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Elçibəy HAQQı hamımızdan çox sevən, HAQQı hamımızdan incə dərk edən və bütün varlığını 

yalnız HAQQa həsr edən əlyetməz bir ərəndi! 

ÇağdaĢ dünyamızda HAQQın mahiyyətinin Elçibəy qiyməti var - onun öz haqqını baĢqaları 

daim tapdalasa da!  

Elçibəy - dövlət, millət, insan, vətəndaĢ, türk uğrunda usanmadan çarpıĢan ən mübariz bir 

insan!  

Elçibəy - Milli Azadlıq Hərəkatımızın lideri, Millətin ucalıq məktəbinin ulu memarı! 

Elçibəy məktəbdi - yetirmələrinin bir neçəsi sədaqətli çıxmasa da!  

Elçibəy Bütöv Azərbaycan ideyasını gündəmə gətirməklə millətə qüdrət qaynağı yaratdı - bu 

ideyanı oğurlamaq istəsələr də! 

Elçibəy Bütöv Vətən mürĢidiydi! 

Elçibəy siyasətin və siyasətçilərin yerini həssaslıqla biləndi - nəinki onun, hətta özlərinin yerini 

bilməyənlər meydanda olsalar da! 

Elçibəy ĠNSAN örnəyi idi:  

düĢüncəsində - Haqq! 

varlığında - Vətən! 

sevgisində - Millət! 

siyasətində - Əxlaq! 

əməlində - Ədalət!  

Bütöv Vətənə, Millətə əsgər olmaqdan sonsuz Ģərəf duyan, ömrü örnək olan Əbülfəz Elçibəy - 

sağlığında əfsanəyə çevrilmiĢ müqəddəs bir insan haqqında nə qədər danıĢsam azlıq edəcək. 

Onu dəyərləndirməyə çalıĢmağım da əbəsdir - əsl dəyərini Tanrı və millət verib! 

…Sağlığında haqqı qəddarcasına pozulmuĢ Bəyin halı bundan pozulmadı! Haqqın müqəddəs 

dərgahına qovuĢdu, indiyədək haqqını danmıĢlara özünün əzəməti, qüdrəti qarĢısında baĢ 

əydirdi! 

«Qaçdı» deyərək lağ edənlər, «Bəy» deyərək bəyənməyənlər qaça-qaça ayağına gəldilər - öz 

sağlıqlarında bir də belə fürsəti tapa bilməyəcəklərinə görə! 
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Sağlığında bütün əleyhdarlarını lərzəyə salan, onların yuxusunu ərĢə çəkdirən BƏY'dən 

dünyasını dəyiĢəndən sonra da qorxurdular! Türkiyədə milyonlarla insanın onunla 

vidalaĢmağa gələcəyini, onu yola salacağını duyan milyonları saymaq ustaları 

buna dözmədilər!.. 

Elçibəyi beyinlərdən, ürəklərdən silməyə, Ģəklini kitablardan çıxarmağa çalıĢan dargözlərin 

illər boyunca apardıqları mücadilə boĢuna getdi - milyondan çox millət övladı, Elçibəysevər 

qızmar günəĢin, gurĢad yağmurun altında Bəyin ruhuyla addımladı, ona bitməz-tükənməz 

hərarətli sevgisini göstərdi! 

BƏY kommunistlərin gözdən saldığı bir torpağı da müqəddəsləĢdirdi! Ailə quranların ilk 

ziyarəti və millətə sevginin enerci mənbəyi oldu müqəddəs məzarı!  

***  

Prezident Elçibəy Azərbaycanın bütün tarixi boyunca demokratik yolla seçilmiĢ ilk (və hələlik 

son) dövlət baĢçısı idi. Məhz onu seçməkdən ötrü seçki məntəqələrinə getmiĢ milyonlarla 

vətəndaĢ sevərək getmiĢdi. Bu sevgi Elçibəyin milləti sevməsindən qaynaqlanırdı.  

Sıravi Azərbaycan vətəndaĢı ürəkdən inanırdı ki, onun seçdiyi prezident Elçibəyin Ģəxsi həyatı 

onunkundan heç nəylə fərqlənməyəcək. O arxayındı ki, Elçibəy millətin sərvətlərini öz qohum-

qardaĢının malına çevirməyəcək, milyonlarla rüĢvət yığmayacaq, ona yalan söyləməyəcək, 

onun ailəsini çörəyə möhtac qoymayacaq, onunla heç vaxt barmaq hədəsiylə danıĢmayacaq, 

onu haqsız zindana saldırmayacaq, Azərbaycan torpaqlarını qaytaracaq, millətimizin, 

dövlətimizin mənafeyini hər zaman uca tutacaq. Millətin inamını addımbaĢı görən, 

səmimiyyətini duyan prezident Əbülfəz Elçibəy özünü millətin əsgəri saydı.  

Prezident Elçibəy öz vəzifələrini yerinə yetirməyə çalıĢdı və yerinə yetirdi.  

Prezident Elçibəyi möhkəm, bir əldə cəmlənmiĢ, Ģəxsi sərvətini və Ģöhrətini təmin edən 

hakimiyyət yaratmaq yox, demokratik idarəetmə sistemi qurmaq düĢündürdü. 

Ömrünü soydaĢlarının azadlığı uğrunda mübarizəyə həsr etmiĢ Elçibəy prezident olarkən 

onların hüquqlarını məhdudlaĢdırmağı fikrinə də gətirmədi. Buna görə də o, hər kəsin 

sərbəstliyini istədi ki, azad insanların idarə etdiyi dövlət güclənsin, onun vətəndaĢları da azad, 

müstəqil olsun. 

Prezident Elçibəy Ali BaĢ Komandan kimi tabeliyindəki güc nazirliklərinin funksiyalarını yerinə 

yetirməli deyildi. Ancaq o, güclü ordumuzun, peĢəkar təhlükəsizlik və polis orqanlarımızın 

formalaĢması yolunda, dövlətimizin, torpaqlarımızın, və soydaĢlarımızın təhlükəsizliyinin 

etibarlı təmin edilməsi üçün əlindən gələni etdi. Nə yazıqlar ki, düĢmənlərimizlə əlbir olmuĢ 

güc qurumlarının bəzi kadrları dövlətçiliyə dönük çıxaraq hakimiyyətin qiyamla devrilməsində 

iĢtirak etdilər.  



Prezident Elçibəy öz soydaĢlarına qarĢı nə qədər humanist idisə Azərbaycan düĢmənləriylə bir 

o qədər sərt, ötkəm və barıĢmazdı. O, Ģəxsən özünə qəsd etməyə çalıĢmıĢ sıravi yurddaĢlarını 

bağıĢlayırdı, ancaq millətinin övladlarına güllə atmıĢlara qarĢı amansız idi. 

Millətinin iki əsrlik arzularını həyata keçirən prezident Elçibəy Rusiya kimi bir imperiyanın 70 

minlik ordusunu Azərbaycan torpağından çıxarmağa nail oldu. Bu yolda prezident kürsüsünü 

itirəcəyini bilsə də bundan qayğılanmadı.  

Prezident Elçibəy gecə-gündüz millətimizin varlanması, dövlətimizin güclənməsi, Azərbaycanın 

dünya dövlətləri içərisində özünəlayiq yer tutması uğrunda çalıĢdı.  

Prezident Elçibəy dinimizin və dilimizin də Ģərəfini ucalıqlara qaldırdı - o, islam bayramlarına 

həyat verdi və indiyədək Azərbaycanın danıĢan dilini «kəsən» Rusiyanın prezidentiylə 

TÜRKCƏ danıĢdı, Helsinki zirvə toplantısında bütün dünya prezidentlərinin qarĢısında TÜRKCƏ 

nitq söylədi, TürkcəЁnin BMT-nin iĢlək dillərindən birinə çevrilməsi uğrunda mücadilə apardı! 

* * * 

Prezident Əbülfəz Elçibəy fəaliyyətə baĢlayanda mən Milli Məclisin «Qaçqınlar və xaricdə 

yaĢayan soydaĢlarla əlaqə» komissiyasının üzvü idim. AXC-də vəzifə tutmurdum. Elçibəyi bir 

siyasi xadim kimi çox yaxından tanıyır, onun dövlət quruculuğundakı hər bir addımını, 

apardığı islahatları diqqətlə izləyirdim. Bir vətəndaĢ, sıravi hərəkatçı və millət vəkili olaraq 

prezidentin uğurlarından fərəhlənirdim. Mənəvi yaxınlığımız Bəy Kələkidə olarkən silahdaĢ 

doğmalığına çevrildi. Elçibəyin yaratdığı və ömrünün son gününədək baĢçılıq etdiyi bir 

təĢkilatda 1993-cü ildə Bəyin sərəncamıyla AXC sədrinin təĢkilat məsələləri üzrə müavini təyin 

olundum.  

Elçibəy həm öyrənilməli tarix məktəbi, həm də tarixi öyrədən ensiklopedik bilikli müəllimdir. 

Xalqımızın o Məktəbi, o Müəllimi incəliklə öyrənməyə böyük ehtiyacı var. Bu yolda hər bir 

təĢəbbüs millətimizin tərəqqisinə aparacaq. Bu baxımdan Ədalət Tahirzadənin kitabını da 

Elçibəy məktəbinin öyrənilməsinə edilmiĢ dəyərli və cəsarətli bir cəhd saymaq olar.  

Ġndiyədək Əbülfəz Elçibəy haqqında onun silahdaĢlarının: professor Kamil Vəli Nərimanoğlu, 

Fazil Qəzənfəroğlu, Akın Səmədoğlu, Oqtay Məmmədov və baĢqalarının kitabları iĢıq üzü 

görüb. Azərbaycan oxucusu ElçibəyĢünas kimi məhz Ədalət Tahirzadəni tanıyır. Onun əsərləri 

həm tutumuna, həm də əhatə etdiyi dövrə görə daha geniĢdir.  

1992-ci ildə Elçibəyin «Bu, mənim taleyimdir» və «Deyirdim ki, bu quruluĢ dağılacaq» 

kitablarını tərtib edərək oxuculara çatdıran Ədalət bəy sonrakı illərdə onun «Bütöv 

Azərbaycan yolunda» əsərinin də nəĢrə hazırlanmasında iĢtirak etmiĢ, 1999-cu ildə «Elçibəylə 

13 saat üz-üzə» adlı möhtəĢəm müsahibəni, Bəy dünyasını dəyiĢəndən sonra isə onun 

haqqında «Savalanda görüĢənədək, Bəy!» adlı xatirələr toplusunun ilk kitabını nəĢr 

etdirmiĢdir. Elçibəy haqqında çoxlu məqalələrin və onunla neçə-neçə müsahibənin müəllifi 

olan Ədalət bəyin Milli liderimiz haqqında ən böyük əsəri 354 səhifəlik "Elçi Bəy" (1999) 

monoqrafiyasıdır. Bu kitabda Elçibəyin uĢaqlıq illərindən 1993-cü ildə Kələkiyə getdiyi 

günədək olan 55 illik ömrü iĢıqlandırılıb. 
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Ə.Tahirzadənin «Prezident Elçibəy» adlı bu yeni kitabı «Elçi Bəy» əsərinin «Prezident» fəsli 

əsasında, lakin ciddi əlavələrin və yenidən iĢlənmənin nəticəsində yaranıb və yalnız bir illik 

dövrü (iyun 1992 - iyun 1993) əhatə edir.  

Bu əsərin əlyazmasını oxuyaraq onunla «Elçi Bəy» kitabı arasında müqayisələr aparmıĢ, xeyli 

irad və təklifimi müəllifə bildirmiĢəm. Bu səbəbdən onların üzərində dayanmır, yalnız bəzi 

düĢüncələrimi oxucularla bölüĢürəm. 

Elçibəylə 1973-cü ildən ünsiyyətdə bulunan, 1987-ci ildən onunla bir elm ocağında 

(Əlyazmalar Ġnstitutunda) çalıĢan, 1989-cu ildən onun tövsiyəsiylə «Azadlıq» qəzetində 

redaktor müavini iĢləməyə baĢlayan, 1992-ci ildə AXC sədrinin mətbuat xidmətinin rəhbəri və 

1998-ci ildən Elçibəyin Ģəxsi mətbuat katibi iĢləyən Ədalət Tahirzadə 1988-ci ildən 

Azərbaycan Xalq Hərəkatının əliqələmli üzvüdür və Əbülfəz bəyi yaxından tanıyır, onun 

həyatını incəliklə bilir.  

Azərbaycan Xalq Hərəkatının tarixini əks etdirən 2 cildlik «Meydan: 4 il 4 ay» əsərini yazan 

Ə.Tahirzadənin 1988-ci ildən baĢlanan azadlıq mücadiləmizin tarixinin və hərəkat liderlərinin, 

daha çox Əbülfəz bəyin mübarizə yolunun öyrənilməsində və təbliğində gördüyü iĢlərin 

çağdaĢ tarixĢünaslığımızda mühüm yeri var. «Prezident Elçibəy» kitabına da müəllifin məhz 

tariximizin son dövrünü araĢdırmağa cəhdi kimi yanaĢmaq doğru olardı.  

«Prezident Elçibəy» kitabı ümummilli liderimizin prezidentlik fəaliyyətinin incəliklərinə nüfuz 

edən, onun dövlət quruculuğunda gerçəkləĢdirməyə çalıĢdığı ana xəttin, apardığı islahatların 

mahiyyətinə, eyni zamanda onun hakimiyyətdən uzaqlaĢdırılmasının səbəblərinə müxtəlif 

rakurslardan iĢıq salan bir araĢdırmadır. Oxucu çoxlu inkaredilməz faktlar və sənədlər, ən 

etibarlı qaynaqlar əsasında nəinki prezident Elçibəyin, bütövlükdə Azərbaycanın ikinci milli 

hakimiyyətinin taleyi ilə tanıĢ olacaq. Faktlarla iĢləməyi və oxucunu inandırmağı ustalıqla 

bacaran müəllif qarĢısına qoyduğu məqsədə, məncə, nail ola bilib. 

Kitabın üstünlüklərindən biri onun böyük bir qisminin Elçibəyin öz sağlığında yazılaraq nəĢr 

edilməsi və Bəyin onunla tanıĢ olmasıdır. ġübhəsiz, Bəy həmin hissə iĢıq üzü görməzdən öncə 

müəllifə öz prinsipial tələblərini, nəĢrdən sonra isə irad və təkliflərini bildirib.  

Oxucuların 1992-1993-cü illərə aid, demək olar ki, istədiyi məlumatı tapa biləcəyi «Prezident 

Elçibəy» kitabında müsbət cəhətlərdən biri də müəllifin o dövrün Azərbaycan mətbuatını 

səbrlə araĢdırması, eləcə də mürəkkəb hadisələrin Ģahidi olmuĢ bir çox sıravi soydaĢımızın və 

dövlət adamlarının söylədiklərini toplayaraq xeyli mətləblərə ilk dəfə aydınlıq gətirməsidir. 

Xüsusən 4 iyun qiyamıyla bağlı gətirilən mənbələri uğurlu sayıram. 

Əsəri oxuduqca 1992-93-cü illərin mürəkkəbliyini yenidən yaĢadım. Eyni hissi həmin illərin və 

o ağır təlatümlərin Ģahidi olmuĢ bütün insanlar keçirəcək, zamanın doğurduğu və indiyədək 

cavabsız qalmıĢ suallara hərtərəfli və inandırıcı cavablar alacaq, iĢtirakçılar özləri də 

danıĢacaqlar. Bu əsərin, fikrimcə, ictimai rəydə yetərincə əks-sədası olacaq. Təbii ki, 

yazılanların birmənalı qəbul ediləcəyi fikrindən uzağam. 



Əsərin yalnız Əbülfəz Elçibəy haqqında yazıldığını düĢünmək yanlıĢlıq olardı. «Prezident 

Elçibəy» kitabı birillik Elçibəy hakimiyyətinin qürur doğuran möhtəĢəm uğurlarını və ürək 

göynədən ağır məğlubiyyətini özündə əks etdirən əsrə bərabər bir il haqqında elmi-publisist 

salnamədir. Müəllif Elçibəy iqtidarının mahiyyətini açıqlamağa çalıĢıb və buna nail olub. Bu 

əsərin prezident Elçibəyin Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində gördüyü iĢləri gözdən salmaq və 

tarixi saxtalaĢdırmaq cəhdlərinin qarĢısında ciddi sipər olacağına da əminəm. «Prezident 

Elçibəy» 1992-1993-cü illər Milli Hökumətimiz haqqında yazılmıĢ ilk monoqrafik əsər olduğuna 

görə o dövrü təqdir, yaxud tənqid etməsindən asılı olmayaraq tədqiq edənlərin hamısı bu 

əsərə istinad etməli olacaq. Əsərə uğur gətirən cəhətlərdən biri də bu olacaq. 

1992-93-cü illər Milli Hökumət üzvlərinin böyük əksəriyyətinin «Prezident Elçibəy» əsərini 

oxumaq imkanları olacağından onun növbəti nəĢrinin və baĢqa əsərlərin daha mükəmməl 

olacağı Ģübhəsizdir.  

Ġnanıram ki, «Prezident Elçibəy» Azərbaycanın çağdaĢ azadlıq və müstəqillik mübarizəsi 

tarixini öyrənmək istəyən bütün insanların masaüstü kitabına çevriləcək və bu tarixi daha 

dərindən araĢdıracaq alimlərə yaxından köməklik göstərəcək. Müəllif Ədalət bəyə yeni uğurlar 

arzulayıram!  

Bakı, 9 mart 2001  

 

ġEYX SƏDRƏDDĠN NADĠR ġAH TAXTINDA 

("Ön söz" yerinə) 

Böyük Əmir Teymur (1336-1405) Ərdəbili alanda o Ģəhərin ən nüfuzlu adamı olan səfəvi 

ġeyx Sədrəddini (1305-1392) mütləq öldürdəcəyinə söz vermiĢdi. Ancaq Teymur kimi 

hökmdarı saymayaraq öz ayağına gətirtmiĢ, onu yalnız Allah qonağı kimi qarĢılamağa razı 

olmuĢ bu böyük insanla görüĢəndən, onun kimi gerçəkdən ecazkar Ģəxsiyyətiylə tanıĢ 

olandan, Tanrıya qırılmaz bağlılığına inanandan sonra Əmir Teymur nəinki öldürmək fikrindən 

daĢındı, hətta belə müqəddəs bir insanın yaĢamasıyla ĢərəflənmiĢ Ərdəbil Ģəhərinin əhalisi 

üzərindən vergiləri biryolluq götürdü, tutduğu bütün hərbi əsirləri də (rumlular, Ģamlılar, 

ustaclılar...) ġeyxin xahiĢiylə azad etdi.  

Əbülfəz Elçibəy kökcə həmin ġeyx Sədrəddinin nəslindəndir (Elçibəyin 30-dan artıq ulu 

babasının adı göstərilmiĢ 1172/1758-59 tarixli Ģəcərə bunu təsdiqləyir). 

Əbülfəz Elçibəy də ġeyx Sədrəddin kimi dünya hökmdarlarına yox, yalnız DÜNYALARIN 

YĠYƏSĠ'nə ibadətdə bulundu.  

Əbülfəz Elçibəy də ġeyx Sədrəddin kimi böyük ƏRƏN'di, sufi Ģeyxiydi. Bütün sufi Ģeyxləri 

dünyada hökmdar olmağı yox, Tanrıya qul olmağı üstün tuturdular. Ancaq ulu Ģeyxlər Seyid 

Nəsimi və Mövlana Füzulinin, Cəlaləddin Rumi, Əhməd Yəsəvi və Yunus Əmrənin… birbaĢa 

davamçısı olan Əbülfəz Elçibəy bütün ġərqin tarixində ilk dəfə köklü ĠNQĠLAB etdi - ruhani, 

mənəvi SUFĠLĠKLƏ dünyəvi HÖKMDARLIĞI QOVUġDURDU! Düzdür, Qazi Bürhanəddin, ġah 



Ġsmayıl Xətayi… kimi bəzi sufilər bu ənənəni pozaraq hökmdar olmuĢdular, ancaq onlar 

sufiliyin tələblərindən yayınmıĢdılar, çünki tökdükləri qanlar o müqəddəsliyi saxlamağa imkan 

verməmiĢdi. Əbülfəz Elçibəysə prezident oldu və bu zaman sufi Ģeyxliyini büsbütün qorumağı 

bacardı. 

Ġndidən çox gözəl bilirəm ki, bu dediklərimdən Elçibəyin ideya düĢmənləri ona qarĢı 

yararlanmağa çalıĢacaq, yaxın dostlarımızsa məni Elçibəyi ruhani Ģəxs ("molla") kimi 

tanıtmaqda suçlandıracaqlar. Belə olmasın deyə fikirlərimin baĢlıca tezislərini burada 

açıqlayacaq, məsələnin geniĢ açımınısa, inĢallah, ayrıca yazıda verməyə çalıĢacağam. 

Bəli, Əbülfəz Elçibəyin azman sufi Ģeyxi olması Ģübhə doğurmayan faktdır, ancaq o, bu 

gerçəkliyi həmiĢə gizli saxlayıb. (Özüylə apardığı ən böyük sirlərdən biri də budur!). 

Müridlərindən olmuĢ Tofiq Türkel yazır: Elçibəy deyirdi ki, "bəĢər olub bəĢərin özündən 

seçilən və elə bəĢər olaraq da bəĢərin heyrətinə dönənlər insanlığa xidmətdə KAMĠL ĠNSAN 

məqamına ucalır. Kamilliyin əsasında isə EġQ və həmin eĢqə pərvanəlik, ikilikdən qurtaran 

könül ərənliyi durur. Elçibəyin "batin elm" dediyi "eĢq elmi" dörd qapı və məqamlar üzərində 

cəmlənib. Bu məqamlar, bu qapılar sirlərdi və bu sirlər bəĢərə açıla bilməzdi. Odur ki, Böyük 

Bəy hətta bu mövzularda camaat arasında danıĢmağımıza da yasaq qoydu. […] Bir O, iki kan 

və məkan, üç sima, dörd qapı, beĢ lamisə, altı cəhət, yeddi qat, səkkiz giriĢ, doqquz səyyarə, 

on iki bulaq, on dörd hikmət, qırx yar, yetmiĢ iki aĢiq, yüz iyirmi dörd sözçü hikmətinə 

varmaq kamillik zirvəsidir, bəqalıqdır. Böyük Bəy bunların hikmət qayələrini açmadı. […] 

Yeddi ilə yetmiĢ qat arasında hikmət dövrəsi, bir dövrə sirri, piri-muğan batinliyi, ağ və göy 

dərviĢlər haqqı, nihan dərviĢlər haqqı, batin və pünhan pirlər haqqı - bunlar və hələ 

eĢitmədiklərim Böyük Bəyin pərdə arxasındakı könül dünyasında axtardığı, amma sirri 

verməyə tapa bilmədiyi müridliyində qaldı. MürĢid olan Böyük Bəy sirlərində özünə mürid 

oldu". [Bu iqtibasla və ümumiyyətlə, Elçibəyin sufi görüĢləriylə Tofiq Türkelin "Kamil insan" 

məqaləsində ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!" kitabı; Bakı, 2000, s.11-17) tanıĢ olmaq 

mümkündür].  

Bəllidir ki, sufilərin baĢlıca məqsədi KAMĠL ĠNSAN olmaq - ġƏRĠƏT'i öyrənib TƏRĠQƏT'dən 

keçməklə MƏRĠFƏT'ə yiyələnərək HƏQĠQƏT'ə (Tanrıya) qovuĢmaqdı. (Əlbəttə, bu terminlərin 

çağdaĢ elmi ədəbiyyatdakı doqmatik yozumlarıyla onlara sufilərin, o sıradan Elçibəyin özünün 

baxıĢları arasında köklü fərqlərin olduğunu unutmayaq). Ancaq Azərbaycanda islam dininin 

ən dərin bilicilərindən sayılan, Qur'anın və Ģəriətimizin mahiyyətini istənilən ilahiyyatçıdan 

daha dərin Ģərh edən Əbülfəz bəy ehkamçılıqdan çox uzaqdı, çünki bütün dünya dinlərini, 

xüsusən ġərqin din, fəlsəfə, tarix və mədəniyyət sistemlərini incəliyinədək öyrənmiĢ olduqca 

geniĢ dünyagörüĢlü ərəbĢünas Elçibəy Ġbn Sina, Farabi, Sührəverdi, Qəzali, Biruni, Tusi… kimi 

əlyetməz dahilərin dünya kitabxanalarındakı, əlyazma xəzinələrindəki əsərləriylə yaxından 

tanıĢ olmuĢ, onların elmi düĢüncələrini də mənimsəmiĢdi. (Onun mütaliəsinin geniĢliyinə bir 

örnək. 1999-da bir ĢərqĢünas dostumdan götürdüyüm, XIII əsr ərəb aliminin özünəqədərki 

bütün islam alimlərinin ruh haqqındakı görüĢlərini toplayaraq təhlildən keçirdiyi çox sanballı 

"Kitab ər-ruh" adlı əsərini oxumaqçün Bəyə verdim, iki gün sonra ondan "çox zəif əsərdir" 

sözlərini eĢidəndə gulaqlarıma inanmadım, çünki türkcəsini oxuduğum həmin əsəri mən islam 

alimlərinin ruh haqqında yazdığı kitabların ən bitkini sayırdım). O, çağdaĢ Qərbin demokratik 

dəyərlərinə də incəliyinədək bələddi və bu dəyərlərin millətimizçün nəinki faydalı, hətta zəruri 

olduğunu dönə-dönə vurğulayırdı. 
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Hər bir nəhəng sufi Ģeyxi öz YOL'u (TƏRĠQƏT'i) ilə (təriqət ərəbcə "yol" demək olan "təriq" 

sözündəndir) gedirdi. Sufi Ģeyxi Əbülfəz Elçibəy də öz YOL'unu (TƏRĠQƏT'ini) artıq 

müəyyənləĢdirmiĢdi. O, özünün ruhani-mənəvi-fəlsəfi SĠSTEM'ini yaratmıĢdı və bu sistem 

TÜRK (məhz türk!) SUFĠZMĠ'nin, klassik müsəlman ELMĠ-FƏLSƏFĠ-DĠNĠ ĠRSĠ'nin və çağdaĢ 

ümumbəĢəri dəyərlər'in sintezindən ibarətdi! Bu sistemin adı MÜSAVATÇILIQ'dı - bayrağında 

MĠLLƏT'i və MĠLLĠ DƏYƏRLƏR'i, ÜMMƏT'i və DĠNĠ DƏYƏRLƏR'i, BƏġƏR'i və ÜMUMBƏġƏRĠ 

DƏYƏRLƏR'i birləĢdirən nəhəng bir məfkurə, ülkü! (Elçibəyin ən müqəddəs andı "Yol 

haqqı!"ydı və bu zaman onun ürəyində elə öz YOL'unu tutması Ģübhəsizdir). Doğrudur, bu 

YOL'un ümumi nəzəri müddəalarını hələ yüzilin baĢlanğıcında dahi Məmmədəmin Rəsulzadə 

irəli sürmüĢdü, ancaq əsrin sonunun tələblərinə cavab verməsiyçün Əbülfəz Elçibəy onu daha 

da geniĢləndirdi, ona yeni BÜTÖVLƏġMƏ, MĠLLƏTLƏġMƏ, DÖVLƏTLƏġMƏ xətləri artırdı, 

BÜTÖV AZƏRBAYCAN düĢüncəsi gətirdi. Elçibəy öz YOL'unu (TƏRĠQƏT'ini) yaymaqçün hələ 

universitetet müəllimi olarkən ətrafına müridlər toplamağa baĢlamıĢdı. 

* * * 

Beləliklə, sufi Ģeyxi Əbülfəz Elçibəy 1992-də dünya tarixində ən maraqlı təcrübələrdən birini 

apardı - PREZĠDENT olaraq tam ruhani sufiliyi tam dünyəvi dövlət idarəçiliyiylə ÜMUMBƏġƏRĠ 

DƏYƏRLƏR müstəvisində qovuĢdurmağa baĢladı. (Bəlkə də kimlərsə Elçibəyi ittiham edə bilər 

ki, heç EKSPERĠMENT YERĠYDĠ? Mən də elələrindən soruĢuram: bəyəm Elçibəy yalvarmıĢdı 

ki, məni prezident seçin?! "Ġndi prezident seçmək olmaz, çünki üç aydan sonra seçəcəyiniz 

prezidenti bir ildən sonra yıxacaqsınız" deyə 1992-nin 25 martında parlamentdə az qala 

böğaz tutub yalvaran Elçibəy deyildimi?! Onu bu eksperimentə baĢlamağa millətin özü və 

Vətənin məhvolma qorxusu məcbur etmiĢdi!).  

