün kanallarından vo
imkanlarından maksimum istifadə elədi. Məhz görüşlər, danı
şıqlar, media imkanları sayəsində Azərbaycan həqiqətləri dünya ic
timaiyyətinə operativ şəkildə və obyektiveosinə çaldırıldığından
blokada öz əhəmiyyətini getdikcə itirdi. Blokadanın və xalqımız,
ölkəmizlə bağlı yanlış təsəvvürlərin beynəlxalq miqyasda aradan
qaldırılmasında Heydər Əlirza oğlunun elmi-nəzəri, praktiki və təşkilati fəaliyyəti ilə yanaşı böyük şəxsi nüfuzu və təsirli nümunəsi da
əhəmiyyətli rol oynadı.
Ən azı son iki yüz ildə dünyada analoqu olmayan hadisə baş
verdi. Heydər Əlirza oğlu özü üçün əskiklik saymayaraq sıravi bir
muzey bələdçisi kimi ölkənin xəritəsini özü açıb xarici dövlət vo
siyasət xadimlərinə, işgüzar dairələrə, jurnalistlərə Qarabağ həqi
qətlərini şərh elədi. Heydər Əlirza oğlu kimi vüqarlı, qürurlu bir
şəxsiyyəti, müdrik insanı, ölkə Prezidentim adi bir bələdçi rolunda
çıxış etməyə Vətən sevgisindən, torpaq vurğunluğundan başqa lıcç
bir qüvvə vadar edə bilməzdi. Prezidentimiz bunu şüurlu, psixoloji
effekti düzgün proqnozlaşdıraraq edirdi: ölkə başçısının, özü do
bütün dünyanın tanıdığı ağsaqqal, görkəmli dövlət xadiminin
vəsaitlərdən istifadə edərək obyektiv söz deməsi, onlarla ziyalının,
yüzlərlə jurnalistin cəhdindən daha ciddi inandırma vo təsir gücüno
malikdir.
Bu məsələlərin yoluna qoyulması ilə dünya birliyinin mövqep
Azərbaycanın xeyrinə əsaslı şəkildə dəyişdi, qlobal işlər görnıoyo
real və əlverişli şərait yaradıldı.
Siyasət adamlarma yaxşı bəlli idi ki. MDB heç bir perspektivi
olmayan qurumdur. Bir daha vurğulayırıq ki, Heydər Əlirza oğlu
nun prinsipial təkidindən sonra Azərbaycan bu quruma üzv oldu.
Bəs siyasi gələcəyi olmayan bu quruma daxil olanda Azərbaycanın
məqsədi nə idi? İlk növbədə Ermənistanın da daxil olduğu MDBnin keçmiş SSRİ məkanındakı münaqişələrlə, qurum üzvlərinin
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m arağını ifadə edən hərbi, iqtisadi, elmi-mədəni əlaqələrlə bağlı
respublikam ızın milli mənafeyinə zidd qərarların, razılaşmaların
qəbul olunmasının qarşısını almaq.

Sonralar həyat sübut eldi ki, MDB-yə daxıl olmaqla Heydər
ölirza oğlu bu məsələdə yeganə düzgün və tarixi qərar qəbul edib
dir. Dəfələrlə ölkəmizin mənafeyinə, marağına zidd qərarların qə
bul edilməsinin qarşısı alınıb. Azərbaycanın öz mövqeyini fəallıqla
müdafiə etməsi, bu qurum daxilində milli müstəqilliyə zidd struk
turların yaranmasına kəskin etirazı, MDB ilə müqayisədə beynəlx
alq qurumların qərarlarının prioritetliyi mövqeyində dayanması
MDB-nin məşvərətçi statusda qalmasında mühüm rol oynadı.
MDB-də aylarla müzakirə edilərək icra üçün vahid qərar qəbul
olunmayan müxtəlif zəruri məsələləri Heydər Əlirza oğlu ikitərəfli
əlaqələrlə yoluna qoydu. Bugün Azərbaycanın keçmiş SSRİ
respublikalarının əksəriyyəti ilə ayrı - ayrılıqda faydalı qarşılıqlı
əlaqələr qurması, dostluq münasibətləri yaratması aparılan çevik
və müdrik xarici siyasət kursunun məntiqi nəticəsidir.
Heydər Əlirza oğlunun xarici siyasət kursunda aparıcı xətlərdən
biri xalqın mentaliteti əsasında formalaşdırılmış açıq tipli cəmiyyət
və dövlət amilinin ön plana çəkilməsidir. İlk növbədə onu qeyd
edək ki, Azərbaycan beynəlxalq qurumların böyük əksəriyyətinə
üzv qəbul olundu və ya olunmaq üzrədir. Bununla da respub
likamız sivil dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvlərindən biri
olmaq əzmini nümayiş etdirdi.
Söhbət ölkənin marağından, milli mənafedən gedəndə Heydər
Əlirza oğlu minimumla kifayətlənən şəxsiyyət deyil, onun əsas
prinsiplərindən biri layiq olduğunun maksimumunu əldə elməkdir
Məhz bu prinsipin əməli təsdiqinin nəticəsində Azərbaycan üzv qə
bul olunduğu beynəlxalq qurumların suçunu dərk edən utancaq
üzvlərindən yox. bərabərhüquqlu və fəal üzvlərindən birinə çevril
di. Respublikamız beynəlxalq qurumların işində nüfuziu iştirakına
mənəvi haqq qazandı.
Ölkəmizin sülhsevər siyasəti, demokratiya tərəfdarı olması,
zorakılığa qarşı çıxması, sərhədlərin toxunulmazlığına əməl elmə135

HEYDƏR

ƏLİYE V

YƏ

AZƏRBAYCANDA

Mİ I . Lİ

SİYASO7

si, ölkəlonn daxili işlərinə qarışmamaq prinsipinə hörmət bəsləmə
si, bölgədə, xüsusilə Qafqazda sülhün əmin-amanlığın qarantına
çevrilməsi, bazar münasibətlərinə uyğun konstruktiv iqtisadi isla
hatlar tərəfdarı olması, müstəqil xarici siyasət kursu, ölkə daxilində qanunların alilivi əsasında stabillik yaratması və s. və i. a. yalnız
beynəlxalq qurumların işində deyil, bütövlükdə sivil dünya birliyi
nin ver kürəsində qəbul olunmuş normalarla, qanunlarla,
razılaşmalarla yaşamasını nəzarətdə saxlamasında respublikamızın
fəal iştirakına səlahiyyət və imtiyaz verən mənəvi haqqımızdır.
Azərbaycanın xarici siyasət kursunun səciyyəvi cəhəti realizm,
praqmatizm və konstruktivizmdir. Romantizmə varmadan,
illüziyaya qapılmadan, bəzən barışılası çəlin olan sərt və acı həqi
qətləri qəbul etmək lazım gəlir: xarici siyasət birmənalı şəkildə
bütün imkanlardan istifadə etməklə hər bır ölkənin öz dövlət və
milli mənafeyini və marağını həyata keçirmək cəhdidir. Bütün
hallarda müxtəlif maraq və mənafelərin qarşı-qarşıya gəldiyi xari
ci siyasətdə ancaq öz maraq və mənafeyini həyata keçirməyə
çalışan dövlət uğursuzluğa düçardır. Ən optimal variant məhz
Azərbaycanın seçdiyi yoldur: əks tərəfin maraq və mənafeyinə
hörmət etmək, bu hörmətin öz ziyanına güzəşt şəklini almasına yol
verməmək.
Ölkə rəhbərimizin xarici siyasət konsepsiyasının səciyyəvi cəhət
lərindən biri də seçim meyarlarının dəqiqliyidir. Daha doğrusu,
münasibətlərin qurulmasının zəruriliyinə ehtiyac duyulan ölkələr
ixtiyari və ya onların özlərinə görə deyil, ilk növbədə Azərbaycanın
maraq və mənafeyinə nə dərəcədə cavab verməsi ilə müəyyənləşdi
rilir. Dövlət quruluşuna, dini, siyasi, milli, irqi mənsubiyyətinə fərq
qoymadan bütün dünya xalqlarına və ölkələrinə hörmətini,
eh'tiramını qoruyub saxlayan Azərbaycanın xarici siyasətində, mə
sələn. Honduras və ya Uqanda ilə hələ sıx əlaqələr yaratmaması
subyektiv səbəbdən yox, milli və dövlət maraqlarının indiki
halında başqa dövlətlərlə sıx əlaqələr yaratmasını zəruriləşdirdiyındən irəli gəlir.
Heydər Əlirza oğlunun xarici siyasət kursu saxta aqilliklə deyil
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diyi kimi, nə qərbpərəst, nə amerikapərəst, nə də rusiyapərəstdir,
bütövlükdə azəıbaycanpərəstdir. Daha doğrusu, dünyanın siyasi
mənzərəsini bu və ya digər dərəcədə müəyyənləşdirən dövlətlərlə
simasını qoruyub saxlayan taraz müstəqil siyasət yeritmək əsas
məram və məqsəddir. Əlverişli coğrafi mövqeyinə, zəngin təbii sər
vətinə və s. görə aparıcı dünya dövlətlərinin Azərbaycanda
maraqları qarşı-qarşıya gəlir. Maraqlı tərəflərin birinə üstünlük
vermək istər-istəməz digər tərəfi barışmaz rəqibə çevirmək demək
olardı. Taraz, ölçülüb-biçilmiş müstəqil xarici siyasət isə indiyə ki
mi Azərbaycana rəqib deyil, müttəfiq qazandırıb, hətta rəqibə
çevrilməyə cəhd göstərən ölkələr belə səbəb və ya bəhanə tapa bil
məyiblər.
Zorla Ermənistanın işğalçı müharibəsinə cəlb olunmuş, ərazisi
nin iyirmi faizini itirmiş, bir milyondan artıq qaçqını və məcburi
köçgünü yerləşdirərək yaşatmaq zorunda qalmış Azərbaycanın
xarici siyasətində bu reallıq iqtisadi, maliyyə və s. tutumu ilə yanaşı
həm də əhəmiyyətli dərəcədə siyasi, psixoloji, ideoloji tulum daşıy
ır. Bu baxımdan iki amilə xüsusi diqqət yetirilməsi xarici siyasət
kursuna böyük uğur qazandırdı: Ermənistan və erməni lobbisi
amili; dövlət, milli və geosiyasi maraqlarına görə Ermənistanın
nümayişkaranə təcavüzkar mövqeyini dəstəkləyən dövlətlərin
mövcudluğu amili.
Fransada, ABŞ-da. ümumiyyətlə Qərbin bir sıra ölkələrində
güclü erməni lobbisi. Rusiyanın. Suriyanın, Yunanıstanın və s. öl
kələrin Türkiyə ilə tarixi ixtilaflarına və azərbaycanlılarla türklərin
arasındakı etnik birliyinə görə hər iki ölkəyə düşmən kəsilən,
Ermənistanla daha sıx əlaqələr yaradaraq bu və ya digər dərəcədə
onu müdafiə etmələri, respublikamızı daha çevik xarici siyasət kur
su müəyyənləşdirərək həyata keçirməyə, görünməmiş qeyristandart diplomatik incəliklərdən istifadəyə vadar etdi. Milli
diplomatiya ən'ənəsi olmayan Azərbaycanın xarici siyasət kursu
nun bu istiqamətdəki nəzərə çarpacaq uğuru (adlan çəkilən və çə
kilməyən ölkələrin Azərbaycana münasibətinin dəyişdirilməsi,
dostluğa çevrilməsə də, düşmənçilikdən uzaqlaşdırılması artıq
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uğurdur) etiraf edək ki. Heydər Əlirza oğlunun titanık, müdrik,
uzaqgörən fəaliyyətinin nəticəsidir.
Son beş ildə Azərbaycanın dövlət himni dünyanın neçə-neçə öl
kəsində səslənib. Himnimizin hər dəfə təntənəli ifası əslində
Azərbaycan dövlətinin növbəti təsdiqinə, azad Azərbaycan dövlə
tinin müstəqil xarici siyasət kursunun təntənəsinə çevrilibdir.
Lissabon sammiti dövlət başçımızın xarici siyasət kursunda x ü s u m
önəm verilən Qarabağ həqiqətlərinin obyektivcəsinə dünya birliyi
nə çatdırılması, Azərbaycan dövlətinin Ermənistanın təcavüzkar
müharibəsində mövqeyinin qəbul edilərək tam və birmənalı şəkildə
müdafiə olunması istiqamətində aparılan yorulmaz fəaliyyətin
məntiqi nəticəsidir.
Heydər Əlirza oğlunun dünyanın müxtəlif ölkələrinə işgüzar sə
fərlərinin yekıınıı ABŞ-a rəsmi tarixi səfəri oldu. Bu isə əksər ölkə
lərdə olduğu kimi, ABŞ-da da azad və suveren Azərbaycanın
hesablaşmaq lazım gələn müstəqil xarici siyasət kursu aparan
etibarlı bir müttəfiq və dövlət kimi təsdiqinə çevrildi. Bütün bunlar
isə Prezidentimizin heç də əhatə edə bilmədiyimiz milli siyasət
konsepsiyasının və bu konsepsiyanın tərkib hissəsi kimi xarici
siyasət kursunun müdrikliyinin və gücünün göstəricisidir.