Elçibəy YOL'unun - onun beynində bəlkə də tam baĢqa yozumları da olan MÜSAVATÇILIĞ'ın 

özəyində də HAQQ'a SEVGĠ (EġQ) durur və bu SEVGĠ (EġQ) MĠLLƏT'dən və BƏġƏR'dən 

keçərək HAQQ'da sona ərir (ƏRƏN bu zaman yetiĢir). Prezident Elçibəyin bütün fərmanları, 

bütün gördüyü iĢlər bu xətt üzərində köklənib, qurmaq istədiyi ƏDALƏT dövləti bu xəttə tabe 

edilib. Bəli, Elçibəy ilk növbədə Azərbaycanı və azərbaycanlıları sevirdi. Xalq Ģairi Bəxtiyar 

Vahabzadə Elçibəyin tərifini nə qədər düzgün verib - VƏTƏN VƏ MĠĠLLƏT MƏCNUNU! Elə bu 

məcnunluq insan Elçibəyi Vətən Elçibəyə döndərmiĢdi! Gözəl yazıçımız Mehriban Vəzir bu 

çevrilməni duyaraq necə də ustalıqla qələmə alıb: "Sən mənim Vətənimə - canım 

Azərbaycanıma bənzəyirsən, Əbülfəz Elçi Bəy - dini, imanı, Tanrısı Vətən Elçi Bəy. Bütün 

acıların və sevgilərinlə, qəzəbin və rəhminlə, ürəyinə süzülən göz yaĢların və qüdrətinlə, 

sevənlərin və sevməyənlərinlə, qanına susayanların və öyünənlərinlə canım Azərbaycanıma 

bənzəyirsən, Elçi Bəy". Ancaq Elçibəy Azərbaycanı və qandaĢı türkləri nə qədər sonsuz 

məhəbbətlə sevirdisə milli və dini azlıqlara da eyni gözlə baxır, onların milli və dini dəyərlərinə 

qayğı göstərirdi. Elçibəy "insan" adlanan bütün Tanrı bəndələrini sevirdi. Təsadüfi deyil ki, o, 

iĢğalçı Ermənistanla müharibə aparsa da Türkiyədən keçən hava yoluyla bu ölkəyə ərzaq 

daĢınmasına razılaĢaraq demiĢdi: "Erməni balalarını ac qoymaq günahdır!".  

Prezident Elçibəyi mən, nədənsə, daha çox Azərbaycan ƏfĢar imperiyasının qurucusu, XVIII 

yüzil dünya siyasətinin nəhənglərindən olan Nadir Ģah ƏfĢara bənzədirəm. Görünür, ona görə 

ki: 



Nadir Ģah da sadə xalq içindən çıxmıĢdı, Elçibəy də. 

Nadir Ģah da tam demokratik seçkiylə (1736; Muğan qurultayı) hakimiyyətə gəlmiĢdi, Elçibəy 

də. 

Nadir Ģah da torpaqlarımızı düĢmənlərdən təmizlədi, Elçibəy də. 

Nadir Ģah da rus əsgərini Azərbaycandan tam qovub çıxardı, Elçibəy də. 

Nadir Ģah da öz dövlətinin hərbi dəniz donanmasını yaratmağa baĢladı, Elçibəy də. 

Nadir Ģah da Azərbaycanda dini-milli gərginliyi aradan götürməkçün dəyərli iĢlər gördü, 

Elçibəy də. 

Nadir Ģahın da hakimiyyətinə sui-qəsdlə son qoyuldu, Elçibəyin də…  

Ancaq bu bənzətmə bizim ruhumuza nə qədər doğma olsa da boynuma alıram ki, Nadir Ģahla 

Elçibəy arasında olduqca kəskin fərqlər də var və Elçibəyi çağdaĢ dünyamızın Vatslav Havel, 

Lex Valensa və Turqut Özal kimi prezidentləriylə tutuĢdurmaq daha doğru olardı. Dünyəvi 

tələblər baxımından onlardan heç nədə geri qalmayan Elçibəyə cəmiyyətimiz, təəssüf ki, 

anlayıĢ göstərməyə hazır olmadı… 

Azərbaycan vətəndaĢı bugünün özündə də Elçibəyi nəzərdə tutaraq təəccüblə soruĢur: axı 

necə ola bilər ki, prezident olasan, ancaq bir qəpik də rüĢvət almayasan, maaĢla dolanasan, 

evin-eĢiyin olmasın, qohumbazlıq və yerlibazlıq etməyəsən, adamları həbsə atdırmaysan, 

qiyamçıları güllələtməyəsən, hətta səni məhv etmək istəyən düĢmənlərini də bağıĢlayasan, 

prezident kürsüsünü atıb gedəsən, iĢdən çıxandan sonra borcun olsun…?! Azərbaycan insanı 

bu sorğulara cavab tapmaqda çox çətinlik çəkir, çünki sufi Elçibəyin hərəkətləri onunçün 

açılmaz müəmmadır. Sıravi soydaĢımıza Elçibəy o zaman anlaĢıqlı olacaq ki, onun öz 

müridlərinə dediyi bu sözlərin mənasını onun özü kimi qavrayacaqlar: "DüĢmənimiz bizdən 

kənarda deyil - ən böyük düĢmənimiz Ģüurun nadanlığı, nəfsimizdir. Nadanlıq qaldıqca bəlalar 

qalacaq, bəlalar isə həmiĢə fəsad törədər. Hər kəsin nadanlığı özündə, həm də bir-birimizə 

münasibətindədir".  

Əbülfəz Elçibəyin birillik prezidentlik dönəmi Azərbaycanın Ģərəf və qürur tarixidir! Bu kitabda 

mən həmin tarixi sevə-sevə göz önünə qoydum. Ġstəyirəm ki, tanıĢ olduğu faktlar əsasında 

prezident Elçibəyin və onun birillik iqtidarının fəaliyyətini oxucum özü dəyərləndirsin, ona 

görə də onun rəyini yönləndirməyəcəyəm, ancaq bir məsələyə diqqət çəkməyə borcluyam. 

Əsərdə Elçibəy iqtidarının təbliğat siyasəti tənqid edilir və bu zaman rəsmi dövlət qəzeti 

"Azərbaycan"ın adı daha çox çəkilir, halbuki o dövrdə dövlətə bağlı bütün KĠV-in (radio və 

televiziya, mətbuat) təbliğatla bağlı fəaliyyəti tənqidə layiqdir və onların içərisində birinin 

seçdirilməsi, əlbəttə, ədalətsizlik olar və mən oxucunun belə düĢünməsini qətiyyən 

arzulamıram. ĠĢ burasındadır ki, Elçibəy iqtidarını öyrənərkən mən radio-televiziyanın yox, 

məhz "Azərbaycan" qəzetinin materiallarına daha çox üz tutmuĢam. Ġkincisi də, kitabdakı 

tənqidlərimi tam haqlı saysam da bu həqiqəti bir daha təkrarlayıram ki, Mehman Cavadoğlu 



qısa vaxtda "Azərbaycan" qəzetini gerçəkdən nümunəvi bir mətbuat orqanına çevirmiĢdi və 

onun böyük əməyinə kölgə salınmasını istəmirəm. 

* * * 

Ġki il öncə Əbülfəz Elçibəy haqqında "Elçi Bəy" adlı 354 səhifəlik ilk kitabımı 500 nüsxədə 

buraxdırdım. 3 bölümdən ("Əbülfəz", "Lider", "Prezident") ibarət həmin əsərin ilk iki bölümü 

Elçibəyin uĢaqlıq çağından prezident seçildiyi günədək olan yaĢam və çarpıĢmasından, 

təxminən 250 səhifəlik sonuncu bölümüsə onun dövlət baĢçısı kimi bir illik fəaliyyətindən 

danıĢır. Təəssüf ki, o zaman doğru yol seçilmədi - nəĢrdən sonrakı taleyi artıq məndən asılı 

olmayan kitab əsasən AXCP-nin rayon Ģöbələrinə paylanıldı və Bakıda yayılmadı, elə bu üzdən 

də paytaxtda "Elçi Bəy"i indiyədək oxuyanları barmaqla saymaq olar.  

Bəyin Haqqa qovuĢduğu indiki dönəmdə onun haqqında yeni kitabın nəĢrinə ciddi ehtiyac 

duydum, çünki onun barəsində hər cür yanlıĢ fikirlər yenə də geniĢ yayılmaqdadır. Bu 

məqsədlə "Elçi Bəy"in "Prezident" bölümünü ayrıca kitaba çevirməyi qərara aldım.  

"Elçi Bəy"də bir çox həqiqətləri qələmə almamıĢdım, çünki, birincisi, bir çox məsələlər mənə, 

sadəcə, bəlli deyildi (olmamalıydı da); ikincisi də, bildiklərimin hamısının ortaya qoyulması 

Bəyin sonrakı siyasi fəaliyyətində müəyyən əngəllər törədə bilərdi. Əbülfəz bəy dünyasını 

dəyiĢdikdən sonra onunla bağlı indiyədək ən ciddi Ģəkildə qorunmuĢ xeyli sirlər mənə 

açıqlandı. Ġllərlə onunla çiyin-çiyinə addımlamıĢ, onun ən Ģirin və ən acı anlarında yanında 

bulunmuĢ, atdığı hər addımı izləmiĢ, dediyi hər sözü dinləmiĢ ən yaxın qohumları və dostları, 

dünənki arxadaĢları olan bugünkü tanınmıĢ siyasətçilər indiyədək hətta həyatları bahasına da 

ağızlarından çıxarmayacaqları gizlinləri mənə söylədilər. (Açığını deyim ki, hələ sağlığında 

özümü Elçibəyi yaxĢı tanıyan adamlardan saysam da 2000-in avqustundan sonra gördüm ki, 

Bəy haqqında çox Ģeyi bilmirəmmiĢ). Onun haqqında təsəvvürlərim xeyli geniĢləndi. Bəyin 

dostlarını və düĢmənlərini daha yaxından tanıdım, onun həyatının indiyədək gizli qalan 

məqamlarına yetərincə bələd oldum.  

Ġndiyədək örtülü qalmıĢ həqiqətlərin böyük qismini daha xalqa açıqlamaq olar. Bu 

gerçəklikləri öyrənən oxucuların Elçibəyin bugünədək müəmmalı saydığı, yaxud bəyənmədiyi 

bir çox hərəkətlərinə, iĢlərinə hörmətlə yanaĢacağına inanıram. 

Elə bu düĢüncələrlə də yeni topladığım faktları da "Prezident" bölümünün üzərinə gəldim, 

oradakı bir çox yanlıĢlıqları düzəltdim və xeyli yeri yenidən iĢlədim. Nəticədə tutumca ikiqat 

böyük yeni bir əsər ortaya çıxdı.  

Bu baĢdan deyim ki, mən Elçibəyi həmiĢə sevmiĢəm və bunu daim açıq söyləmiĢəm; Bəyə 

sevgimi bu kitabda da gizlətmək istəməmiĢəm (axı sevgisiz bu əsəri necə yarada bilərdim?!). 

Ancaq onu da bildirim ki, oxucunun məni Bəyi ideallaĢdırmağa çalıĢmaqda, subyektiv 

yanlıĢlıqlara yol verməkdə qınamamasıyçün yalnız HƏQĠQƏT'ə söykənmiĢəm, yalnız danılmaz 

FAKT'ı hər Ģeydən üstün tutmuĢam, hətta Elçibəyin xatirinə də həqiqətin ziddinə getməyi 

Allah yanında ağır günah saymıĢam. (Gerçək bilib qələmə aldığım yalanlar varsa Tanrı 

suçumdan keçsin). 
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Oxucuya bir məqamı açıqlamağı da gərəkli sayıram. "Elçi Bəy" kitabını yazanda Əbülfəz bəy 

bir müəllif kimi tam sərbəst olmağımı, onun həm özəl həyatı, həm də siyasi fəaliyyəti 

haqqında əldə etdiyim hər Ģeyi yalnız öz düĢündüyüm kimi yazmağımı tövsiyə etmiĢdi. Buna 

baxmayaraq, xüsusən prezident Elçibəyin bir çox dövlət baĢçılarıyla, dövlət adamlarıyla 

münasibətlərindən, ölkənin ən çağdaĢ tarixindəki mühüm hadisələrdən (məsələn, 

Naxçıvandakı 24 oktyabr 1992 olayından və b.) yazarkən hökmən Bəyin öz rəyini də 

öyrənməyə çalıĢdım ki, tarixi önəmli məsələlərdə Elçibəyin baxıĢları, münasibətləri təhrif 

edilməsin. Bütün qalan hallarda yalnız faktların məntiqindən doğan subyektiv düĢüncələrimi 

qələmə aldım, bir sıra hallarda həm Ģəxsən Elçibəyin özünün, həm də hakimiyyət 

komandasının buraxdığı səhvləri də tənqid etdim. Bəy nəĢrdən qabaq "Elçi Bəy"in əlyazmasını 

oxumaqdan qəti imtina etsə də, sözsüz ki, kitabı oxudu, bütün yazılanlarla tanıĢ oldu və məni 

sevindirən budur ki, əsərin mahiyyətiylə bağlı heç bir irad bildirmədi, yalnız Kələki dövrünün 

də beləcə iĢlənməsi arzusunu dilə gətirdi…  

"Elçi Bəy" kitabına Elçibəyin öz iqtidarının təhlilinə həsr etdiyi "Müstəqillik: ikinci cəhd" 

adlı hesabatını əlavə etmiĢdim. Bu əsərəsə "Elçibəylə 13 saat üz-üzə" kitabındakı geniĢ 

müsahibəmizdə prezidentlik dövrüylə bağlı Bəyin çox dəyərli Ģərhlərini artırmağı faydalı 

saydım, ancaq bu dəfə ulu öndərin fikirlərini əsər boyu uyğun yerlərdə verdim. Kitaba eləcə 

də bu yaxınlarda görüĢüb söhbətləĢdiyim bir çox adamların ifadələrini də daxil etmiĢəm.  

Məncə, Elçibəy haqqında bütün gerçəklikləri ortaya qoyacaq bir əsər heç zaman 

yazılmayacaq, çünki onun həyatı, əməlləri və düĢüncələriylə bağlı ən böyük həqiqətləri də, ən 

böyük sirləri də özüylə biryolluq aparıb getdi. Bu kitabın da ƏSL ELÇĠBƏY haqqında olduğunu 

demək iddiasından çox uzağam, ancaq onun prezident kimi portretini bacardığım qədər 

dolğun yaratmaqçün əlimdən gələni etmiĢəm. Mənim gücüm çatan budur. Ġnanıram ki, 

Elçibəy haqqında yaxın gələcəkdə daha sanballı əsərlər ortaya qoyulacaq, çünki millətimizin 

onlara çox böyük ehtiyacı var. 

"Prezident Elçibəy" kitabının nəĢrində mənə bir çox elçibəysevərlər yaxından köməklik 

göstərib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Mirmahmud Mirəlioğluna, Müsavat 

Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərə, "Yeni Müsavat" qəzetinin rəhbərliyinə və oğlum Həmidə 

əsərin iĢıq üzü görməsindəki əvəzsiz əməli dəstəklərinə görə ürəkdən minnətdarlığımı 

bildirirəm. Bitməz-tükənməz Ģükürlərimsə bu əsərin ortaya çıxmasında ən böyük yardımçım 

olmuĢ Allah-taala həzrətlərinədir! 

26 aprel 2001  
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ĠSA QƏMBƏR: "BU, OLDUQCA ƏDALƏTLĠ VƏ AZAD BĠR SEÇKĠYDĠ" 

 

Əbülfəz Elçibəyin düĢüncədaĢı, neçə illərin sınağından çıxmıĢ sevimli arxadaĢı, eyni hərəkatda 

daim kürək-kürəyə söykəyərək bir səngərdə çarpıĢdığı cəbhədaĢı və müstəqil Azərbaycan 

dövləti qurarkən onunla çiyin-çiyinə vermiĢ əməldaĢı olan Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa 

Qəmbərin 1988-dən üzübuyana Elçibəyin bütün savablarında da, günahlarında da az-çox payı 

var. ġəxsən mən Əbülfəz Elçibəy deyən kimi istər-istəməz gözlərim qarĢısına onunla yanaĢı 

Ġsa bəyi də gətirirəm, çünki 1988-dən 2000-ədək onları daim qoĢa addımlayan, millətin taleyi 

üçün ən məsuliyyətli, ən ağır anlarda bir yerdə çarə axtaran görmüĢəm.  

Fikrimcə, Əbülfəz Elçibəy-Ġsa Qəmbər əqidə və əməl qardaĢlığı Azərbaycan Xalq hərəkatının 

ən önəmli nailiyyətlərindən biridir və bu qardaĢlıq hərəkatın 1992-də Elçibəyin prezident 

seçilməsiylə sonuclanan qələbəsini Ģərtləndirən mühüm amillərdəndi. Ona görə də "Prezident 

Elçibəy" adlı kitab yazarkən Ġsa Qəmbərlə görüĢərək Elçibəy və prezidentliyi mövzusunda 

onunla çox geniĢ söhbət etdim, axı Ġsa bəy həm də Elçibəy iqtidarında prezidentdən sonra 

ikinci Ģəxs - qanunverici hakimiyyətin baĢçısı olaraq 1992-93-dəki bütün önəmli hadisələrin ya 

mərkəzində olub, ya onları öz gözləriylə qıraqdan izləyib, ya da, ən azı, onlar haqqında geniĢ 

bilgi toplayıb.  

Əbülfəz bəyi hərtərəfli tanıyan Ġsa Qəmbər milli liderimizin həm Ģəxsiyyətini, həm prezident 

kimi keyfiyyətlərini, həm də dövlətə baĢçılıq etdiyi bir ildə görülmüĢ iĢləri söhbətimizdə 

layiqincə dəyərləndirdi. Gördüm ki, Ġsa bəyin dedikləri əslində kitabın bütün mahiyyətini öz 

içinə alır və hörmətli baĢqanın fikirlərini əsərin baĢlanğıcında verməyi faydalı saydım.  

Dəyərləndirmələrini qəti hökm yox, düĢünməyə, ilkin fikir bildirməyə cəhd adlandıran Ġsa 

Qəmbər aĢağıdakıları söylədi: 

-Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan milli azadlıq hərəkatının rəhbəriydi və mən həmiĢə demiĢəm ki, 

Azərbaycanın XX əsrdə iki böyük lideri olubdur; birincisi Məmmədəmin Rəsulzadədir - böyük 

bir ideoloq olmaqla yanaĢı, bütöv bir siyasi cərəyanın əsasını qoyubdur və əslinə qalsa, bütün 

XX əsr həmin siyasi cərəyanın üzərində gedib. Əbülfəz Elçibəysə əsrin sonunda xalq 

hərəkatının yenidən yüksəlməsində, onun idarə edilməsində həlledici rol oynamıĢ böyük bir 

siyasətçidir. Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyinə yanaĢanda bu amil nəzərə alınmalıdır, yəni 

Əbülfəz Elçibəy sıradan prezidentliyə namizəd olaraq prezident seçilmiĢ bir Ģəxs deyil.  

Bir məqam, nədənsə, az xatırlanılır.  

7 iyun 1992-ci ildə prezident seçkisi keçirilərkən bütün namizədlərə bərabər imkanlar 

yaradılmıĢdı - imza toplanılmasıyla, qeydiyyata alınmaqla, seçicilərlə görüĢlərlə, televiziyada 

çıxıĢlarla bağlı heç bir süni maneə yoxdu. Bəlkə də hansısa məntəqədə, hansısa dairədə 

kimsə saxtakarlıq etməyə, yaxud baĢqa bir namizədin xeyrinə bülleten atmağa, hətta rəqəmi 

dəyiĢməyə də cəhd göstərib və nəyəsə də nail olub, ancaq bütövlükdə bu, olduqca ədalətli və 

azad bir seçkiydi. Onun nəticələri də hər Ģeyi aydın göstərir - bütün xalqın dəstəklədiyi 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi bir siyasi qüvvənin lideri cəmi 59 faiz səs toplamıĢdı. Avropa 

standartları baxımından bu, çox yüksək rəqəm görünsə də Azərbaycan gerçəkliyindən 
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yanaĢanda aĢağıydı. Namizədlərdən biri heç kimin gözləmədiyi halda 33 faiz səs toplamıĢdı. 

Deməli, bu, çox ciddi seçkiydi. Bu seçkidə həm də gələcək həqiqi seçkilərin nə cür 

keçirilməsinin, bir növ, konturları cızılmıĢdı. 

Əbülfəz Elçibəyin uğurlu bir prezident olduğu göz qabağındaydı. Təbii ki, nöqsanlar da yox 

deyildi - bütövlükdə hakimiyyətin də nöqsanları vardı, Əbülfəz Elçibəyin məsələlərə yanaĢma 

tərzindən irəli gələn müəyyən çatıĢmazlıqlar da. Ancaq bütövlükdə götürdükdə bu, çox uğurlu 

bir prezidentlikdi, uğurlu bir hakimiyyətdi.  

Əbülfəz Elçibəy xırda idarəetməçiliklə maraqlanan prezident deyildi. Onu ideyalar 

maraqlandırırdı, ideyaların gerçəkləĢməsi maraqlandırırdı, qlobal məsələlər maraqlandırırdı. 

Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə edəndən sonra belə bir liderin prezident olması 

Azərbaycana çox lazım idi.  

Əbülfəz Elçibəyin böyüklüyü, böyük ideallar sahibi olması xırdalıqlarla maraqlanmamasında da 

üzə çıxır. Ümumiyyətlə, bir prezident kimi onun müsbət cəhətləri xeyli çoxdur. Ancaq, eyni 

zamanda, bütün məsələlərə nəzarətlə özü maraqlanmadığına görə bəzən müxtəlif sahələrin 

rəhbərləri bundan sui-istifadə edə bilirdilər və Əbülfəz Elçibəyin prezidentlik dövrünə qiymət 

verərkən bu amil də gözdən qaçırılmamalıdır.  

Əbülfəz Elçibəy öz silahdaĢlarına çox böyük etimad göstərən bir siyasətçi və prezidentdi. Bir 

çox ciddi məsələlərin müzakirəsində öz silahdaĢlarının rəyinə həddən artıq əhəmiyyət verirdi 

və onların təkliflərini bəzən əlavə müzakirədən keçirmədən də qəbul eləməyə hazır olurdu. 

Elçibəyin prezidentliyi dövründə əldə edilmiĢ nailiyyətləri nəzərdən keçirsək, mənə elə gəlir ki, 

çox böyük iĢlər görüldüyünün Ģahidi olarıq. 

Biz keçid dövrünə baĢlamıĢdıq. Keçid dövrünün mahiyyəti nədən ibarətdi? Biz müstəmləkə 

vəziyyətindən müstəqil dövlətçiliyə keçməliydik. Biz kazarma sosializmindən bazar 

iqtisadiyyatına keçməliydik. Biz totalitar cəmiyyətdən demokratik cəmiyyətə, vətəndaĢ 

cəmiyyətinə keçməliydik. Gəlin baxaq görək bir ildə bu istiqamətdə nələr edildi.  

Müstəqil dövlətin qurulması istiqamətində, müstəmləkə vəziyyətindən müstəqilliyə keçid 

məsələsində Əbülfəz Elçibəy dövründə böyük iĢlər görüldü.  

 
 Dövlətin atributları formalaĢdırıldı - himn, gerb, bayraq məsələləri (bəziləri əvvəlcədən 

razılaĢdırılmıĢdı) həll olundu.  

 

Dövlətin ən mühüm atributlarından olan ordu formalaĢdırılmağa baĢlandı (ordu haqqında 

qanun 1991-də qəbul edilmiĢdisə də biz hakimiyyətə gələnədək ordu quruculuğu çox 

bərbad vəziyyətdəydi). Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, rus ordusu Azərbaycandan çıxarıldı və 

bu da müstəqilliyin çox mühüm bir elementiydi. Ġndiyə qədər də biz onun faydasını 

yaĢayırıq - kimlərsə dərk eləsə də, eləməsə də.  

 Azərbaycanın milli valyutası tətbiq edildi.  

 

Dövlətimizin beynəlxalq qurumlarda təmsil olunması və onlarda öz yerini tapması prosesi 

getdi. Azərbaycan bizdən öncə BMT-yə daxil olmuĢdusa bizim dövrümüzdə ATƏT-in 

(ozamankı ATƏM-in) üzvü oldu və ATƏT-də kifayət qədər hörmətlə qarĢılandı. Bizim 



iqtidarımız zamanında Azərbaycan beynəlxalq qurumların bəzilərində hətta təĢəbbüskarlıq 

səviyyəsində də iĢtirak edirdi. Məsələn, Qara Dəniz Ölkələri ĠĢbirliyi qurumunun 

yaranmasında Əbülfəz Elçibəyin böyük xidməti olmuĢdu. Türk cümhuriyyətlərinin bir araya 

gəlməsində də Əbülfəz Elçibəy böyük təĢəbbüskarlıq göstərirdi.  

 

Bazar iqtisadiyyatına keçid üçün zəruri olan bir çox islahatlar gerçəkləĢdirildi. Bu həm də 

ona görə mümkün oldu ki, bizim hakimiyyətin iqtisadiyyat üzrə mükəmməl islahatlar 

proqramı vardı. Özü də, həmin sənəd biz hakimiyyətə gəlməmiĢdən qabaq hazırlanmıĢdı, 

ancaq hakimiyyətə gələndən sonra islahatların həyata keçirilməsi üçün yaradılmıĢ Ġqtisadi 

ġurada həm dövlət adamları, nazirlər, həm də alimlər, mütəxəssislər yığıĢaraq o proqramı 

təkmilləĢdirdilər və ona uyğun konkret qanun, qərar və fərman layihələri hazırlandı və 

onlar bir tərəfdən parlamentdə qanunlar, digər tərəfdən prezidentin fərmanları Ģəklində 

qəbul edilərək gerçəkləĢdirilməyə baĢlandı. Bu iĢləri kimsə unutdurmağa çalıĢa bilər, ancaq 

həmin proses yetərincə uğurlu gedirdi. O dövrdə parlamentin qəbul etdiyi qanunları, 

prezidentin verdiyi fərmanları hətta ötəri də araĢdıran hər kəs bu istiqamətdə nə qədər 

ciddi iĢlər görüldüyünə inanar. 

 

Biz iqtisadi islahatlara Rusiyadan 6 ay gec baĢlamıĢdıq (Rusiya bu iĢə 1 yanvar 1992-ci 

ildən baĢlamıĢdı), ancaq 1993-ün baĢlanğıcında biz orta əməkhaqqı səviyyəsinə görə 

Rusiyaya və Baltikyanı ölkələrə yaxınlaĢmıĢdıq. Bizim hakimiyyətin verdiyi maaĢla, məsələn, 

müəllim öz ailəsini minimum həddə də olsa dolandırırdı. Gömrük Komitəsinin iĢçisi rüĢvət 

almadan bir ay yaĢaya bilirdi. Bunu bizim hakimiyyət bacarmıĢdı.  

 

Totalitar cəmiyyətdən demokratik cəmiyyətə, vətəndaĢ cəmiyyətinin qurulmasına keçid 

istiqamətində də çox böyük iĢlər görüldü. Çoxpartiyalı sistem haqqında qanun, kütləvi 

informasiya vasitələri haqqında qanun bizim vaxtımızda qəbul olunub. O zaman istənilən 

Ģəxs qanunauyğun yaratdığı partiyanı, nəĢr etmək istədiyi qəzeti heç bir problemlə 

üzləĢmədən asanlıqla qeydiyyatdan keçirə bilirdi. Azərbaycan Respublikasında yaĢayan milli 

azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının qorunması, onların dil və 

mədəniyyətinin inkiĢafına dövlət yardımı haqqında prezident Əbülfəz Elçibəyin verdiyi 

fərman da Avropa standardlarına uyğun çox mütərəqqi bir sənəddi. Bəli, ölkədə həqiqətən 

də demokratik, vətəndaĢ cəmiyyətinin qurulması istiqamətində uğurlu addımlar atılırdı.  

Bu sadaladıqlarım Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti dövründə görülmüĢ iĢlərin çox kiçik qismidir. 

Mən yalnız ən önəmli saydığım bəzi məqamlara toxundum.  

Sadəcə, 4 iyun qiyamının qarĢısını ala bilməmək bütövlükdə bizim hakimiyyətin və təbii ki, 

prezident olaraq Əbülfəz Elçibəyin ən böyük uğursuzluğudur. Mən hesab edirəm ki, o zaman 

qiyamın qarĢısını almaq, qiyam baĢlayandan sonra da onu yatırtmaqdan ötrü daha sərt 

tədbirlər görmək mümkündü.  

4 iyun uğursuzluğunun özü və bizim hakimiyyətə, Əbülfəz Elçibəyə qarĢı illərcə dayanmadan 

aparılan total təbliğat ictimai Ģüura müəyyən dərəcədə təsir edir, ancaq biz gerçəkliyi 

cəsarətlə, faktları, rəqəmləri ortaya qoymaqla aĢkarlasaq cəmiyyətimiz həmin 1 illik iqtidarın 

uğurlu hakimiyyət olduğunu, Əbülfəz Elçibəyin uğurlu prezident olduğunu tərəddüdsüz 

təsdiqləyəcək. 

  



"BĠZ UÇURUMUN QARġISINDAYIQ" 

Bəli, Əbülfəz Elçibəy özü də istəmədən prezidentliyə öz namizədliyini verməli oldu. 

ARTIRMA 

"-…Ayaz Mütəllibovun uzaqlaĢdırılmasından sonra biz məcburən prezident seçkisinə qatılmalı 

olduq, halbuki dəfələrlə tələb etmiĢdik ki, gəlin buna getməyək, çünki dövlət quruculuğumuz 

prezidentlik instituna hələ hazır deyildi. Deyirdik ki, prezidenti seçəcəksiniz - o, oyuncaq kimi 

qalacaq, əlindən çığırmaqdan baĢqa bir iĢ gəlməyəcək. O ya hakimiyyətdə qalmaqçün 

diktatora çevrilməlidir, ya da demokrat olaraq hakimiyyətini itirməlidir.  

-Bəy, 25 mart 1992-də Ali Sovetdə deyirdiniz ki, üç aydan sonra seçəcəyiniz prezidenti bir 

ildən sonra devirəcəksiniz. Sizi düz bir ildən sonra devirdilər... 

-BaĢqa cür ola da bilməzdi, çünki gərək öncə elə güclü demokratik institutlar yaradılaydı ki, 

seçilən demokratik prezident də hakimiyyətdə qalmağı bacaraydı. Bu amil mövcud deyilsə 

onda hakimiyyəti saxlamaqçün prezident hökmən diktatorlaĢmalıdır ki, hakimiyyətdə qalsın. 

Gözünüzün qabağındakı örnək - bu gün Heydər Əliyev yalnız diktatorluğuna görə hakimiyyəti 

saxlaya bilir. Bizsə diktaturanın əleyhinəyik - söz vermiĢdik ki, xalq hakimiyyəti, yəni 

demokratik hakimiyyət quracağıq. O sözümüzün üstündə indi də dururuq və axıra kimi də bu 

yolda mübarizə aparacağıq". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat 

üz-üzə", Bakı, 1999, s.30).  

Mərkəzi Seçki Komissiyası prezident seçkisinin nəticələrini, toplanan səsləri 13 iyunda rəsmən 

açıqladı. Əbülfəz Elçibəy - 59,4% (1.829.448 nəfər), Abdullayev (Turabxanoğlu) Rafiq - 

0,5%, Ġsmayılov Ġlyas - 0,7%, Məmmədov Yaqub - 1,7%, Süleymanov Nizami - 33%. 

Dünyanın ən böyük dövlətlərinin baĢçıları Əbülfəz bəyi prezident seçilməsi münasibətilə təbrik 

etdilər. ABġ prezidenti Corc BuĢ öz təbrikində yazırdı: "Hörmətli prezident Elçibəy! XahiĢ 

edirəm ... prezident seçkilərində qələbəniz münasibətilə mənim Ģəxsi təbriklərimi qəbul 

edəsiniz. Bu seçkilər Azərbaycanda demokratiyanın inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. [...] 

Azərbaycanda demokratiya və azad bazar münasibətləri yaratmaq iĢinə sədaqətinizi 

alqıĢlayıram". Rusiya prezidenti Boris Yeltsin də "xalq tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

ali dövlət vəzifəsinə" seçilmiĢ Əbülfəz Elçibəyi təbrik etdi. 

Müstəqil Azərbaycanın demokratik yolla seçilmiĢ ilk prezidentinin andiçmə mərasimi 16 iyun 

1992-də keçirildi. Dövlətin ali qanunvericilik orqanının - Ali Sovetin binasında düzənlənən 

mərasimin xüsusi təntənəylə qeyd olunmasının qarĢısını alan Bəy onun dövlət əhəmiyyətli adi 

bir tədbir kimi təĢkil olunmasını tələb etmiĢdi. Yığıncaqda öz Ģəxsiyyətinin qabardılmasının 

qəti əleyhinə olan yeni prezident həmin tarixi hadisə iĢtirakçılarının məhz onun andiçməsinin 

yox, azad Azərbaycanın dövlətçiliyində yeni bir ənənənin yaradılmasının Ģahidinə 

çevrilmələrini istəyirdi. Buna görə də ən yaxın silahdaĢının - Milli Məclisin sədri Ġsa 

Qəmbərovun apardığı, üst-üstə cəmi 45 dəqiqə çəkən və cah-cəlallı siyasi Ģoudan əsər-

əlamət belə görünməyən bu andiçmə törənində yaxın keçmiĢin sırf partokrat 

kommunistlərinin deyil, içində çoxlu demokratik ruhlu insanlar da bulunan millət vəkillərinin 

file:///E:/DATA/HTML/Kitab/QBY/musahibe02_1.htm%23Birinci%20söhbət%20%20ELÇİBƏY%20HAKİMİYYƏTİ%20XALQIMIZA%20NƏ%20VERDİ


qarĢısında çıxıĢ edən prezident Əbülfəz Elçibəy bütün soydaĢlarına özünün quruculuq 

manifestini bəyan etdi.  

Elçibəyin çıxıĢı Azərbaycanın dövlətçilik tarixində əsl inqilabi dönüĢün - demokratik prinsiplər 

əsasında idarəçiliyin baĢlandığını xəbər verirdi. Əslində bütünlüklə yeni olan dövlətin və 

mahiyyətcə büsbütün yeni hakimiyyətin sükanı arxasına keçən Bəy öz üzərinə düĢən 

vəzifənin nə qədər çətin olduğunu xatırlatmağa məcburdu. O, öncə ölkənin olduqca ağır 

ictimai-siyasi durumunun ən yığcam mənzərəsini göz önünə qoydu:  

"Ġndi Azərbaycan hədsiz dərəcədə ağır günlərini yaĢayır. Qarabağda, Ermənistanla 

sərhədboyu rayonlarda müharibə gedir, torpaqlarımızın bir hissəsi təcavüzkar tərəfindən zəbt 

edilmiĢdir, iqtisadiyyat dərin böhran içərisindədir, nizam-intizamdan əsər-əlamət qalmamıĢdır, 

yüksək ixtisaslı kadrlar çatıĢmır, cinayətkarlıq baĢ alıb gedir... Bir sıra xarici ölkələrin siyasi, 

iqtisadi, hərbi təxribatçılığı, informasiya blokadası respublikamıza güclü ziyan vurur. Bütün 

bunlar azmıĢ kimi, Azərbaycandakı siyasi çəkiĢmələr, qarĢıdurmalar cəmiyyəti içindən didib-

parçalayır. Açıq demək lazımdır: biz uçurumun qarĢısındayıq".  

Bəli, hələ tələbəlik illərindən azad və çiçəklənən Azərbaycanın qurulmasını ən müqəddəs arzu 

kimi ürəyində yaĢadan və bu yolda sayagəlməz əzablarla, məhrumiyyətlərlə üzləĢən Bəy indi 

həmin Azərbaycanın qapısı ağzındaydı və onun açarını millətdən təhvil alırdı. Ən pisi də 

buydu ki, qapının arxasında onu necə müdhiĢ gerçəkliyin gözlədiyini, bir ildən sonra baĢına 

nə gələcəyini hələ 25 martda elə bu zaldaca elə bu deputatlaraca özü söyləmiĢdi. Ancaq 

təbiətcə çətinliklərdən qorxmayan, əksinə, onların üzərinə yeriməyi sevən bu bədəncə 

çəlimsiz, ancaq iradəcə qənirsiz insan, ürəyində yalnız isti duyğulara, beynində yalnız iĢıqlı 

düĢüncələrə yer verən bu ROMANTĠK və ĠDEALĠST FĠLOSOF uçurumun lap qırağında 

dayanmıĢ doğma xalqını oradan sağ-salamat uzaqlaĢdıraraq abad yola çıxarmaq, onu bu son 

dərəcə sarsıntılı durumdan ən az ağrılarla qurtarmaqdan ötrü özünü gözgörəsi qurban 

verərək hakimiyyətə gəlməyi vətəndaĢlıq borcu saydı.  

Əbülfəz bəyin indi içində bulunduğu vəziyyətlə Mustafa Kamal PaĢa Atatürkün 1918-1923-

dəki vəziyyətinin az qala eyni olduğunu deməklə ĢiĢirtməyə yol vermərik - özlərinədək hər 

ikisinin Vətəni amansız yağıların tapdağı altında qalmıĢ, fərsiz dövlət baĢçılarının təslimçi 

siyasəti nəticəsində ölkə ordusuz qalmıĢ, çaĢqınlıq və umudsuzluq dənizində boğulmaqda 

olan xalq qurtuluĢa inamını itirmiĢdi. Ancaq GENERAL Atatürkdən fərqli olaraq hələ əlinə bir 

dəfə də silah götürməmiĢ ALĠM və FĠLOSOF Elçibəyin çarpıĢma meydanı hədsiz kələ-kötür, 

manevr imkanları xeyli məhduddu. Artıq ölümlə üzbəüz dayanmıĢ Vətənini labüd 

məhvolmadan xilas edən Atatürk nə qədər ağır durumda olsa da qosqocaman Osmanlı 

imperatorluğunun dövlətçilik ənənələrini mənimsəmiĢ saysız məmurlara və türklərin min 

illərdən gələn döyüĢkənlik ruhunu bir an belə yadırğamamıĢ yenilməz əsgərə güvənirdi. Və 

məhz özünün yaratdığı yeni hakimiyyət bütünlüklə elə onun özünün də tabeliyi altındaydı. 

Həm də Atatürk xüsusi mülkiyyətə əsaslanan cəmiyyətdə çağdaĢ islahatlar aparırdı.  

Əbülfəz bəysə bu deyilənlərin hamısından məhrumdu. Birincisi, onun quracağı yeni dövlətin 

indiyədək müstəqil idarəetmə ənənələri olmadığından, onu idarə etməyi bacaracaq təcrübəli 

kadrları yoxdu, təcrübəlilərinsə, demək olar ki, hamısı kommunistdi və gözləri Moskvadan 

çəkilmirdi. Onun arxasında dayanmıĢ Azərbaycan Xalq Cəbhəsindəki yeni həyat qurmaq 



eĢqiylə yanan on minlərcə gəncin əsl dövlət məmuru kimi yetiĢməsinəsə neçə illər vaxt 

gərəkdi. Ġkincisi, Sovet hakimiyyətinin 70 ilində sosializm quruluĢu xüsusi mülkiyyəti və 

mülkiyyətçilik ənənələrini məhv etmiĢdi və ümumbəĢəri dəyərlərə əsaslanan demokratik 

cəmiyyət qurmağı qarĢısına məqsəd qoymuĢ Bəy əslində bir quruluĢdan (sosializmdən) 

baĢqasına (kapitalizmə) keçid kimi son dərəcə mürəkkəb tarixi problemlə üzləĢmiĢdi. Həllinin 

çətinliyinə görə bu, Qarabağ məsələsindən heç də geri qalmırdı. Üçüncüsü, Azərbaycan 

torpağını düĢmən tapdağından qurtaracaq ordu meydanda yoxdu və onu da yaratmağa illər 

lazımdı. Dördüncüsü, Bəy artıq and içdiyi anda hakimiyyət ona məxsus deyildi - təkcə bunu 

xatırlatmaq yetər ki, bir az öncə dəyiĢdirilmiĢ güc nazirlərinin heç birini o təyin etməmiĢdi və 

hökumət də, yerli icra hakimiyyəti də, demək olar ki, baĢdan-baĢa demokratik düĢüncələrə 

düĢmən kəsilmiĢ partokratların əlindəydi və onların yeni düĢüncəlilərlə əvəz edilməsinin özü 

ən müĢkül bir problemdi.  

Durumun ağırlığının dərindən dərk edilməsi prezidentin ilk çıxıĢından aydın görünürdü. Tarix 

meydanına Atatürk kimi əlində qılınc deyil, qələmlə daxil olan Elçibəy gerçək durumu təhlil 

etmək sahəsində bütün Azərbaycan siyasətçilərinə örnək ola biləcək müstəsna bacarığıyla 

qarĢıdakı çətinliklərin ciddiliyi haqqında xalqı xəbərdar edir və bir alim kimi qurtuluĢ yollarını 

da göstərməyə çalıĢırdı. Dövləti elmi əsaslarla idarə edəcəyini və məhz alimlərlə iĢləyəcəyini 

bəyan edən yeni dövlət baĢçısı, hər Ģeydən öncə, "dövlətimizin ərazi bütövlüyünü qoruyub 

saxlaya bilən, suveren Azərbaycanı və onun vətəndaĢlarını buxovlardan tam azad etməyə 

imkan verən ĠDARƏETMƏ SĠSTEMĠ" yaradılmasına üstünlük verəcəyini bildirdi və bu sistemin 

əsasında iki olduqca mühüm prinsipin durmasını vacib saydı: 1) qanunun aliliyi təmin 

olunmalıdır; 2) hakimiyyət problemləri həll etməməli, vətəndaĢların özlərinin həmin 

problemləri həll etmək imkanına malik olmasına ən əlveriĢli Ģərait yaratmalıdır. BaĢqa sözlə 

desək, Bəy quracağı dövlətin ƏDALƏT və DEMOKRATĠYA (bütöv hakimiyyətin üç qol arasında 

bölünməsi ölkədə qanunun aliliyini və demokratik mühitin yaranmasını öz-özünə təmin 

edəcəkdi) və SOSĠAL TƏRƏQQĠ (vətəndaĢa halal qazanmaqçün dövlətin ədalətli Ģərait 

yaratması ictimai tərəqinin qarantı olacaqdı) sütunları üzərində ucaldılacağına diqqəti 

yönəldirdi. Bu sözlər onu söyləyən Ģəxsin güclü ġƏXSĠ HAKĠMĠYYƏT yox, sarsılmaz DÖVLƏT 

HAKĠMĠYYƏTĠ qurmaq istəyindən xəbər verirdi.  

Sözsüz ki, əsasında bu baĢlıca prinsiplərin dayandığı idarəetmə sisteminin yaradılması uzun 

illər vaxt tələb edən olduqca mürəkkəb və çətin məsələydi, ona görə də bunu çox gözəl dərk 

edən Bəy baĢlanğıc mərhələsində dövlət və millətin həyatıyçün üç ən zəruri amili 

müəyyənləĢdirdi: GÜCLÜ HAKĠMĠYYƏT, MĠLLĠ RAZILIQ və MƏNƏVĠ BĠRLĠK. "Güclü 

hakimiyyət" dedikdə o, dövlətin hakimiyyətini nəzərdə tutur, ağır ümumxalq problemlərindən 

göynərtisiz qurtulmaq, möhkəm ictimai sabitlik yaratmaqçün vətəndaĢ sülhünə nail olmağı 

qarĢıda duran ən vacib məsələlərdən sayırdı. 

Təbii ki, torpaqları iĢğal edilmiĢ bir ölkəyə baĢçılığı öz üzərinə götürən Ģəxsin ən duyumcul, 

həssas yeri döyüĢkən ordunun yaradılması olmalıdır. Əbülfəz bəy də iĢğal altındakı 

torpaqlarımızın düĢməndən geri alınması və ərazi bütövlüyümüzün qorunmasıyçün ordu 

quruculuğunun prezident kimi onun fəaliyyətinin aparıcı xətlərindən biri olacağını açıqladı.  

Bu bir neçə dəqiqəlik çıxıĢ göstərdi ki, Azərbaycanda hakimiyyətə feodal-kommunist xislətli 

Ģöhrətpərəst və mənsəbpərəst HÖKMDAR - I KATĠB deyil, çağdaĢ bəĢəri dəyərləri incəliklə 



mənimsəmiĢ yurdsevər və elsevər PREZĠDENT gəlib. O, ürəyində nə qədər arzu edirdi ki, ona 

səs vermiĢ milyonlarca soydaĢı 5 ildən sonra onu ĠOSĠF STALĠN və MĠRCƏFƏR BAĞIROV kimi 

yox, MƏMMƏDƏMĠN RƏSULZADƏ və VATSLAV HAVEL kimi xatırlasınlar. Ancaq, təəssüf ki, 

onun da qismətinə özünə mənəvi ata saydığı MƏMMƏDƏMĠN RƏSULZADƏ'nin uzun illər 

sürən təqib və təhqirlərlə dolu taleyini eynilə təkrarlamaq düĢdü. 70 il boyunca insafsızcasına 

söydürülmüĢ Rəsulzadənin Azərbaycana müstəqil dövlət bəxĢ etməsindən kommunistlərin 

xəyanəti nəticəsində xəbərsiz qalmıĢ millət, nə yazıqlar ki, yüzilimizin baĢlanğıcında olduğu 

kimi sonunda da yenidən kommunistlərin fitnəsinə aldandı və bütün varlığıyla Azərbaycan 

xalqına güclü dövlət bəxĢ etməyə çalıĢan ikinci liderini də amansız təhqirlərə tuĢ etdi və bu 

zaman onun AZADLIĞ'ımız və MÜSTƏQĠLLĠY'imiz yolunda nələr etdiyindən tam xəbərsiz 

olduğunun fərqinə varmadı, çünki o, yeni RƏSULZADƏ'nin yaĢadılmasına da hazır deyildi və 

eyni zamanda aldanıĢlı həsrətlə yenə STALĠN'i gözləyirdi...  

Ən pisisə buydu ki, onunla yanaĢı eyni səngərdə çiyin-çiyinə azadlıq mücadiləsi aparmıĢ 

minlərcə silahdaĢı da mövcud durumun mürəkkəbliklərini yetərincə ayıq dəyərləndirmək 

gücündə olmadı və bu üzdən də müstəqil Ģəkildə çıxıĢ yolları axtarıb tapmaqdansa, 

quruculuq, yaradıcılıq iĢləriylə yeni hakimiyyətə dəstək verməkdənsə hədsiz tələb, iddia 

("bizim çiyinlərimizdə hakimiyyətə gəlmisən!"), irad və yerli-yersiz Ģikayətlərlə onun əl-

ayağına dolaĢmağa baĢladı. Deyilənə ən səciyyəvi bir örnək. 

Ġyunun 17-sidir - andiçmənin ertəsi günü. Prezident hələ öz kürsüsünə əyləĢərək onu 

isitməyib! Ancaq onun baĢçılıq etdiyi təĢkilatın - Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin orqanı "Azadlıq" 

qəzetisə bu haqda əməlli-baĢlı bir reportaj və ürəkdən gələn səmimi təbrik verməkdənsə 

özünün ilk səhifəsinin ilk materialı olaraq prezidentə yetərincə kəskin tonlu tələblər 

ünvanlayıb... 

Ancaq bədbin olmağa da dəyməz, çünki Elçibəy öz yüksək mənəvi ucalığıyla bircə ildə 

hakimiyyətin və cəmiyyətin mənəvi saflığı və maddi yüksəliĢi yolunda böyük iĢlər görməyi 

bacardı. Professor Vaqif Sultanlı çox doğru yazır:  

"Elçibəy idarəçiliyin əxlaqını dəyiĢdi, siyasətdə humanizmin, insansevərliyin, səmimiyyətin, 

doğruluğun əsasını qoydu. 

Elçibəy saf, dərviĢsayağı, sufi bir ömür yaĢadı, dünyanın maddi dəyərlərindən imtina etməklə 

mənəvi-ruhani ömrün ucalığını və təntənəsini nümayiĢ etdirdi. 

Elçibəy özü üçün, doğmaları üçün yaĢamadı, Vətən üçün, millət üçün yaĢadı, bəĢər övladı 

nəyə qadirdisə, nəyi etməyi bacarardısa onu elədi. 

Elçibəy Vətəni, milləti sevməyin, yurdun azadlığı uğrunda Ģəhid olmağın örnəyini qoyub getdi. 

Elçibəy heç kəsdən incimədi, onu aldadanları, yarıda qoyub qaçanları, xəyanət yolu tutanları, 

kürəyinə bıçaq saplayanları belə bağıĢladı və dostlarının, silahdaĢlarının günahlarını öz üzərinə 

almaqla hamıdan ucada durduğunu bir daha göstərdi". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". 

Bakı, 2000, s.121-122).  
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"KĠÇĠK BĠR DƏRNƏYĠ BÖYÜK BĠR XALQ HƏRƏKATINA ÇEVĠRMĠġSƏ..." 

Vətən torpağını ana südü tək müqəddəs sayan, onu hər Ģeydən üstün tutan prezident 

Əbülfəz Elçibəyi yeni vəzifəyə baĢlayarkən ən çox narahat edən məsələ, təbii ki, iĢğal 

olunmuĢ ərazilərimizin düĢməndən azad olunmasıydı. Bundan ötrü o, Prezident Aparatına 

ayaq basdığı andan beynəlxalq təĢkilatlarla iĢbirliyi yaratmağa, erməni təcavüzünün qarĢısını 

almaqçün onların qüvvəsindən yararlanmağa çalıĢdı. Təsadüfi deyil ki, Bəyin imzasıyla dərc 

edilən (19 iyun) ilk sənəd onun NATO-nun baĢ katibi Manfred Vernerə, BMT-nin baĢ katibi 

Butros Qaliyə, ATƏM Nazirlər ġurasının sədri Ġrji Dinstbirə göndərdiyi məktubdur. Dağlıq 

Qarabağdakı münaqiĢənin səbəbinin burada insan hüquqlarının pozulması deyil, Ermənistanın 

Azərbaycana qarĢı ərazi iddiaları olduğunu bildirən Azərbaycan dövlətinin baĢçısı Ģəxsən 

onlara, BMT Təhlükəsizlik ġurasının üzvlərinə, bütün dünya birliyinə müraciət edərək təkidlə 

çağırırdı ki, onlar təcavüzkarın cilovlanması, Ermənistanın Azərbaycan əhalisini cismən məhv 

etməyə, onun BMT, ATƏM, bütün dünya birliyi tərəfindən tanınmıĢ ərazi bütövlüyünü 

parçalamağa yönəldilən hərbi əməliyyatları dayandırmasıyçün təsirli tədbirlər görsünlər.  

Sözsüz ki, prezident çox gözəl bilirdi ki, Ermənistanın təcavüzünü aradan qaldırmadan həm 

xarici, həm də daxili siyasətdə ciddi uğurlar qazanmaq mümkün olmayacaq; bundan ötrüsə 

Azərbaycana sədaqətli dostlar, müttəfiqlər gərəkdi. Bu baxımdan Ə.Elçibəyin rəsmən qəbul 

etdiyi (18 iyun) ilk xarici nümayəndənin qardaĢ Türkiyənin Azərbaycandakı böyükelçisi Altan 

Karamanoğlunun olması təsadüf sayılmamalıdır. DüĢməni bitərəfləĢdirmək taktikası yürüdən 

prezident ertəsi günsə Ġran səfiri Əliəsğər Nəhavəndiyanı qəbul etdi. (Yeri gəlmiĢkən, yeni 

prezidenti təbrik etməyə gələn xarici nümayəndələr ona qiymətli hədiyyələr də gətirirdilər və 

Ə.Elçibəy elə 19 iyundaca bütün mədəni dövlətlərin ənənəsinə uyğun olaraq belə sərəncam 

verdi ki, prezidentin adına alınan bütün hədiyyələr dövlət mülkiyyəti sayılaraq muzeydə 

saxlanılsın...). 

Məhz Bəyin prezidentliyə baĢlamasından iki gün sonra - 19 iyunda ABġ-ın dövlət baĢçısı Corc 

BuĢ Amerikanın Azərbaycandakı səfirini (Riçard Mayls) təyin etdi və Azərbaycan - ABġ 

münasibətlərində tezliklə bir çox sahələrdə mühüm irəliləyiĢlər baĢ verdi.  

Millətçi Ģəxsin hakimiyyət baĢına gəlməsi, sözsüz ki, dövlət həyatının hər istiqamətində öz 

təsirini göstərməliydi və göstərdi də. Rəsmi dövlət qəzeti "Həyat"da artıq iyunun 20-sində 

akademik Afat Qurbanovun ümumtürk ədəbi dilinin, ümumtürk əlifbasının yaradılmasının 

zəruriliyinə dair məqaləsi, ÇağdaĢ Turan Partiyasının yaradılması haqqında xəbər, professor 

Qüdrət Əbdülsəlimzadənin dövlətimizin müstəqilliyini təmin etməkçün təcili həyata keçirilməli 

iqtisadi-sosial tədbirlər kompleksi haqqında konseptual yazısı və b. dərc edilmiĢdi. Ġyunun 23-

ündə Milli Məclis dövlət gerbinin müzakirəsinə baĢladı, çünki bu mühüm dövlət atributunun 

yoxluğu ilk sırada dövlət möhürlərinin, olduqca mühüm dövlət sənədlərinin yeniləĢdirilməsini 

gecikdirirdi. 

Hələ prezidentliyə namizədkən sevimli müəllimi, professor Əlövsət Abdullayev mətbuatda 

onun haqqında belə yazmıĢdı: "Əbülfəz Elçibəy prezidentliyə layiq olan, bütün Ģüurlu ömrünü 

xalqın azadlığına həsr edən, bu yolda bir çox əzablar və məhrumiyyətlərə mətinliklə dözən, 



xüsusi təĢkilatçılıq bacarığı ilə seçilən pak bir Ģəxsiyyətdir. "Xüsusi təĢkilatçılıq bacarığı olan" 

ona görə deyirəm ki, əgər onun vaxtilə mənə boynuna almadığı kiçik bir dərnəyi 

(universitetdə yaratdığı gizli siyasi təĢkilat nəzərdə tutulur - Ə.T.) böyük bir Xalq hərəkatına, 

Xalq Cəbhəsi kimi sarsılmaz, demokratik bir qüvvəyə çevirmiĢsə onun təĢkilatçılıq bacarığına 

Ģübhə yeri qalırmı?! Əlbəttə, yox!". 