LOBBİ QURUCULUĞU УО ÜMUMMİ LLİ LlDF.R AM İLİ

zərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyi
qazandıqdan və beynəlxalq hüququn subyekti
olduqdan sonra xalqımızın ictimai-siyasi, millimənəvi və mədəni həyatında keyfiyyətcə yeni bir tarixi
mərhələ başlanmışdır. Zaman-zaman milli müstəqilliy
indən zorla məhrum edilən xalqımız bugün öz taleyinin
sahibi olmuşdur. Hazırda Azərbaycanın dünya bir
liyində öz layiqli yerini tuta bilməsi üçün yeridilən
müstəqil daxili və xarici siyasət xətti mütərəqqi
beynəlxalq aləm tərəfindən diqqət və rəğbətlə
qarşılanır. Xüsusən 1993-cü ildən sonıa respublikamı
zın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi is
tiqamətində görülən nəhəng işlər, ardıcıl, dönməz,
müdrik daxili və xarici siyasət gənc müstəqil ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzunu artırmış. Azərbaycan dünya bir
liyinin tam və bərabərhüquqlu üzvünə çevrilmişdir.
Totalitar kommunist rejimi ikiyə bölünmüş
Azərbaycanı bır-birinə tamamilə yadlaşdırmaq siyasəti
yeridirdi. Təbii ki, bu məqsədlə müxtəlif incə vasitələr
dən, o cümlədən, qeyd etdiyimiz, kimi, “İran
Azərbaycanı” terminini geniş işlətməkdən istifadə olu141
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nurdu. Bu ideoloji təxribatın arxasında xalqı rnanqurtlaşdırınaq
niyyətinin dayandığını bütün çılpaqlığı ilə hiss cdəıı Heydər Əlirza
oğlu bəzi dairələrin “söz qəhrəmanlığını” əməli iş qəhrəmanlığı j|3
əvəz edərək ötəri şöhrət gətirən təbliğata uymadan ilk dəfə “Cənu
bi Azərbaycan” termininə rəsmi şəkildə həyat vəsiqəsi verdi. Bu isə
artıq bülöv Azərbaycanın parçalandığının unudulmaması üçıin
tarixi xidmət idi. Heydər Əlirza oğlu bununla kifayətlənmir. Onıın
təşəbbüsü, göstərişi və xeyir-duası ilə Elmlər Akademiyasında
Cənubi Azərbaycan şöbəsi. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında
Cənubi Azərbaycan üzrə katiblik yaradılması bəlkə də bugi'ııı adı
işlər kimi görünə bilər. Amma həmin dövrdə sadalanan işlərin
həyata keçirilməsi bir tərəfdən şüurlara, mənəviyyatlara yüksək də
rəcədə güclü təsir göstərdi, digər tərəfdən də Heydər Əlirza oğlu
nun müqəddəs amal naminə həyatını da. karyerasını da riskə
qoymaqdan çəkinməyən dövlət xadimi və millət lideri olduğunu tə
sdiq eldi.
XX əsrin xarakterik cəhətlərindən biri xalqların müxtəlif səbəb
lərə görə ayrı-ayrı öİKəlorə kütləvi miqrasiyasıdır. Bu proses XX
əsr dünya dövlətlərinin yeni iqtisadi, ictimai-siyasi, milli siyasət
xəttinə əsaslı təsir göstərdi. Güclü maliyyə imkanları ilə fərqlənən
icmaların, lobbiçiliyin varlığı iri dünya dövlətlərinin daxili siyasə
tində mühüm fakta çevrildiyindən dövlət və milli maraqların
müəyyənləşdirilməsi və gerçəkləşdirilməsi prosesində onların istək
və arzulan nəzərə alınmasını zəruri etdi.
Xalqların miqrasiyasının digər bir önəmü cəhəti də var. Kər bir
nəfərin doğma yurdunu tərk etməsi ya geııofondun itgisi ilə, ya da
harada yaşamasından asılı olmayaraq ömrünün sonuna qədər Və
tənin vurğununa çevrilməsi ilə nəticələnə bilər. İki haldan birinin
üstünlük qazanması təbii ki. daha çox gedəndən yox. Vətəndə
qalanların onlarla işləməsindən asılıdır.
XX əsrin əvvəllərindən azərbaycanlıların emiqrasiyası başlayıb
dır. Siyasi motivlərə, iqtisadi çətinliklərə görə, keçmiş SSRİ-dəki
vahid iqtisadi məkanın (daha doğrusu iqtisadi asılılığın) tələblərinə
uyğun olaraq müxtəlif regionlarda işləmək məcburiyyətinə görə
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soydaşlarımız. Avropaya, Amerikaya, MDB -niıı ayrı-ayrı ölkələri
nə səpələnməli olub. Hazırda azad və müstəqil Azərbaycandan
kənarda öz tarixi vətənlərində yaşayan çoxsaylı soydaşlarımızı da
nəzərə alsaq, bu problemin Azərbaycan üçün necə böyük
nhənıiyyət kəsb etdiyi aydın görünə bilər.
Şübhəsiz ki. SSRİ-nin tərkibində mövcud olduğu dövrdə Azər
baycan bu problemə Heydər Əlirza oğlunun müdrik, taraz, ölçülübiçili siyasətindən artıq diqqət yetirə bilməzdi. Tarixi haqqımız
olan müstəqilliyimizi və azadlığımızı əldə etdikdən sonra dünyaya
səpələnmiş azərbaycanlılarla kompleks iş dövlət siyasətinə və milli
maraq predmelinə çevrildi. Nəzərləri Moskvada qalan O. Vəzirov,
A. Mütəllibov bu problemin əhəmiyyətinin ya fərqinə varmırdılar,
ya “Moskvanın reaksiyası necə ola bilər” xofuna görə ciddi şəkildə
məşğul olmurdular, ya da deklaraliv, kosmetik əməli işlərini alovlu
çıxışlarla tamamlamaqdan uzağa getmirdilər. Qarabağ problemi
nin ilk dövrlərində, Ermənistanın təcavüzkar müharibəsinin ilkin
mərhələsində artıq böyük gücə çevrilməkdə olan dünya azərbay
canlılarının potensialından qətiyyən istifadə olunmurdu.
Böyük siyasətə təkrar qayıdışından və xalqın ləkidi, istəyi ilə
hakimiyyətə gəlişindən sonra Heydər Əlirza oğlunun konseptual
milli siyasət konsepsiyasında dünya azərbaycanlıları ilə iş prioritet
istiqamət, taleyüklü xətt kimi müəyyənləşdirildi. Azərbaycan üçün
tarixi hadisəyə çevrilən hər bir xarici səfəri Heydər Əlirza oğlu iki
hissəyə ayırıbdır: birincisi - səfərin qarşılıqlı razılaşmalara əsasən
planlaşdırılmış dövlətlərarası danışıqlar aparılması, rəsmi müqavi
lələrin və s. imzalanması, ikincisi - sayca azlığından-çoxluğundan
asılı olmayaraq, azərbaycanlılarla görüş, onlarla fikir mübadiləsi
və s.
Heydər Əlirza oğlunun dünya azərbaycanlıları ilə əlaqə, ünsiyy
ət. birgə fəaliyyət göstərmək proqramı və konsepsiyasının səciyyə
vi cəhətləri qabarıq nəzərə çarpır: Azərbaycan dövləti və xalqı
qarşısında onların vəzifələri, borcları, öhdəlikləri; Azərbaycan
dövləti və xalqının öz soydaşları qarşısında məsuliyyəti, öhdəliyi,
borcu, vəzifəsi.
143