Müəllimin bu qəti inamı güclü məntiqdən, məntiqsə gün kimi aydın gerçəklikdən doğurdu - 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Əbülfəz Elçibəyin, prezident olduğu anadək yaratdığı ən dəyərli 

əsəriydi. Ġlk gündən beĢiyi baĢında dayandığı və Ġsa Qəmbər kimi yaraqdaĢlarıyla, mübarizə 

yoldaĢlarıyla neçə-neçə sarsıntılardan qorumağı bacardığı bu mübariz təĢkilatı yenilməz bir 

qüvvəyə çevirməklə Bəy əslində öz gücünü də ortaya qoymuĢdu. Çox qəribədir ki, öz 

partiyasına iki-üç yüz adam cəlb edə bilməyən bəzi siyasi rəqibləri Bəyin insanları səfərbər 

etmək və quruculuq sahəsindəki məharətinə kölgə salmaqçün onun bacarıqsız təĢkilatçı 

olduğu haqda hay-küy qaldırır, onların daha çoxbilmiĢlərisə deyiləni sübuta yetirməkçün ya 

Xalq Cəbhəsini onun əlindən almaq, ya da bütövlükdə AXC-ni siyasi qüvvələr içərisində 

əritməkçün yollar axtarırdılar. Ancaq yırtıcı kommunistlərlə çarpıĢmaya giriĢdiyi andan ona ən 

etibarlı dayağın məhz AXC olduğunu hamıdan gözəl anlayan prezident Əbülfəz bəy 

deyilənlərə əhəmiyyət vermədən Cəbhəni siyasi səhnədə daha fəal qüvvə kimi görmək və 

ondan yeni həyat quruculuğunda maksimum yararlanmaq niyyətindəydi. Təsadüfi deyil ki, 

onun prezident kimi geniĢ auditoriyada ilk mühüm görüĢü də cəbhədaĢlarıyla oldu. 22 iyunda 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Ali Məclisinin prezident seçkilərindən sonrakı ilk sessiyası keçirildi və 

AXC sədri Əbülfəz Elçibəy onun iĢində yaxından iĢtirak etdi. 

Yığıncaqda söz alan Bəyin çıxıĢında AXC-nin taleyi xüsusi yer tutdu. O göstərdi ki, bu təĢkilat 

Xalq hərəkatının güclü qolu kimi yaĢamalıdır. "Hazırda baĢlıca vəzifələrimiz respublikamızın 

ərazi bütövlüyünü qorumaq, gənc Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini möhkəmlətmək, 

milli dövlətçiliyimizi bərpa etməkdir" söyləyən prezident ağır sınaqlarda daim onunla birgə 

olmuĢ yaraqdaĢlarını bu vəzifələri yerinə yetirməkdə ona yardımçı olmağa çağırdı.  

Bəy kommunistlərin müstəqil Azərbaycan Cümhuriyyətinin (1918-1920) yarımçıq binasını 

xarabaya çevirərək onun yerində tikdikləri 7 milyon nəfərlik və 70 yaĢlı həbsxananı tarixdən 

silərək elə onun yerindəcə möhtəĢəm Yeni Azərbaycan sarayını ucaltmağı qərarlaĢdırmıĢdı. 

Bu məqsəd və istəklə də elə ilk gündən baĢ memar kimi qollarını çırmayaraq həvəslə iĢə 

giriĢmiĢdi. Sözün gerçək anlamında onun gecəsi-gündüzü yoxdu. Ancaq qarĢıdakı vəzifə 

həddən artıq böyük, iĢ görmək imkanlarısa hədsiz məhduddu. Tikiləcək binanın görünüĢü 

necə olacaq? Onun layihəsi və maketi necə hazırlanacaq? Özülü necə qoyulacaq? Tikinti 

ləvazimatı haradan gətiriləcək? ĠĢ icraçıları və fəhlələr kim olacaq?.. Bu inadlı sorğuların heç 

birinin hələ cavabı yoxdu. Və bu cavabları xalq məhz ondan gözləyirdi. Ən pisi də buydu ki, 

bütün yan-yörəsi köhnə həbsxananı qoruyub saxlamağa çalıĢanlardan ibarətdi; onlar nəinki 

yeni sarayın tikintisinə kömək etməyəcək, əksinə, heç bünövrəsinin qazılmasına da imkan 

verməməyə çalıĢacaqdılar. Bunu həbsxananın gerçək ağası - Rusiya, həbsxana baĢçısının fars 

və erməni dostları da onlardan tələb edirdilər.  

54 illik ömrünün yarıdan çoxunu azadlıq uğrunda güzəĢtsiz çarpıĢmaya xərcləmiĢ Əbülfəz bəy 

- azadlığın dadını, müstəqilliyin Ģirinliyini və onların necə çətinliklə əldə ediləcəyini hamıdan 



yaxĢı bilən insan xalqın ona verdiyi 5 illik möhlətdə dövlətin sarsılmazlığını təmin etmək 

istəyirdi.  

ĠĢə baĢladığının ertəsi günü - 17 iyunda imzaladığı ilk qanunun "Azərbaycan Respublikası 

vətəndaĢlarının pul gəlirlərinin və əmanətlərinin indeksləĢdirilməsi haqqında" adlanması 

əslində həm qanunauyğun, həm də rəmzidir. Ölkədə qiymətlərin artmasıyla bağlı iqtisadi 

durumu pisləĢmiĢ soydaĢlarına köməyi hər Ģeydən irəli sayan Bəy bununla milyonlarca 

yurddaĢına sanki "elə ilk andan sizə arxayam, çətinliklərinizə heç vaxt laqeyd qalmayacağam" 

demək istəyirdi. 

Andiçmə mərasimindən heç bir həftə keçməmiĢ ortaya qoyulmuĢ iĢlərsə prezidentin ciddi 

niyyətlərinin yönündən soraq verirdi. 23 iyunda fərmanla strateji proqramlar üzrə dövlət 

müĢaviri vəzifəsini təsis etməsi və bu vəzifəyə gənc silahdaĢı Sabit Bağırovu təyin etməsi 

Bəyin "nə etməli?" sorğusuna cavab verə biləcək adamlardan ibarət komanda yaratmaq 

yolunda ilk uğurlu addımlarındandı. Sabit bəy ölkədə tezliklə köklü iqtisadi islahatların 

aparılmasından ötrü irimiqyaslı ciddi iĢlər görməyə baĢladı. Məhz onun təĢəbbüsü və ən 

yaxından iĢtirakıyla bir çox dövlət müəssisələri yaradıldı, çoxlu qanun layihələri iĢlənib 

hazırlandı və parlamentdə qəbul edildi, milli valyutamızın tətbiqi, ticarətin 

kommersiyalaĢdırılması və b. kimi inqilabi dəyiĢikliklər, köklü yeniliklər gerçəkləĢdirildi. 

Prezident iqtisadi baxımdan dilənçi vəziyyətinə salınmıĢ Azərbaycanı rüĢvət alması, 

korrupsiyaya qurĢanması ağla da gətirilə bilməyən, öz iĢində yalnız demokratik prinsiplərə 

söykənən belə bacarıqlı arxadaĢlarından yaratdığı komandasının yardımıyla ən varlı 

ölkələrdən birinə çevirmək istəyirdi.  

Fərmandan söz düĢmüĢkən, xatırladım ki, "Əbülfəz Elçibəyin 1 saylı prezident fərmanı 

olmayıb, çünki o, prezidentliyə namizəd olanda deyirdi ki, mənim 1 saylı fərmanım 

ġimali və Cənubi Azərbaycanın birləĢdirilməsi haqqında olacaq. Təbii ki, prezident 

ikən belə fərman verməsi mümkünsüzdü və onu imzalamağa tələsmədən Elçibəy 

birbaĢa 2 saylı fərman verdi. O umud edirdi ki, haçansa 1 saylı fərmanı da 

imzalamaq ona qismət olacaq…" (keçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev). 

Elə 23 iyunda üç baĢqa əlamətdar hadisə də baĢ verdi - prezidentin fərmanlarıyla dövlət 

quruculuğunda ciddi islahatların ilk qaranquĢu olan iki mühüm komitə: Dövlət Əmlak Komitəsi 

və Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi yaradıldı, mətbuatda "Siyasi 

partiyalar haqqında qanun" dərc edildi. 

Deməli, hələ "yerini isitməmiĢ" prezident artıq öz məqsədlərini incəliklə müəyyənləĢdirib - 

yeni Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətində dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsi (baĢqa 

sözlə, sosializm quruluĢunun dağıdılmağa baĢlanması) və özəl bölmənin, sahibkarlığın inkiĢafı 

(yəni bazar iqtisadiyyatına əsaslanan kapitalist münasibətlərinin bərpasına baĢlanması) hər 

Ģeydən irəli çəkiləcək, ölkədə demokratiyanın və siyasi plüralizmin tərəqqisinə geniĢ Ģərait 

yaradılacaq. Bəyin həddən artıq tələsməsi, görünür, qarĢıdakı iĢlərin təsəvvürəgəlməz 

çoxluğunun dərk edilməsindən və onların 5 ilə baĢa çatdırıla bilməməsi qorxusundan irəli 

gəlirdi. ĠĢə baĢladıqdan vur-tut bircə həftədən sonra yeni dövlət qurumlarını yaratması 

göstərirdi ki, "yeni saray"ın layihəsini, deyəsən, hələ "tikinti"yə baĢlamazdan qabaq 

hazırlayıbmıĢ. Ancaq Elçibəy "saray"a girməzdən öncə bir hazırlıq da görmüĢdü - özünə söz 



vermiĢdi ki, oraya necə sadə insan kimi daxil olacaqsa oradan qətiyyən dəyiĢməmiĢ elə 

sadəlik və qayğıkeĢliklə də çıxacaq! 

Xalqımızın ən sevimli sənətkarlarından biri olan Habil Əliyev çox az ünsiyyətdə bulunduğu 

Əbülfəz Elçibəy haqqında yazır:  

"1992-ci ilin iyununda o, xalqın istəyi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildi. 

Aradan bir müddət keçdi. Bir də eĢitdim ki, AğdaĢda yaĢayan böyük qardaĢım Qabilin evinə 

OMON-çular hücum edib... Mən bildim ki, məsələ rayonluq deyil, Bakıdan gəlir, ona görə də 

AğdaĢa gedərək vaxt itirməmək, bu iĢi daha təcili həll etmək üçün prezidentə zəng etdim. 

Onun köməkçisi GülĢad Zərbəliyevə dedim ki, prezidentlə ikicə dəqiqə telefon söhbətinə 

ehtiyacım var. O bildirdi ki, hökmən prezidentə Sizin xahiĢinizi çatdıracağam; nəticəsini 

bilmək üçün saat 5-də mənimlə yenidən əlaqə saxlayın.  

Saat 5-də G.Zərbəliyevə bir də zəng vuranda o dedi ki, Habil müəllim, Siz heç nədən narahat 

olmayın, prezident Ģəxsən özü Sizin məsələnin həlli ilə məĢğuldur. Məəttəl qaldım ki, mən 

hələ ürəyimin sözünü ona deməmiĢəm, ancaq o artıq mənim problemimi həll etməkdədir!.. 

Elçibəyi mən prezident kimi yox, sıravi bir vətəndaĢ kimi gördüm. O, son dərəcə sadə, 

yaĢayıĢı və məiĢəti ilə heç birimizdən seçilməyən adi bir insandı. Buna görə də ölkə 

vətəndaĢlarının dərdini çox asanlıqla baĢa düĢür, onlara əlac etməyə çalıĢırdı. O, özünü 

qətiyyən çəkməz, insanları həbsxanalara doldurmağı sevməz, xalqa yalan danıĢmaz, rüĢvət 

almaz və alan iĢçiləri ilə barıĢmaz, hakimiyyətdən Ģəxsən özünün və dostlarının ehtiyacı üçün 

istifadə etməyə çalıĢmaz, Azərbaycanın hansı bölgəsində yaĢamasından asılı olmayaraq hər 

bir yerin sakinlərinə prezident kimi hörmət bəsləyərdi. Təəssüf ki, xalqımız onu baĢa düĢməyə 

hələ hazır deyildi...". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.52). 

"BĠZĠM ƏSAS YOLUMUZ MUSTAFA KAMAL YOLUDUR!" 

Ġndiyədək dünyada ardıcıl demokrat və azadlıqsevər insan kimi tanınmıĢ Bəyin yeni vəzifədəki 

ilk addımlarını Amerika mətbuatı da diqqətlə izləyirdi. "Krisçen sayens monitor" qəzeti onun 

Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə dair danıĢıqlara hazır olduğunu, ancaq BMT-nin və baĢqa 

beynəlxalq təĢkilatların qüvvələrinin Qarabağda yerləĢdirilməsinə qarĢı çıxdığını, bu 

qüvvələrin Azərbaycanla Ermənistan sərhədində yerləĢdirilməli olduğunu söylədiyini yazırdı.  

AssoĢieyted Press agentliyisə Əbülfəz Elçibəyin Ġrana Ayaz Mütəllibova nisbətən soyuq 

münasibət bəslədiyindən söz açır və bildirirdi ki, Elçibəyçün strateji perspektivlərdən biri 

Arazın hər iki tərəfində yaĢayan azərbaycanlıların birləĢməsidir, Ġransa bu məsələyə açıq-

aydın mənfi münasibət bəsləyir.  

Ə.Elçibəyin Azərbaycanda neft sənayesini modernləĢdirmək niyyətində olduğunu göstərən 

həmin agentlik onun bu modernləĢdirmədə "AMOKO" və "BritiĢ Petroleum" Ģirkətlərinin 

köməyinə bel bağladığını qeyd edirdi. 

Azərbaycanın dünya birliyində yerini möhkəmləndirməkçün beynəlxalq əlaqələrin 

geniĢləndirilməsini mühüm vəzifələrdən sayan Əbülfəz bəy 24-27 iyunda prezident kimi ilk 
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xarici rəsmi səfərə çıxdı. Bu ölkənin Türkiyə olmaması, söz yox ki, təəccüb doğurardı, çünki 

Bəyi prezidentliyə gətirib çıxarmıĢ əqidə yolu məhz Türkiyəyə sevgi, türkçülük və atatürkçülük 

ideyalarından baĢlayıb. Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin (Azərbaycan, Albaniya, Bolqarıstan, 

Ermənistan, Yunanıstan, Gürcüstan, Moldova, Rumıniya, Rusiya, Türkiyə və Ukrayna) iqtisadi 

iĢbirliyi konfransının zirvə toplantısında dövlət və hökumət baĢçıları iĢtirak edirdilər. 

Azərbaycan nümayəndə heyətinin baĢçısı Əbülfəz Elçibəy 24 iyunda Ġstanbulun hava limanına 

enərkən onu dövlət naziri ġərif Ərcan və xarici iĢlər naziri Hikmət Çətin qarĢıladılar.  

ġərəf salonunda Elçibəy Türkiyə və xarici ölkə jurnalistləriyçün ilk müsahibəsində dedi: "Mən 

Anadolu torpağına ilk dəfə gəlirəm. Türkiyənin mədəniyyəti, ədəbiyyatı, dili, tarixi, 

kamalçıların azadlıq hərəkatı ilə tanıĢ olduqdan sonra qəlbimdə bu torpağın gözəl obrazı 

yaranmıĢdı. [...] Sakarya və Ġnönü döyüĢlərinin tarixini öyrənərkən bu yerlərə gəlməyi, 

özümü vətənin istiqlaliyyəti uğrunda mübarizlərin sıralarında hiss etməyi arzulayırdım. [...] Bir 

çox görkəmli dövlət və din xadimlərinin, Mustafa Kamal Atatürkün, Məmmədəmin 

Rəsulzadənin, Zəki Vəlidi Toqanın, Adam Mitskeviçin və azadlıq uğrunda digər mübarizlərin 

uyuduğu Anadolu torpağı müqəddəsdir". 

Əbülfəz bəy Türkiyədə bulunduğu ilk gündən bu doğma torpağı gözləriylə görmək, onunla 

daha yaxından tanıĢ olmaq istəyirdi. Cangüdəni Ġlqar Qədirquluyev prezidentin Ġstanbuldakı 

ilk günün bəzi anlarını belə xatırlayır: 

"Sabah Qara Dəniz Ölkələri ĠĢbirliyi zirvə toplantısının əsas yığıncağı olacaq, əsas sənəd 

imzalanacaqdı. 

Gecə təxminən saat 2 olardı. Bəy məni çağırdı:  

-Bacıoğlu (yaxın qohum olduğumuza görə, mən özümü tanıyandan o, məni ərklə belə 

çağırırdı), bəlkə Ġstanbulu gəzək? 

Gördüm ki, əhval-ruhiyyəsi əladır. Dedim: 

-Məsləhət Sizindir. 

-Onda maĢın çağır. 

Çağırdım. Ancaq maĢın gəlməzdən qabaq "Çırağan"ın həyətinə düĢdük. Bir yerli mühafizəçi 

də bizimləydi. 

Gəzə-gəzə düz Boğazın qırağına çatdıq. Bu zaman qarĢımıza bir nəfər çıxdı. Bəyi tanıdı və 5-

10 dəqiqə Ģirin-Ģirin söhbət etdilər. Türkiyəli mühafizəçi yaxınlaĢdı ki, araba hazırdır.  

MaĢina əyləĢdik. MəĢhur Ġstanbul körpüsüylə Avropadan Asiyaya keçdik. Dan yeri ağaranadək 

Boğaz qırağını gəzdik. Bəy Boğazın gecə mənzərələrini sanki içmək, yenə içmək, ürəyinin 

yanğısını söndürmək istəyir, gördüklərindən qətiyyən doymur, bu gəzintidən sonsuz ləzzət 



alırdı. Çox gözəl bilirdim ki, onun bu anda yaĢadığı duyğuları bir turistin yad ölkənin 

ekzotikasından aldığı zövqə bənzətmək günah olardı.  

Təxminən 1986-da Bakıda - qardaĢı Almurad bəyin Yasamaldakı evində doğmalarımızla birgə 

olan söhbətdə Bəy demiĢdi ki, Tanrıdan ən böyük istəklərimdən biri Ġstanbulda Boğazın 

qırağında gəzmək, həzin bir türk musiqisinə qulaq asa-asa ayaqlarımı Boğaza sallamaqdır. 

Oradakıların çoxu qayıtdı ki, kaĢ onda biz də səninlə olaq. Ürəyimdə mən də bunu arzulasam 

da susdum. Ġndi bu anda yadıma düĢən həmin söhbəti Bəyə xatırlatdım və dedim ki, Allah-

taala bu ən xoĢbəxt anınızda Sizinlə birgə olmaq səadətini həmin doğmalardan yalnız mənə 

nəsib etdi. 

Onu da deyim ki, Bəyin "Çırağan"dakı dairəsinin balkonundan Boğazın olduqca gözəl 

görüntüsü vardı və o, arada balkona çıxıb bu mənzərəni seyr edərdi". 

Mən istəməzdim ki, oxucum Elçibəyin Türkiyəyə bu qədər sonsuz məhəbbətinə qısqanclıqla 

yanaĢsın, bu qardaĢ ölkəni hətta Azərbaycandan da artıq sevdiyini düĢünsün. Bəli, prezident 

Elçibəy Türkiyə və Azərbaycan torpaqlarının hər ikisini müqəddəs bilirdi, Türkiyə və 

Azərbaycan xalqlarının hər ikisini eyni millət sayaraq sevirdi, hər iki dövlətin ən yaxın (hətta 

konfederasiya Ģəklində) siyasi-iqtisadi-mənəvi iliĢkilərinin tərəfdarıydı! Bütün bunlara 

baxmayaraq, axı o, müstəqil bir dövlətin baĢçısıydı və bu dövlətin maraqlarını hər Ģeydən 

üsütün tuturdu. O məhz Azərbaycanı DÜNYANIN sözü keçən dövlətlərindən biri etmək 

istəyirdi. Bu dediyimi Əbülfəz bəyin əməkdar jurnalist Zöhrab Zeynallıyla 4 yanvar 1993-dəki 

söhbəti də təsdiqləyir:  

"…Üç-beĢ ildən sonra Türkiyə görəcək ki, Azərbaycan nədir. Bugünün özündə mənəvi-

psixoloji baxımdan Azərbaycan Türkiyədən yüksək səviyyədə dayanır. Anadolu türkləri 

deyirlər ki, siz türklüyü bizdən qabağa aparırsınız, siz bizdən üstünsünüz, mənəvi cəhətdən 

bizdən yüksəksiniz. Azərbaycan türkünün mənəviyyatına Anadolu türklərinin özləri hörmət və 

qibtə edirlər.  

Azərbaycanda kimin nüfuzu olmalıdır - Rusiyanın, Türkiyənin, Ġranın, yoxsa, deyək ki, 

Amerikanın? Heç kimin. Azərbaycan, Allah qoysa, beĢ-on ildən sonra özü nüfuz edəcək. O 

zaman fikirləĢsinlər ki, Azərbaycanın nüfuzu hara qədər olacaq. Bu sual verilməlidir: "BeĢ-on 

ildən sonra Azərbaycanın nüfuz dairəsi hara çıxır?". Azərbaycan Yaxın ġərqdə ən güclü nüfuz 

dairəsinə malik dövlətlərdən biri olacaq. Azərbaycanla razılaĢmamıĢ çox Ģeyləri 

eləməyəcəklər. Ġngiltərə də, Amerika da, Fransa da Yaxın ġərqlə bağlı hər hansı məsələni həll 

edəndə Azərbaycanı dəvət edəcəklər.  

Bunu indidən bilirlər ki, iki milyard ton neft ehtiyatı olan bir ölkə ilə elə-belə danıĢmaq 

mümkün deyil…". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.130). 

Ertəsi gün - 25 iyunda Ġstanbulda Turqut Özalın təĢəbbüsüylə ikinci dəfə əslinin eyni olaraq 

tikilmiĢ tarixi "Çırağan" sarayında 11 ölkənin rəhbərləri Qara Dəniz Ġqtisadi ĠĢbirliyi 

AnlaĢmasını və "Bosfor bəyanatı"nı imzaladılar.  
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AnlaĢma törənində danıĢan Eduard ġevardnadze "Qara Dəniz Ġqtisadi ĠĢbirliyi fikrinin Turqut 

Özal tərəfindən ortaya atıldığını və inkiĢaf etdirildiyini" söyləyərək dedi: "Qara dəniz iĢbirliyi 

layihəsi bütün dünyada Özal doktrini olaraq tanınır". 26 iyun tarixli "Türkiyə" qəzeti yazırdı: 

"ġevardnadzenin bu sözləri baĢbakan Süleyman Dəmirəlin qaĢlarını çatmasına səbəb oldu". 

Bəzi qəzetlər manĢetə bu sözləri çıxarmıĢdı: "Özal hazırladı, Dəmirəl imzaladı".  

Yeri gəlmiĢkən, baĢ nazir S.Dəmirəlin prezident T.Özalın əməyini öz adına çıxmasından 

prezident incimiĢdi, buna görə də o, zirvə toplantısının yığıncaqlarına qatılmadı və heç bir 

rəsmi Ģəxslə, o sıradan Əbülfəz Elçibəylə də görüĢmədi. Bu hadisə Türkiyənin bir çox 

siyasətçilərində narazılıq doğurdu. Məsələn, ANAP genel baĢqanı Məsud Yılmaz bildirmiĢdi: 

"Uluslararası səciyyəli bir törənlə ilgili hazırlıqlar öncədən tamamlanmıĢ olmalı və anlaĢmaya 

Türkiyə adından kimin imza qoyacağı öncədən bəlirlənməliydi. BaĢbakan öncədən yapdığı 

açıqlamalarda dövlətin ən uca vəzifəsini rəncidəedici bəyanlarda bulunmuĢdur. BU, BĠR 

SĠYASĠ NƏZAKƏTSĠZLĠK ÖRNƏYĠDĠR (seçdirmə Yılmazındır - Ə.T.) və Türkiyənin dıĢ 

etibarına zərər vermiĢdir. Naxçıvan və Qalata körpülərindən sonra sayın Dəmirəl özünün heç 

bir əməyi olmayan iĢlərə sahib çıxma adətini, beləliklə, davam etdirməkdədir". ("Türkiyə" 

qəzeti, 26 iyun 1992). 

Qara Dəniz Ġqtisadi ĠĢbirliyi AnlaĢması yeni beynəlxalq təĢkilatın yaradıcılarından biri olmuĢ 

gənc Azərbaycan dövlətinin imza atdığı ilk çox mühüm beynəlxalq sənədlərdən biridir. 

Təntənəli imzalama mərasimində çıxıĢ edən Əbülfəz bəy Azərbaycanın Qara dəniz hövzəsi 

dövlətləriylə iqtisadi əməkdaĢlıqda bulunmasının məqsədlərini açıqladı, bu əməkdaĢlığın 

bölgədə siyasi sabitliyi də təmin etməyə xidmət göstərməli olduğunu vurğuladı. O, eyni 

zamanda, Xəzəryanı dövlətləri birləĢdirə biləcək bir birliyin də yaradılması gərəkliyini irəli 

sürdü. 

Əbülfəz Elçibəy öz nüfuzuyla 11 prezident içərisində xüsusi seçilirdi. Tam demokratik yolla 

seçilməsi və prezidentliyəqədərki dəyərli keçmiĢi ona dərin hörmət qazandırmıĢdı. Türkiyə 

xalqının Elçibəyə göstərdiyi dəniz tək çağlayan sevgisi və onun hətta bu ölkənin bəzi 

rəhbərlərindən də artıq sevilməsi xarici ölkələrin prezidentlərini heyrətə salmıĢdı. Turqut 

Özalın qatılmadığı bu məclisdə Dəmirəldən sonra ikinci ən sözü keçərli Ģəxs də məhz 

Elçibəydi.  

Prezidentin cangüdəni Ġlqar Qədirquluyev söyləyir ki, zirvə toplantısının yekun sənədi 

imzalanan zala hamıdan sonda Elçibəy, ondan az sonra Dəmirəl gəldi. Elçibəy içəri girən kimi 

prezidentlər baĢda olmaqla bütün nümayəndə heyətləri ayağa qalxaraq onu salamladı. Bir 

çox prezidentlər Elçibəylə yaxın münasibət qurmağa can atırdılar. Xüsusən Səpərmurad 

TürkmənbaĢı Bəyin qarĢısında əldən-ayaqdan gedirdi. Bəy ona qaz haqqında söz deyən kimi 

bildirdi ki, Azərbaycan nə qədər qaz istəsə verəcəyəm (doğrudan da, Azərbaycan Elçibəy 

dövründə Türkmənistanın hesabına qazdan korluq çəkmədi). O hətta Azərbaycanın qazdan 

ötrü olan bütün borcunu da silməyə razılaĢdı (ancaq o, bu borcu sonralar H.Əliyevdən istədi). 

Deyəsən, TürkmənbaĢı Elçibəyin nüfuzuna görə çəkinməkdən baĢqa, həm də qorxurdu ki, 

birdən o, Orta Asiyada inqilab-zad edər, çünki bu bölgənin müxalifətçiləri Elçibəylə çox yaxın 

münasibətdəydilər.  



Adı çəkilən "Türkiyə" qəzeti birinci səhifəsində Əbülfəz Elçibəylə "Türk dünyasını aydınlıq 

yarınlar bəkliyor" baĢlıqlı geniĢ müsahibə verib. Burada Bəy müxbirə söyləyir: "Biz də 

Azərbaycan dövləti olaraq Xəzər dənizini böyük hövzəyə çevirəcəyik. O zaman Türkmənistan, 

Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya, Gürcüstan və Türkiyə Xəzər hövzəsində çalıĢan bir birliyə üzv 

olacaqlar. Belə bir Ģərt meydana gəldiyində Qafqazın qapısı Qara dəniz vasitəsiylə Avropaya 

açılır. Sabah bir zaman da gəlir, Xəzər vasitəsiylə bütün Turanın qapıları Avropaya açılır".  

Güney Azərbaycanla bağlı Bəy deyir: "Mən bir hərəkatçıyam. Ġnsan haqlarını hər zaman 

qoruyuram. Güney Azərbaycanda yaĢayan 23 milyon türkün insan haqlarının qorunmasını 

tələb edirəm. Məktəbi olsun, mədəni hürriyyəti olsun, mədəni muxtariyyəti olsun deyirik. 

Canım, 140 min erməniyə Qarabağda bir dövlət istəyirlərsə və DÜNYA DA BUNU MÜDAFĠƏ 

EDĠRSƏ Ġranda yaĢayan 23 milyon türkə bir məktəb, mədəni muxtariyyət istəmək 

qəbahətdirmi?" ("Türkiyə" qəzeti, 26 iyun 1992). 

Bunu da yada salmaq yerinə düĢər ki, Ermənistan hərbi qüvvələrinə ağır zərbələr endirmiĢ 

Azərbaycan əsgərinin Ağdərədə və baĢqa bölgələrdə gücünü duymuĢ Ermənistan prezidenti 

Levon Ter-Petrosyan Ankarada müxtəlif dövlətlərin baĢçıları vasitəsilə Bəylə görüĢməyə 

dəfələrlə can atsa da hər dəfə qəti rədd cavabı alırdı. Bəy bildirirdi ki, Ter-Petrosyanın Ġranda 

sənədlər imzalamasına baxmayaraq ermənilər hücumları nəinki dayandırmayıb, əksinə, daha 

da gücləndirib və Ter-Petrosyan boynuna alır ki, o, erməni silahlı qüvvələrinə nəzarət edə 

bilmir; bir halda ki belədir və o, imzasına cavabdeh ola bilmir, onda bizə vəziyyəti öz nəzarəti 

altında saxlaya bilən və imzasına cavabdehliyi üzərinə götürə bilən adamı göstərsin, onunla 

danıĢıqlar aparaq. Pis vəziyyətdə qalan Ter-Petrosyan özü Ģəxsən Bəyə yaxınlaĢıb onunla 

görüĢmək istədiyini deyəndə bu cavabı eĢitdi ki, mən sizi Qarabağda baĢ vermiĢ hadisələrdə 

günahlandırıram və bir də, öz imzanızla təminat verə bilmirsinizsə sizinlə danıĢmağın heç bir 

əhəmiyyəti yoxdur! (Bəli, Bəyin belə qətiyyətli, güzəĢtsiz, birmənalı və birüzlü siyasəti 

sayəsində Ermənistan prezidenti düz bir il onun qarĢısında özünü müqəssir uĢaqlar kimi 

apardı, yalvarıb-yaxardı, Dağlıq Qarabağ ermənilərinə heç olmazsa mədəni muxtariyyət 

verilməsini istədi...). 

26 iyunda Bəy ġərqi Türküstan türklərinin (Çindəki uyğurların) liderlərindən biri, görkəmli türk 

millətçisi, 92 yaĢlı Ġsa Yusif Alptəkini qəbul etdi və baĢqa görüĢlər keçirdi. 

Həmin gün Azərbaycan nümayəndə heyəti Türkiyənin baĢ naziri Süleyman Dəmirəllə 

görüĢdü. Əbülfəz bəy buradakı çıxıĢında bildirdi ki, indi Azərbaycanda demokratik inkiĢafçün, 

Türkiyəylə çoxcəhətli əməkdaĢlığı geniĢləndirməkçün hər cür Ģərait yaradılır.  

S.Dəmirəllə Bəyin ikinci görüĢü elə o gün gecə yarısına yaxın baĢlandı və təkbətək keçirildi. 

Elçibəyin bu və sonrakı xarici səfərləri ölkənin kütləvi informasiya vasitələrində (rəsmi dövlət 

qəzeti də daxil olmaqla) çox yarıtmaz iĢıqlandırıldığına görə mən həmin səfərlərin 

iĢtirakçılarıyla görüĢüb onlardan məlumat toplamaq zorunda qaldım. Beləliklə, 26 iyunda baĢ 

verənlər haqqında Elçibəyin cangüdəni Ġlqar Qədirquluyevdən eĢitdiklərimi oxuculara təqdim 

edirəm. 



"Əbülfəz Elçibəy Türkiyədə olarkən bir çox prezidentlər onunla görüĢə can atırdılar. Ancaq o, 

əlbəttə, ilk növbədə Azərbaycanın nüfuzunu göz önündə tutaraq hər təkliflə razılaĢmırdı. 

Türkiyənin xarici iĢlər naziri Hikmət Çətin günorta "Çırağan" otelində ayaqüstü yemək verdi. 

Burada 11 prezident iĢtirak edirdi.  

Bəy Ukraynanın prezidenti Leonid Kravçukla söhbət edirdi. Levon Ter-Petrosyan qıraqda 

dayanmıĢdı. O, gözünü bir an da Bəydən çəkmirdi - diplomatik nəzakətə görə, baĢıyla Bəyə 

salam versəydi gərək Bəy də onun salamını alaydı. Buna görə də Bəy gözünü inadla ondan 

qaçırır, guya heç onu görmürdü.  

Bir qədər sonra Bəyin cangüdəni Mahir Musayev mənə yaxınlaĢaraq bildirdi ki, L.Ter-

Petrosyanın cangüdəni öz prezidentinin Elçibəylə görüĢmək istədiyini deyir. Mən hiss 

olunmadan Əbülfəz bəyə yaxınlaĢdım və Kravçukun eĢitməyəcəyi pıçıltıyla dedim ki, Ter-

Petrosyan Sizinlə görüĢmək istəyir. Bəy də Kravçukla söhbəti dayandırmadan və ona heç nə 

sezdirmədən əlini yavaĢca tərpətməklə mənə bildirdi ki, "rədd elə". Beləliklə, Bəy onunla 

görüĢmədi.  

AxĢam baĢ nazir Süleyman Dəmirəl də 11 prezidentə ziyafət verdi. Məclis gəmidə təĢkil 

olunmuĢdu. Bunkerə bənzər bir yerdə yalnız prezidentlər toplaĢdı - oraya heç bir kənar Ģəxs 

buraxılmadı.  

Prezidentlər oradan çıxanda qabaqda Bəy, arxasınca ġevardnadze gəlirdi. ġevardnadze Bəyə 

onunla görüĢmək istədiyini dedi. Ancaq Bəyin, nədənsə, buna həvəsi yoxdu, ona görə də 

qeyri-müəyyən cavab verdi ki, görüĢərik də. Bu zaman ġevardnadze az qala yalvarıcı tonla 

bildirdi ki, mən sabah Gürcüstana getməliyəm (orada mənim indi xatırlamadığım bir hadisə 

baĢ vermiĢdi), gəlin sabah səhər tezdən görüĢək. Bəy qayıtdı ki, səhər mənim türk 

biznesmenləriylə görüĢüm var. Beləliklə, o, ġevardnadzeylə də görüĢmədi. Gürcüstan 

prezidenti məcbur olub bir qədər sonra Bakıya gəldi". 

Ġyunun 26-sında Ġstanbuldan Ankaraya gələn Bəy öncə Azərbaycan Kültür Mərkəzini ziyarət 

etdi. Ayaqları altında qurbanlar kəsilən əziz qonaq Məhəmməd Kəngərli, Əhməd Qaraca və 

Cəmil Ünalla, Türkiyədəki Azərbaycan köklü soydaĢlarımızla unudulmaz bir səmimi görüĢ 

keçirdi. 

Dahi Atatürkün məqbərəsini və böyük Məmmədəminin Əsri məzarlıqdakı qəbrini ziyarət 

etmək Elçibəyçün adi protokol tədbiri yox, indiyədək gerçəkləĢməsinə bütün varlığını həsr 

etdiyi ideyaların müəlliflərinin - özünə mürĢid saydığı Ģəxslərin ruhuyla müqəddəs bir 

ünsiyyətdə bulunmaqdı. Qətiyyən Ģübhəm yoxdur ki, bu azmanların məzarı üstünə əklil 

qoyarkən Bəy özünün həyatdakı ən həssas, ən unudulmaz çağları yaĢayıb.  

"Mən gəncliyimdən - ikinci və üçüncü kurslardan Atatürkü və Məmmədəmin Rəsulzadəni baĢa 

düĢdüm. Üçüncü kursda ayıldım ki, həyata düzgün baxmıram, çünki o zaman Lenin, Stalin, 

baĢqaları həddən artıq təriflənirdi, dillərdə Napoleon, Hitler kimi adlar dolaĢırdı. Sonradan 

Atatürkü, türk dünyasının nəhənglərini öyrəndim və gördüm ki, Atatürk türk dünyasının son 

iki yüz ildə yetiĢdirdiyi ən nəhəng Ģəxsiyyətdir.  



…Rəsulzadədən sonra Atatürk də cümhuriyyət qurdu. Dedilər ki, onu saxlaya bilməyəcək, 

ancaq Atatürk bütün dünyaya göstərdi ki, türk cümhuriyyət qura da bilər, cümhuriyyətdə 

yaĢaya da bilər və bu yaĢayıĢı onun təbiəti tələb edir. Atatürk inanmıĢdı ki, cümhuriyyət nə 

qədər pis olsa belə, monarxiyadan qat-qat irəliyə gedən bir quruluĢdur. Bu, o dövrçün 

demokrtiyaya doğru çox mühüm addım deməkdi.  

Mustafa Kamalın böyüklüyü həm də onun türk millətinin ruhunu ən həssaslıqla duymasında 

və bu ruhun gücündən türkün qurtuluĢuyçün yararlanmağı bacarmasındaydı. Atatürkədək heç 

bir sultan deməmiĢdi ki, ey türk, sənsən özünün xilaskarı! Ancaq o bəyan etdi ki, bir əfəndi 

var - o da türk xalqıdır, millətimizdir; bir haqqı qoruyan qüvvə var - o da millətin qüvvəsidir; 

hakimiyyət də Ģərtsiz-söhbətsiz millətindir və sən özün özünü xilas edəcəksən - möhtac 

olduğun qüdrət sənin öz qanındadır!  

Atatürk milləti, Vətəni azad etməkçün və çağdaĢ dövlət qurmaqçün dahiliyini ortaya qoydu. 

Bəli, Mustafa Kamal PaĢa ağır vəziyyətə düĢəndə bəzən, ola bilsin ki, demokratiyaya zidd sərt 

ölçülər götürürdü, amma buna baxmayaraq o, diktator olmadı, daha doğrusu, bunu istəmədi. 

O dedi ki, demokratiyanın yeganə alternativi demokratiyadır - ona qarĢı heç nə qoya 

bilməyəcəksiniz, çünki ondan da yaxĢı Ģey yenə demokratiyadır. Bütün ətraf qonĢularla yaxĢı 

münasibət saxlamaq, dünənki düĢmənlərlə barıĢmaq, xilafətdən imtina etmək, dini dövlətdən 

uzaqlaĢdırmaq... böyük uzaqgörənlik, siyasətdə çeviklik tələb edirdi və Atatürkün dahiliyi həm 

də onun çox-çox illər öncəni görməsindədir. 

Azərbaycanda cümhuriyyəti yaĢatmağa bizim gücümüz çatmadı, çünki rus imperiyası çox 

güclüydü (Ġran da mane olurdu). Qırmızı Sovet imperiyası gəlib bu dövləti yıxdı. Ancaq 

Mustafa Kamalın yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətisə hərbi qüdrətcə güclü olduğuna görə özünü 

qoruya bildi. O, xarici iĢğalçıları ölkədən qovdu və dövlətin müstəqilliyini yaĢatdı. Beləliklə, 

dünyada böyük türk millətinin yaratdığı və türk millətini təmsil edən dövlət yalnız Anadoluda 

mövcud olub yaĢadı. Onun yaĢaması və qalması gələcəkdə Azərbaycan, Özbəkistan, Orta 

Asiyanın baĢqa türk cümhuriyyətləri və xalqları üçün həyat qaynağı və yolgöstərən mayak 

oldu - ona baxaraq öz müstəqillikləri uğrunda mübarizə apardılar. Bu, Atatürkün TÜRK milləti 

qarĢısında ən böyük xidmətiydi.  

Atatürk həm də bir qəhrəmanlıq rəmziydi. O, bütün türk mübarizlərinin örnəyinə çevrilmiĢdi. 

Hətta Hindistanda, indiki BanqladeĢdə milyonlarca müsəlman küçələrə axıĢıb Atatürkün adını 

çəkir, ona qibtə etdiklərini bildirirdilər. Gənc Türk Cümhuriyyətinə yardım etməkçün 

Hindistanda (əsasən indiki Pakistan və BanqladeĢ ərazilərində), Çində müsəlmanlar pul yığıb 

göndərirdilər. O zaman bu xalqlar da həm rus imperiyasına, həm də Böyük Britaniyaya qarĢı 

mübarizə aparırdılar. Amma onlar ya qələbə çala bilmir, qələbə qazananda da bir il, iki il, üç il 

sürür, sonra yenə imperiya tərəfindən məğlub edilirdilər. Atatürk ingilis ordusu, yunan 

ordusu, Avropa dövlətlərinin orduları üzərində böyük qələbə qazananda Hindistandan olan 

hindli millət vəkili Londanda parlamentdə çıxıĢ edərək belə bir söz dedi ki, bu gün xəbər 

almıĢam ki, Mustafa Kamal həm imperiya ordusu, həm də ingilis ordusu üzərində qələbə 

qazanıb; bu, azadlıq uğrunda mübarizə aparan xalqlarımızın ilk böyük qələbəsidir. Mən bu 

qələbəni qazanan Mustafa Kamalın və türk əsgərinin qarĢısında bu parlamentdə baĢ əyirəm! 

Və baĢ əyir də. (Xatırladım ki, o zaman Hindistan bu sözlərin söyləndiyi Böyük Britaniyanın bir 

hissəsi, dominionu, Hindistanın qubernatorusa Böyük Britaniyanın birinci vitse-kralı sayılırdı).  



Avropanın müasir orduları üzərində ilk böyük və ruhverici qələbə məhz Türkiyədə qazanılmıĢ, 

onu da Atatürk əldə etmiĢdi. Bundan ruhlanaraq ərəblərin Misirdə, Əlcəzairdə, Tunisdə 

fransızlara, ingilislərə qarĢı azadlıq mübarizəsi gücləndi. Sonra Hindistan baĢladı.  

Türkiyənin inkiĢaf edərək qabağa yürüməsi, yüksəlməsi, Avropayla çulğaĢması, Avropa və 

Asiyada önəmli yer tutması bu dövlətin özülünü Atatürkün düzgün qoymasındadır. Müqayisə 

aparaq. Osmanlı dövləti də imperiyaydı, rus imperiyası da. Hər ikisi çökdü, dağıldı. Hər 

ikisinin yerində cümhuriyyət yarandı. Birinin yaradıcısı Atatürk oldu, obirininkisə Lenin (sonra 

Stalin). Hər ikisi yeni dövlət qurdu. Baxın, Atatürkün qurduğu dövlət bu gün də inkiĢaf edir, 

demokratiyaya doğru yürüyür, Avropa və Asiyanı bir-birinə çulğaĢdırmağa çalıĢır və bu 

dövlətin hələ yüz illərcə yaĢayacağı Ģübhə doğurmur. Amma Rusiyada qurulan dövlətin özülü 

düzgün qoyulmadığına görə, yenə də imperiya xisləti daĢıdığına görə, yenə baĢqa xalqları 

zülm altında saxladığına, onlara azadlıq vermək istəmədiyinə görə, dünyanı hədələdiyinə görə 

70 ildən sonra tam dağıldı. Atatürkün dahiliyisə oradadır ki, onun qurduğu cümhuriyyətdə 

hakimiyyət qeydsiz-Ģərtsiz millətindir və onun üstündə qurulubdur, Böyük Millət Məclisi də 

həmiĢə bu məsələləri yerinə yetirir.  

Mustafa Kamal PaĢa Atatürk dünyaya yeni baxıĢ gətirdi. Onun çağında dünya üç yerə 

bölünürdü: kapitalist sistemi, sosialist sistemi, üçüncü dünya. Kapitalist sistemi baĢda 

dururdu. Üçüncü dünya dövlətlərinin əksəriyyətində azadlıq metodu Mustafa Kamalın 

metoduydu. Məsələn, deyək ki, Misirdə ingilisləri qovur, hakimiyyəti ələ alır və Misri müstəqil 

edirlər. Eyni hadisə Ġraqda, Suriyada, Livanda, ta Çində, Hindistanda baĢ verir. Bu, yeni - 

üçüncü dünya dövlətlərinin azadolma metodudur.  

…Atatürkün ideyaları nəinki sağlığında, hətta ölümündən sonra da yol göstən mayakdır və bu 

mayaka göz yummaq ağır itkilərlə sonuclanır. Məsələn, o dəfələrlə deyib ki, bugünkü Sovetlər 

Birliyində dinbir-qanbir qardaĢlarımız yaĢayır; bir zaman gələcək, bu dövlət çökəcək, o zaman 

qardaĢlarımız azadlıq istəyəcəklər; onların sizə müraciət etməsini gözləmədən siz bu günə 

hazır olun və anında yardıma yetin. Yaxud Türkiyə Böyük Millət Məclisində o durub 

deyib ki, biz Sovetlər Birliyiylə dostuq, mehriban qonĢuyuq və bunu axıradək 

yürüdəcəyik. Parlamentdən çıxarkən yaxın adamlarına bildirir ki, mən dedim, 

birdən siz də inanarsınız ha; bilin ki, sizin bir barıĢmaz düĢməniniz var - qırmızı 

rus kommunizmi. Türklər, təəssüf ki, ulu Atatürkün tövsiyələrini unutdular və indiki 

xoĢagəlməz duruma düĢdülər". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat 

üz-üzə", Bakı, 1999, s.156-161).  

Türk dünyasının ən böyük dahilərindən biri Mustafa Kamal Atatürkün Anıtqəbrinə ziyarət 

Əbülfəz Elçibəyin həyatının bəlkə də ən həyəcanlı və ən həssas anlarındandı. Bütün ömrünü 

Atatürk ideyalarının təbliğinə, onun Ģəxsiyyətinin tanıdılmasına həsr edən, onunla bağlı nəinki 

günlərlə, hətta aylarla aramsız danıĢa biləcək Əbülfəz bəy Anıtqəbirdə Türkiyə xilaskarının 

xatirə dəftərinə öz sözlərini yazmağa baĢlayanda yalnız və yalnız bu qısaca bir cümləni yazdı: 

"Ey böyük Türkün böyük komutanı! Sizi ziyatər etməklə özüm və bütün millətim 

adına Ģərəf duydum. Sənin əsgərin (Əbülfəz Elçibəy)". 

"Sənin əsgərin"! Müstəqil bir ölkənin prezidenti özünü baĢqa bir dövlətin rəhbərinin əsgəri 

saydı - nə diplomatiyaya sığan hərəkətdi, nə də Ģəxsi münasibətlərə. Bu davranıĢ ancaq və 



ancaq bir TÜRK MĠLLƏTĠ tanıyan və onun bircə ÖNDƏRĠ olduğunu qəbul edən, varlığını 

TÜRKLÜK uğrunda qurban verməyə hər an hazır olan böyük Elçibəyin türk sevgisi məntiqinə, 

onun cəsarətinə sığıĢan bir hərəkətdi! Bu sözləri yazarkən o əslində bütün dünyaya car çəkdi: 

Azərbaycan da Türkiyə deməkdir və biz əbədi qardaĢlarıq! Qoy indi Türkiyənin düĢmənləri, 

türkün düĢmənləri, Azərbaycanın düĢmənləri, özünün düĢmənləri nə deyir-desin, nə bağırır-

bağırsın!..  

Əbülfəz bəy böyük öndər Məmmədəmin Rəsulzadənin məzarı baĢında bunları söylədi: "Bu 

qəbrin bulunduğu torpaq - böyük Anadolu torpağı müqəddəs torpaq rus imperiyasına qarĢı 

döyüĢən yüzlərcə türk mücahidinə yer vermiĢdir. Məmmədəmin bizim böyük rəhbərimiz, 

böyük qurucumuzdur. Böyük öndər 19-uncu yüzildə həm Azərbaycanda, həm Anadoluda 

formalaĢan bir təfəkkürü, bir idealı qorudu. Bu ideal birinci olaraq türklükdür. Ġkincisi, bu 

türklük idealını çağdaĢ səviyyədə dünyaya bəlirtmək və çağdaĢ bir demokratik cümhuriyyət 

qurmaqdır. Üçüncüsü isə islam mədəniyyətidir".  

Əbülfəz bəy həmin gün - 26 iyunda saat 19.10-da Türkiyə Böyük Millət Məclisinə (TBBM) 

getdi. Ġqtidar qapısından TBBM-nin Genəl Kuruluna girən Əbülfəz bəyi millət vəkilləri ayağa 

qalxaraq salamladılar. Azərbaycan prezidentinin buradakı çıxıĢı əsl hadisəyə çevrildi. O, 

Türkiyənin millət vəkilləri qarĢısında aĢağıdakı tarixi çıxıĢını etdi:  

"Özümü çox xoĢbəxt sayıram. Uzun, böyük, ağır yol keçmiĢ və türk millətini özgürlüyə 

qovuĢdurmuĢ Türkiyə Böyük Millət Məclisində danıĢmaq, təbii olaraq, çox ağırdır, mənim 

üçün çətindir. Siyasi mücadilədə yoğrulmuĢ, siyasi mücadilələrdə yetiĢmiĢ parlamentarlar 

qarĢısında danıĢmaq mənim üçün çox çətin bir iĢdir. Əgər qüsurlarım olursa o qüsurlarımı 

bağıĢlarsınız, mənim suçumdan keçərsiniz.  

Məmləkət o qədər gözəl, Türkiyə o qədər görkəmli, onun insanları o qədər ucadır ki, bu 

məmləkətə girərkən də, bu məmləkətdən çıxarkən də hər bir Ģey təzim tələb edir, hər bir Ģey 

baĢ əymək, hər bir Ģey köküs basmaq tələb edir.  

ArxadaĢların bir qismi bilir demokratiya uğrunda mücadilə verən insanları. Bu mücadiləni 

Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi baĢlatdı və onu yürüdür. Ancaq bu demokratiyanı 

yürütməklə bərabər, bizim idealımız Məmmədəmin Rəsulzadənin hədəf qoyduğu idealdır. 

Birincisi, türklük, özünü dərk etmək, bir millətin özünü dərk etməsidir. Bizim bayrağımızda 

üstdə yer alan mavi rəng onu təmsil edir. 

Bu məmləkətə gəlirkən bir Sultan Mehmet Fateh xatırlanır - Avropanı diz çökdürüb də türk 

haqqını dünyaya bildirən, Ġstanbulu fəth edən insan xatırlanır; baĢ əyməmək mümkün deyil. 

Həzrət Peyğəmbərimiz buyurmuĢdur ki, "kim onu fəth edəcəksə xoĢ onun halına - Tanrı onu 

sevər". Yəni Tanrı Fatehi sevmiĢ və o fəthi ona vermiĢ. Nə mutlu!  

Zaman-zaman dünyanın bir ġərq siyasəti olmuĢ, Doğu siyasəti olmuĢ, dörd yüz il bütün 

dünya Osmanlı dövlətini çökdürməyə çalıĢmıĢdır. Təbii olaraq, türk milləti bundan da çıxıĢ 

yolu tapmıĢdır - "cümhuriyyət quracağıq və demokratiyanı yerləĢdirəcəyik" deyərək yola 

çıxılmıĢdır. Böyük Mustafa Kamalın öndərliyində qurulan bu Cümhuriyyət bu gün 



yüksəlməkdə, bu gün türkün səsini, öz səsini, Türkiyənin səsini, tarixin səsini dünyaya 

eĢitdirməkdədir. Bu mutluluq içərisində yaĢayırıq, bu mutluluq içərisində qürurlanırıq.  

Sayın bəylər, bayanlar! Nə mutlu ki, bu gün Türkiyənin önündə böyük üfüqlər açılmaqdadır. 

Bu gün Türkiyə dünyaya səsini eĢitdirən böyük, güclü bir ölkədir.  

Qosqocaman rus imperiyası, qırmızı rus kommunizmi çokdü və dağılmaqdadır. Onun 

içərisində yaĢayan qeyri millətlər… və o cümlədən də orada yaĢayan müsəlmanlar və qeyri-

türk millətlər öz özgürlükləri uğrunda mücadiləyə baĢlamıĢdır. ĠnĢallah, Ortaçağ qalıntısı olan 

belə imperiyalar, buna bənzər dövlətlər çökərlər - Ġran, Çin və baĢqaları. Ġnsan haqları, 

demokratiya uğrunda öz tarixini, milli müqəddəratını əldə etmək istəyən millətlər ayağa 

qalxmıĢdır. ĠnĢallah, bunlar da özgür olacaqlar.  

Təbii olaraq, dünyada türk bayraqları arasında hələ yerini almamıĢ və bu gün doğulmaqda 

olan bayraqlar, sancaqlar doğulacaqdır; o Sibirdən, o Çindən, o Hindistandan. Bu ağır, bu 

çətin, ancaq bu Ģərəfli tarix dövründə türk dünyası və müsəlman qardaĢlarımız 

imperiyalardan özgürlüklərini qazanacaq və öz həyatlarını quracaqlar.  

Biz bu gün daha çox mutluyuq ki, Türkiyə demokratiyanı gəliĢdirərək Avropaya çıxmıĢ, 

Doğuya bir örnək olmaqdadır. Biz mücadiləyə baĢlarkən də bu məsələni hədəf götürmüĢdük 

və məndən də soruĢanda ki "nə edəcəksiniz?", demiĢdim ki, ilk yolumuz Mustafa Kamalın 

yoludur, sonra da dövlətimizi quracağıq.  

Bundan iki gün öncə dediyim sözü bir dəfə də burada təkrarlamaq istəyirəm. "ÇağdaĢ bir 

cümhuriyyət qurmaq insanları insan kimi yaĢatmaq, öz haqqını almaq deməkdir" deyən böyük 

Mustafa Kamal bugünləri düĢünmüĢ, gələcəkdə türklərin öz ənənələrinə, öz gələnəklərinə, öz 

duyğularına uyğun, öz mənliklərinə uyğun dövlətlər quracaqlarına iĢarə etmiĢdir. Bizim 

quracağımız dövlət də demokratik dövlətdir. Demokratiya türkün ruhunun içərisindədir.  

Tarixə baxaq - dünyada müstəmləkə dövlətləri olmuĢ, türklər bundan keçmiĢlər. Türklər 

haqqında tarix kitablarında yazarlar - min il öncə, iki min il öncə türklərin qurduğu dövlətləri 

yazarlar: nə olmuĢdu ki, belə yürümüĢ, belə dünyaya çıxa bilmiĢlər? Orada bir Ģey vardır - 

demokratiya. Yəni bütün dünya dövlətlərinin demokratiyanı ordu üstündə qurmalarına 

baxmayaraq, türklər ordunu da demokratiya əsasında qurmuĢlar: "Sağda oturan sağ bəylər, 

solda oturan sol bəylər, ortadakı inaqlar; mənim sözüm sizədir, hərəkətə keçəlim, yürüyəlim, 

haqqımızı alalım" demiĢlər. Biz bu demokratiyadan, bu gələnəklərdən gələn millətik. 

Ġmperiyalar dağıldıqdan sonra bütün türk xalqları bu demokratiya ilə yürüyəcəkdir. Avropa və 

Asiyanı birləĢdirən Türkiyə türklüyü bu məsələdə bir örnək olacaqdır; bunu görməməzlik 

olmaz.  

ġərqin, Doğunun bir gələnəyi vardır. Fransadakı demokratiyanı götürüb kimsə tətbiq edərsə 

yanılır. Hər kimsə amerikan həyat tərzini də Azərbaycana və yaxud Orta Asiyaya gətirirsə 

yanlıĢ olur. Millətin ənənələri vardır, gələnəkləri vardır, bunların hamısı göz önünə alınmalıdır. 

Biz də onu edəcəyik.  



Sayın bəylər, sayın siyasət insanları, sayın böyük ərlər! Hüzurunzda cəsarətlə danıĢdığıma 

görə üzr diləyirəm - bu, bir mücadilədir, biz bu yolda öyrənəcəyik. Parlament sistemini də 

Türkiyədən örnək alacağıq. ĠnĢallah, sizlərlə geniĢ görüĢəcəyik, bol-bol görüĢəcəyik, 

qucaqlaĢacağıq və bir sıra məsələlərdə sizdən görüĢlər alacağıq və gələcəkdə də fikrmiz 

vardır özgürlüyümüzlə kifayətlənməyib özgür olmaq uğrunda mücadilə verən bütün türk 

xalqlarına, müsəlman dünyasına əlimizdən gələn yardımı əsirgəməyəcəyik, bir əsgər kimi 

onlara doğru qoĢacağıq.  

Çox sağ olun, çox minnətdaram". 

QarĢılarında müstəqil Azərbaycanın qurucusu olan alovlu bir vətənpərvəri, BÜTÜN TÜRK 

DÜNYASININ sevimlisi olan çılğın, idealist və romantik, eyni zamanda təpədən-dırnağadək 

demokrat bir prezidenti görən qardaĢ Türkiyənin millət vəkilləri onu sonsuz diqqət və 

ehtiramla dinləyərək öz sevgilərini aramsız alqıĢlarla bildirdilər. "Bizim əsas yolumuz Mustafa 

Kamal yoludur!" söyləyən Bəy çağdaĢ dünyamızda baĢ verən köklü dəyiĢikliklərdən, siyasi 

proseslərdən də söz açaraq bəyan etdi: "Ġndi tarix yeni inkiĢaf yolu ilə gedir. Ġnanıram ki, az 

bir vaxtdan sonra dünya xəritəsinə Türkiyə ilə yanaĢı, yeni müstəqil dövlətlərin də adı 

yazılacaqdır". Əlbəttə, Bəy Azərbaycandakı mövcud ictimai-siyasi durumdan da danıĢdı və 

ölkənin ümumi inkiĢaf yönlərini açıqladı. 