HEYDƏR

ƏLİYEV

VƏ

AZƏRBAYCANDA

MİLLİ

SİYASOT

Ölkə prezidentinin bu istiqamətdəki ardıcıl ləaliyyətınin
gücünə, qüdrətinə bir neçə amil əsaslı şəkildə təminat yaradıbdır
1. Heydər Əlirza oğlu gəlişi gözəl sözlərlə deyil, ilk növbədə
şəxsiyyətinin kristal təmizliyi, fenomenal istedadı, xalqa. Vətənə tə
mənnasız və sonsuz vurğunluğu ilə özünün bütün dünya
azərbaycanlılarının lideri olduğunu təsdiq edibdir;
2. Heydər Əlirza oğlu dünya azərbaycanlılarını inandıra bildi
ki. Azərbaycan dövləti hansı ölkənin vətəndaşı olmasından,
harada yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir soydaşının insan
hüquq və azadlıqlarının, təhlükəsizliyinin, etnik-milli özgürlüklənnin. dini etiqadının qorunub saxlanılması üçün məsuliyyət daşıyır:
3. Heydər Əlirza oğlu çalışır ki. azərbaycanlı Azərbaycanı
özünün doğma vətəni hesab etsin və hər bir an elin-obanın, xalqın
qayğısı, dərdi, sevinci, kədəri, səadəti ilə yaşasın. Onun dünya
azərbaycanlılarına müraciətlə dediyi aşağıdakı sözlər təkcə ümum
milli siyasət kursunun kredosu deyil, eyni zamanda azərbaycançılıq məramının manifestidir: “Azərbaycanlılar! Harada olursan ol.
hansı ölkədə yaşayırsan, yaşa, ancaq Л/.ərbaycan haqqında.
Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü haqqında, Azərbaycan
xalqının bugünü və gələcəyi haqqında düşünməlisən”. Elə bu fikirdən
də nəzərə çarpır ki. Heydər Əlirza oğlu Azərbaycan dövlətinin
gücünü, qüdrətini, ölkəmizin milli birliyinin sarsılmazlığını eyni
zamanda dünya azərbaycanlılarının birliyində görür.
Azərbaycan Respublikasının çağdaş siyasi-diplomatik fəaliyyə
tində. beynəlxalq münasibətlərində xaricdə yaşayan soydaşlar
problemi bugüıı bütün aktuallığı ilə qarşıda durur. Artıq tarixə
gömülmüş SSRİ imperiyası dövründə Azərbaycana bu vacib məsə
lə ilə doğrudaıı-doğruya məşğul olmağa imkan verilməmiş, son
onilliklər ərzində get-gedə xaricdə soydaşlarımızın sayının art
masına baxmayaraq, Azərbaycan diasporu dağınıq halda mövcud
olmuş, lobbi quruculuğu ilə ardıcıl və sistemli şəkildə məşğul olun
mamışdır. Bu sahədə böyük vaxt itkisinə yol verilmişdir. Məhz bu
səbəbdən gənc, müstəqil dövlətimizin xarici siyasətində Azərbay
can lobbisi problemi həll olunmalı vacib məsələlər sırasındadır
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Ölkə Prezidenti Heydər Əliyevin çoxsaylı xarici səfərləri zamanı
vaxt azlığına baxmayaraq, Azərbaycan diasporu ilə isti və
mehriban görüşləri dövlət başçımızın bu məsələyə xüsusi diqqət və
qayğıyla yanaşdığını göstərir. Möhtərəm Prezidentimizin xaricdə
yaşayan soydaşlarımızla bəzi görüşlərini xatırlayaq. ABŞ-da
(oktyabr. 1995), İngiltərədə (noyabr, 1995), Gürcüstanda (mart,
1996). Norveçdə (aprel, 1996) və s. Bu görüşlər yalnız həmin ölkə
lərdə yaşayan soydaşlarımız üçün deyil, dünya azərbaycanlıları
nın milli-mənəvi həmrəyliyi məsələsində son dərəcə önəmli hadi
sələrdir və ölkə rəhbərimiz xaricdə diasporamızın formalaşması
nın vacibliyini, lobbiçilik fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərini və
perspektivlərini bəyan etmişdir. Prezidentimizin illər ayrıcında hər il dekabr ayının 31-də Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
günü münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti, bu münasibət
lə respublikamızda və xaricdə keçirilən tədbirlər xalqımızın
özünüdərki. mənəvi bağlılığı istiqamətində atılan mühüm
addımlardır. 1995-ci ilin 30 dekabrındakı müraciətdən bu sətirlə
ri xatırlamaq kifayətdir: “ Bu əlamətdar gündə sizi bir daha əmin
etmək istəyirəm ki, dünyanın müxtəlif guşələrində yaşayan bütün
soydaşlarımızın mənəvi vətəni olan Azərbaycanın qapıları öz
övladlarının üzünə həmişə açıqdır”.
Azərbaycanlı mentalitetinə xas olan doğma od-ocağa, yurda
bağlılıq, vətənsevərlik baxımından Azərbaycan xalqı mühacir
həyata ən az meylli xalqlardandır. Ötən yüzilliklərin təbii miq
rasiya və əhali yerdəyişmələri nəzərə alınmazsa, azərbaycanlılar
zaman-zaman öz tarixi-elnik torpaqlarında yaşamışlar. “Qürbət
cənnət olsa da, yenə də vətən yaxşı” kimi psixoloji dəyərlərlə yanaşı,
bir etnik toplum kimi ümuıııəıı Qafqazda azərbaycanlıların təbiicoğrafi, iqtisadi-siyasi və digər baxımlardan üstün durumu da bu və
ziyyəti şərtləndirən amillərdən olmuşdur.
Azərbaycanlıların mühacirət taıixi əsasən XIX əsrin ilk onillik
lərindən başlayır. Qafqazda çar Rusiyasının antimüsəlman və
antitürk siyasəti regionda azərbaycanlı-türk əhalisinin üstün
mövqeyinin zəiflədilməsinə yönəlmiş, əsrimizin 1905-1906. 191S-cı
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illərində ermənilər tərəfindən həyata keçirilən qanlı azərbaycanlı
qırğınları belə məkrli strateji niyyətlərlə törədilmişdi.
1920-ci ildə ilk müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
süqutundan və Azərbaycanın qırmızı imperiyaya qatılmasından
sonra mühacirətin növbəli mərhələsi başladı. Otuzuncu illər va
ikinci dünya müharibəsindən sonrakı illərin mühacirəti qanlı rejim
repressiyaları, siyasi təqib, qətllərlə bağlı idi və məcburi xarakter
daşıyırdı. SSRİ imperiyası dağıldıqdan və Azərbaycan müstəqillik
əldə etdikdən sonrakı dövrdə də respublikamızdan köçərək yaxınuzaq xarici ölkələrdə məskunlaşanlar var və bu, əsasən, dalıa
firavan və rahat həyal ardınca gedənlərdən ibarətdir. Dediklərimiz,
əsasən. Şimali Azərbaycandan mühacirətin ayrı-ayrı mərhəlorini
əhatə edir. Qeyd etmək lazımdır ki, təxminən otuz milyon
azərbaycanlı əhalinin tarixən yaşadığı Cənubi Azərbaycandan son
onilliklərdə mühacirət edənlərin sayı şimaldan gedənlərin sayından
qat-qat çoxdur və onlar zaman-zaman İranın şah istibdadından
baş götürüb qürbət ellərə tapınanlar, sonralar isə müxtəlif səbəb
lərdən Q ə rb ə mühacirət edənlərdir.
Bugün təxmini hesablamalara görə, dünyanın. Azərbaycan da
daxil olmaqla. 70-dək ölkəsində 45 milyona qədər azərbaycanlı ya
şayır və milyonlarla soydaşımız öz Vətənindən, tarixi-etnik torpaq
larından kənarda mühacir həyatı yaşamaqdadır. (Yalnız Türkiyə
respublikasında özü və ya soykökü Qərbi Azərbaycanın İrəvan
şəhərindən, Zəııgibasar-Vedibasar çuxurundan. Zəngəzurdan. Göy
çədən. Hamamlıdan... olan milyonlarla soydaşımız var və onlar olan
əsrin sonlarından başlayaraq amansız daşnak irticaları nəticəsinda
qardaş ölkəyə pənah gətirmək məcburiyyətində qalmışlar).
Göründüyü kimi. bu. kiçik rəqəm deyil və xaricdəki
Azərbaycan diasporu haqqında müəyyən qənaətlərə golnıəva
imkan verir. Ancaq təəssüf ki, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla mədəni-mənəvi əlaqələr onilliklər boyu zəif olmuş, “kommu
nizm quruculuğu” dövrlərinin siyasi-ideoloji qadağaları bu əlaqə
lərin yaranması, güclənməsi və inkişaf etdirilməsi yolunda güclü si
pərə çevrilmişdir. Doğrudur, həmin müddətdə xaricdəki Azsfj
14(1
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baуcan diasporu ilə əlaqələr üzrə bəlli təşkilatlar fəaliyyət göstərir
di Lakin bu təşkilatlar məlum sovet məxfi xidməl orqanlarının
ciddi nəzarətindəydi və öz işini mövcud siyasi sistemin tələb və
maraqlarına uyğun qurmağa məcbur idi. Sözgedən dövrdə xaricdokı soydaşları mızla mədəni-mənəvi əlaqələr sahəsində müəyyən
işlər görülsə də, qeyd etdiyimiz səbəblər üzündən bu iş pərakəndə
və təsadüfi xarakter daşıyır, çox vaxt özfəaliyyət səviyyəsindən irə
li gedə bilmirdi. Azərbaycan xarici soydaşlarımıza, bəlkə də məq
sədyönlü şəkildə, artistlərin, rəqqasələrin timsalında daha çox
çalıb-oxuyan, rəqs edən xoşbəxt bir məmləkət, qayğısız bir xalq ki
mi təqdim və təbliğ edilirdi.
Bolşevizm qaragüruhundan. molum quruluşun repressiyaların
dan əziyyət çəkmiş və qürbət ölkələrdə sığınacaq tapmış həmvətən
lərimizin totalitar sovet rejimi ilə barışmaz və incik mövqeyi, sovet
Azərbaycanına qarşı inamsız münasibəti də qarşılıqlı əlaqələrə
soyuqluq gətirən amillərdən idi. Bütün bunlar soydaşlarımızın təş
kilatlanmasına. ayrı-ayrı dövlətlərdə mövcud diasporların əlaqələ
rinin zəif olmasına və ya heç olmamasına, onların vahid bir qayəAzərbaycaıı idealı ətrafında birliyinə mane olan ciddi səbəblər
hesab olunmalıdır. Şübhəsiz ki, doğma od-ocaq, azad və müstəqil
Azərbaycan ayrı-ayrılıqda hər bir həmvətənimizin illərlə həsrətində
olduğu müqəddəs arzu idi, lakin hamımıza bəlli obyektiv və
subyektiv səbəblər üzündən vahid, məqsədyönlü və ardıcıl fəaliyyət
birliyinə nail olunmamış, xaricdə Azərbaycan diasporu milli-siyasi
varlıq kimi özünü sübut edə bilməmişdir.
Sovetlər birliyinin dağılması və Azərbaycanın dövlət müstəqil
liyi qazanması Azərbaycan diasporunun da həyatına mühüm
canlanma gətirdi. Baş verən qlobal siyasi hadisələr. Qarabağ
münaqişəsi, məlum havadarların açıq-aşkar yardımı ilə Ermə
nistanın Azərbaycana haqsız torpaq iddiaları, respublikamıza və
xalqımıza qarşı məkrli siyasi, ideoloji, hərbi təxribatlar planının
bütün vasitə və üsullarla hərəkələ gətirilməsi, 20 Yanvar. 26 fevral
soyqırımları, torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunması, bir milyon
qardaş-bacılarımızın doğma yurdlarından, isti ocaqlarından didər
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gin düşməsi, səksəninci illərin sonlarından etibarən Azərbaycanın
güclü informasiya blokadasına alınması, erməni lobbisinin
əleyhimizə güclü və çoxşaxəli fəaliyyəti və sairə xaricdəki həmvə
tənlərimizin ictimai fəallığının artmasına və onların xalqımızın is
tiqlal mücadiləsində yaxından iştirak etməsinə təkan verdi.
Soydaşlarımızın bir qismi yeni tarixi situasiyaya uyğun olaraq
məhdud dəınəkçilik səviyyəsindən çıxmağa və milli-siyasi yöndə
təşkilatlanmağa başladılar. Hazırda azərbaycanlıların dünyanın
30-dan çox ölkəsində 150-dən artıq ictimai, milli-mədəni cəmiyyət
və təşkilatı fəaliyyət göstərir.
Lakin təəssüflə qeyd edilməlidir ki, günümüzün zərurəti olan bu
iş bütövlükdə götürdükdə lazımi səviyyədə deyil və çağdaş siyasi
tələblərə cavab vermir. Çünki təşkilatlanma prosesi ləng getməklə
yanaşı, bir sıra ciddi neqativ amillərlə müşayiət olunur. Ümumi
məqsəd naminə bir araya gələ bilməmək, şəxsi iddia və mənəmliyin
milli-mənəvi prinsiplərdən üstün tutulması, siyasi təfəkkür və əqi
də baxımından mövcud ziddiyyətlər iş və fəaliyyət birliyinə mane
olan belə amillərdəndir. Bir sıra ölkələrdə, xüsusən də Rusiyanın
bəzi şəhərlərində azsaylı üzvlərdən ibarət və yumşaq deyilsə, bir-bi
ri ilə yola getməyən ayrı-ayrı cəmiyyətlər həmin ölkələrdə və şəhər
lərdə yaşayan çoxsaylı soydaşlarımızı mənəvi cəhətdən birləşdirə
rək təşkilatlandırmaq iqtidarında deyillər. Çox vaxt belə cəmiyyət
lər arasında hansısa nüfuz və şəxsi maraqlar uğrunda rəqabət gedir
ki. bu da onsuz da. pərakəndə şəkildə mövcud olan azərbaycanlı
icmasının parçalanmasına səbəb olur. Nəticədə şəxsi-qərəzlik,
regionçuluq əsasında qurulmuş bu cür təşkilatlar məişət zəminli in
triqalar yuvasına çevrilir.
Xaricdə azərbaycanlı icmalarının təşkilatlanması işinə mane
olan zərərli və ən'ənəvi bir təmayülü do xatırlamaq yerinə düşərdi.
Bu. soydaşlarımızın millı-siyasi fəallığının zəifliyi, daha çox onların
iqtisadi maraqlarla əməkdaşlığa meylli olmaları ilə bağlıdır. Adə
tən. iqtisadi-maliyyə baxımından imkanlı həmvətənlərimiz icmanın
təşkilatlanması məsələsinə biganədirlər. Təsis edilən cəmiyyətlərdə
isə çox vaxt şəxsi və iqtisadi maraqlar önə çəkilir ki, bu da həmin
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cəmiyyətlərə əlaqələndirici və birləşdirici missiya rolunu oynamağa
imkan vermir.
Xaricdə Azərbaycan diasporunun birləşməsi və koordinasi
yasına əngəl olan regionçuluq kimi zərərli bir amil də özünü aydın
büruzə verməkdədir. Məlumdur ki. Qərbdə İrandan köçən
soydaşlarımız sayca böyük üstünlüyə malikdir. Lakin Azərbaycan
Respublikasına, Azərbaycan milli dövlətçiliyinə münasibətdə, eyni
zamanda soydaşlarımızın milli özgürlüyünün qorunub saxlanıl
ması, dil və mədəniyyətlərinin inkişafı, mənəvi birliyə nail
olunması və sair məsələlərdə onların arasında ciddi siyasi-məfkurə
vi ziddiyyətlər mövcuddur. Bu vəziyyət istər Qərbdə məskıınlanşmış Azərbaycan Respublikasından olanlarla, istərsə də
Türkiyə türkləri ilə (onların arasında Azərbaycan əsilli soydaşları
mız da çoxdur) münasibətlərə ciddi soyuqluq gətirməkdədir. Məsə
lən, azərbaycanlı-türk icmasının sayca üstün olduğu Almaniyada
türklər Azərbaycanın müstəqilliyini və dövlətçiliyini birmənalı şə
kildə dəstəkləyir və icmanın fəaliyyətini bu istiqamətdə qurmağa
çalışır. İranlı soydaşlarımızı isə şərti olaraq iki qrupa ayırmaq olar:
müstəqil Azərbaycan Respublikasını dəstəkləyənlər və “siyasətə
qarışmamaq” adı altında müstəqilliyimizə, mənəvi birliyimizə
biganə, hətta qarşı mövqedə duranlar. Təəssüflə qeyd olunmalıdır
ki. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə “biganələr" Almaniyada və
ümumən Qərbdə yaşayan türklərlə azərbaycanlıların milli-mənəvi
və əməl birliyinə maııc olmağa, onları müxtəlif vasitələrlə qarşıqarşıya qoymağa yönəlmiş ziyankar fəaliyyət göstərirlər. Bu işdə
digər arzuolunmaz hallar da mövcuddur.
Buna görə prezident Heydər Əliyevin 1996-cı iliıı iyul ayında
Almaniyaya səfəri zamanı Boıında soydaşlarımızla görüşdə söylə
diyi dərin məzmunlu, proqram xarakterli nitqində müdrik tövsiyə
lərindən biri məhz, fikir, əməl birliyinə aid idi:
Mən demirəm ki,
40 milyon azərbaycanlının hamrsı bir yerə yığışsın, bu, heç lazım da
deyil. Ancaq hamısının qəlbi, fikri, gələcəyə baxışı və Azərbaycan
haqqında fikirləri bir olsa, əlbəttə ki, respublikamız da öz müstəqil
liyini bundan sonra da möhkəmləndirər, inkişaf yolunu məharətlə
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keçə bilər... Mən Azərbaycanın prezidenti kimi, xalqımızın nıən,ı
göstərdiyi etimada güvənərək respublikamıza rəhbərlik edən bir şəxs
kiıııi bugün deyirəm: Azərbaycanın özündə də bu günümüzün, gəl»,
çəyimizin zəmanəti, rəhni birlikdir və bütün dünyada da soydaşlarııııızııı bir olması vacibdir”.
Bütün həyatı, şəxsi keyfiyyətləri, siyasi fəaliyyəti ilə daim
Azərbaycan adının müqəddəsliyinə xidmət etmiş dahi şəxsiyyətin
həmin görüşdəki bir tövsiyəsini və haqlı tələbini də xatırlamaq
yerinə düşərdi: “Lazımdır ki, Amerikada da, Almaniyada da,
Fransada da, İngiltərədə də, Belçikada da, Hollandiyada da - hər
yerdə azərbaycanlılar olsun. Amma azərbaycanlı sadə bir vətəndaş
kimi yox, elə olsun ki, onun şəxsində Azərbaycan səslənsin, ölkəmi
zin bayrağı qalxsın, xalqımızın milli mədəniyyəti, dili, ədəbiyyatı, in
cəsənəti səslənsin”.
O ki, qaldı yuxanda qeyd etdiyimiz "biganələrə”, xarici ölkələrdə
məskunlaşmış İran azərbaycanlıları ilə türklər arasında müəyyən
xoşagəlməz hallara və ziddiyyətlərə, sözgedən görüşdə prezident
Heydər Əliyev özünəməxsus ustalıq və həssaslıqla həmin zərərli
tendensiyaya öz münasibətini bildirərək demişdir: “Almaniyada m
qədər azərbaycanb yaşayır? 150 min. Nə qədər türk yaşayır? İki
milyon. Bilirsinizmi, bir millətik. Hamımız bir kökdənik. Ona görə
azərbaycanlılar da, türkiyəlilər də bir-birinə dayaq olsun, əl-ələ versin
lər. Dünyada bizim üçün, yəni azərbaycanlılar üçün ən birinci dayaq
türklərdir. Yenə də deyirəm: biz hamımız bir kökdənik”.
Göründüyü kimi, Heydər Əlirza oğlu xaricdə yaşayan
soydaşlarımızın bir araya gələrək təşkilatlanması, ümummilli
qayəmiz ətrafında sıx birliyin yaranması, müstəqil ölkəmizlə ic
timai. mənəvi, mədəni, iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi, bir söz
lə, ümumazərbaycan lobbisinin hüdudlarının müəyyənləşməsini
haqlı olaraq ümumtürk dünyasından tədric olunmuş şəkildə tə
səvvür eləmir, əksinə, türk xalqlarının birgə lobbisinin yaranması
və formalaşması üçün dəyərli tövsiyələr verir. Yuxarıdakı sətirlər
ölkə rəhbərimizin bu mövzuda ilk və son fikri deyil, bu tezis onun
həmin mövzudakı əksər çıxışlarında səslənir. Bu baxımdan Heydər
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Glirza oğlunun hər il keçirilən Türk Dövlət və Topluluqlarının
Dostluq, Qardaşlıq və İşbirliyi qurultaylarına göndərdiyi mək
t u b l a r mühüm əhəmiyyət kəsb edir. V qurultaya (11-13 aprel 1997eı j])ünvanlanmış məktubdan gətirdiyimiz aşağıdakı sətirlər dedikbrimizi təsdiqləyir və fikrimcə, əlavə şərhə ehtiyac yeri qoymur:
“... Eyni etnik kökə, ortaq tarixi keçmişə və milli-mədəni ən'ənələrə nıalik türk xalqları tarix səhnəsinə çıxdığı gündən yüz illər boyu
bəşəri mədəniyyətlərin Şərqdən Qərbə, Qərbdən Şərqə daşıyıcısı ki
mi dünya tarixində misilsiz rol oynamış, bəşər sivilizasiyasına silin
məz, şərəfli səhifələr həkk etmişdir.
Tarixən tiirk dövlətləri xalqlarımızın mentalitetinə uvğuıı haqq,
ədalət və indiki anlamda demokratiya kimi yüksək bəşəri təməllər üzə
rində bərqərar olmuşdur. Hazırda
XXI yüzilliyin astanasında
diinyaııııı siyasi xəritəsində özünə layiqli yer tutan, zəngin və mütərəq
qi dövlətçilik ən'ənələrinə əsaslanan müstəqillik yolu ilə iııamlı
addımlar atmaqdadır. Bu böyük nailiyyəti qoruyub saxlamaq, dövlət
müstəqilliyimizi daha da möhkəmləndirmək, yeni diiııya nizamına
uyğun beynəlxalq əlaqələr qurmaq, çağdaş siyasi gerçəkliyi və gələcək
qarşısında tarixi məsuliyyəti aydın dərk etmək günümüzün ən başlıca
məsələlərindəndir. Gələcək uğurlarımız üçün ortaq milli, mədəni və
mənəvi dəyərlərimizin bizə bəxş etdiyi imkanları dövlətlərimizin ümu
mi mənafe işinə səfərbər ctınəli, qarşılıqlı və bərabərhüquqlu münasi
bətlərin etibarlı təməllər üzərində inkişafına nail olmalıyıq. Müstəqil
Azərbaycan Respublikası beynəlxalq aləmlə, o cümlədən qardaş türk
cümhuriyyətləri ilə əlaqələrində bu mövqedən çıxış edir və daim həmin
prinsiplərə sadiq qalacaqdır.
Əminəm ki, türk dünyasının bugünkü nəsilləri, fikir adamları,
dövlət və siyasət xadimləri öz şərəfli tarixi keçmişinə layiq olduğunu
sübut edərək işdə, əməldə, fikirdə birlik kimi möhtəşəm üıııumtale
işimizin gerçəkləşməsi naminə var qüvvə ilə çalışacaqlar.
Əziz dostlar!
Qəlblərinizin tarixi məsuliyyət və iftixar duyğuları ilə döyündüyü
bu xoşməramlı anlarda özümü sizlərlə bir arada hiss edir, qardaş
xalqlarımızın aydın sabahı naminə xeyirxah fəaliyyətinizdə böyük
uğurlar arzulayıram”.
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Bir sıra problemlərinə baxmayaraq Almaniyada Azərbaycan
icması təşkilatlanma baxmımdan digər Qərb dövlətlərinə nisbətən
daha fəaldır. Sayma, cvni zamanda Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyaya çatdırılması sahəsində ardıcıl cəhdlərinə görə bu icma
Avropada nüfuzlu icmadır. Hazırda burada 15-don artıq milli mə
dəni dərnək və cəmiyyət təşkil edilmişdir. Bu təşkilatlar milli mən
lik şüurunun artırılması, Azərbaycan xalqının milli siyasi haqqları
uğrunda ardıcıl çalışan və bu yöndə səmərəli fəaliyyət göstərən qu
rumlardır. Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində fəaliyyət göstərən
cəmiyyətlər birləşərək Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyasım
yaratmışlar. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Federasiyanın
təsis toplantısına təbrik məktubu ilə müraciət edərək bu vacib və
zəruri addımı yüksək qiymətləndirmişdir. Federasiyada müstəqil
Azərbaycan dövlətçiliyini müdafiə edən cəmiyyətlər birləşmiş,
nüfuzlu, əqidəli, vətənpərvər ziyalılar ACF-nın idarə heyətinə seçil
mişlər. (Ümumiyyətlə. Qərbi Avropa məmləkətlərində fəaliyyət
göstərən bütün Azərbaycan təşkilatlarının birləşdirilməsi istiqamə
tində müəyyən faydalı işlər görülmüşdür).
Almaniyada vətənpərvər soydaşlarımızın ciddi zəhmətləri sayə
sində “Ana dili”, “İnformasiya” qəzetləri, “Dədə Qorqud".
"Azərbaycan” jurnalları nəşr olunur. Bonn şəhərində şənbə və bazar
günləri uşaqlara Azərbaycan dili dərsləri keçilir. Hamburq şəhər
televiziyasında həftədə bir dəfə Azərbaycan dilində verilişlər gedir
Vüs'ətindən və əhatə dairəsindən asılı olmayaraq, dünyanın di
gər yerlərində yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən də bu istiqamət
də səylər göstərilməkdədir.
Qevd etmək xoşdur ki, son illər lobbi quruculuğu və dünya
azərbaycanlılarının vahid koordinasiyası istiqamətində zəruri ilkin
addımlar atılmışdır. Artıq Dünya Azərbaycanlıları Konqredi
yaradılaraq birləşdirici missiya və ümumi təşkilatçılıq fəaliyyəti
göstərməkdədir Ölən az müddət ərzində DAK özünün dörd qu
rultayını keçirmişdir.
Lakin bu gün Azərbaycanın hüdudlarından kənarda mövcud
olan Azərbaycan icmaları bir sıra ciddi problemlər qarşı
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sındadırlar. Bu, hər şeydən öncə, icmalar və cəmiyyətlər arasında
birliyin və əlaqələrin zəif olmasıdır. Hətta, bir ölkə, bır şəhər
daxilində fəaliyyət göstərən təşkilatların əlaqələn yuxarıda qeyd
etdiyimiz səbəblər üzündən tənzimlənməmiş, vahid fikir və əməl
birliyinə nail olunmamışdır. Xaricdə yaşayan soydaşlar problemi
nə son dərəcə həssaslıqla və qayğıyla yanaşan, “dünyaııın hər bir öl
kəsində, hər bir şəhərində, guşəsində, kəndində yaşayaıı soydaşımız,
müstəqil dövlətimiz, üçün, Azərbaycanın prezidenti kiıııi mənim üçün
əziz vətəndaşımız, soydaşımız, həmvətənimizdir” deyə qucaq açan
möhtərəm dövlət başçımız istisnasız olaraq, bütün xarici səfərlərin
də Azərbaycan diasporu ilə görüşləri özünün birinci dərəcəli vəzi
fəsi hesab edir və birlik zərurətini günün başlıca məsələsi kimi
qarşıya qoyur.
2üü0-ci il iyunun 22-də Azərbaycan Respublikasının Moskvadakı
səfirliyində Azərbaycanlıların Ümumrusiya Konqresinin təsis yığ
ıncağında Prezident Heydər Əliyevin proqram xarakterli geniş çıxışı
bu baxımdan xüsusilə diqqətəlayiqdir. Dövlət başçımızın həmin nit
qində xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli-siyasi diaspora kimi
təşkilatlanması və lobbi quruculuğu məsələsinin soydaşlarımızın
milli-mədəni və mənəvi varlığının qorunub saxlanmasının başlıca
şərti və dövlətlərarası münasibətlərin, ikitərəfli əlaqələrin inkişafında
vacib amil kimi səciyyələndirilir. Prezident yığıncaq iştirakçılarına
müraciətlə demişdir:
istərdim ki, Rusiyada yaşayan azərbay
canlılar bir-biri ilə səmimi münasibətlərdə olsunlar. Bu isə Rusiyanın
müxtəlif regionlarında icmalar yaradılması ilə mümkündür. Mən eşi
dəndə ki, Rusiyanın 50 vilayətində formalaşmış icmalar var və bu
icmaların nümayəndələri mənimlə görüşmək üçün buraya, Moskvaya
gələ bilərlər, bu məni çox sevindirdi”.
... İcmanın böyük əhəmiyyəti var. Əgər icmalar həqiqətən
formalaşıbsa, əgər bu icmalar bundan sonra da inkişaf edəcəksə, əgər
bir icma öz sıralarından ən nüfuzlu adamları irəli sürəcəksə, bu
adamlar təşkilat işi ilə məşğul olacaqlarsa və qalanları bu rəhbər iş
çiyə və ya bu rəhbərlərə hörmət edəcəklərsə, onlarla hesablaşa
caqlarsa, onda əlbəttə, açığını deyəcəyəm. Rusiyadakı Azərbaycan
icmaları qısa müddətdə çox şeyə nail ola bilərlər”.
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Azərbaycan Prezidcdentı Heydər Əliyevin xaricdəki soydaşlarımızla bütün görüşlərində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi vo
azərbaycançılıq qayəsi ətrafında sıx birliyin zəruriliyi dönə-dönə
vurğulanır ki. bu da lobbiçilik siyasətinin təməl məqsədlərindəndir
Sözü gedən tədbirdə dövlət başçımız bir vətəndaş yanğısıyla bütün
dünya azərbaycanlılarına müraciət edir: “Kim həqiqi azərbaycaıılıdırsa, kiııı öz torpağını, valideynini sevirsə, indi omın üçün bir
Azərbaycan var, bir Azərbaycan torpağı var və Azərbaycan dövləti
var, Azərbaycanın Prezidenti var! Əmin ola bilərsiniz ki,
Azərbaycanın bu Prezidenti son nəfəsinə qədər Azərbaycanın müstə
qilliyini, daxili sabitliyini qoruyacaq, Azərbaycanın iqtisadiyyatını
inkişaf etdirəcək və ən əsası, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
siilh yolu ilə həll edilməsinə nail olacaqdır”.
Prezidentimizin xaricdə yaşayan soydaşlarımızla görüşləıiııdəki
çıxışlarını hər bir Azərbaycan ziyalısı dərindən öyrənməli, mühaci
rət həyatı keçirən milyonlarla qardaş-bacılarımızın milli
özgürlüyünün qorunub saxlanılması, dil və mədəniyyətlərinin in
kişafı, insan-vətəndaş hüquqlarının qorunması, müstəqil dövləti
miz ətrafında sıx mənəvi birliyin təmin edilməsi və s. problemlərin
həllində imkan daxilində iştirak etməlidir.
Qarşıya qoyulan bu müqəddəs vəzifələrin vacibliyi, dəyəri və
məsuliyyəti bir də ondadır ki, xarici soydaşlarımızın özlərinə rəhbər
vo bütün dünya azərbaycanlılarının şəksiz prezidenti hesab etdikləri
böyük şəxsiyyət Heydər Əliyev tərəfindən irəli sürülür və tövsiyə edi
lir.
31 dekabr Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü xalqı
mızın həyatında xüsusi yeri olan böyük siyasi günlərdən biridir.
Dünya azərbaycanlılarının bir araya gələrək təşkilatlanması,
müstəqil Azərbaycan dövləti ətrafında sıx siyasi, iqtisadi, mənəvi
birliyi müstəqil dövlət quruculuğumuzun indiki mərhələsində və
müstəqilliyimizin əbədiliyinin təmin olunmasında son dərəcədə
önəmli bir məsələdir. 31 dekabrın xüsusi yükü və böyük qayəsi həm
də ondan ibarətdir ki, bu əlamətdar gün başa vurmaqda olduğumuz
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lor göstərmiş Prezident Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü, yenil
inə/. iradəsi sayəsində təsis edilmiş, ümumxalq bayramına çevril
mişdir.
90-cı illərin əvvəllərində Naxçıvanda blokada şəraitində, amansız
təqiblər içində yaşamağa məhkum edilmiş Heydər Əlirza oğlu
tariximizdə ilk dəfə olaraq Dünya azərbaycanlıları məsələsini siyasi
gündəmə gətirərək bu taleyüklü mövzunu Naxçıvan MR Ali Məcli
sində müzakirəyə çıxarmış və Naxçıvan MR Ali Məclisinin “Dünya
azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik güııü haqqında” 1991-ci il 16
dekabr tarixli qərarını imzalamışdır. Bununla da Heydər Əliyevin
.Azərbaycanda yeganə yetkin siyasi rəhbər, ümummilli lider və
müdrik siyasətçi olduğu bir daha təsdiqlənmiş oldu.
Heydər Əliyev təkcə bu mühüm siyasi qərarın qəbul edilməsi ilə
kifayətlənməmiş, hələ Naxçıvanda ikən xaricdə yaşayan
soydaşlarımızın problemləri ilə ardıcıl məşğul olmuşdur. Məhz bu
fəaliyyətin nəticəsində Türkiyədə soydaşlarımızın kompakt
yaşadığı İqdıra vilayət statusu verilmiş, Gürcüstanda, Dağıstanda
azərbaycanlıların bir sıra problemləri həll edilmiş, uzaq xaricdəki
soydaşlarımızla əlaqələr qurulmuş, İsveçrədə “Heydər Əliyev”
fondu təsis edilmiş, bir sözlə, məhdud səlahiyyət çərçivəsinə
sığmayan mühüm bir milli-siyasi hərəkatın əsası qoyulmuşdur.
Qeyd edilməlidir ki. Azərbaycan lobbiçiliyi qarşısında duran zə
ruri problemlərin yoluna qoyulmasında ümummilli lider amili öz
təsirli tarixi rolunu oynamaqdadır. Çünki son illərə qədər bu məsə
ləyə heç kəs Heydər Əliyev qədər önəm verməmişdir. Məhz Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra istər daxildə, istərsə də xaric
də soydaşlarımız arasında Azərbaycan dövlətçiliyinin varlığına və
gələcəyinə inam, ümid yaranmış, onların tarixi vətənlə əlaqələri geni
şlənərək ardıcıl xarakter almışdır. Müqəddəs vətən amalı və
Azərbaycan dövlətçiliyi ətrafında sıx birliyin zərurəti bu gün xaric
dəki həmvətənlərimiz tərəfindən daha anlaşıqlı qarşılanır və bu is
tiqamətdə siyasi milli fəallığın artması müşahidə edilir. Azərbaycan
rəhbərinin yorulmaz fəaliyyəti, uzaqgörən daxılı və xarici siyasəti
sayəsində respublikamızın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artması.
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aparıcı dünya dövlətlərinin Azərbaycan həqiqətlərinə diqqət və sayğı
ilə yanaşması, həmin ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın da ictimai •
siyasi fəaliyyətində canlanmaya səbəb olmuşdur. Bu gün məhz
prezident Heydər Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində xaricdə
Azərbaycan lobbiçiliyi ilkin addımlarını atmaqdadır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı bu sahədə
işin canlandırılınası üçün əlaqədar dövlət orqanları ilə birgə öz
fəaliyyətini günün tələblərinə, prezident Heydər Əliyevin tövsiyə və
göstərişlərinə uyğun olaraq həyata keçirir. Xaricdə yaşayan
soydaşlarımızla əlaqələrin intcnsivləşdirilməsi və lobbi qurucu
luğuna dair müvafiq fəaliyyət proqramına əsasən Azərbaycan
diasporları ilə daimi və qarşılıqlı münasibətlərin inkişafına nail
olmaq, təşkilatlanma işini sürətləndirmək üçün lazımi ideoloji və
əməli işlər görülür. Avropada yaşayan Azərbaycan icmalarının
fəaliyyətini əlaqələndirmək, respublikamızla əlaqələrin ardıcıl və
səmərəli olmasını, eyni zamanda onların təşkilatlanmasını və mər
kəzi Almaniyada olmaqla. Avropada Azərbaycan-türk lobbisinin
yaradılmasını təmin etmək məqsədilə bir sıra gərəkli tədbirlər nə
zərdə tutulmuşdur. Avropa. Amerika və MDB məkanında milli
mədəni cəmiyyət və təşkilatların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və
səmərəliliyinin artırılması istiqamətində seminarların və işgüzar
görüşlərin (Azərbaycan, Almaniya, ABŞ və Rusiyada) keçirilməsi.
Bakıda vaxtaşırı “Dünya azərbaycanlıları'’ mövzusunda elmipraktik konfransların xaricdə yaşayan yaradıcı soydaşlarımızın,
elm, mədəniyyət xadimlərimizin Azərbaycanda ədəbi-bədii gecələ
rinin, rəsm sərgilərinin, konsert proqramlarının və s. təşkili.
Bakıda və xarici ölkələrdə müvafiq mətbuat orqanlarının təsis edil
məsi mərkəzi Almaniyada yerləşməklə siyasət, dövlət, elm. sənəl
xadimləri və iş adamlarının daxıl olduğu “Azərbaycanın dostları'
beynəlxalq klubunun gücləndirilməsi, ayrı-ayrı ölkələrdə
■‘Azərbaycan evlərinin” yaradılması və sair belə tədbirlərdəndir
Azərbaycanın milli dövlətçiliyi, son illər respublikada yürüdülən
müstəqil və uğurlu daxili, xarici siyasət, ölkəmizin ictimai-siyasi,
iqtisadi, elmi-mədəni durumu barədə obyektiv sözü xariri
soydaşlarımıza və dünya ictimaiyyətinə çaldırmaq üçün nüfuzlu
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siyasətçilərin, tarixçilərin, polıloloqların. elm-mədənıyyət adam
larının xarici ölkələrə səfərlərinin təşkili də nəzərdə tutulmuşdur.
Göründüyü kimi, Azərbaycan diasporları ilə ış sahəsində ilkin
mərhələ üçün qarşıda mühüm və böyük vəzifələr durur. Problemin
ciddiliyini və məsuliyyətini hamı - əlaqədar dövlət orqanları da, ictimai-siyasi partiya və təşkilatlar da, xaricdəki soydaşlarımızla
bağlı yaradılmış cəmiyyətlər də, yaxın-uzaq xariclə daimi intensiv
əlaqələrdə bulunan işgüzar dairələr də dərindən dərk etməli, bu
ümummilli məsələyə yüksək həssaslıqla və ümumxalq, ümumdövləı mənafeyi baxımından yanaşmalıdır. Lakin təəssüf ki, istər hələ
sovet dövründən mövcud olan bır sıra cəmiyyətlərin, istərsə də son
illər yaradılmış müstəqil ictimai qurumların fəaliyyəti yarıtmaz və
ziyyətdədir. Milli mənafe və prinsiplərə biganəlik, daha çox şəxsi,
iqtisadi maraqların güdülməsi, ümumi işə ciddi ziyan vurur, bəzən
isə on illər boyu qürbətdə yaşayan, qəlbində zaman-zaman müqəd
dəs vətən, yurd sevgisi bəsləyən soydaşlarımızın bu kövrək duyğu
larını pərən-pərən salır. Xüsusən də guya fəaliyyətini xaricdəki həmvətənlərimizlə iş üzrə quran, əslində isə öz kooperativ səciyyəsi və
mənasız bəyanatları ilə cəmiyyətimizə tanış olan qurumların bu mə
sələdə oyuncaq müxalifətçilik mərəzi acı təəssüf doğurur. Belələri
anlamalıdır ki, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soy
daşlarla münasibətlər və milli lobbi quruculuğu son dərəcə həssas,
zəni' və siyasi məsələ olduğundan problemə səriştəsiz, məhdud
münasibət, şəxsi iddia və maraqlardan çıxış etmək yolverilməzdir.
Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki səfirlikləri və
beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəlikləri də soydaşlarımızla
bağlı problemlərin çözülməsində müəyyən fəaliyyət göstərirlər.
Lakin onların da soydaşlarımızla əlaqələrini, aparılan ideoloji diplomatik işı qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Diplomatlarımızın
bu sahədə öz işlərini dövlət başçımtzın qiymətli tövsiyə və tələbləri
səviyyəsində qurmaları arzu olunur.
Ötən yüzilliyin zirvəsində - 26 dekabr 2000-ci ildə Azərbaycan
Prezidenti “XXI əsrin, üçüncü minilliyin qarşılanması ilə bağlı təd
birlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamını imzaladı. Bu sə
rəncamda ölkəmizin və xalqımızın həyatının müxtəlif sahələrinə
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dair dəyərli tədbirlərlə yanaşı Dünya azərbaycanlılarının qurul
tavınm keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu möhtəşəm tədbir 9-K)
noyabr 2001-ci ildə Bakıda həyata keçirildi. Qurultay, şübhəsi/
bütün xalqımızın həyatında böyük ictimai-siyasi hadisə kimi xaric
də yaşayan on milyonlarla soydaşımızın milli şüurunun formalaş
ması, onların bır araya gələrək təşkilatlanması. Müstəqil Azərbay
can ətrafında sıx birliklərinin təmin olunması işində yeni mərhələ
oldu. (Qurultayla bağlı ətraflı məlumatla fəslin sonunda tanış ola
bilərsiniz).
Əsrin son bayramında Diinya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi
günündə Prezidentimizin müraciətindəki tezislər mövcud gerçək
liyi əks etdirməklə yanaşı, gələcək fəaliyyət proqramımızın əsas is
tiqamətlərini də müəyyənləşdirir:
“Azərbaycan Respublikası lıiitiiıı Dünya azərbaycanlıları iiçüıı is
tinad və cazibə mərkəzi, onların iinıid və məhəbbətlə ii/ tutduqları
müqəddəs məkandır. Buna görə də bütiiıı azərbaycanlılar müstəqil dövlətinıi/iıı ətrafında daha sıx birləşməli, oıııııı azad, firavan, daha <b
güclü və qüdrətli olması üçün əllərindən gələni etməlidirlər.
\zarbaycan Respublikası etnik və dini mənsubiyyətindən asılı
olmayaraq, ölkəmizdə və onıırı hüdudlarından kənarda yaşayan lıiitiiıı
azərbaycanlıların vahid vətənidir. Harada yaşamasından asılı
olmayaraq, hər bir azərbaycanlı vətən qarşısında övladlıq borcunu his>
etməli, respublikanın qayğıları, problemləri ilə vaşaınalı, Azərbaycan
həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıdır. İlər bir azərbaycanlı
bilməlidir ki. oııuıı arxasında yalnız giiclü. nüfuzlu və müstəqil
Azərbaycan dövləti dayana bilər.
Bu gün milyonlarla azərbaycanlı dünyanın müxtəlif ölkələrində
toplumlar halında yaşayır. Onlar hu ölkələrin iqtisadi, ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirak etməklə, elminin, mədəniyyətinin inkişafına
töhfələr verməklə yanaşı, həm də Azərbaycan xalqının, millətimizin
maddi-mə'nəvi dəyərlərini, dilini özündə yaşatmalı, onun tarixi, mə
dəniyyəti, mütərəqqi ən'ənələri ilə fəxr etməlidir. İlər bir
azərbaycanlı düşünməlidir ki, o, yaşadığı ölkənin layiqli vətəndaşı
olmaqla yanaşı. Iıənı də Azərbaycanı, onun mədəniyyətini, milli
xüsusiyyətlərini təmsil edir.
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Xarici ölkələrdə təşkilatlanma prosesinin ilk mərhələsini keçən
azərbaycanlı icmalarının, mədəniyyət mərkəzlərinin və dostluq cə
miyyətlərinin imkanlarından geniş istifadə olunmalıdır. Yaxın-uzaq öl
kələrin tarixi əvaııi şəkildə sübut edir ki, mütəşəkkil icmalar halında
dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan, məqsədyönlü fəaliyyət göstə
rən. özünəməxsus milli ideyalar ətrafında birləşən, ö/ mütərəqqi adətnı'ənələrini qoruyub saxlayan soydaşlar öz ölkələrinə böyük köıııək
göstərir, yaşadıqları ölkələrlə tarixi vətənləri arasında dalıa giiclii aıııil
kiıııi çıxış edirlər. Bu sahədə bizim istifadə olunmamış geniş potensialı
mız var və bu potensial ıniitləq bərəkətə gətirilməlidir.
inanıram ki, müstəqil Azərbaycan Respublikasının getdikcə
güclənməsi, azad, varlı və demokratik bir ölkəyə çevrilməsi lıəııı
Düııya azərbaycanlılarının milli birliyinə. Azərbaycan xalqına və
dövlətinə ıııəıısulıluq hissinə ıııütəşəkillik. yenilik və daimilik gətirə
cək, lıəııı də bütün dünyada onların vətəndaş və ıııilli haqlarının daha
dolğun tə”min olunmasına, qorunmasına təkan verəcəkdir.
Hörmətli həmvətənlər! Əziz dostlar!
Azərbaycan Rcspulikasıııııı prezidenti kiıııi mən bu əziz bayram
günündə ölkənin tarixi müqəddəratını düşünərək, onun tərəqqisinə və
firavan gələcəyinə çalışaraq. Azərbaycan Respublikasının və
təndaşlarını və Dünya azərbaycanlılarını ıııilli birliyə və sarsılma/
həmrəyliyə dəvət edirəm”.
Azərbaycan artıq qarşısıalınmaz ıııilli müstəqillik və suverenlik
yolundadır. Dövlətimizi və xalqımızı bu müqəddəs yoldan döndər
məyin qeyri-mümkünlüyü beynəlxalq aləm tərəfindən tarixı-sıyası
zərurət kimi qavıanılır. Möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin
yorulmaz siyasi-diplomatik fəaliyyəti, uzaqgörən müdrik siyasəti
sayəsində dövlət müstəqilliyimiz ardıcıl və dönməz xarakter almış
dır Bugün azad, müstəqil Azərbaycan Respublikası 45 milyonluq
bir millətin müqəddəs ümidgahına, pənahına çevrilməkdədir və
harada yaşamasından asılı olmayaraq, bu 45 milyon bir araya gələ
rək. tarixi haqqımız və milli ne'mətirniz olan Azərbaycan dövlətçiliyi
uğrunda səfərbər olmalıdır. Bunu bizdən qoca tarix və milli taleyi
miz tələb edir.
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYI
(9—10 noyabr 2001-ci il. Bakı)
Dünya Azərbaycanlılarının
i Qurultayının keçirilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
SƏRƏNCAMI
Bu il ölkəmizin ictimai-siyasi həyatımla əlamətdar hadisə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 10 illik yubileyi geniş qeyd
olunur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 20 mart
tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqil
liyinin onuncu ildönümünə həsr edilən tədbirlər planı təsdiq
olunmuş və onun həyata keçirilməsi üçün ölkəmizin bütün
guşələrində əməli işlər aparılır. Azərbaycanın onillik müstəqil
inkişaf yolunun təhlilinə həsr olunmuş elmi simpozium və
konfranslar keçirilir, bu müddət ərzində əldə olunmuş nailiyyətləri
əks etdirən sərgilər, kinofılmlər nümayiş etdirilir, çap məmulallan
hazırlanır, müxtəlif kütləvi tədbirlər təşkil edilir.
Bütun o b y e k t i v çətinliklərə, bu və yu diıyır problemlərə
baxmayaraq, tarixi baxımdan olduqca qısa bir müddət
on il
ərzində xalqımızın əvəzsiz milli sərvəti olan müstəqilliyin qorunub
möhkəmləndirilməsi, demokratik hüquqi, dünyəvi dövlət
quruculuğunun həyala keçirilməsi, yeni iqtisadi münasibətlər
sisteminin yaradılması, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar
edilməsi, əhalinin təhlükəsizliyinin və rifahının təmin edilməsi
sahələrində qazanılmış nailiyyətlər Azərbaycanın intensiv inkişaf
dövrünə qədəm qoymasına imkan yaratmışdır. Bu gün qətiyyətlə
demək olar ki. Azərbaycanda artıq sosial-iqtisadi inkişafın yeni
mərhələsinin möhkəm təməli qoyulmuş və ölkəmiz müstəqil inkişaf
yolu ilə inamla irəliləyir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi bütün
dünyada tanınır və dünya birliyində öz layiqli yerini tutur.
Müstəqilliyimiz sarsılmaz, dönməz xarakter almışdır.

Müstəqil inkişaf yolunda atılmış hər bir uğurlu addım, əldə
edilmiş hər bir qələbə xalqımızı azad, müstəqil Azərbaycanın
xoşbəxt gələcəyinə dərin nikbinlik və böyük inamla baxmağa
ruhlandırır, ona yeni güc, qüvvət verir. Azərbaycan
Respublikasının hər bir uğuru dünyanın hansı ölkəsində
yaşamasından asılı olmayaraq bütün həmvətənlərimizin də
qəlblərində böyük qürur və iftixar hissi doğurur. Bütün dünya
azərbaycanlılarının əcdadlarının məskəni, tarixi vətəni olan
Azərbaycan soydaşlarımızın daim diqqət mərkəzindədir.
Ölkəmizin inkişaf və tərəqqi yolundakı nailiyyətləri dünyanın
müxtəlif ölkələrində yaşayan, ürəklərində Azərbaycan amalım
daşıyan bütün həmvətənlərimizin də öz payı var. Müstəqil
Azərbaycan Respublikası dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə səpələnmiş
soydaşlarımıza doğma atalıq duyğuları bəsləyir, öz övladlıq
borclarını layiqincə yermə yetirə bilmələri üçün onlara lazımi
imkanların yaradılmasına səy göstərir.
Azərbaycanlılar minilliklər boyu özlərinin doğma torpağı olan
tarixi Azərbaycan ərazisində yaşayaraq dünya sivilizasiyasına
böyük töhfələr vermişlər. Müharibələr, inqilablar, hərbi
münaqişələr, dünyada gedən müxtəlif ictimai-siyasi proseslər
nəticəsində Azərbaycan parçalanmış, azərbaycanlıların bir qısmı
öz yurd-yuvalarından didərgin salınmış, deportasiyalara məruz
qalmış, bir-birindən ayrı düşmüşlər. İş tapmaq, təhsil almaq
məqsədilə doğma yurdu tərk edərək başqa ölkələrdə qərar tutub
yaşayan azərbaycanlılar da vardır. Beləliklə də, azərbaycanlılar
tarixi Azərbaycan torpaqlarından bütün dünyaya yayılmışlar. Halhazırda onlar dünyanın bır çox ölkələrində yaşayırlar. Rusiyada,
Ukraynada, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər ölkələrində,
Baltikyanı ölkələrdə, Avropada, Amerikada, Şərq ölkələrində iri
Azərbaycan icmaları yaranmışdır.
Öz doğma yurdunda yaşayan azərbaycanlılar başqa ölkələrdə
məskunlaşmış həmvətənləri ilə həmişə maraqlanmış, onlarla
əlaqələr yaratmaq arzusu ilə yaşamışlar. Lakin keçmiş sovet
dövlətinin qadağaları bu arzunun həyata keçirilməsinə imkan
verməmişdir. Sovet rejiminin zəifləməyə başladığı 80-ci illərin
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sonlarında Azərbaycan xalqı öz həmvətənləri ilə əlaqələr yaratmaq
üçün səylərini artırdı. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
1991-ci il 16 dekabr tarixli qərarı ilə həmin səylərin böyük
əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın
31-ni Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan etdi. Sonra bu
bayramın bütün ölkədə rəsmi qeyd edilməsi barədə Azərbaycan
Respublikasının Ali Soveti də qərar qəbııl etdi. Beləliklə, 1991-ci
ildən etibarən Azərbaycanda hamımız üçün əziz bir bayram olan
31 dekabr— Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü təntano
ilə qeyd olunur. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik va
həmrəylik yaratmaq işində mühüm rol oynayır.
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasət
sahələrində fəaliyyəti, əldə etdiyi uğurlar bütün dünya azər
baycanlılarının milli şüurunu, özünüdərkini, ana torpağı
Azərbaycana bağlılığım günü-gündən möhkəmləndirir. Azər
baycan icmalarının ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən
cəmiyyətləri, klub və dərnəkləri soydaşlarımızın və həmvətən
lərimizin təşkilatlanması, səylərinin birləşdirilməsi, onların
fəaliyyətinə məqsədyönlü xarakter verilməsi yolunda faydalı iş
aparır, məskunlaşdıqları ölkələrdə Azərbaycanı daha yaxından
tanıtmaq üçün müxtəlif tədbirlər görür. Bu qurumlar bir-biri ilə.
habelə Azərbaycan Respublikasının hökumət və qeyri-hökumət
təşkilatları ilə əlaqələr yaradır, əməkdaşlıq etməyə səy göstərirlər
Müstəqil Azərbaycan Respublikası isə bütün düııya
azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə düşən
tarixi missiyanı yerinə yetirməyə çalışır. Həmin yolda bu vaxta
kimi atılmış addımların nəticələrinin təhlili göstərir ki. xaricdəki
Azərbaycan diasporunun imkanlarından geniş istifadə olunması,
samballı bir qüvvəyə çevrilməsi yolunda hələ çox iş g ö rü lm ə lid ir
Belə bir işin məqsədyönlü və uğurlu yerinə yetirilməsi isə ilk
növbədə həmin sahədə toplanmış təcrübənin hərtərəfli müzakirə və
təhlil edilib, müvafiq strateji proqramın hazırlanmasını tələb edir
Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil
162