Prezident Elçibəy Ģənbə günü - 27 iyunda mətbuat konfransı keçirdi. Burada baĢlıca mövzu 

Qarabağ problemi, Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi oldu. Ancaq Bəy Azərbaycan 

mövzusuna da tez-tez toxundu. Bir suala cavabında o dedi: "Bizdə dövlət mexanizmi yoxdur. 

Atatürkün ən böyük əsəri Türkiyə Cümhuriyyətidir, bizim də ən böyük əsərimiz cümhuriyyətin 

qurulması olacaqdır". Elçibəy dövlət quruculuğunda ordunun, ölkənin öz pulunun və 

büdcəsinin yaradılaraq inkiĢaf etdirməsinin hər Ģeydən önə çəkiləcəyini göstərdi. 

Türkiyə səfərini baĢa vuran Azərbaycan prezidenti iyunun 27-sində Ankaradan yurda döndü. 

Əbülfəz Elçibəy gərgin iĢ günlərini arxada qoydu. Türkiyə səfəri, bu ölkədəki görüĢlər, 

imzalanan sənədlər və aparılan danıĢıqlar müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətinin ilk 

uğurlarından sayılmalıdır. 

Əbülfəz bəy özü tələsdiyi kimi, dostu və silahdaĢı Ġsa Qəmbərin baĢçılıq etdiyi Milli Məclisin də 

iĢinin sürətli, qanunvericiliyin daha çevik olmasına çalıĢırdı. Bu səbəbdən də hər həftə 

mətbuatda bir neçə qanun iĢıq üzü görürdü. Onlar cəmiyyət həyatının ən "ağrılı" yerləriyçün 

nəzərdə tutulurdu. Bu baxımdan "Azərbaycan Respublikasında fiziki Ģəxslərdən gəlir vergisi 

haqqında" (24 iyun) və ""Siyasi partiyalar haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununda 

dəyiĢiklik edilməsi barədə" (25 iyun) qanunlar önəmlidir. Xüsusən ikinci qanun Azərbaycan 

demokratiyasının inkiĢafı tarixində iĢıqlı bir an kimi qalacaqdır. Qanunda deyilir: "Dövlət siyasi 

partiyaların hüquqlarına və qanuni mənafelərinə əməl olunmasına, ...onların öz nizamnamə 

vəzifələrini yerinə yetirmələri, habelə öz sənədlərini dövlət mətbuat orqanları vasitəsilə 

yaymaları üçün bərabər hüquqi Ģərait yaradılmasına, partiyaların rəhbər orqanlarının 

mühafizəsinə və təhlükəsizliyinə, bu məqsədlə dövlət mühafizə xidmətinin yaradılmasını və 

onun təchizatını təĢkil etməyə təminat verir". "Qanunla nəzərdə tutulmuĢ hallar istisna 

olmaqla, dövlət orqanlarının və vəzifəli Ģəxslərin siyasi partiyaların fəaliyyətinə qarıĢmasına 

yol verilmir". 



Ürəklə demək olar ki, Elçibəy iqtidarında bu qanun maddələri gözdən pərdə asmaqçün yox, 

gündəlik həyatımızı demokratikləĢdirməkçün gündəmə gətirilmiĢdi. 

Yeni Azərbaycan dövlətində ideologiyanın müsavatçılıq olduğunu dəfələrlə bildirmiĢ Əbülfəz 

bəyin yaxından köməyiylə Müsavat Partiyasının Azərbaycana qayıdıĢını təmin etməkçün 

tədbirlər görüldü. Bəyin Türkiyədə Müsavat baĢçılarıyla görüĢü bütün əngəlləri aradan 

götürmüĢdü. Ġyulun ilk günlərində partiyanın bərpa mərkəzi iĢə baĢladı. Sonralar Məhəmməd 

Kəngərli, Əhməd Qaraca və Cəmil Ünal kimi görkəmli müsavatçılar Məmmədəmin 

Rəsulzadənin bu ən dəyərli mirasının ana yurduna dönüĢündə mühüm rol oynadılar. 

Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyinin ilk dövrü Ayaz Mütəllibovun və Yaqub Məmmədovun 

çağından ağır irs qalmıĢ hakimiyyətsizlik və siyasi sabitsizlik mühitinə düĢdü. Ölkədəki kəskin 

kriminogen durum, qanunsuz silahlı dəstələrin at oynatması qətiyyətli tədbirlər görülməsini 

qaçılmaz edirdi. Buna görə də 1 iyulda Bəy "Qanunsuz silah və hərbi sursat əldə edilməsinin, 

saxlanılmasının, gəzdirilməsinin qarĢısının alınmasına və ictimai asayiĢin təmin edilməsinə dair 

əlavə tədbirlər haqqında" fərman verdi. Sonralar Elçibəy iqtidarı çağını yanlıĢ olaraq məhz bu 

fərmanaqədərki durumla səciyyələndirməyə çalıĢan siyasi rəqibləri qəsdən baĢqalarını da 

aldatmağa çalıĢır və bu gerçəkliyi hər vəchlə gizlətməyə can atırlar ki, həmin fərmanın 

Azərbaycandakı siyasi sabitlik Ģəraitinin yaradılmasında müstəsna əhəmiyyəti oldu və çox 

keçmədən vətəndaĢlar özlərinin təhlükəsizliyinə inandılar. 

  

"RUSĠYANIN ZAQAFQAZĠYAYA... YÖNƏLĠK AYDIN SĠYASƏTĠ YOXDUR" 

Müstəqil milli dövlətimizin qarĢısında Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsindən sonra ikinci ən 

kəskin problem inflyasiyanın sürətlə artması qarĢılığında əhalinin pul gəlirlərinin aĢağı 

düĢməsi və ən baĢlıcası - Azərbaycanı "sözəbaxan" etməkçün Rusiyanın bu ölkəyə pul 

emissiyasını azaltması nəticəsində nağd pulun çatıĢmazlığıydı; Milli Bankın prezidenti 2 iyulda 

bildirmiĢdi ki, Azərbaycanda 2 milyard 700 milyon manat nağd pul çatıĢmır, bu səbəbdən 

dövlət öz vətəndaĢına əmək haqqını ödəyə bilmir, baĢqa ödəniĢləri yerinə yetirməkdə acizlik 

çəkir. Bu vəziyyətdən çıxmaq, ölkədə əmtəə-pul dövriyyəsini sabitləĢdirmək və nağd pula 

olan tələbatı tam ödəmək (baĢqa sözlə, Rusiyanın "pul kisəsi"ndən asılılığa biryolluq son 

qoymaq) məqsədiylə prezident Əbülfəz Elçibəyin 15 iyul 1992 tarixli "Azərbaycan 

Respublikası milli valyutasının dövriyyəyə buraxılması haqqında" fərmanıyla milli valyutamızın 

tətbiqi mexanizmi təcili olaraq hazırlandı, ölkənin qızıl və valyuta ehtiyatlarının 

yaradılmasıyçün təsirli tədbirlər görülməyə baĢlandı. Həmin fərmanın ilk maddəsində 

oxuyuruq: "1992-ci il avqustun 15-dən Azərbaycan Respublikasının milli valyutası - manat 

dövriyyəyə buraxılsın". Təəssüf ki, ozamankı müxalifət baĢqa sahələrdə olduğu kimi bu 

məsələdə də gənc həkimiyyətə yardım göstərmək əvəzinə onun gördüyü həqiqətən tarixi 

iĢlərə dodaq büzməyə baĢladı. Məsələn, AMĠP-çi professor Nazim Ġmanov deyirdi: "...Ġndiki 

rəhbərliyin düĢündüyü formada milli pula keçməyin müstəqilliyimizi artırmaq yox, əksinə, 

azaltmaq ehtimalı daha yüksəkdir". Tarixin gediĢisə Bəyin inqilabi yenilikçiliyinin 

azadlığımızçün doğru seçim olduğunu təsdiqlədi. 



Ġstər xarici, istərsə də daxili siyasətdəki mütərəqqi dəyiĢikliklər ölkədə yaradılan demokratik 

mühit fonunda baĢ verirdi: yeni-yeni siyasi partiyalar yaranırdı (məsələn, 3 iyulda AMĠP-in 

təsis qurultayı oldu və Bəy onu təbrik etdi); istər televiziyada, istərsə də rəsmi dövlət 

qəzetlərində iqtidar-müxalifətliyindən asılı olmayaraq söz deməkçün hamıya imkân 

yaradılmıĢdı (məsələn, prezidentliyə namizəd Nizami Süleymanovu müdafiə komitəsinin 

Azərinforma göndərdiyi, seçkilərin guya saxtalaĢdırılması haqqında bəyanat rəsmi dövlət 

qəzetində dərc edilmiĢdi). Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin dünya birliyində 

demokratik imicini formalaĢdırırdı. Ancaq dövlət baĢçımızın Avropada Təhlükəsizlik və 

ƏməkdaĢlıq Məsələlərinə dair MüĢavirəsinin Yekun aktını və baĢqa mühüm sənədləri 

imzalaması Azərbaycanda demokratik inkiĢafla bağlı ayrı-ayrı təzahürlərin geniĢlənməsinə 

deyil, köklü demokratik islahatlara baĢlamaqçün ciddi özül oldu. Bu məqsədlə Əbülfəz bəy 

iyulun birinci ongünlüyündə Finlandiyanın paytaxtı Helsinkiyə rəsmi səfərə getdi. Oraya yola 

düĢmək ərəfəsində Bəy ABġ prezidenti Corc BuĢdan məktub almıĢdı. Məktubda Bəyə 

müraciət edərək Azərbaycanı Helsinki prosesində ən fəal surətdə iĢtirak etməyə çağıran Corc 

BuĢ sonda bildirirdi: "TARĠXĠ VƏZĠFƏMĠZĠ YERĠNƏ YETĠRMƏK MƏQSƏDĠLƏ Sizinlə 

əməkdaĢlığa ümid bəsləyirəm". Bu məktub ABġ dövlətinin Azərbaycanın yeni rəhbərinə böyük 

etimadını göstərirdi və söz yox ki, Bəy də bu inamı yetərincə dəyərləndirirdi. 

Əbülfəz bəyin prezident kimi iĢə baĢlamasıyla torpaqlarımızın erməni iĢğalçılarından 

təmizlənməsi hədsiz sürətləndi. Yeni rəhbərliyin vətənpərvərliyindən ruhlanmıĢ Azərbaycan 

əsgəri düĢmənlə döyüĢə cəsarətlə atılır, ölümdən belə qətiyyən çəkinmirdi. Elə bunun 

nəticəsində ilk sırada Goranboy və Ağdərə rayonları yağılardan təmizləndi. 

Elçibəy iqtidarı dövrünün hərbi əməliyyatlarındakı bütün uğurları, o sıradan Goranboy və 

Ağdərə rayonlarındakı kəndlərin erməni iĢğalçılarından təmizlənməsini də öz adına çıxan 

S.Hüseynov bu iĢdə prezident baĢda olmaqla iqtidarın heç bir baĢçısının rolu olmadığını 

sonralar bəyan etmiĢdi. Elçibəy ona belə cavab verdi: "Goranboy və Ağdərəni azad edənlər 

əslində həmin rayonlardakı yerli özünümüdafiə dəstələri idi. Onlara müəyyən qədər hərbi 

qüvvələr və polis də köməklik göstərirdi. Burada daha çox Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 

MaĢallah Abdullayevin baĢçılıq etdiyi qüvvələrin qəhrəmanlığını xüsusi qeyd etmək gərəkdir. 

Onların gördüyü iĢi heç kəs öz adına çıxa bilməz. Həmin əməliyyatlarda yerli döyüĢçülər xeyli 

Ģəhid verib. O rayonların azad olması da həmin Ģəhidlərin xidmətidir, Surət Hüseynovun yox; 

o yalnız bəzi əməliyyatları sursatla təchiz edib ki, bu sursatı da dövlət göndərmiĢdi". ("Mən 

istiqlalımızı hakimiyyətdən üstün tutdum!". Əbülfəz Elçibəylə onun mətbuat katibi Ədalət 

Tahirzadənin söhbəti. -"Azadlıq" qəzeti, 20 iyun 1998). 

Mario Raffaellinin baĢçılığıyla ATƏM-in Minsk qrupu (MQ) Azərbaycan Ordusunun qələbələrini 

görərək sülhyaratma tədbirlərinə giriĢdi. MQ-nun ilk fövqəladə görüĢünün üçüncü sessiyası 

Romada 10 gündən artıq çəkmiĢdi. 3 iyulda Raffaelli hərbi əməliyyatları dayandırmaq 

haqqında prezidentlər L.Ter-Petrosyana və Ə.Elçibəyə məktublar göndərdi. Göstərməliyik ki, 

bununla ATƏM-in yüksək vəzifəli nümayəndəsi elan olunmamıĢ müharibənin davam etdiyi 

müddətdə Ermənistanın Azərbaycana qarĢı hərbi əməliyyatları barədə ĠLK DƏFƏ söhbət 

açırdı. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının ozamankı uğuruydu. Məhz Finlandiyaya səfər 

ərəfəsində Əbülfəz bəy xoĢ məram göstərərək məktuba müsbət cavab verdi və hərbi 

əməliyyatları 9 iyuldan 30 günlüyə dayandırmağa razılaĢdı və həqiqətən də, Azərbaycan atəĢi 

birtərəfli qaydada dayandırdı. (Ermənilərsə 18 iyulda hücuma keçdilər). 
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"Moskovskiye novosti" qəzetində (5 iyul 1992, N27) jurnalist Dmitri Furmanın Əbülfəz 

Elçibəylə "Bütün dünya demokratik olacaq" baĢlıqlı müsahibəsi dərc edildi. Elçibəyin 

hakimiyyətə gəlməsindən bir neçə gün qabaq götürülmüĢ bu müsahibədə baĢlıca olaraq 

demokratiyadan və Qarabağ müharibəsindən danıĢılır. 

D.Furman deyir: "Belə bir oturuĢmuĢ təsəvvür var ki, demokratiya Avropayla, xristian 

mədəniyyətiylə bağlıdır. Müsəlman ölkələrindəsə demokratiya bərqərar etmək qəliz iĢdir". Bəy 

ona etiraz edir: "Bu, cəfəngiyyatdır. Həm müsəlman, həm də xristian aləmində siyasi inkiĢafın 

müxtəlif tipləri olub və demokratik inkiĢafın, məsələn, Rusiyada Türkiyədəkindən asan 

olduğunu demək olmaz. Orada ilk liberal konstitusiya Rusiyadakı kimi 1905-inci ildə yox, 

1876-cı ildə qəbul edilib və indi bu cəmiyyətin demokratik siyasi sistemi və inkiĢaf etmiĢ 

iqtisadiyyatı var, Rusiyasa yenicə demokratiya yaratmağa çalıĢır. Görünür, hər bir xalqda 

demokratiya quruculuğunda istinad edilən və bu quruculuğa maneçilik törədən bir Ģey var. 

Müsəlman xalqlarında onların birincisi xristianlarda olduğundan az, ikincisisə çox deyil. 

Yadımıza salaq ki, müsəlmanlar heç zaman öz ölkələrindən xristianları ispanların mavrları 

qovduğu kimi qovmayıb, inkvizisiyanı da müsəlmanlar icad etməyib. Hitleri də, Stalini də 

dünyaya onlar bəxĢ etməyib". 

D.Furman bunlara baxmayaraq "stereotiplər çox güclüdür" dedikdə Əbülfəz bəy bildirir: 

"Əlbəttə. Rusların çoxu, məncə, azərbaycanlıların həqiqətən də demokratiyaya can atmasına 

çox da inanmır. Hə, Ermənistan, Gürcüstansa - baĢqa məsələ. Və sözsüz ki, erməni - 

azərbaycanlı münaqiĢəsini siz öncədən müəyyənləĢmiĢ təsəvvürlə qavrayırsınız. Mənə elə 

gəlir ki, rusların çoxu Azərbaycan tərəfini yeniçərilər, baĢıpozuqlar surətində qavradı, "türk 

vəhĢilikləri"ni xatırladı (müsəlman xalqlarının çoxunda "rus vəhĢilikləri" surətinin olmasına da 

ruslar, bir qayda olaraq, Ģübhə etmirlər). Ermənilərləsə o saatca "genosid" surəti bağlandı. 

Azərbaycanın belə qalın mənfi stereotiplər qatını dəlib keçməsi çox çətindi. Ġndi, məncə, 

münasibət bir qədər dəyiĢir. Xocalıdan və Laçının alınmasından sonra nəhəng müsəlman 

kütləsinin kiçik xristian xalqı əzməyə çalıĢmasını daha demək olmaz". 

Söhbətin bundan sonrakı hissələri də maraq doğurur, ancaq daha önəmli yerləri oxuculara 

təqdim edirəm. 

"-Siz Qarabağ münaqiĢəsinin çözülməsi mümkünlüyünə inanırsınız? 

-[...] DanıĢıqların mövzusu hər Ģey ola bilər - ərazidən baĢqa. Biz indi Amerikanın və 

Avropanın yardımına çox umud bəsləyirik. 

-Bəs Rusiyanın yardımına, vasitəçilik xidmətinə? 

-Biz belə yardıma sevinərdik. Ancaq Rusiyanın, məncə, indi Zaqafqaziyaya da, ümumiyyətlə, 

keçmiĢ SSRĠ respublikalarına da yönəlik aydın siyasəti yoxdur. Sizin siyasətinizdə gah 

demokratik, gah da böyük dövlətçilik meylləri meydana çıxır. Bir lider belə, digəri baĢqa cür 

danıĢır... 

-Rusiyanın siyasi xadimləri içərisində hansı Sizə daha yaxındır? 



-Mən Rusiyanın demokratik yolla seçilmiĢ bütün liderlərinə hörmətlə yanaĢıram. Ancaq, hər 

halda, Rusiyada demokratiyayçün hamıdan çox iĢ görmüĢ adam Qorbaçovdur. Bütün 

yanlıĢlıqlarına (o sıradan bizə münasibətdə də) baxmayaraq onunçün öncə Ģəxsi hakimiyyət 

yox, demokratiyaydı. O, hakimiyyətdən də ikiəlli yapıĢmadan ləyaqətlə getdi... 

-Siz Ġranın diplomatik cəhdlərinə necə baxırsınız? 

-Ġrançün demokratik, dünyəvi Azərbaycan - Ġranın nəhəng və hüquqsuz azərbaycanlı əhalisini 

göz önünə gətirərək - iti bıçaq kimidir. Onunçün islam boyasıyla cildini dəyiĢmiĢ partiya 

nomenklaturası daha yaxĢıdır. Ġran, məncə, vasitəçilik etməkdən daha çox, bulanıq suda balıq 

tutub. 

…-Sizi Qamsaxurdianın nümunəsi qorxutmur? Axı o da Sizin kimi demokratdır, Sizin kimi 

repressiyalara uğrayıb, xalq coĢqunluğu dalğasında və yəqin ki, ən xoĢ niyyətlərlə 

hakimiyyətə gəlib. Hətta sizin ikiniz də peĢəcə filoloqsunuz. Nəticədə Gürcüstan qana bələnib. 

-Azərbaycan demokratiyasıyçün Gürcüstan böyük dərsdir. Qamsaxurdianın əleyhinə, əlbəttə, 

ilk növbədə Moskvada... qüdrətli qüvvələr iĢlədi. Eləcə də, indi olduğu kimi, yəqin ki, bizim 

əleyhimizə də iĢləyəcəklər. Ancaq Qamsaxurdianın da günahı var. O, milləti birləĢdirəcəyini 

düĢünərək millətçiliyə güc verdi. Nəticədə gürcüləri bütün gücü havaya sovuran millətlərarası 

münaqiĢələrə cəlb etdi. Həm də iqtisadi islahatlar, ictimai həyatın demokratikləĢdirilməsi 

haqqında o, az düĢünürdü... [...] ĠĢ belə gətirib ki, nəhəng bir bölgədə (Orta Asiya, Ġran, 

Ermənistan, Gürcüstan və Rusiya nəzərdə tutulur - Ə.T.) demokratiyanın taleyi yaxın dövrdə 

bizim (Azərbaycanın - Ə.T.) uğurumuzdan, yaxud yıxılmağımızdan asılıdır. Və mən istərdim 

ki, Rusiyada demokratik düĢüncəli adamlar bunu baĢa düĢsünlər və buna uyğun fəaliyyət 

göstərsinlər".  

Bu müsahibəyə özümdən bircə onu əlavə etmək istərdim ki, D.Furmanın 1993-ün iyulunda 

Azərbaycan demokratiyasının taleyi haqqında yazdığı diqqətəlayiq məqalədə məhz Əbülfəz 

bəyin bu söhbətdəki düĢüncələrindən sənətkarlıqla yararlanılıb.  

"ÇALIġACAĞAM KĠ, TÜRK DĠLĠ DƏ BMT-nin ĠġLƏK DĠLĠNƏ ÇEVRĠLSĠN" 

Bəy Helsinki səfərindən bir gün qabaq - 6 iyulda "Ostankino" teleĢirkətinin proqramında 

birbaĢa efirdə çıxıĢ etdi. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın baĢçısı Rusiya tamaĢaçılarıyla 

tərcüməçi vasitəsiylə öz ana dilində - TÜRKCƏ danıĢdı. Helsinki zirvə toplantısının müzakirə 

mövzularından olacaq Ermənistan - Azərbaycan münaqiĢəsindən söz açarkən Qarabağ 

ermənilərinə dövlətimizin tam MƏDƏNĠ MUXTARĠYYƏT verməyə hazır olduğunu bildirən Bəy 

MDB haqqında ona sual verilərkənsə bəyan etdi: "Mən MDB-nin təĢkilindən cəmi üç gün 

sonra demiĢəm ki, belə qurumun varlığı mümkün deyildir. Onun tərkibinə daxil olan 

dövlətlərin heç biri azad deyildir. Onların öz ordusu, öz valyutası yoxdur. Hələlik onlar 

müstəqil dövlətlər deyil, istiqlaliyyətə can atan ölkələrdir. Biz bütün dövlətlərlə ikitərəfli 

saziĢlər əsasında əməkdaĢlıq etməyə hazırıq". (Təbii ki, MDB-dən imtina Rusiyayla 

əməkdaĢlıqdan imtina demək deyildi. Prezident Ə.Elçibəy bu fövqəldövlətlə yaxĢı 

münasibətlər qurmağı Azərbaycançün zəruri sayırdı; bu məqsədlə yaratdığı xüsusi 

komissiyanı dəfələrlə Moskvaya göndərmiĢdi və o, Rusiya rəhbərlərindən G.Burbulis, 

S.Filatov, A.Rutskoy, P.Qraçov və baĢqalarıyla danıĢıqlar aparmıĢdı). 



ATƏM üzvü olan dövlətlərin baĢçılarının zirvə toplantısında iĢtirak etməkçün 7 iyulda 

Finlandiyaya yollanan Bəy Bakıdan Helsinkiyə birbaĢa hava xətti olmadığına görə öncə Sankt-

Peterburqa düĢməli oldu və oradan Helsinkiyə uçdu. Suomi paytaxtının "Vanta" hava 

limanında onu müdafiə naziri Elizabet Ren qarĢıladı.  
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1975-ci il Helsinki müĢavirəsinin Yekun aktını imzalayan Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan 

dövlətinin ilk dəfə təmsil edildiyi bu ali məclisin yüksək kürsüsündən çıxıĢ etdi. Sıravi 

Azərbaycan vətəndaĢında onun dövlətinin belə mötəbər beynəlxalq toplantıda iĢtirak 

etməsiylə yanaĢı, ikinci bir səbəb də qürur doğurur, köks qabardırdı - onun seçdiyi prezident 

Əbülfəz Elçibəy min kilometrlərcə uzaq Helsinkidə dünya dövlətlərinin və fövqəldövlətlərinin 

baĢçıları qarĢısında məhz öz ana dilində - TÜRKCƏ çıxıĢ etdi!  

Əslində dünya siyasətinin yürüdülməsində son sözü söyləyən Avropa və Amerika prezidentləri 

qarĢısında Azərbaycanın dövlət baĢçısı Əbülfəz Elçibəyin gur səslə, cəsarətlə söylədiyi bu nitq 

ölkəmizin bundan sonra gerçək müstəqil siyasət yürüdəcəyinin göstəricisiydi. Ümumavropa - 

Qərb məkanına ġərqdən büsbütün yeni nəfəs gətirən Bəy onlara üz tutaraq dedi: 

"Hörmətli cənab sədr! 

Hörmətli həmkarlar! 

Hörmətli xanımlar və bəylər! 

Bu gün mən də hamı ilə birlikdə bəĢəri inkiĢafın ən əlamətdar anlarından birini yaĢayıram. Bu 

anı mən həm müstəqilliyə qovuĢan Azərbaycan Respublikasının prezidenti, həm də 60-cı - 70-

ci illərdə baĢ verənləri anlamağa çalıĢan və həqiqət axtarıĢı yolunu seçənlərin sırasından olan 

bir Ģəxs kimi yaĢayıram. 

Çox vaxt deyirlər ki, tarix dahi dramaturqdur, öncədən onun əsərinin sonunu görmək olmaz. 

Mən bu fikri qəbul edə bilmirəm, çünki biz öz hərəkətlərimizlə onun gediĢini müəyyən edirik. 

Biz yaĢadığımız dünyanı özümüz yaradırıq. Bugünümüz də məhz "soyuq müharibə" dövrü 

içərisində formalaĢan anlama, dərketmə prosesinin yekunu, müəyyən nəticəsidir. Bu nəticə 

yeni yola qədəm qoymağa imkan verir. Bütün dünyanın seçdiyi bu yeni yolun isə yeganə 

ümumi amili vardır ki, bu da Ġnsandır.  

70-ci illərin ortaları ilə müqayisədə dünyanın dəyiĢdiyini söyləmək heç nəyi söyləməmək 

deməkdir. Zənnimcə, baĢ verənləri tam Ģəkildə dərk etməyimiz üçün bir qədər də vaxt 

keçməlidir. Totalitar rejim artıq tarixi keçmiĢə qərq olaraq, özündən sonra 70 illik əsarət və 

milli mənliyin tapdalanması nəticəsində mətinləĢən, artıq bir dəfə itirilmiĢ dövlətçiliyinin 

bərpası arzusu ilə müstəqil inkiĢaf yoluna can atan xalqlar qoymuĢdur. Dövlət yaradıcılığının 

keçməkeĢli yollarında bu xalqlar bir çox çətinliklər və problemlərlə rastlaĢırlar ki, onların da 

həlli əzab və əziyyətsiz olmur. Lakin bundan qorxmaq lazım deyil. Bu əzablı yol keçildikdən 

sonra ümumdünya ailəsinə daxil olan bu yeni xalqlar onun vahidliyini öz rəngarəngliyi ilə 

tamamlayacaq.  

Müasir bəĢəri inkiĢafı xarakterizə edən iki əsas amilin - inteqrasiya və milli özünüdərketmə 

meylinin artması bir-biri ilə sıx əlaqədardır. Ġlk baxımdan bunlar bir-birinə ziddir, lakin bu, 

ötəri nöqteyi-nəzərdir. BəĢəriyyət ümumi dəyərləri bölüĢdürən xalqların və dövlətlərin həqiqi 

inteqrasiyası yoluna yenicə qədəm qoymağa baĢlamıĢdır. Məhz bu baxımdan həmin prosesin 

kamil nümunəsini mən ATƏM-də görürəm. Ümumavropa məkanını yaradarkən, daha dəqiq 

desək, yaratmağa çalıĢarkən biz etiraf etməliyik ki, bu çətin proses onun bütün iĢtirakçılarının 
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ümumi qanun-qaydalara əməl etməməsi halında uğursuzluqla nəticələnəcək.  