Azərbaycan
Respublikası
ilə əlaqələrinin
daha
da
möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında birliyin və
həmrəyliyin təmin olunması, habelə Azərbaycan icmaları,
cəmiyyət və birliklərinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə
bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi zərurəti nəzərə alaraq qərara
alıram:

1.2001-ci il noyabrın 9—10-da Bakı şəhərində Dünya Azərbay
canlılarının I qurultayı keçirilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi məqsədilə işçi
qrupu yaratsın, iş planı hazırlayıb təsdiq etsin və onun yerinə
yetirilməsinə nəzarət etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 may 2001-ci il
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Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının
keçirilməsi üzrə işçi qrupunun yaradılması haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNİN
İCRA APARATI RƏHBƏRİNİN

2. İşçi qrupunun nəzdində 2001-ci il avqustun 1-dən dekabrın 1dək fəaliyyət göstərən üç nəfərdən ibarət yardımçı qrup yaradılsın.
3. Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi ilə
bağlı tədbirlər planı təsdiq edilsin (əlavə olunur).

SƏRƏNCAMI
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Dünya Azorbay.
canlılarının l Qurultayının keçirilməsi haqqında" 2001-ci il 23 may
tarixli 724 nömrəli Sərəncamının 2-ci bəndinə müvafiq olaraq
qərara alıram:

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri
RAMİZ MEHDİYEV
30 iyul 2001-ci il