Dövlətin milli maraqları və təhlükəsizliyi onun daxili və xarici inkiĢafının uğurları və əmin-

amanlığı ilə Ģərtlənir. Lakin bu gün milli təhlükəsizlik haqqında regional və beynəlxalq 

təhlükəsizlikdən ayrılıqda danıĢmaq olmur - bunlar qarĢılıqlı vəhdətdədir; ümumi prinsiplərə 

arxalanan xarici aləmlə əməkdaĢlıq etmədən islahatların keçirilməsində müvəffəqiyyət 

qazanmaq mümkün deyil.  

KeçmiĢ Sovet Ġttifaqı ərazisində yaranan digər müstəqil dövlətlər kimi Azərbaycan da ATƏM-ə 

daxil olduqdan etibarən özünü ümumavropa prosesinin tamhüquqlu üzvü hesab edir. Mən 

Azərbaycanın bu gün də mövcud olan bütün çətinliklərinə baxmayaraq Avropada adi silahlı 

qüvvələr haqqında Müqavilənin həyata keçirilməsi məqsədilə aparılan danıĢıqlarda ilk 

anlardan tutduğu konstruktiv mövqeyini nəzərdə tuturam. Ümumavropa təhlükəsizliyi 

sisteminin üzvü kimi bizim dövlət ümumi təhlükəsizliyin əhəmiyyətini dərk edərək tərksilah 

yolunda yeni birgə təkliflərə tərəfdar çıxacaq.  

Biz həmçinin inam və təhlükəsizlik anlayıĢlarına xüsusi əhəmiyyət veririk. Lakin bizə elə gəlir 

ki, keçmiĢ məfhumlara əsaslanaraq, yəni "düĢmən" xofundan qurtulmayıb yeni sistemə daxil 

olmaq qeyri-mümkündür. 

ATƏM iĢtirakçıları olan dövlətlərin müxtəlif start Ģəraiti və beynəlxalq davranıĢın qəbul olunan 

normalarını pozan müəyyən qüvvələrin siyasi mövqeyi həmin prosesi daha da 

mürəkkəbləĢdirir. "Soyuq müharibə"nin sonunu bayram edən Avropa qarĢısında yeni 

təhlükələr, yeni partlayıĢlar durur. Avropa xəritəsində təxminən 70-ə qədər belə qaynar və 

yaxud potensial qaynar nöqtə saymaq olar ki, onların qızıĢdırılması sosial-iqtisadi narazılıq 

mühitində yaxĢı hazırlanmıĢ ssenari əsasında baĢ verir. Bu təhlükəli meyl beynəlxalq 

qaydaların və prinsiplərin pozulmasına, bir-birinin mənafelərinin sıxıĢdırılmasına gətirib çıxara 

bilər ki, həmin vəziyyət heç də mövcud olan problemlərin həllinə, sülhün və əmin-amanlığın 

bərqərar olmasına yardım etmir. 

Elə düĢünürəm ki, ATƏM öz prinsiplərini müdafiə edərək daha qəti mövqe tutmalıdır. Bununla 

əlaqədar bəzi irəliləyiĢləri qeyd etmək olar. ATƏM-in gələcək inkiĢafı mütləq onun 

strukturlarının gücləndirilməsi və möhkəmləndirilməsi yolu ilə getməlidir ki, bu da ona 

Vankuverdən Vladivostokadək yerləĢən ərazilərdə olan əmin-amanlıq və sabitliyi saxlamağa 

kömək etməklə yanaĢı, bu sabitliyə qarĢı təhlükə yaranan zaman onu dəf etməyə kömək 

göstərərdi.  

Azərbaycan Avropada əmin-amanlığa qarĢı əsas təhlükə daĢıyan münaqiĢələrin həll edilməsi 

və əvvəlcədən aradan qaldırılması mexanizminin yaradılmasına xüsusi əhəmiyyət verir. 

ATƏM-in struktur və mexanizmləri gərginlik nöqtələrinə çevik Ģəkildə diqqət yetirərək onların 

yaranma səbəblərini araĢdırıb müntəzəm Ģəkildə bu məsələlərin həlli yolunda olan bütün 

maneələri aradan qaldırmalıdır. 

Bu gün Azərbaycan rəhbərliyi yaranan Ģəraiti real qiymətləndirərək inkiĢaf etmiĢ bazar 

iqtisadiyyatına malik demokratik, hüquqi dövlətin qurulmasına yönəldilmiĢ islahatların həyata 

keçirilməsi yolunda bütün qüvvələrini səfərbər edir. Azərbaycan özünün tarixi ənənələri, 

coğrafi mövqeyi, iqtisadi potensialı, qarıĢıq ġərq-Qərb mentaliteti hesabına öz inkiĢafında 

sıçrayıĢa nail ola bilər.  

Biz ATƏM-də iĢtirakımızdan çox Ģey gözləyərək qarĢılıqlı fayda əsasında bütün maraqlanan 

dövlətlərlə ikitərəfli və ya çoxtərəfli əlaqələr çərçivəsində əməkdaĢlıq etməyə hazırıq.  



ÇıxıĢımın əvvəlində mən əsas amilin Ġnsan olduğunu qeyd etmiĢdim. Bu prinsipə biz daxili 

siyasətmizdə sözsüz riayət edirik. Azərbaycan cəmiyyətdə siyasi hüquqlar və azadlıqlar, bütün 

vətəndaĢların qanun qarĢısında bərabərliyi, qanunun aliliyi və çoxpartiyalılıq prinsiplərini 

özündə cəmləĢdirən 1918-1920-ci illərin hüquqi ənənələrini bərpa edəcək. 

Azərbaycanın demokratik inkiĢaf yolunu seçməkdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin böyük rolu 

olmuĢdur. Azərbaycanda yaranmıĢ indiki siyasi vəziyyət AXC-nin rəhbərliyi altında aĢağıdan 

baĢ vermiĢ inqilabi prosesin nəticəsidir. KeçmiĢ Sovetlər Birliyində bu inqilab ən dərin 

proseslərdən biri idi.  

Lakin nəinki islahatların, ümumiyyətlə, demokratik Azərbaycanın gələcəyi təhlükə altındadır. 

Mən bütün dünya ictimaiyyətinin dərin narahatlığına səbəb olan erməni-Azərbaycan 

münaqiĢəsini nəzərdə tuturam. 1988-ci ildə Azərbaycanın suverenliyinin kobud Ģəkildə 

pozulmasından baĢlanan münaqiĢə bu gün bizim respublikanın ərazisinin bölünməsinə 

yönəldilən açıq həmləyə çevrilmiĢdir. Minlərlə adamın ölümü, yüz minlərlə qaçqın, iqtisadi 

itkilər və dağıntılar - budur "ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmək mübarizəsi" adı altında 

Azərbaycana qarĢı müharibə aparan qonĢu Ermənistan Respublikasının torpaq iddialarının 

faciəli nəticələri. "Milli müqəddəratı təyin etmək" nəzəriyyəsinin dərinliklərinə varmadan onu 

qeyd etməyi lazım bilirəm ki, bu məfhum həmin məsələyə aid edilə bilməz və bu məfhum 

yalnız ATƏM prinsiplərini kobud Ģəkildə pozan qonĢu dövlətin əsl məqsədlərini gizlətmək üçün 

iĢlədilir. Bizim mövqeyimiz suverenlik prinsiplərinə əməl edilməsi, ərazi bütövlüyü və 

sərhədlərin toxunulmazlığı, insan və iki dövlətin ərazisində yaĢayan milli azlıqların, o 

cümlədən Azərbaycanda hal-hazırda da yaĢayan ermənilərin və Ermənistandan son nəfərədək 

qovulmuĢ azərbaycanlıların hüquqlarının təmin olunması prinsiplərinə sözsüz riayət 

edilməsidir. 

Ġki dövlət ərazisində yaĢayan milli azlıqlar hazırda təhlükəsizliyin təminatı, gələcəkdə isə 

əməkdaĢlıq yaradılmasının vasitəçiləri rolunu oynaya bilərlər. MünaqiĢənin yükü heç vaxt 

Ermənistana müstəqil dövlət olmağa imkan verməyəcək. MünaqiĢə bizim əlaqələrimizi 

pozaraq gələcəkdə regional vəziyyətin mürəkkəbləĢməsinə gətirib çıxaracaq. Bu münaqiĢə 

dayandırılmalı, düyün açılmalıdır. Yalnız bu Ģəraitdə Ermənistan və Azərbaycan elan etdikləri 

müstəqilliyə və demokratiyaya nail olub öz xalqlarını əmin-amanlığa çıxara biləcəklər.  

Məhz bu baxımdan Azərbaycanın demokratik rəhbərliyi münaqiĢəni ATƏM çərçivəsində dinc 

yolla həll etməyi tam surətdə qəbul edərək danıĢıqların gediĢində konstruktiv mövqedən çıxıĢ 

edir. Lakin təəssüflər olsun ki, digər tərəf haqqında bunları söyləmək qeyri-mümkündür. 

Helsinkidə bu toplantı gedən zaman Ermənistan Ali Sovetinin Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın 

tərkib hissəsi olduğunu təsdiq edən heç bir sənədə qol çəkməmək haqqındakı qərarı onların 

bu mövqeyinə sübutdur. Görünür, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı həmləsi nəticəsində 

yaranan düyünün açılması üçün ATƏM-in daha konkret addımlar atması məqsədəuyğun 

hesab edilməlidir. Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən iĢğal olunmuĢ torpaqlarını azad etmək 

və Minskə gedən yolları təmizləmək vacib zərurətdir. Azərbaycan tərəfi ATƏM-in qəbul 

edəcəyi bütün qərarların yerinə yetirilməsinə təminat verir.  

Fürsətdən istifadə edib Ġtaliya Respublikasına və onun prezidentinə münaqiĢənin dinc həlli 

yolundakı səylərinə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.  

Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, milli azlıqlar, Azərbaycan və Ermənistan arasında digər 

ikitərəfli əlaqələrə aid məsələlər həmlə və ərazi iĢğalı, Azərbaycan ərazisinin dərinliklərinə 

münaqiĢənin geniĢləndirilməsi Ģəraitində həll edilə bilməz. 



Dinc həlletmə yolları çətin olmasına baxmayaraq ATƏM-in prinsipləri kimi onun da alternativi 

yoxdur.  

Ümidvaram ki, biz bu münaqiĢəni həll edə biləcəyik və o vaxt "Zaqafqaziya" sözü artıq 

təhlükə, əzab və ağrı rəmzi kimi səslənməyəcək. Bu səfalı oba sülh regionu və Avropa 

sabitliyi yeri ola bilər və inanıram ki, olacaq.  

Zaqafqaziya öz qonaqpərvərliyi ilə məĢhurdur. Lakin burada - Helsinkidə mən bizə layiqli 

rəqibin meydana çıxdığının Ģahidi oldum. Mən bu ecazkar ölkəyə və onun mehriban xalqına 

minnətdaram. Bu görüĢün səmimiyyətini mən daim qəlbimdə saxlayacağam. 

Diqqətinizə görə təĢəkkür edirəm!". 

Doğma dilini dünya məclislərinin ünsiyyət vasitəsinə çevirməyə çalıĢması Bəyin prezidentliyi 

dövrünün ən Ģərəfli səhifələrindən biri olaraq qalacaq! Sonralar - 23 avqustda Bəy 

Azərbaycan televiziyasında öz vətəndaĢına bunları söyləyəcəkdi: "...Belə böyük beynəlxalq 

təĢkilatda, beynəlxalq cəmiyyətdə Azərbaycan dilində ilk dəfə danıĢılmıĢdır. [...] Helsinkidə 

türk dilində (bu çıxıĢ edilən vaxt "türk dili" dövlət dilinin adı olaraq hələ rəsmən qəbul 

edilməmiĢdi - Ə.T.) ilk dəfə Azərbaycan nümayəndəsi çıxıĢ etmiĢdir. Bu, böyük irəliləyiĢdir, 

Azərbaycan dilini yüksəkliyə qaldırmaqdır. Həmin çıxıĢdan sonra Türkiyənin dövlət xadimləri 

mənə yaxınlaĢıb dedilər ki, bəli, Azərbaycan dili böyük kürsüdən ləyaqətlə ucaldı. KaĢ o gün 

olaydı ki, bizim də baĢçılarımız burada öz ana dilində danıĢsınlar. Ġlk dəfə olaraq biz həmin 

təĢkilata məktub yazdıq, ALTI DÖVLƏT QOL ÇƏKĠB XAHĠġ ETDĠ ki, Azərbaycan dili, türk dili 

bu təĢkilatın iĢlək dilinə çevrilsin". 

Xatırladım ki, bəzi opponentləri (məsələn, Etibar Məmmədov) Elçibəyin Helsinkidə ana 

dilimizdə danıĢmasına irad tutmuĢdular ki, prezident düz etməyib - bu dil ATƏM-in rəsmi dili 

deyil. Əslində həm də onlara cavab olaraq Bəy bildirdi: "Sentyabrın 23-də BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatının sessiyası açılacaqdır, [...] Azərbaycan dövlət baĢçısı orada ilk dəfə çıxıĢ edəcəkdir 

və Ģəksiz ki, orada da mən YENƏ ÖZ DĠLĠMĠZDƏ danıĢacağam. ÇALIġACAĞAM KĠ, ingilis dili, 

ispan dili, rus dili, ərəb dili BMT-də iĢlək dillər olduğu kimi, 200 MĠLYONLUQ TÜRK 

XALQLARININ DANIġDIĞI TÜRK DĠLĠ DƏ BMT-nin ĠġLƏK DĠLĠNƏ ÇEVRĠLSĠN". 

ġəxsən mənim fikrimcə, Bəyin ana dilini bu cür cəsarətlə təbliğ etməyə baĢlaması 

Azərbaycançün, onun ATƏM-in Yekun sənədini imzalamasından heç də az önəmli deyildi - bu, 

Azərbaycanın gerçəkdən də milli əsarət buxovlarını heç nədən və heç kimdən çəkinməyərək 

qırdığını göstərən çox mühüm mənəvi-psixoloji amildi. Vücudunun ən kiçik hüceyrələrinə də 

milli duyğular hopmuĢ Bəyin ana dilini milli qeyrətin göstəricisi kimi dövlət səviyyəsində 

qoruması bu dilin ölkənin bütün idarə və müəssisələrində görünməmiĢ sürətlə tətbiqinə səbəb 

oldu. Artıq rusdilli soydaĢlarımız da ana dilini öyrənməyin qaçılmazlığını anlayaraq müəllim 

tutur, ya da açılmıĢ çoxsaylı dil kurslarında dövlət dilinə (eləcə də latın əlifbasına) 

yiyələnirdilər. Prezidentin və onun komandasının Ģəxsi nümunəsi ən kiçik məmuru da bu dilə 

hörmətlə yanaĢmağa vadar edirdi. Ölkənin paytaxtından tutmuĢ heç bir iri Ģəhərlərinin 

küçələrində baĢqa dildə reklamlara, danıĢığa, dövlət idarələrində baĢqa dildə yazıĢmalara rast 

gəlmək mümkün deyildi - bu hal müstəqilliyimizin təhqir edilməsi kimi dəyərləndirilirdi. 

(Aradan neçə illər keçəndən sonra müstəqil Azərbaycanda rus dilinin 1970-80-ci illərdə 

olduğu kimi yenidən bərpa ediləcəyi onda kimin ağlına gələ bilərdi?!.). 

Onu da göstərim ki, bundan öncə Türkiyədə olduğu kimi Helsinkidə də Əbülfəz Elçibəyə 

demokrat bir prezident kimi hamı, eləcə də ABġ prezidenti Corc BuĢ dərin sayğıyla yanaĢırdı. 



Bunu Bəyin cangüdəni Ġlqar Qədirquluyevin mənə söylədikləri də təsdiqləyir: 

"ABġ prezidenti Corc BuĢun Əbülfəz bəyə münasibəti çox yaxĢıydı, çünki onu əsl demokratik 

yolla seçilmiĢ prezident (bu sözü Qafqazın baĢqa prezidentləri haqqında demək çətindi) və əsl 

demokrat, sözünün ağası olan nəcib bir insan kimi tanıyırdı. ATƏM-in zirvə toplantısı keçirilən 

zala biz mühafizəçiləri buraxmasalar da mən gördüm ki, zala daxil olanda BuĢ Bəyin qoluna 

girərək onunla söhbət etməyə baĢladı.  

Bir çoxları demokrat kimi görünməkçün Elçibəyin yanında olmağa, onunla söhbətləĢməyə və 

bununla baĢqalarının diqqətini cəlb etməyə çalıĢırdı. Onlardan biri də Özbəkistan prezidenti 

Ġslam Kərimovdu. Sammitin sonunda bütün prezidentlər və baĢqa dövlət baĢçıları birgə xatirə 

Ģəkli çəkdirəndə Kərimov çox çalıĢdı ki, məhz Elçibəylə yanbayan dayansın, ancaq Bəy israrla 

bu "qonĢuluq"dan qaçırdı. Bu zaman Norveçin baĢ naziri xanım Qro Harlem Brundtlandı Allah 

sanki göydən zənbillə saldı - yaxınlaĢıb Bəylə görüĢdü, bundan sonra Bəy onu yanında saxladı 

və Ģəkil çəkiləndə də məhz onunla yanaĢı düĢdü".  

Helsinki səfəriylə bağlı baĢqa bir maraqlı faktı da xatırlatmağa ehtiyac duyuram. Bəy istəyirdi 

ki, Helsinkidə təsdiqləyəcəyi sənədlərə müstəqil Azərbaycanın ÖZ gerbi əks olunmuĢ dövlət 

möhürü basılsın. Bu məqsədlə o, Milli Məclisdən milli gerbimizin qəbulunu sürətləndirməyi 

xahiĢ etmiĢdi. 23 iyundan (Bəyin andiçməsindən bir həftə sonra) parlament bu məsələnin 

müzakirəsinə baĢladı. 7 iyul günü Milli Məclisdə növbəti müzakirədə bu məsələnin müsbət həll 

ediləcəyinə umud bəsləyən prezident hətta səfərini bir neçə saat təxirə də salmıĢdı, ancaq, 

çox təəssüf ki, deputatların böyük əksəriyyəti problemə dövlət mənafeyi baxımından yanaĢa 

bilmədiyinə görə Helsinki sənədləri də Azərbaycanın Sovet dövrü möhürüylə təsdiqlənməli 

oldu... 
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Bəyin görüĢü (8 iyul), burada aparılan danıĢıqlar Azərbaycan - Finlandiya əməkdaĢlığının 

inkiĢafında ilk ciddi addımlardı. 

Bu ölkədə Azərbaycan prezidentinin imzaladığı (10 iyul) ikinci mühüm sənəd Avropada adi 

silahların məhdudlaĢdırılması haqqında müqavilədir. Bu sənədin müharibəyə qatılmıĢ 

Azərbaycançün mühüm əhəmiyyəti vardı.  

11 iyulda Helsinkidən Vətənə dönən Bəy yolüstü yenə Sankt-Peterburqa düĢməli oldu. Onu 

Ģəhərin meri Anatoli Sobçak ehtiramla qarĢıladı. Elə həmin gün də Azərbaycan rəhbəri Bakıya 

qayıtdı. 

Ali məktəblərə qəbul imtahanlarını rüĢvətdən təmizlənmiĢ görməyi neçə illər boyunca 

arzulamıĢ keçmiĢ universitet müəllimi hakimiyyətə gələn kimi bu sosial bəlanın kökünü 

kəsməyin çarəsini axtardı və tapdı. O, test üsulunun bu yaraya məlhəm olacağına inanaraq 

onun tətbiqinə hər cür Ģərait yaratdı. Türkiyənin ali məktəblərində oxumaq istəyənlərin (1125 

nəfər) 19 iyulda testlə imtahan verərək tələbə adını qazanması testin ilk ciddi və uğurlu sınağı 

oldu.  

ARTIRMA 

"O zaman rəhmətlik Turqut Özalla söhbət etdik, mənə söz verdi ki, Türkiyə hər il 

Azərbaycandan 2 min tələbə götürəcək və onların bütün təhsil xərclərini ödəyəcək. Əgər biz 

beĢ il hakimiyyətdə qalsaydıq bu, 10 min tələbə edəcəkdi. Ancaq bizdən sonra bunun 

üstündə durmadılar, hər Ģey pozuldu, yarımçıq qaldı. Bizdən sonrakıların siyasətinin ən 

mənfur cəhətləridən birisi o oldu ki, özümüzdə neyləmiĢdi cəhənnəmə, gərək Türkiyənin 
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yaratdığı Ģəraiti dağıtmayaydı; həmin həqiqətən qardaĢlıq yardımından istifadə etməklə 

gələcək çatıĢmazlıqları aradan götürməkdən ötrü böyük kadr potensialı, kadr ehtiyatı yarada 

bilərdik. Bu da xəyanətin bir üzüdür". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 

13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.90).  

Artıq 21 iyulda prezident Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasını yaratdı. Qərara alındı ki, 

1992-ci ilin Azərbaycan üzrə tələbə qəbulu hökmən testlə keçirilsin. Prezident Aparatında 11 

iyuldakı müĢavirənin baĢlıca mövzusu bu məsələ oldu. Bildirildi ki, imtahanlarçün sənədlər 

iyulun son günlərindən götürüləcək, dərslərsə 1 oktyabrda baĢlayacaq. 

Ölkənin demokratik inkiĢafını təmin etməkçün prezident hakimiyyətlər bölgüsünü 

formalaĢdırmağı zəruri sayırdı. Ġcraedici orqan keçid dövrünün baĢlıca ağırlıqlarını öz 

çiyinlərinə götürmüĢdü. Ali Sovet (Milli Məclis) tam müstəqil Ģəkildə qanunvericiliklə məĢğul 

olur, Ali Məhkəmə də müstəqil Ģəkildə - icraedici və qanunverici orqanların heç bir müdaxiləsi 

olmadan məhkəmə sisteminin müstəqilliyini nümayiĢ etdirirdi. Təbii ki, bu amil ölkədə 

ədalətin və güclü hakimiyyətin yaradılmasında müstəsna əhəmiyyətə malikdi.  

Yeni dövlət quruculuğu, hakimiyyət bölgüsü haqqında prezident belə düĢünürdü: "Bilirsiniz, 

bir var ki, gəlib boĢ yerdə dövlət qurasan - o, çox asandır, bir də var ki, dövlət xarabalarını 

dağıdıb yerində yeni dövlət yaradasan - o, çox çətindir, çünki köhnəni dağıtmalısan; elə yerlər 

var ki, betonlaĢmıĢ, sementləĢmiĢdir, onu asanlıqla dağıtmaq olmur. Biz nədən baĢladıq?  

Birinci, çalıĢdıq ki, yuxarı - parlament demokratik olsun. Bunu Ġsa bəyə tapĢırdıq. Xalq gözəl 

görürdü ki, bütün müzakirələrin hamısı televiziyada göstərilir. Bizim parlamentə qədər 

gediĢatın hamısının xalqa çatdırıldığı parlament olmayıb... 

Bəli, parlamentimiz tam demokratikdi. Orada xalqa əməlli-baĢlı demokratiya dərsi keçilirdi. 

Ġkincisi, icraedici orqanlarda qayda yaratmağa giriĢdik. Hər Ģeydən öncə Prezident Aparatını 

demokratikləĢdirməyə baĢladıq. Bura gələn adamın heç birini geri qaytarmırdıq - kim olur-

olsun, nə deyir-desin. Məktub göndərənlər cavab alırdılar. ġikayətçiləri yüksək vəzifəli 

səlahiyyətli Ģəxslər dinləyirdi, yalnız prezidentin yanına getməyə israr edənləri özüm qəbul 

edirdim.  

Biz orada iĢləyənlərə öyrətdik ki, xalqla həssas davranacaqsınız, qapılarımız heç zaman xalqın 

üzünə bağlanmayacaq. Beləliklə, aparat baĢladı xalqla yaxın ünsiyyətdə iĢləməyə. 

Mən prezidentdim. Xalqın narahatlığını duyanda kabinetimdə rahat otura bilmirdim. Çox vaxt 

eĢidirdim ki, qıĢqırırlar: "Elçibəy", "Elçibəy". Məni görmək istəyirlər. RazılaĢıram ki, yaxĢı, 100 

nəfərsiniz, 5 nəfər gəlsin, görüĢək. Deyirlər ki, yox, yüzümüz də gələcəyik, çıx, bizim 

qarĢımızda danıĢ (öz aramızdır, bizə əməlli-baĢlı ərk edirdilər). Mən də onlarla görüĢürdüm. 

Çox vaxt belə olurdu.  

Daha sonra baĢladıq idarəetmə orqanlarını qaydaya salmağa. Bir çox zəruri komitələr, 

Ģirkətlər yaratdıq, bəzi gərəksiz qurumları da ixtisar etdik. Məsələn, Kənd Təsərrüfatı və 

Ərzaq Nazirliyi sistemində 60-dan çox institut vardı. Çoxunu rüĢvətçün düzəldiblər ki, yeyib-

dağıtsınlar. Bunları seçmək, tələbata uyğun hala salmaq özü bir ciddi problemdi!  

Dövlət aparatında diktatura sistemini dağıtmaqçün müəssisələrə, onların rəhbərlərinə 

sərbəstlik vermək lazımdı. Biz məhz bu yolu tutduq. Hər müəssisənin öz əsasnaməsini 

hazırladıb, yaxud yenidən iĢlədib ona uyğun iĢləməyi tələb edirdik. çalıĢırdıq ki, müəssisələr 

böyük piramidanın içində qalıb çabalamasın.  
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Biz hakimiyyətin 3 yerə bölünməsini gerçəkləĢdirməyə çalıĢırdıq. Bunun artıq ciddi özülü 

qoyulmuĢdu. Prezident Aparatı müstəqilləĢirdi, bunu hamı görürdü. Milli Məclis də müstəqildi. 

Prezident Aparatından, məsələn, hər hansı bir sənəd gəlir, parlament qəbul eləmir, qaytarır 

üstümüzə. Biz təzədən iĢləyirik, bir də qaytarırıq ora. Parlamentdə prezident tənqid edilirdi, 

buna heç kim bir söz demirdi. Bir çox hallarda prezident oraya birbaĢa mübahisəyə gedirdi... 

Üçüncüsü, məhkəmə hakimiyyəti - o da müstəqil olacaqdı. Tahir Kərimlini Ali Məhkəmənin 

sədri qoymuĢduq. Desin görək ya Prezident Aparatından, ya da Milli Məclisdən olan təzyiqlə 

nə vaxt bir hökm çıxarıb. Əksinə, məhkəmələr, bizim orqanların iĢdən kənarlaĢdırdığı 

adamları iĢə bərpa etməklə məĢğuldu". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 

13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.32-33).  

Dövlətin geridönməz müstəqilliyinin təmin edilməsini Ģərtləndirən baĢqa amillər içərisində 

yeni dövlət institutlarının yaradılması, əlbəttə, ən zəruri məsələlərdəndi. Bu sahədə ağırlıq 

mərkəzi Ģəxsən prezidentin öz üzərinə düĢürdü. Bəyin fərmanlarıyla qısa zaman içərisində bir 

çox mühüm dövlət qurumları yaradıldı; məsələn: Azərbaycan Dövlət Balıqçılıq Təsərrüfatı 

Konserni (7 iyul), Milli Ləl-Cəvahirat Fondu (16 iyul), Azərbaycan Dövlət Torpaq Komitəsi, AR-

nın prezidenti yanında Xüsusi Ġdarə (17 iyul 1992). 

Elçibəy hakimiyyətinin ayağı sayalı oldu - hər sahədə olduğu kimi idmanda da dalbadal 

ürəkaçan xəbərlər gəlməyə baĢladı. Məsələn, Duysburq Ģəhərində 18 yaĢlı qızlar arasında 

Ģahmat üzrə dünya çempionatında dünya çempionu olmuĢ (15 iyul) Gəncə məktəblisi Ġlhamə 

Qədimovadan sonra 10 yaĢlı Qax yetiĢdirməsi Pərvanə Ġsmayılova da dünya çempionu adını 

qazandı (16 iyul). Prezident onları və beynəlxalq yarıĢlarda fərqlənmiĢ baĢqa idmançıları 

qəbul edərək (20 iyul) onlara uğur dilədi və milli idmanımızın da inkiĢafına yardım 

göstərəcəyini bildirdi.  