1.
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsini
təmin etmək məqsədilə aşağıdakı tərkibdə işçi qrupu yaradılsın:
Ramiz Mehdiyev - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatının rəhbəri - işçi qrupunun rəhbəri
Abbas Abbasov Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin birinci
müavini
Elçin Əfəndiyev - Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin
müavini
Hidayət Orucov
Azərbaycan Respublikasının milli siyasət
məsələləri üzrə Dövlət müşaviri
Akif Muradverdiyev - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
İşlər müdiri
Vilayət Quliyev Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər nazın
Novruz Məmmədov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
İcra Aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri
Əli Həsənov - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatının ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri
Yusif Hümbətov - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra
Aparatının ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri
Fatma Abdullazadə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
İcra Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin müdiri
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Dünya Azərbaycanlılarının 2001-ci il noyabrın 9 —10-da
Bakı şəhərində keçirilmiş 1 Qurultayının
yekunları haqqında
MƏLIMAT
Bu il 10 illik yubileyini təntənə ilə qeyd etdiyimiz Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin bərpası XX yüzildo xalqımızın əldə eldiyi on
mühüm tarixi nailiyyətdir. Müstəqillik illərində ölkə rəhbərliyinin
həyata keçirdiyi ardıcıl daxili və xarici siyasət sayəsində ictimaisiyasi sabitliyin bərqərar edilməsi. Respublikamızın sosial-iqtisadi
yüksəliş yoluna qədəm qoyması və beynəlxalq aləmdə öz
mövqeyini möhkəmləndirməsi Azərbaycanın daha da inkişafına
səbəb olmuş, dövlətimizə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
həmvətənlərimizin taleyi ilə yaxından maraqlanmaq, probleınlon
ilə məşğul olmaq imkanı vermişdir.
Müstəqil Azərbaycan Resepublikası tarixən müxtəlif ictimaisiyasi və mədəni proseslər nəticəsində dünyanın ayrı-ayrı ölkələ
rində məskunlaşmış soydaşlarımız üçün milli iftixar, mənəvi dayaq
və güvənc veri olmuşdur. Azərbaycan dövləti də müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsi sahəsində dünya azərbaycanlılarının poten-|
sial imkanları və rolunu yüksək qiymətləndirir, müstəqil dövlət
quruculuğu prosesində meydana çıxan müxtəlif problemlərin həl
lində. xüsusən ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun artmasında xaric
də yaşayan soydaşlarımız və həmvətənlərimizin mütəşəkkil qüv
vəyə çevrilməsinə mühüm əhəmiyyət verir. 2001-ci il mayın 23-də
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev dünyanın
müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin
müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möh
kəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında birliyin və həm
rəyliyin təmin olunması, habelə Azərbaycan icmaları, cəmiyyət \j
birliklərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə
bağlı məsələlərin müzakirə edilməsi zərurətini nəzərə alaraq. 2001ci il noyabrın 9- 10-da Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının
I Qurultayının keçirilməsi haqqında Sərəncam imzaladı.
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Sərəncamla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin jcra
Aparatına tapşırılmışdı ki, Dünya Azərbaycanlılarının 1
Qurultayının keçirilməsi məqsədi ilə işçi qrupu yaratsın. ış planı
hazırlayaraq onun yerinə yetirilməsini təmin elsin.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamından irəli
gələn vəzifələri yerinə yetirmək məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz
Mehdiyevin başçılığı ilə işçi qrupu yaradılmış, qurultayın
hazırlanması və keçirilməsi üzrə tədbirlər planı təsdiq olunmuşdur.
Qurultaya hazırlıq dövründə işçi qrupu xaricdə yaşayan
soydaşlarımızla intensiv əlaqə yaratmış, onlarla birlikdə dünya
azərbaycanlıları qurultayının nümayəndəlik normasını və seçilməsi
mexanizmini müəyyənləşdirmiş, nümayəndələrin qurultayda
iştirakını ləmııı etmişdir. Bundan başqa, təşkilat komitəsi
xaricdəki azərbaycanlıların təşkilatlarında təmsil olunmayan, lakin
Azərbaycanla bu və ya digər tellərlə bağlı olan çoxlu
həmvətənlərimizi — tanınmış ictimai, siyasi xadimləri və ziyalıları
müəyyən edərək, qurultaya qonaq kimi dəvət etmişdir.
Dünya azərbaycanlılarının 1 qurultayında 36 xarici dövlətdə
yaşayan həmvətənlərimizin cəmləşdiyi 200-dən çox müxtəlif
təşkilatı təmsil etməklə. 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak
etmişdir. Qurultay iştirakçıları planetinizin geniş coğrafi məkanını
əhatə edən ABŞ. Türkiyə, Rusiya. Böyük Britaniya. Kanada,
Almaniya. Fransa, Gürcüstan, Avstriya. Rumıniya, İsveçrə,
Avstraliya, Özbəkistan. Ukrayna, Estoniya, Latviya. Moldova.
Qazaxıstan. Danimarka, Hollandıya. Finlandiya, Belarus. İsrail və
sair dövlətləri təmsil edirdilər. Azərbaycan Respublikası
qurultayda 130-dan çox müxtəlif dövlət və ictimai qurumlardan,
elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı təşkilatlardan, 25 siyasi
partiyadan 702 nümayəndə və 844 qonaq ilə təmsil olunmuşdu.
2001-ci il noyabrın 9-da, qurultayın ilk iş günündə Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev geniş nitq söyləmişdir.
O. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi
yolunda həyata keçirilən tədbirlər və qarşıda duran vəzifələr
barədə ətraflı bəhs etmişdir.
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Prezident Heydər Əliyev dünya azərbaycanlıları arasında milli
birliyin və həmrəyliyin təmin edilməsi, Azərbaycan dövləti ıb
dünya azərbaycanlılarının əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi,
qarşıya yıxan problemlərin həllində səylərin birləşdirilməsi
zərurəti, Azərbaycan dilinin və milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi haqqında öz fikirlərini
söyləmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
qurultay iştirakçıları tərəfindən böyük məmnuniyyətlə dinlənilmiş
və ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır. ABŞ, Böyük Britaniya, I
Fransa, Almaniya. Gürcüstan, Özbəkistan, Rusiya, Türkiyə və
Ukraynadan, habelə Sankt-Peterburq şəhərindən gəlmiş
nümayəndələr qurultayda çıxış edərək. Dünya azərbaycanlılarının
1 qurultayını alqışlamış və azərbaycanlıların milli birliyi,
həmrəyliyi, azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşmək haqqında
Azərbaycanın dövlət başçısının fikirlərinə şərik olduqlarını I
bildirmişlər.
Qurultay öz işini səkkiz komissiyada — "İnsan hüquqları və
beynəlxalq əlaqələr", "Ana dili və azərbaycanşünaslıq", "Elm və |
təhsil", "Mədəniyyət", "İqtisadı əlaqələr", "Gənclər və idman
məsələləri". "Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün aradan
qaldırılması məsələləri", "Kütləvi informasiya vasitələri və
informasiya mübadiləsi" komissiyalarında davam etdirmişdir.
Komissiyalarda səmərəli müzakirələr aparılmış və mühüm qərarlar
qəbul edilmişdir.
Noyabrın 10-da öz ışını başa vuran qurultay "Dünya
Azərbaycanlılarının 1 Qurultayının qətnaməsi", "Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayı nümayəndələrinin bütün dünya j
azərbaycanlılarına müraciəti", "Dünya Azərbaycanlılarının I
Qurultayı iştirakçılarının Ermənistan -Azərbaycan. Dağlıq
Qarabağ problemi ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq
təşkilatlara, xarici ölkələrin hökumət rəhbərlərinə vj
parlamentlərinə müraciəti", "Dünya Azərbaycanlılarının I
qurultayının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydsr
Əliyevə müraciəti", "Dünya Azərbaycanlılarının 1 Qurultayı
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nümayəndələrinin 2001 -ci il sentyabrın ll-də Amerika Birləşmiş
Ştatlarında törədilmiş qanlı terror hadisələri ilə bağlı Amerika
xalqına müraciəti" adlı sənədlərini qəbul etdi.
Qurultay 103 nəfərdən ibarət Dünya Azərbaycanlılarının
Əlaqələndirmə Şurasını və onun 23 nəfərdən ibarət İdarə heyətini.
İdarə heyətinin sədrini və dörd müavinini seçdi. Qurultayın qəbul
eldiyi bütün qərarlar və sənədlər yeni yaradılmış Şuranın İdarə
heyətinə təqdim edilmişdir. Dünyanın 37 ölkəsində məskunlaşmış
bütün soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin geniş təmsil olunduğu
I qurultay dünya azərbaycanlılarının yekdil həmrəyliyi, səmərəli
işgüzarlığı, ruh yüksəkliyi və fəallığı şəraitində keçmiş,
müvəffəqiyyətlə öz işini yekunlaşdırmışdır. Bunu həm qurultay,
nümayəndələrinin əhval-ruhiyyəsi, həm də qurultayın ünvanına
müxtəlif ölkələrdən, cəmiyyətlərdən, tanınmış ictimai-siyasi
xadimlərdən, ayrı-ayrı şəxslərdən daxil olmuş yüzlərlə təbrik
teleqramı və məktubu da təsdiq edir.
Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən siyasi
partiyaların və ictimai təşkilatların geniş spektrini təmsil edən
nümayəndələr də Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayına dəvət
almışdılar. Lakin bir sıra siyasi partiya sədrləri
Müsavat
partiyası, Milli İstiqlal partiyası, Xalq cəbhəsi partiyası. Demokrat
partiyası. Liberal partiyası və s. qurultaya dəvəti qəbul etməmiş və
onun işində iştirakdan imtina etmişlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev
qurultaydan sonra onun iştirakçılarının şərəfinə "Gülüstan"
sarayında zifayət vermişdir.
Qurultayın bütün xərcləri, o cümlədən nümayəndələrin yol,
mehmanxana, yemək xərcləri Azərbaycan dövlətinin hesabına
ödənilmişdir.
Dünya azərbaycanlılarının növbəti qurultayı 2004-cü ildə
keçiriləcəkdir.
DUnva Azərbaycanlılarının 1 Qurultayını
hazırlayan təşkilat komitəsi
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
ileydər Əliyevin Qurultayda
nitqindən
... Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar
həmiıı ölkələrin vətəndaşı kimi, istədikləri kimi yaşasınlar. Ancaq
hey vaxt öz milli kökləri, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim
hamımızı, azərbaycanlıları birləşdirən milli mənsubiyyətimizdir,
tarixi köklərimizdir — ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, musiqimi/
şerlərimiz, mahnılarımızdır, xalqımıza mənsub olan adəıənənəlorimizdir.

... Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra
azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi həm Azərbaycanda, həm da
bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur.
Biz həmişə bu ideya ətrafında birləşməliyik. Azərbaycançılıq öz
milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini
qoruyub saxlamaq, cyııi zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərlə
sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və har bır insanın
inkişafını təmin etmək deməkdir.
***
... Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və dünyəvi dövlət kimi
dünyada yerini lutubdur. Bu. bizim strateji yolumuzdur. Hüquqi,
demokratik və dünyəvi dövlət — bizim dövlət quruculuğunda əsas
prinsipimiz budur. Biz bu yol ilə gedirik və bundan sonra da
gedəcəyik.
***
...Əmin ola bilərsiniz ki. müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan
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on ildir ayaq iistə möhkəm durubdur, ötən dövrdə biz
Azərbaycanın müstəqillyiııi inkişaf etdirmişik və bu gün bəyan
edirəm ki. Azərbaycanın müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir və
daimidir.
* ++

..Sizin hər birinizə işlədiyiniz sahədə, gördüyünüz işdə,
yaşadığınız yerlərdə uğurlar arzulayıram. Harada yaşamasından
ısılı olmayaraq, hər bır azərbaycanlıya xoşbəxt həyal və xoşbəxt
gələcək arzulayıram. Qoy, çaylarımız qurumasın! Qoy ağaclarımız
kəsilməsin! Qoy çırağımız sönməsin!
Azərbaycan xalqına eşq olsun!

Ön söz yerinə
Milli lider ehtiyacı
Şəxsiyyət-lider birləşdirici amil kimi
Milli dövlətçiliyimizin memarı
Lobbi quruculuyu və ümummilli lider amili
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı
(9-10 noyabr 2001-ci il)
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•‘баЗсосодбоЭдзад^} açg3a(8)g2>a afobgbgco babgEj36 oojroor>a fooybgb.
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Brgaf6agga3o 2 0 0 bacgbo coa g<o6nggf6o jcgggoa coa<goj)bo6ig2rgc?o.
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Зо 6001(63306.

44

6оЬдсо36п<доюю 3016(32304^ -

______________8о(6охс6г)6о - 2ЮСРП<6п (бооапхбн ДйЗол(6о х 1о(1п 6п2Х1

WztontK)

оЗ ЗоЪбосп, Ьо^'дЗзгзп^босо п()6о Эдббозсозпсцз0 ^333636301(6060
■ 3(60x13(601016360, 3ocşo, 2^66^3301(636001 301601801230^)3(60 3cş^o3o(6g0160, 0З0 013 оЭ 60632386003016 3016(^3(60 38(603233601606, об 3(601363220
38(30(6360163606 336(8^2X103(8)0, Ьобооох), (36013(63606 Бдбо, gbojjoıcooı^o
(оо о.З. оЗ(6о2/>со, d332>o 680(6^3233606 8(606(3080 - „8(603023(60(3601306
Э(8)д(66, 806033 6003383230060 (301CÇ60CO 3080(6(363601" - (5063(63/123 (xJ6o
36013(636030. 6012301 0x60 <3oj(8)ox6o - ЬоЬд2зЭ6о<докг1о 3 oı(6o6 06^0x603230 301б<д2300б°Ь Й Х ^ ЗА 1^ С9°>Эосоо зсп6о)8о1сзо(8)(^з(6о 60,8^30(3006
308630336001 ЗоЪбпб Ə0236330 - о6(8)01(бопб 8o6dn23<
bg оЪд(66оп55о6о6
60600238(1033 8(603022553(6 508013336360001.
6006^3(63601 (şo 6080502200001 «gojj^oo, (601Ə ЗоЭпб, (601(30 80(633230
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оЬс^эСооЗЗобпдоЬ (ооо^бооб oJ>bgdits^)CJ 6o(3ntçgocıofo3o - „jogjobo^grto
ot£Äo6gcno - Cjgggoon", fomSgcjOQ crrgfo^gc?0 ga>6nbnb 6 o5ooç3 sçggoo
SoSoCocrrgcjo, 30(9^6(8)0060 Ъ . 2>ocjooo6 ob „пЬ(9)0(8)пЬо“ 6ocncjotŞ Bo6b.
C^y^oo ЗохА'бопбоЬ дСосо-дСоооЗо cjocogCoƏo 6. boRoc^ogg3o, fon3gcj3o(3
Rgg6o 63o6 (oo bofoG&gGgİoy до go^onİob (oäogj^otç cxJqoo, Ьп ЗЬ^оо
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_______3odxofl6f)&o-g>0(on6TO Cbo^f'itn)^ роЗос((^10Х1о!у)?УК(;.п çr(0-j,b/o(^Hi
b(jg6ofoob 3gbobo3obo(ç, figgGo 6igb3 g2>cvyobotuƏo 3(8^rgc?sco ^>66yroäocno
„ffrgbgcnob Ə^)bc^o3o6cr>o gogSofoob" bgjfcogoaın rofogo6nb fogtşoj^fooco
ЬпЗдЬо 3gU6fo3oo6o (0060Э60. gb до, bo6o3togo(mg3o, tşoc!gb(8,bob bocjbobo
(oo bogdioxotç, оЬс^оЭ^убо gobggcjgbgiob 3o3ot6co ЬЗЬоЪсообо çocjo^oo.
Əgrotog - Sl^iogocojjgfo cnj&gc^o too gotogg gfocobgcj Эо^доббоо bo^otooMja
obgdiioo3jo6nb bobgc^ƏBooyobo too bocjbob 3o8xi(goob g^Sgmtogbo: cjogcno
gtorng&gc? bocoocobodvobo tço ,,bo(og>c?b" - Cjgggba»6, ^jg-b - ^gtocngbor)06 too oG^cjorgfo ЬоЪюф>(отд<!>оЬ - об^с^хо bocjbcno6, o^ooojgfoo ogyg3of6gbb. Rgg6b bocjbb gmggcjcogob ЗдЬБддооо docjo, bocjbobojyG убдЬЬgyggbobo gbo отд ob Бо^бЗотБо^Эбо, fofoSgcjoQ mogob (ббЭдбоЬо too gfong&^c?
(nofnbgbob ogoRSobg (%gc^bg) ЗдосооЬ. дддсгоЪд Scoogofoo go oboo, toroƏ o3
6of63m6ojjƏ6gbb, fomƏeogäoQ bocjbob bobgcjocn c^iofoojfobgb, bocjbo 3 bortb
•g^gRibЗдЬоЗд too ■ gSooogfogbo - 3o^)bgtoogoto o3obo, fo<o3 3f6ogocot6oQbng>6o
Эдубод^сг-ддслдосоп obb^OjBj-g^gbo 3,00660001, (ОопбфдЛдЬдЬ-де^Зо
ЬоЬдсоЗбоозпдЬЗо too Ə^rgcoƏo docjgbƏo дСосгю Əg(gtOfo3o Зообу tşo^jäggb.
Зоот ЗодСо 6oc63fogbgc?o oyg6tço3g6(8)Ocygf6o g;jcog3gbob So^jbgtçogoto, 3oaı
бддбо bocjbo, Agrtİoojy>63o g<5xog6gcTO ^toarıogtocrırobgbob bcggforoƏo otobgbgcoo ob(8)n<6o^)C?o (8)t6oton(gogbo, ЗдЗобоЪЗо, (^t^gtoob^oio too bbgo
figg6o 3 otoocjo gf6tog6^)co-bgc?ogf6o ojobg^)cxo2>o6o 2>o>cxo3tgg ggdi 3gobGogcjgb, ggfo Rofgt^o3ogto6g6 ЗЬдГбЬоод^бдеоо bocjbob Əg6^0c"O(8lg(8)b. 0З0Б
до Зоот jyrfotŞO'jjgoc^o ЭоГоуЬо gofçgg
Сооо^Уо^бо.
ob, ı^>0(j figgbb bocjbb ob^rofooob 3o6doc^>g ЬЬдооюуб y>6obbgoggbb,
ybcoogcn cngobgho, fooıScjob g,oƏro(g 3obo 3g6^>c?o^)0g)nboo)gob -gybroo goıбгддСбо, digcooyıgfoo too fooboıbfoogo Əfygfodoıgbo. Вддб оЭ дбтоооубо gofooı,
<^xo3gc?oy ƏoGobo too 3o3 ge?boo Əogp^ggcjo. ЗдЗо>Ьзддосгю oto otonb, fooı3
ЗоБоЬоооб Эод^здсхоЬоЬ g/6d6mbo, бтпЗдсдЗоу aıogobo y>3oıbO(8^)cjgbo ..Əfobogeggcooto ■ д(зЬпдсоо, brggtoocgobcrıgob ЬоЗЗго&е?™ bjjrobb" - ЬооосоЭо
•^ P , ЦдддбддЬоЬ 3o6doc*g gding&gcoo Sgbıg^scvuBjg^ Bo3n^j6gco g 3 crK,3(fKp <30^016^(0 oJqo. ЗдЗсодд БеддЪЗоу оЪд^бЬоо^бде^оЬ СбБЗдбоЗ сооgobo y>3nbO(8jgcogäo оЗодд сдотЛЗдсооЗо ЗЗгодо: „ЭгтЬодсодсооЩ, ЬоЭ<5ттЗдсдосо gtgbrogcrıo, btygtçoc?obcogob 1юЗЗотЬ(цхо bşpoib". g6too ygooıgocjobБобохл, fon3 brocgoı Bcjgbob ддообсоЗод^бо gtorlbobob ƏgtçgytŞ, 3foogocgo
оЪд^бЬсод^обдсоо odgcrgbgc^oo, ЬоЭдЗоп дцЬпдшЭо gdgbcob. Зо^^ооЗ
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ЗгоероДоу) оЪ^уБЬордаБЗо

'доо(БоДдЬгоЬоЬ Зобо^дЬо coo bbgo cjyj(&)g<V> дрдоЬЬдбгоот). ЗдЭтЬдддостю
о(Б ofbob, (БгоЭ (Бго(до yofboiobob bogooıbo БоЗ<оо<^(Бо АБгоЬгоЭЬ^дБосо уББутХоеро
bgcnoUgojcngiöQ
ftibcço, дсроосБдБобо,
3,Бго0д6(8)?деро 3ofigg6giepg6 ooı yofooiobob bmƏbgäob ybmgrtg&nb comBg
Ьод(Бсгхо fbgbjgäcprygfo configb bogSorotş осрдЗоДдБгосоо. bSrofogtş o3 cngocpЬоЪгпоЬоот ‘дбооо ^gnƏgnMgrocn, (БгоЭ сро|од<Бо Зд^ЭБо boepbob gocoofoRgBnbo(j>3o oSgtşob од^срдйергоБоЭ, оЭ bocpbobo, БгоЗсдоЬ ggoBolySgepo oBgcooQ
tpSgfocooo.
д(Бгод6д6 оо13го<БоЬ ■ д(Бслод(Бсп<о<!>оЬодо;](В)(о(Бо ymgocpobEoBgİrgcpo ,дБ<оо
oymb оЪд(Б2>ооз{о6Эо) (БгоЭероЬ дспбоудсБо ЭдЗоео^дБергоБоц gfocnroi
3<Бодоер<ддСосодо6 оо. оЪдБЬопз^оБЗо Эдоеоо<Б ОцроддоЬ äotooejn 3grofbg
3ncx)(8)rynbr> о(Б ym<goc"i, БгоЭдероц оЗ Эд(Б36{0 <!>оо(Бд 3<Бт?>ердЭоЬ obg
ojrtoıboepofo, ygfboQotpg&oooo (oo Зо(Бсгхр>О0соо, ЬбУБ^де^СО Э<одЗу(Б<оБ(о<оо.
030 ocngocpob6o6gicoo д(Бспо OTofioQbmgfogiob пЦ^уосБооЬ, уЗтуеооердБоЬ,
Д(БоеооуодБЬ cpo ЗгоЗодоерспоб 8obo(j>ogg2>ob отдоср>Ьо<
Ь(БпЬосп, го(Б ğööcnögo6 ymggepcngob yggc^obg д<дДго тЗДоЭоерд^ ofbfiggtşo. у>Бго6оЬ6го(Бд2rgcw дйпдб^сх) ЗгоероДгуоб дд(БЬо, gfboogS-gepo p)3(30(ogb<oägiob yggOifeg •дЭбоЭдЬдерго АБго&ердЭдБосооБ (ооБуд4гдерл, bgfooco'bge? broyoocg•д(Бо 3(Бп&сддЭд2)оаг) сооЗсоодСодБ-дсдо, ЬпЬДдЗо(Зсд(Бо ЗЪ?Бд6ддер<о&оЬ JggƏ
cng ° äm > 3<Бд8еооЬ cnnomb J5ggob gy>3(o go ofbo, ^goçoofo ocpoggob БдбоЬу(O<gobo qoo jy>3İgtşOfoÜ>ob jy>3robo<e£)c?0<bo g^bc^ooxj). д(Б<по ^Задсро^/Бодо
3o;y>epocno: o6jyıcp<og&ob, goggoboob оер&обдерспо д(Бт-д(Бспо dofoocnocon
(tyo3ob (дерддобсодеро 6о(БЭсоЗосо2дберд&оЬ cqocoƏö дЭ(БодердЬго<ЬоЭ, (БгоЭдерcnö о<БЬдЛго<ЬоЪд(д CŞtpgboQ 3foogocp ЗгосдоДгдгоЬЬо too bobgep36 o<g<o 3gспод(БЬ Gofo3n(çgg5ö о(Б ojgb, ;y>Socnepgbo, ЬБсо(Бдсо 3gotoo(o Cicxıggob Зод(Б
bogdxnro БдЬосооб усоо>Ьдддосл, ЗоспотдоЬ (обБдЬд<Уус?о 3gcpogocng&ob bofbg^g
Эоосхо. boäjfoxno доБгобд&оЬ оЭ^доБ „сооБсрдддоою" ЭБоЗдбдс^хоЬоЬ obb6ob boj^ofomgiob gg(Б 32|Бс)Бп&ог>.
цзд^ц^д&Ь ocpofb Б^ЗТЭСп(БЗод(одЛо, SogfboS дБсоо до Зобсоо coogdo6(o,
д<Бгод&-дсГо -gSyo^boiigiobocoSo obgtno coo(ço ЗЪ(Б^)Бддсхг1Ьо>, fooıgfo^Q
o>t>cv>Ъ<оу)д(Ба1д2>о йЗАтЬдб, 3<olymg3o Rngoc^ob ЗпЗосойБ öfn д^ЗотЗсооБл(Бдгой(О0). бтпуо(БQ rocr>b3m0<oo>ocr>oo>6o 5cjgİO£çj>5 (додос^оЪдЬ^^х1 ƏbmcgC^ıf'* 50>д<Бсг)ол6д6оЬ Эоус^осЗЬд ■ дбсоосп ^доЬБйдс^коб, (Бm3 Əo'gbgcoogocç
л<пЗЬо(БдЗс?<^>г>Ьо, д6оЬо>соо д<Бпд6^)су> J3al3^°C0^°^>;,>"C^jmob уВдбос?

80

Зо(Бтд6п&а-СР<ЧРП<Бо (о т^ хБ п ?<>Збп(БсообБ;)^)е>о ?р.'УУг><Бо

yggejo o£çö3o^6b bo^mobcjob, 3gJ36obo cşo 3fom3ob •gogengi* öjjgb“. Бздбо
grtob bbgo gfogbobo£o3o tÇoSoyocşg^rgc^gbo ymggexngob Ь6п(Бд(о оЗ 3(БоБцоЗдйоЬо^Зо Зо(8)ОЗоЬ(здЭоЬ g^3mbO(&^)CTgio oym. <Бгт2р<Б(д соощЭо Omcjo^дпЬЗо, 3go(şort ocmnggƏo gofoyıç о(уосоо, (БгоЭ XX ЬодддбоЬ Ъд6т(тоЬо
UJO 2/>ЗС?оБоЬ 2o3m0tço(m bo3-Qoe?g2>oa>o;y>5 уздс?>Ъд •gofogbo дсоб^д-д^Бо
jro5c3cjoj(9)gbob coogb ЗгтЬдддоо. b^gQoocjob^giob сй/Босо, ob bobgc^36o<gmgbo, (БтЗд[та)О0 Əboxgcnomb здтЗтс^(8/у^)(Бо 3togp3ofogm&ob g^gmS^ıto(mgiob 3(Бд(8)дБЪоо y>oR5tşom, b3gQoo£mg<ooco cy36ocç5g6 дспбгу^Бо сооЗо<БоЬЗо(БдЛоЬ boojgdggcjb, (Босоо 3g3 cçgp33 n *3 «goJ^ı^ıobojyob Ьо^огБтgiob ЭдЬоЬоЭоЬосо gbodiggbcgoco. д^д2^(БдЗдо, (БгоЭ оЗ ЬоЬдеоЭБосдгтсгю 3<о(БоЬ, (БтЗ(тд2>0(3 ^ 6bcg^a/og2rgc? оБ(8,д(БдЬЬ пбддд^БдБ, оЪд^БЬоод^Бо 2хоечо OCŞJ^C^>0 ^ °ЭГ1дГогодБ'дс^о 3<o(^iO(S)Ogob д-д(БЬо, foroSgcjoy ЬоЗгоуооБ-госпЬЭгоцооБ
Бс^дЗЭо Бд2ю<50(Бсодс?о о(Б оуго, го(Б obdgjjSjb Эгооцодсоо: о(БЬд2гус^о БохБЗдЗоЬо £00 ■ д<Бсоод<Бст>д«Згдзо(5дйдсХ02юБ одУо^С^дХЗо, gfogScgob bgcjƏd(og-

обдепгАоЬ coofog^ogocoo boojgdggcjbg y>6b<ofo(jogcogioQoo obo3oco>QOob
(focogfofoQ сЗ>д<Б2>ооз5о6дс2ог)о, оЬдзд д<Бгод6^)с> •j)3(jofogbfoXocoo) осддздспо,
bfodmcjo дсо6гу^)Бо gro6<QC^ojö''>bomgob Əbotşgİotoo boojgdgcgob Бо6оо(оЭtşgj. го(Бозд ob3gJ^)0 д<БопЗо5дсг>спо6 соододЭо(Бд2гдспо оуго cço Зо(Бос^дс1ГЗ‘
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<дЛоо6(8^Ьо qoo 836030,8^)6 632388053063(30)0 boyfoQm 8ncxi(8^Job botxı
3o4T?oo6ü(ç jy>joo£/6coo. Əboxgcjooo 68600^x50038(60100806 0(6 803600(536002)
.$>38)800341606 6080060x33 (oo гоЗстюб (5030380(6383(30 006013^(853(60 06015008Əoqoo. ^339060, 8x0832500 (oƏb 060(680038(50, ƏofTjŞ^ocç оуго (00(66360(3; >,
oƏ bocobob 80380,(6008325600 60553000(60 8016380 02/63600(60160^16 3381 0503(330, Э00З03025Э0 860005(30)006 bbjxoobbgo 3301633880 01385^3250 (5(600811b
o -g rto o c ^ b ooooääq a>jooıoi,3 c o з(т,зс5*? ^Ьоа^8эсхо coo 0 8 6 3 8 ^ .
cxı a ^ y b o ^ jio , oƏ 606325860050036600 •30^338(5636 дэссЬ, 8*о8(зэ8о>(;
86381800)54166 330060080553(6 8о8 ^ 6 ого8>о(5 2^6060(^03(5636.
(503063383(5x1 bobocjbfo oj(6ro6(8/)6o (50 836031,8^16 880(60)332500806 З38x00x580, 83(36038138060 (50 33255853(606 2,0630000803606 60338x0800 638x0
0Ä3CX1 830(5008380 0J60 (5083383250. 60^330, 8x0832500 06^008x132;
0О1Ц гЭ ^ <53<:io6 sljo (50 38W036325 63(303813806 О0оо0Ь(Зэ86, 8^813633(30 8060 (50 33810(5(53806 80(580 (508160. 860(8^5813(3 (30x53810(8538106 o8i 03800360636 683000(33810 80(8,38100(33810 (5068081360, 810083(3600 ogn
60^08x036(50 (50 8x083(300 Зоб 60608x0 3300600Ə05506 2^)8x508030(3 3(8)0Л,'
8003(300(563(3 усообдсооб
83(506 06080810 0^60 801,8/03363(30 (30(8)3810^(38x3(3-860^3813(30 008^16003806 ^08008038(3008016 6\joooboi0. 0625x5 Ə3JƏ60X30 60608İƏ00363806 у8оо0зЭосп 08103016 (50016(8)38.363^3250...
08) 803^00 оЬгтз^дгхоЬ 3o6doc$3 800600(608100) 0103016
8163606 806353(30 63(300363806 Э3Э03С00 330(5381360(5 50(50^03383^
80^38x10(33810 8(5^08081300806 503834006363806 60^)836.
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________________Вятбо (58x 00)6513x 1 6. i b x 536o 950Of|88»ii') 6o 6 o 8rf|o(8c(^i>/48xi

азос^о о'эщ0 зп

"а00' ^|гп9

3 8 1 0 0 3 6 3 (3 0

(3 0 (8,3810 (8 (3 8 x160 ц>о

J3(3(8,38io6o3o6 30(581360(5 (5030(3383(380 38100363(30 Əood8iooo8o6
^<1(53813880, 010301060x1 880810133(3(0806 6(33880, 881030(30 51800^6633(30
06^,3(30536(8)0 6080008008136 6оЪоо0^>(500368x13 06003813606, 8330005636
J33J3301001 Зоою 8006060(330060 (50 503(3360 38x0363(30 6063(386005006
0(5883636(3006030. о6(8фзо5зб0О1оЗо jo Зоот ЭоЗо8хп, Эосоо бобосп jo 8131<>38(305506 6зсо8с)(5зо6зсхо8о6 80808x0, 36(5008(30080160 (50 633606 боб(о8хоЭо 5166(50. 013 90033(3033 0З06 oƏ 9003311(0 036663(3 (50 08638x53(3
30(5зсзго8д86о0 803180(8^)801, 8хоЗ(зз8о0 6060(3600 058x06(8^160 (оо Э36031(8^16 63(306305(33806 868x1(506 8x151 83800^83(5380010 00815160^0013806,
8o5X3°aw(5,93060381360010 03x5380x160 (50 З638ХХ30Ю 30380(6011 (508(306336
0300 808081013(30, Ə0Ə06 оЭ (50806581333(30 0(5306 5 о6Ьоо8)0оз(з з 6оЗо
51855333(3 ЭоЪо6с5о6оЬзсз<о6о6 031(3600x3013 050306061301: 513033601060 об(ЗзсооаэБ^эбоб 03,8^18x1(83^06 (50636^3606 ^6001, 0103006000 03^008x1(83^06001306, 8хо8з(з1ю0 8600(30015 008x13(30 (3>Aı8iojoı (50 08108130(338x1
60^83360 ^533803050, 30(35838160(8^13008016 51^38006 83^)860.

5>8ооз0(оз£з <
о8о6о (50 360000008016 630350080x11, J339060Ə0 363(306303(33808, JooobƏo (50 0103083383(3x0808 06301 ‘6(530816 800(5600, 8100Ə
lııbgoƏBo5500388x130 (50800330x536(3x0606, 0103016353(33606 (5030О053060 (50
360(8^813(3x1 0*6381600541606 (508(3x16 8130(353810 6033833(30 3qoJ 36 o.
38x03630380 38x000608, 8xo3(3ooıo0 06(8^08x13(30(5 30803006(50101, 38x0363(30 (50808x1680813606 Ьобооою 800x500. 60^33001 633506303(313608 60,853000^3 3006(8/^x0(3x1 6813(3x10(5 (50308151, bocjbo 30 0З06 338İ 3(6015153600(50.
bocjbbo (50 63(306305(33606 800(606 5оБузз(8/хзх1 30380(60 (5035380(5 ojj0o;
bocjbb 06 6360*50003(3006001 2/1(508363606 ğ x > 36(50 03(66010, 06(50 36(50
2/16010306305(3363(30300 08 8x33606.12/16, (6008(336600 oıyı ^>(5033636060336 808*^3(5001.
C003060 608x59^^6^1(63013(30 8Ьо(6 (оо>3^з81з6 о1бо (50 80,8/600636016З01010Ю138ooı, 6381101 З36306003Э0 ЗЭзз6о1з(6о)(5 060(6^36(30 оЗ joo6<g(3XiJ(8^ı6o^ı6,
^60093(3100 ЬохзЬбо 050 63(306353(33606 Зоо(6о6 0(6636006(50. Зобо оЗбооЬо
880010933(33(30 ооЗоб ЗоЪ^Ьо 2/16(50. 60(360, оЭ 838016333080, 8363060036
ь б (5038018x16808x50 оЗох^ооЗ, (6ооЗ 6. 8363060030 062/18x182/1606330 80(30
0900 (50 bocjbo Зобо оЗбооЬобо 013 01130(5 Эоб 8о8о(6о1 80^03060380x00 (50
°Ьо(6(5о^з8>о6 ^6d6oo6ooı 0900
oı3 o(8/oƏ, (6008 60(366 6060(3600 03(6006(8/160 (50 836031,8^16 8080(601 6(50060 8^006(50 (5030(623(30.
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3yocu*(6 т а у çoo> п<6о1яБ?1сю joıçpo^t* о&гКббоотаоБЗо
bocgbob bobgcgooı eg*3*(6*go6 (gojejg&ı *(6 ^jmStoo>, 01*3060 boyoiybegoo,,.
(ş* bgcşooı (6063*3(50, ^(ббоодгобоб ЗоЗобсодс^п bge"3d(53*6geog6;
(бооЗдс-тбоу *3 bocjbob bobgcgooi eg*3*(6*jo6 3<3Crg2>*6 fntgoQo^c^Tj^iç
сдсособсобдб, 0806*01306 (6o>3 стюбоЗсодБтбдбо *(6 (5*330(6^101, gjlC^loıgitj.
^ЗЗСОСЭ^
со^ЭбоЗлзздаЬ 0(3*3(5636.
2 . 3*6 ЗдЗозз^, (6*(з 3go(5*(6 *(^>0330 3bg(66*054160co*6 OM6 *3cog6 oı4(6rr,
00*606*3(63606 ;y>3oı 3oı6goıgƏo 0(j6* ^*(5*33160(54), ЭспдстЗ* Sboxgcgo.v
Зп^здс^ощ (50060b* (5* 3*0(3601603(6*, (бгоЭ *%g(66*njj*6g(5>o b*cnbn
de(>og(6o*, 0(6* 3*(6(8)Oi (6013^1(6(3 boegbo, *(6*3goo 3*6 об^^Э^боищ
de?og(6o (541003(60(3 83136. boıcgoı 6cgıg43o 3o(63303105 oyoı, (601Э boejbb
01*3060 01*306*0080 (66З36* (g6(6(g6(5g4oıoo*.
(601(3* *. 3^41(^30 Э01Ц3013Э0 00*306 6*(8>о>6з6а1*6 j^oJqo (ƏgBcogjB::
6*3Əoı6(5>oı6* (5* 60(51606 Əroe^O^ög d*(5 >g63*, do(60011(5*(5, gb ğx > *0(6Bogb), 3go(o*(6 *(5*1330 boƏ3foic^n3o (0*4(65)6(0*. ^0 (осдддЬЗо, (601(3* 3oı6jrogƏo 830(50(6 *0503306 боЗЗоЛсс^Эо (ооЬсВ^дБдЬпЬ усообудд^сддЬлЬ bgpo
33(6*6*0(6*00 Sg'gƏifmgb, 3*Əo6 01*300601 4 *(j013(51 3386(65)(5>д4(5>дЬЬ
3 g^)oıg*cjgb, (6* 360cnı (o* (6* boB^jocjgbgbooWQ *(6 5)6(5* goxgocviym,
3obo 6*3Əfo4(5>oı3o <5*4(65)634* *(6 (OOgƏgıcn. <gbojncnoı^rgı<io 3 o3 ob *фSmbggrtnb 3gJ36ob ЭоЪ6оо1, Эдсгюс^оЬтзпЬ 3m3b(6gg43 * „оЪд^бдЗ^п1
Con(ç>gjt8)fr>(?io, (jEmincjo уЗтЭодЭдс^о со* о6(9до?оаз6(8)П*доо*(6 b*64*4*g30 ЗоуеддЬ. Əg-gdejgİgcjo ngro ЭоЪоБЪд bgcgob *ç;g&o6gi* (o* (5*3o6g4ı
8go<o*(6 *C^oggob*, (ocoSgc^oQ (6030cr>n 3oı3 b(6o6 6033(50(5)6*(3 30 3o(6ı<o

^ooagcoooco oçxıJgoSoo*.
1990 6(5*16 20 03(5*166 830(50(6 *(5*1330 b*Joı3 n 6*80130(5*, (601(3* ƏgcnıCjoäfogob 4(64oı<5 dGggc?Ə* ЗсоЭЬбдд&Э* 3*b *jj ybng(<igİob ЬоЭдос™}^ ^
3ob(3gb, ngp odgc^DC?" ^bco*, 6*(3boıg<6g4c»XÇ 6*b^gg*63o JjlCŞobgc^y^
*3 ВоЭсоЬдсцоЭ, *3 (0*6(65)636*3, *cç*3 o*6cr>* (3601603(636*30 Sg^Soıfoojoıb
ЗоюЬоооб*. (601(3* (5*6(65)636* д(6аю 30(306* - oig&ib3o, боЗЗотбсдо^ (0*6бтдбдйоЬ 3*63<
8)*6 g66 6Qoegoog&* ^ 6*3(60101
njjyggi3 *3 oG Orocjo^nj^o Ə6 n3g6gcgro4>*b*Q odg6b. ^>6b*jgoidigJ)oo) •дбсо* g tff 10'
д*С^оЬБоБохп, foco3 *3 OrtriQgbob сооЬ^тдбдЬоЬ g(8^>3*3cog 6*bgegob Qj&jO
kSoq
oyro. o3 gcŞ)*3bg bfogcjo ЗпЬЗгоб* o3 <J3obgrgcjfoJ)g2)ob*, foспдуцжп^ БйЬдс? b*b (Joıggbco*, ^gdcjoägcnn ogm.
6gi*b •g&rtoc^o 3ggdCjo*, y^bbo^jfomb gb <g*bggcjg4.*6n. оЗо^Зоу 6*bgc?ob co*4^ 5g4 -
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ВдзБо .T^xort&rogyı b*b(ıer<1&n*f').'^,of>4fıb ^rjnfaı-iıtyı^Kı
bn6*3(ogocjgƏo 6 *bgcg*3 cçgcın зпбоЬ Əroj^gg**. *3 j^oibnoi 3gocş*rt
^СподзоЬ *fo* crrg fooıg/oCoQ Зсо(цю^/у^)Гоо 3o>c?3*6ob, *fo*3gcş сггдбс**^,
(V)gp4i(3 fooyıoxı ЗобЬсхобдЛоЬ ЬоЗЗсо&е^отЗо (oo4/o^)6g4* boc^bnb 01030bOT*3ob*co3n f663g6ob Зп^оззоЬ (о*Ь*БзоЬ*(о ojy*.
ггдбдг/оозоо, Bobgegob* qo* coob^Ggİob 3 nfoob odibgigc? ıçfotoob Э01Б*j3goı3o boc^bob Ь*Ъпа*сопз2/оозЬ* (О * 3^0136^1 Qbmg^ogboSo БобЬдсо*
(огоЗ goıcgocjogn, CO*44Vj)6gi* org6(ç*(j оЬдаю ob^rofoogcoo e?3*6coob 3 joıGg
3ofooi36giob*, (ongpfooQ 3goco*fo oc^oggo*, g^ooig&gc^o jyobnb 3ovjQgyi(o
33(0 ojygoico*. “boıgg^gCo *3ioi4g6 , (001Э 3go(o*(o ocgoggob obgfoboogjoBb* (ş*
(00(0 3о1сдо<8)0з*3о сооЬсодбдЬо, гоСо^уобоЪд^гдс^ ojc^oooı* Здсддую. cçoob,
Здосо*(о осдодзоЬ bgcoobcg* ЬдсдоЬз<дсддЬ*Зо ЗгоЬдсдоЬ го(6ф>6оЪд4>* ЗдЬоdcngigcgo 0301. 3*g/o*3 , ЗоЬл ЬоЗЗгоЬспгоЭо Б*3(оЬдсо*Ьою6 (ooyjgƏofogiooı,
bocgbob дрбоЬо (О * спзоспЛБЗдБоЬ 3(0^(333*, Зд^БЗдбдо), 3g^)dc^)ügcgo*.
3m^(333*b (ogocgroä* - ^(^y^fo-gf^xog&^c^o ЬоБ*Э(озоедоЬ ^(ocç^gg*cgo (ogocgoıb* ^>6*3ofon4g4>b. *3 333(^x3(00(0*6 booigcgo bcşgbo, (001Э bocgbb
Эдо(о*(о осдодзоЬ co*afog6g4>* ^g33*(00(3)0(0 ■ gboCoroco*. bo6*8(030сддЗо jo,
gb boboCo^gcgo д(оо13&зсдо JT160^ Əoyjyggob ЬоЗЭзосооою cç* (оЗфоЗоЪЗосл
уЗпбздгзс^о bob*(6^gcjo ogro.
(ooi(3* СО*4>(6^)6дЬ* *(6* *(o*Зо*Бою 6gbo-6^(630(^001 у 606081(03(034*,
*(6*3g(ş oyı (ogocxoiob (0(0*330(10 j*6ro6cn* с^годддосооб 2,*3fo3(ço6*(6g<o4b, 3obo 01300x5*3(8^30(33406 8(001(33606 (о(огод4 оот 3gfig(6g4 * Əgodcgg4*,
Зо^юЭ 3obo l/ogcvı *(033301* 3gj)dcog4gcgo*. *3*6 , 8g0(O*(o ocjoggob 4*^cob*
<5^>Б*Ь^зз*СЗо (o*4 (6^)6g4>ob 3g3(032,, 3ob 3o3*(6o> (yibboofo^ogengi^ Ъдбоосооою Эдсодд(1(з crıgıcgbocoegog (360(0310036.
(оюЭ 6*30(0*, 8до(о*(о осдоддо *“63(64*020*606 -gƏococggbo
"d^5 ^ЗЭС?0- ЭобЗ* 09зЗ(3(8^*со 0(6633*8 со(бо (о*Э*Ь*6ооо)з4зсдо ЗгоЭз6(8)0 g^oSrgjggcn*:
1. ЬосдЬЗ* *3 *(663316000 (ş*0(O*b(8(j)(6*, (бгоЭ Эос^гдсдо* (0*6(6^)634*,
(6fo3gcob* 0 Əoogcgoxç*.
2- deoa60^ -Ь0С«Ьэозсдз43*“, (6ro3cgg4o(3 ^^«(^(гдабо со* 3(60036(3С?о Jofobob *3(8)ГО(6з4*(о*(з a303C?o6g4rocç636, 0З00), (бгоЭ (6зЬ>з4 согуо6*01306 Б*6о(Зп(зЬедго Э60З363СХ0406 6*jooıbg4o азд(6(дЪз g^coocogb (О*
Əoıgcgo 01*30*6010 docgobbŞgg* *3 (0*6(6(3634,06 6o6**(o3cş3g 60(680(60036,
°3*d(8^(3(6*(ş, 30(033 g(6oıbgcg 3*36336 Ь*Ъо (0*4(6363606 6*30133(5101*01
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j^ıgx^ı ^gpoggo tpo gfongByıepo Зпедо^р .Agfoibw^bSo
36o3g6gcxo<!>öb. Əoco ЗдосооСл f>e?og3ob 6n6iC>c;Ə(çga 3oä>foorj)c?o (joejоЬБоЭдйоЬ даЗЗлБол (оаоБддЬ, Здд^еоБдб, fonyofoJJo 3obo>gob fiofgjo БздЬncr>. Järrg^iç 3gg(gö<ş6g6 ofn CJ^gƏgom 3obo ;у>ЗпЬзеой •jƏ^cjCjgb boJ^cvV
rtn g p fo y ‘JJ30 ooyjgi, oƏabocogob, fon3 bnfo(gn ЗддЬЬьсл ЗлЬсплб (çojogSofogJ-gcgo слодпсбсло ЭЪоддА'дс^п ^ggƏnbiotgnb, Əcngcgo БлЬ^ддоЬпЬ
Бо6б*с?Эсодз coöƏbjjgcv) bo6jj(y)gio cooöBgbgb (oo y6übmrt(gngejgb.
g3g(nyggfoo gb до, Ə^jrtnbdogbob бд^бдос^ош cooA,6Əögg2rgc?o <>£Şö9o*6g<bob 3ogfo 3“bobcr>gob Jggiob сооЭдблЬ 3y>gooo. bncgo^oj'gfoo bo&gyg
bö3jpc?gäob Ыч ödcjggcoöcr), fon3 СЛО30 {оадбдйдЗоБбсл aib^gfoto-gego n3obocngob.
оЬобо Ьдсмдсобдб, Зэд/бйЭ ojajjgfogäo ofo •дбсопсдлсо, СлпЭ блЬ^ддбделд?,,.
Sogfn ЗдоеооСл ocjoggob БоЬ^ддБоЬ Эдсл.удй.1(0 öfoBggoa> БйЬ^ддлбп
3bgfol!>6og$>6ob coigobgoyngiob boS&nennço, cnogoco J o c ^j0 i&g<,&sogjil>nb
(ogc^^coyjnb bo3J>ncjnco 0^(301. о6фд(позд6(8,д2>п (oo -gbfoaejoı foojyımn
йсолЗолбдЗо БоЬ^дзоБЭо, 3go<çifo Л(поддспоб 3gbggtofoo>bg ЗосоопеоБдБ. gb
осмЭообото Ə^lxvgfoo сообд&о, fonSgçriQ Эдото>с™о<Ьпзделслс> foobbgiboy ofn
•дЭоБоодйпсобдб coo gnggcgggoıfon

- 3fon3oyБсооЬ gofogSg 3n-

gSotfcngäncoo, дрбоЬ Ən^Qggob е ? п » \Г З ^ Здсодзп ogn.
1990 6<mob 17 6ng32>gfoo. 6öh^gg6ob дЗхлелдЬо bsJı^nb bgbaftg сддЗд(8^ 8, ЗдосдУл ^cgnfobö-ncjcoo c>C^oggob 6o6o£M(çg&oa> БлЬ^ддбоЬ •дЗос^п.о
böä^n счоадБЬ: „ЗЪдб&ьод^БоЬ cçgƏrgjfo^rrgcnn fogb3gi{n<\job bo>3<ggfoo;>Li>
Cofon3o>, -ьЗо>зд (gfonb, öQyvbfogä^gc^ oJ6ob, f^injyofoy БлЬ^ддбоЬ лд<8уп6поп•gfoo fogb3gäcgfyob [şfon3i“ . 3go(ojfo ^C^oggo БобосоосодЗосл ЗдЗпсооЬ, fonb
(ООСоадБоспдйоЬ 3gnfog 3g6^8,n *% gy 6s£ş g^gnfoƏjçgb: „БлЬ^ддбоЬ лдфглбп-

Byi6o Л<1тпяБ7|еРО bübfiep36noyof|3fonn&f)b ^forjo^T^ınfoo
ij^fejogfoginb соо(здпЬ ƏmfoocTafoo ^(бьбфо b(çgbo>, b n c jn 3ob 3g3cşgg,, foo(g
üg<8^o6n3o,gfoo fogb3gbc;ırgob Sgcnygfoob cr»ib>3tçg2>n?)ob nbifogİb, ЭпспдлБдгтЙсЬ оБддЗЬ, fongpfoü Эфдоуд nogc^ügoom й л ^д о сл •ejbfogbggcggngoCjo Scn^göfTbofotç^C^n. ЗдЗолЬдддооло ofoio, fon3 CÇCjg3(Sg 3('Х^С^>Й0 bn3bgi3i f>3 3nGob gfotno Эйд^здспоо до ggf6 (çoo3afogb.

3yo0Q0>fn 6(noggƏo БлЬ^ддоБЗо Sfoigıtno лЬдсло boboQnQbcjn Əbo3g6gt^nЬоЬ Ьо^Зд g^bibnfOQogcgC). Ьо^обпо, g^f^cçcggÄ^ nfoo gjjtnboaı д^д^ЗоЬgnegnoı. ЗоГлддедо - cJbgfoioog^bob Əo3oB(şg(^>o Зпсдос^йО bg|n3dcggibg^gbo bo3o>>C?g4^b oıfo odejgn{ş6g6, fon3 (q^ kdoi b3bo)^>axogäfoo('i6ib yggfo

3go<şof6 ocgoggob o>3 (OOIWI CÇJ ЗлЭделоЗзое^ло UyjGggiob ЭдЬйЬдй. foogomo щдЗдйлйп oggcngifoo ocbb, foo(g Uibg(n36o<gnb #>boggaıgügcno ogn.
ЬоЬ^дз^Бо (здБ<8/оО£о ogn ^ g ^ m o , obgaıo 3<nibg^tçnC?o2>f> oj)Ə6gäncoj,
cnooDjjnb 3bgfoioogjc>6ob bo>bgcg36ocgn 0>£o33g6g2>con2>f>b 3(8>^b 6yjncocı6
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