Bəy xarici dövlətlərlə iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsini, ölkəmizə xarici yatırımların 

cəlb edilməsini iqtisadi yüksəliĢimizin stimulu saydığına görə bu sahəyə xüsusi diqqət yetirirdi. 

22 iyulda Ġtaliyanın "Teknimont" firmasıyla Sumqayıtın "Sintezkauçuk" Ġstehsalat Birliyi 

arasında 150 milyon dollarlıq saziĢin bağlanması ölkə rəhbərliyinin belə təĢəbbüsləri 

həvəsləndirməsinin nəticəsiydi. 

ĠLK DEVRĠLĠġ CƏHDĠ 

Elçibəy hakimiyyəti hələ rüĢeym halındaykən onu devirmək təĢəbbüsündə bulunuldu. Fazil 

Qəzənfəroğlunun fikrincə, bu təĢəbbüsün arxasında Ayaz Mütəllibov, Rəhim Qazıyev, 

seçkilərdə Elçibəyə rəqib olmuĢ Nizami Süleymanov kimi adamlar dayanırdı. "Ordudakı bütün 

ruspərəst zabitlərə çevriliĢ günü bildirilmiĢ, özəl fitnəkarlıq dəstələri hazır hala gətirilmiĢdi. 

Rus KQB-sində hazırlanan plana görə, xalq kütlələrinin ayağa qalxdığı, gerçəkdə seçkini 

udanın Nizami Süleymanov olduğunu iddia etdikləri və əsgərlərin də onları dəstəklədiyi 

tərzində bir səhnə yaradılacaqdı. Hətta dəniz qüvvətlərinə aid bir neçə rus gəmisi də hərəkətə 

hazır duruma gətirilmiĢdi. Həyatakeçirmə tarixi 1992 ĠYULUNUN 10-u ĠLƏ 20-si ARASI olaraq 

təsdiqlənmiĢdi. Çox sərt müqavimət görəcəkləri haqqında xəbərdarlıq aldıqları üçün 

Ģəbəkənin risq etməyə gücü yetməyən üzvləri bu iĢdən çəkildilər" (Fazil Qəzənfəroğlu. 

"Əbülfəz Elçibəy. Tarixdən gələcəyə". Ġstanbul, 1995, 210-uncu səh.).  

Tarix boyunca ruslar Bakını həmiĢə dənizdən etdikləri hücum sayəsində iĢğal ediblər və 

Azərbaycanın güclü döyüĢ gəmilərinin olmaması məğlubiyyətimizlə nəticələnib. Ola bilsin ki, 

məhz bu amili nəzərə alan Bəy milli donanmamızın yaradılmasına xüsusi önəm verirdi. Özü 

bu haqda deyir:  
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"-…Mən donanma məsələsində də güzəĢtsiz mövqe tutdum. Dəniz donanması hərbi dəniz 

donanması və mülki dəniz donanmasından ibarətdir. Mülki dəniz donanmasında katerləri də 

nəzərə almaqla 300-dən yuxarı dəniz nəqliyyat, yaxud yük vasitəsi vardı. O saat əlimi onların 

hamısının üstünə qoydum. Elə gəmi vardı gedib qalmıĢdı Murmanskda. Bəli, Azərbaycan 

gəmisi qalıb orada, axtaran da yoxdu. Biri Qara dənizdə ticarət edir - heç gəlməyib, biri qalıb 

Baltik dənizində.  

Bütün bu gəmiləri, katerləri və b. çəkdik gətirdik Azərbaycana, saldıq dəftərə, verdik 

Azərbaycan Nazirlər Kabinetinin nəzarətinə ki, bunlardan mülki məqsədlərlə istifadə olunsun.  

Bundan sonra baĢladıq hərbi dəniz donanmasına. Buradakı bütün dəniz donanmasında 75 

gəmi vardı - Sovet hökumətindən qalma gəmi. Biz də bundan payımızı almalıydıq. Bunun 

uğrunda mübarizəyə giriĢdik. Mən dedim ki, bizə həmin gəmilərin yarısı qalacaq. Ruslar 

gördülər ki, vəziyyət xarabdır, dedilər ki, onda bəs Qazaxıstanla Türkmənistanın payı necə 

olsun? FikirləĢdim ki, 75-i bölsək təqribən 45-ini onlar götürəcək, 30-unu bizə verəcəklər. 

Ancaq 15-i bizə, 15-i Qazaxıstana, 15-i də Türkmənistana verilsə, deməli, türk dövlətlərinə 45 

gəmi düĢəcək, onlarda 30 əvəzinə 45 gəmi olacaq. Məhz türk dövlətlərinin xeyrinə olaraq 

beləcə razılaĢdıq. Mən bilsəydim ki, obirilər ala bilməyəcək, heç razılıq verməzdim. Nəysə, biz 

15 əvəzinə 17 gəmi aldıq. Gedib saysınlar, bu saat 17 hərb gəmimiz dənizdədir. 

-Yararlıdırlarmı? 

-Tamam yararlıdır. Ġçində nasazları vardı, seçib tam yararlıları götürdük, yararsızlar qaldı 

onların özündə - dedik ki, onsuz da, sizdə çoxdur.  

Gəmiləri alandan sonra mən göstəriĢ verdim ki, rus gəmiləri Azərbaycandan çıxmalıdır, Bakı 

buxtasında qalmamalıdır. Bunlar dava-dalaĢ salmaq istədilər. Dedim ki, istəyirsiniz qalanları 

da tutum əlinizdən alım? Mənim bu məsələlərdə sərt prezident kimi davranmağım, görünür, 

sərt hərəkatçı olmağımdan irəli gəlirdi. Əslində Ģərait də sərtlik və kəskinlik yeritməyi tələb 

edirdi - indi kim necə düĢünür-düĢünsün. Onlar da elə bundan çəkinirdilər ki, Əbülfəz 

prezidentdən çox inqilabçıdır. Deyirdim elə eləməyin ki, xalqı ayağa qaldırım. Bax, o xalqın 

gücündən qorxmuĢdular - mənim gücüm bundaydı. BaĢqa prezident belə deyə bilməzdi. 

-Çox qəribədir, Bəy. Azərbaycanın da, Rusiyanın da mətbuatında dünən də, elə bu gün də 

Sizin qətiyyətsiz prezident obrazınızı yaratmaq istəyirlər. Ancaq bu danıĢdıqlarınız qətiyyətsiz 

adam obrazıyla heç cür uyuĢmur.  

-Bir Ģeyi baĢa düĢmürəm - qətiyyətsizdimsə Ġran da, Rusiya da niyə mənə müharibə elan 

edir? Qətiyyətsiz adamla onların nə iĢi var? Fağır adamdımsa o böyüklükdə dövlətlər üstümə 

niyə gəlirdi? Əslində onlara burada fağır adam lazımdır ki, əllərində oynatsınlar.  

Bir Ģer oxumuĢdum gəncliyimdə. ġair öz xalqına yazır ki, bilirsən sənin düĢmənlərin məni niyə 

öldürmək istəyirlər? Çünki səni mən hamıdan çox, dönməzcəsinə sevirəm. Görürlər ki, mən 

dönməyəcəyəm, ona görə məhv etmək istəyirlər.  

Mən də öz xalqımı sevdiyimçün onunla məhəbbətlə davranmıĢam, ancaq onun düĢmənlərinə 

qarĢı barıĢmaz, son dərəcə qətiyyətli olmuĢ, bir çox hallarda hətta açıq risqə getmiĢəm. 

Məncə, xalqın seçdiyi prezident öz xalqına ipək ürəyini, onun düĢmənlərinəsə dəmir əlini 

göstərməyi bacarmalıdır! 

-Ġpək ürəkli və dəmir əlli prezident rusların gəmilərini Bakı buxtasından necə çıxardı? 

-Dedilər ki, 40 gün vaxt ver bizə. RazılaĢdım. 40 günün tamamında zəng vurdum ki, nə oldu - 



çıxmırsınız? Dedilər ki, hələ hazır deyilik, 3 gün də vaxt ver. Bildirdim ki, elə Ģey yoxdur - bu 

gün çıxacaqsınız! Moskvadan da xahiĢ etdilər ki, heç olmazsa 3 gün də imkan ver. Bu dəfə də 

güzəĢtə getdim. 43 gündən sonra - bizim dediyimiz vaxtda buxtanı tərk etdilər.  

Onlar bəhanə gətirirdilər ki, getməyə yerimiz yoxdur. Dedim HəĢtərxanda yeriniz var. 

Bildirdilər ki, oradakı mülki donanmadır, həmin Ģəhərdə yer olmayacaq. 43 günə 

Mahaçqalada yer düzəldib getdilər. Bəlkə də elə 40 günə hazırdılar, sadəcə bizim 

qətiyyətimizi yoxlayırdılar. Onu da gördülər". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.41-43).  

Görünür, çevriliĢ cəhdi Azərbaycan dəniz donanmasının yaradılmasıyla bağlı prezidentin 

niyyətlərinin gerçəkləĢməsinə imkan verməmək məqsədi güdürdü. Ancaq Əbülfəz bəyi heç bir 

çevriliĢ, yaxud sui-qəsd cəhdi yolundan döndərə bilməzdi, buna görə də o inadla ölkənin 

hərbi gücünü artırmağa çalıĢırdı. Ümumiyyətlə, iyul ayının sonu ölkənin və prezidentin 

tərcümeyi-halında hərbi quruculuq sahəsindəki iĢlərlə anılacaq. Belə ki, 26 iyuldan Xəzər 

Hərbi Donanmasında 5 gəminin üzərində Azərbaycanın üçrəngli bayrağı dalğalanmağa 

baĢladı. Bu, Azərbaycan Hərbi Dəniz Donanması yaradılmasının baĢlanğıcıydı. Bəyin Rusiya 

tərəfiylə apardığı gərgin və güzəĢtsiz danıĢıqlar nəticəsində razılığa gəlindi ki, Xəzər 

Donanması gəmilərinin və baĢqa əmlakının 25 faizi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə verilsin.  

Prezidentimizin Rusiyayla hökmlü danıĢıqları Rusiya hərbi dairələrinin xüsusi rəğbət bəslədiyi 

Azərbaycan müdafiə naziri Rəhim Qazıyevin (o, bu vəzifəyə Elçibəyədək - 1992-nin martında 

təyin edilmiĢdi) xoĢuna gəlmirdi. KeçmiĢ dövlət katibi Pənah Hüseynov bildirir: "1992-ci ilin 

yayında Rəhim Qazıyevin dövlət çevriliĢi etmək niyyətləri barədə mütəmadi məlumatlar 

alırdıq. Artıq həmin ilin iyul ayında onun istefaya göndərilməsi məsələsini qoymağa baĢladıq. 

Ancaq mümkün nəticələr barədə müzakirələr aparılarkən ... məlum oldu ki, döyüĢən orduda 

xeyli nüfuza malik Ģəxslərdən biri bilavasitə Surət Hüseynovdur. Ona görə də R.Qazıyevin 

vəzifədən azad edilməsi ərəfəsində hansısa profilaktik tədbir görmək lazım idi. [...] 

Prezidentlə razılıqdan sonra Surəti hökumətə dəvət elədim. [...] Əbülfəz bəylə görüĢdükdən 

sonra S.Hüseynov vəzifəyə (prezidentin səlahiyyətli nümayəndəliyinə - Ə.T.) razılığını verdi. 

Ona iĢ yerinə - Bakıya gəlmək tapĢırıldı və təbii ki, Qarabağ üzrə səlahiyyətli nümayəndə kimi 

bilavasitə döyüĢ zonalarında fəaliyyət göstərəcəkdi. [...] Bizdən sonra R.Qazıyev qeyri-qanuni 

olaraq S.Hüseynovu korpus komandiri təyin etdi. Bununla da S.Hüseynovun hərbi hissələrin 

iĢinə bilavasitə müdaxilədən uzaqlaĢdırılmasını nəzərdə tutan plan pozulmuĢ oldu. 

S.Hüseynovun səlahiyyətli nümayəndə təyin olunduğu günün səhəri R.Qazıyev istefaya 

göndərilməli idi" ("Yeni Müsavat", 14.04.1999). 

Yəqin ki, iqtidarın niyyətini bilən R.Qazıyev 28 iyulda Milli Məclisdəki qapalı iclasda 

hakimiyyətə təzyiq göstərmək məqsədiylə istefa ərizəsi verdiyini bəyan etdi. Prezidentin 

imzaladığı fərman və sərəncamları "diletant" adlandıran müdafiə nazirinin hərəkətləri onunla 

prezident arasındakı əslində çoxdan bəri mövcud olan fikir və mövqe ayrılıqlarının zirvə 

nöqtəsinə çatdığını göstərirdi. Maraqlı burasıdır ki, iqtidardakı naziri müxalifət partiyasının 

baĢçısı Etibar Məmmədov da müdafiə edərək ona QEYRĠ-MƏHDUD SƏLAHĠYYƏTLƏR 

verilməsini təklif edirdi. R.Qazıyevin Ģəxsində artıq hakimiyyətin öz içində də açıq müxalifətin 

yetiĢdiyi görünürdü. "Daxili" və "xarici" müxalifətlərin birgə etirazı əslində Azərbaycan 

hökumətinə ilk "kollektiv" xəbərdarlıqdı və bunun arxasında kimin dayandığını düĢünüb 

tapmaqçün dahi olmağa ehtiyac yoxdu...  

R.Qazıyevin qəzəblə verdiyi istefanı qəbul etmək Rusiyayla savaĢa girmək deməkdi - dövlət 
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katibi Pənah Hüseynova Rusiyanın bəzi dairələri xəbərdarlıq etmiĢdi ki, R.Qazıyev iĢdən 

çıxarılarsa Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını Kür çayınadək iĢğal edə bilər... Əslində elə bu 

səbəbdən də özünü o vaxt hakimiyyətdən güclü sayan R.Qazıyev sonralar P.Hüseynova 

ünvanladığı məktubda bunu boynuna alır: "...Həsrətində olduğunuz bu istefanı qəbul 

etməməyinizin səbəbi nə idi? Pənah, nə Elçibəyin, nə də sənin bu günə kimi cəsarətiniz 

çatmayıb ki, HƏMĠN DÖVRDƏ ĠSTEFAMI QƏBUL ETMƏYĠN MÜMKÜNSÜZLÜYÜNÜ etiraf 

edəsiniz. Rusiya Federasiyasının xüsusi xidmət orqanlarına iĢləməkdə suçladığınız, mülki 

vətəndaĢ olan müdafiə naziri R.Qazıyevin qısa müddətdə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin 

yüksək rütbəli zabitləri ilə yaratdığı normal diplomatik (?! - Ə.T.) və Ģəxsi münasibətlər... 

sizdə son dərəcə SĠYASĠ QISQANCLIQ və müəyyən mənada da XOF yaratmıĢdı" ("Yeni 

Müsavat", 25-26.04.1999). 

Vəziyyəti hərtərəfli götür-qoy edən Bəy məqsədəuyğun qərar çıxardı - naziri hələlik vəzifədə 

saxlamağı lazım bildi. Bəyin imzaladığı, Azərbaycan Milli Ordusunun təĢkili prosesini 

sürətləndirmək məqsədi daĢıyan və 7 təĢkilata ünvanlanan "Azərbaycan Respublikası Silahlı 

Qüvvələri Ali BaĢ Komandanının direktivi" 31 iyulda dərc edildi. Bu, arxasında yad qüvvələrin 

dayandığı hərbi qurumumuzun baĢçısıyla toqquĢmadan dövləti itkisiz çıxarmağa edilən ilk 

cəhddi.  

Avqustun baĢlanğıcında artıq ayyarımlıq iqtidara qarĢı müxalifətin mütəĢəkkil qüvvəyə 

çevrildiyi hiss olunmağa baĢladı. Əslində R.Qazıyevin çılğın etirazları həmin mütəĢəkkilliyin 

"Avrora" atəĢiydi. Və ən maraqlı cəhət buydu ki, hakimiyyətə qarĢı təzyiqlər məhz yeni 

cəmiyyət və dövlət quruculuğunda islahatlar ərəfəsində, mütərəqqi dəyiĢikliklər dərinləĢdikcə 

daha kəskinləĢirdi. Ancaq prezident və onun gənc komandası (düzünə qalsa, bu komanda 

hələ əməlli-baĢlı ortada yoxdu) inadla irəliyə doğru addımlayırdı. 

1 avqustda Bəy ticarət müəssisələrinin fəaliyyətinin kommersiyalaĢdırılması haqqında fərman 

verdi. Bu, ölkədə bazar iqtisadiyyatı elementlərinin təĢəkkülündə ilk ciddi təĢəbbüslərdəndi. 

Elçibəyə ölkənin az qala dayanmıĢ sənayesi, baĢdan-baĢa tənəzzülə uğramıĢ iqtisadiyyatı, 

anarxiya içindəki təsərrüfatı miras qalmıĢdı. Bunun səbəbkarının elə bu yeni hakimiyyətin 

özünün olduğunu əhaliyə inandırmağa çalıĢan qara qüvvələr sabotaja da əl atır, xalqda geniĢ 

narazılıq yaratmaq istəyirdilər. Xüsusən nəqliyyatda vəziyyət dözülməzdi. Adamlar iĢ yerinə 

getməkçün saatlarla vaxt itirirdilər. 

Azərbaycanda rüĢvət sistemi indiyədək yuxarıdan aĢağıya doğru inkiĢaf etmiĢdi - hakimiyyətin 

zərvəsində əyləĢən Ģəxs özünün birbaĢa tabeliyində olanlardan, onlarsa öz "təbəə"lərindən 

rüĢvət alır və bu piramida sistemi sadə əməkçidə baĢa çatırdı. Ġndisə həmin sistemin zirvəsi 

dağılmıĢdı - güclü dövlət qurmaqla rüĢvətin qətiyyən bir araya sığmadığını yəqin edən, buna 

görə də onunla mübarizə aparmağı qərarlaĢdıran prezident, Milli Məclisin və Ali Məhkəmənin 

sədrləri, onların tabeliyindəki Ģəxslər rüĢvət almadıqlarına görə aĢağıların alması qorxulu 

olmuĢdu. Köhnə nomenklaturanın buna dözməyərək gizli etirazlar təĢkil etməsi təbiiydi. 

Dövlət müĢaviri Rafiq Ġsmayılov belə bir maraqlı faktı bəyan etmiĢdi ki, bir vəzifə yiyəsi təkcə 

texnikumlarda test üsuluyla qəbul imtahanlarının qarĢısını almaqçün 50 milyon manat 

xərcləməyə hazır olduğunu söyləmiĢdi. (Müqayisə edək: bu zaman ölkədə orta aylıq əmək 

haqqı 920 manatdı). Belə adamlar, sözsüz ki, xilası yalnız əhalini hakimiyyətə qarĢı 

qaldırmaqda görürdülər. Sonralar Təhsil Nazirliyi qarĢısında təĢkil edilən "xalq etirazları"nın 

arxasında da belə Ģəxslərin dayandığı gün kimi aydındı). 

Köhnə "qurdlar"ın 50 milyonları olsa da hakimiyyət baĢçıları həqiqətən kasıbdılar. Prezident 



Aparatında Elçibəylə görüĢünü məĢhur Ģairimiz Rüstəm Behrudi belə xatırlayır:  

"Prezidentliyi dövründə qəzetlərin hansındasa "bu Ģəhərdə qalmaq üçün salam verməyə, çıxıb 

getmək üçün vidalaĢmağa kimsə yox" sözlərimi oxuyub məni yanına dəvət eləmiĢdi. Sevda 

yolçuluğundan, ədəbiyyatdan, Ģerdən uzun-uzadı danıĢdıq. "Bizim hökumətdə iĢləmək istəyin 

varmı?" deyə soruĢdu. Dedim ki, Bəy, bilirsən ki, mən söz adamıyam. Hansı vəzifədə iĢləsəm 

sizi yarıtmayacağam. YaxĢı olar ki, bir yüz dollar verəsən, sənin hesabına dostlarla bir məclis 

qurum.  

Gözləri gülürdü - vəzifədən imtina eləyib onu yüz dollara dəyiĢməyim Bəyə ləzzət eləmiĢdi.  

Prezident Aparatında saat yarımdan sonra kimlərdənsə yüz dollar tapıldı.  

Yola salanda: "Sən ilk adamsan, dostsan ki, vəzifədən imtina elədin. Get, Ģerini yaz. Sənin 

"ġaman duaları"n istənilən nazir postundan yuxarıdadır", - dedi". ("Savalanda görüĢənədək, 

Bəy!". Bakı, 2000, s.103). 

Sadəlövh və idarəçilikdə hələ təcrübəsiz iqtidar baĢçıları elə güman edirdilər ki, xalq onların 

səmimiliyini görərək qiymətləndirəcək və hər Ģeyi bağıĢlayacaq, narazılıqlar aradan 

götürüləcək. Dövlət katibi Pənah Hüseynovun ilk vaxtlar iĢdən evə (Əhmədliyə) və geriyə 

basabas ictimai nəqliyyatda (avtobusda) gedib-gəlməsi də bu sadəlövhlük və təcrübəsizliyin 

göstəricisiydi. Ancaq 70 il boyunca "rəhbər"in xalqdan xüsusi təmtəraq və dəbdəbəylə 

seçilməsinə alıĢmıĢ kütlə, əksinə, bu yeni davranıĢı qəbul etməyə hələ hazır deyildi, ona görə 

də "vəzifəni hörmətdən salan" belə hərəkətlər çox vaxt onda gülüĢ doğururdu. Bu səmimi 

gülüĢlər iqtidarın məkrli əleyhdarlarının getdikcə mütəĢəkkilləĢən məqsədyönlü təbliğatıyla 

körüklənir, gücləndirilirdi. 

Bir illik varlığı boyunca Ģüarçılıqdan, özünü Ģirin salmaqçün siyasi Ģoular təĢkil etməkdən 

qaçan yeni hakimiyyət vəziyyəti yaxĢılaĢdırmaqçün gerçək addımlar atmağa üstünlük verirdi. 

Artıq 3 avqustda prezidentin göstəriĢiylə Nazirlər Kabineti Bakıda sərniĢin nəqliyyatını 

təkmilləĢdirmək və onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək haqqında qərar qəbul etdi. 

Yol iĢlərinin görülməsini yaxĢılaĢdırmaqçün bir Almaniya firmasına 2,6 milyon alman markası 

ayrıldı. 150 avtobus və 50 trolleybus alınması, "Ġkarus" avtobuslarıyçün ehtiyat hissələrindən 

ötrü 700 min dollar vəsait ayrılması qərara alındı. 

Əbülfəz bəy buçağadək əslində heç bir hakimiyyət mexanizmini öz əlinə keçirə bilməmiĢdi. 

Ordudakı vəziyyət xüsusən xoĢagəlməzdi - hərbi qüvvələrin mühüm hissəsi müdafiə naziri 

R.Qazıyevin və hakimiyyətə "məhəbbətsizliyi"ylə seçilən Ģəxslərin nüfuz dairəsindəydi. 

Prezident orduda qayda-qanun yaratmaq, onu dövlətin mənafeyinə xidmət edən qüvvəyə 

çevirmək üzərində ciddi düĢünürdü. 3 avqustda o, prezident yanında ümumrespublika 

müĢavirəsi çağıraraq hərbi quruculuq məsələlərini və bu sahədə həlli zəruri konkret 

problemləri müzakirəyə çıxardı. Bəy göstərdi ki, könüllülük prinsipi əsasında yaradılmağa 

baĢlayan Azərbaycan Milli Ordusu bu gün təxminən bərabər sayda könüllü və çağırıĢçılardan 

komplektləĢdirilib. Prezident bunu da bildirdi ki, orduda hələ ümumi komandanlığa tabe 

olmayan hərbi dəstələr də var. 

Bütünlükdə vəziyyəti təhlil edən prezident Milli Ordumuzun yaradılmasını sürətləndirməkçün 

konkret tədbirlər müəyyənləĢdirdi və onların qısa vaxtda yerinə yetirilməsini tələb etdi. 

Demokratik dövlət qurmağı qərarlaĢdıran Azərbaycanda artıq hakimiyyət qollarının bölgüsü 

gerçəkləĢdirilməyə baĢlamıĢdı. Ancaq hakimiyyətin hansı qoluna hansı səlahiyyətlərin 

verilməsi qanunvericilikdə hələ öz əksini tapmadığına görə bəzi təbii dartıĢmalar da ortaya 
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çıxırdı. 4 avqustda rəsmi dövlət qəzeti "Həyat" bu problemi hətta baĢlığa çıxarmıĢdı: 

"Prezidentlə parlament arasında münaqiĢə mövcuddurmu?". Səlahiyyətlərin dəqiqləĢdirilməsi 

üst-üstə düĢən prezident fərmanlarıyla Milli Məclis qərarlarında da üzə çıxırdı. Məsələn, 

prezidentin "Türkiyə Respublikasının Ġstanbul Ģəhərində Azərbaycan Respublikasının baĢ 

konsulunun təyin edilməsi və baĢ konsulluğun fəaliyyətinin təĢkili haqqında" 7 avqust tarixli 

fərmanından (bu fərmanla Abbas Hacaloğlu konsul təyin edilib) bir neçə gün sonra - 11 

avqustda Milli Məclis "Türkiyə Cümhuriyyətinin Ġstanbul Ģəhərində Azərbaycan 

Respublikasının baĢ konsulluğunun təsis edilməsi haqqında" qərar çıxardı və onun 2-ci 

maddəsində göstərdi: "Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təklif edilsin ki, baĢ 

konsulluğun təĢkili və fəaliyyəti ilə bağlı tədbirləri həyata keçirsin". BaĢqa misal - Milli Məclisin 

5 avqust tarixli qərarıyla Türkiyədə və Ġranda Azərbaycanın səfirliyi təsis edildi. Bundan sonra 

prezident də Türkiyədə (7 avqust) və Ġranda (17 avqust) Azərbaycan səfirliklərinin 

fəaliyyətinin təĢkili və səfirlərin təyin edilməsi haqqında fərman verdi.  

Bu tipli məsələləri anarxiya sayanlar az deyil. Prezidentin özüsə baĢ verənləri belə 

dəyərləndirirdi:  

"Ġndi deyirlər ki, onda hərə bir tərəfə çəkirdi, anarxiyaydı. Yox, o, anarxiya deyil, sadəcə 

olaraq, demokratiyaya gedən, anarxiyanın qarĢısını kəsəcək yolun baĢlanğıcıydı. Təəssüf, min 

təəssüf ki, vətəndaĢımız bunu baĢa düĢmədi! Çünki xalqımız gözünü açıb dövlətin 

idarəçiliyinin bir əlin altında olduğunu, bütün dəyirmanın da onun əlində fırlandığını görüb. 

Bizsə bu yolu seçə bilməzdik. Biz dünyanı tərəqqiyə aparan hakimiyyətlərin həqiqətən 

bölündüyü demokratik prinsiplər yolunu bəyəndik. Buradasa hökmən nöqsanlar, əyrilər, 

çatıĢmazlıqlar, yıxıntılar olacaqdı. Ancaq yavaĢ-yavaĢ, bir neçə ilə hər Ģey qaydaya düĢəcək, 

hamı yeni mühitə öyrəĢəcəkdi". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat 

üz-üzə", Bakı, 1999, s.34).  

"Həyat" qəzetindəki "PREZĠDENT SEÇKĠQABAĞI VƏDLƏRĠNĠ UNUDUB" (6 avqust) kimi 

yazılar və hakimiyyət daxilində səlahiyyətlərin dəqiqləĢdirilməsi cəhdləri müxalifətin əhali 

arasında çaĢqınlıq törətməsinə münbit Ģərait yaradırdı. Artıq avqustun ortalarına yaxın dövlət 

çevriliĢinin olacağı haqqında intensiv Ģayiələr yayılırdı. "Həyat" qəzeti "ÇevriliĢ cəhdi 

həqiqətdirmi?" (14 avqust) sorğusuna mənfi cavab verərək bu Ģayiələrin əsassızlığını göstərsə 

də mövzunun rəsmi dövlət orqanının səhifəsində müzakirəyə çıxarılması belə Ģeylərə 

alıĢmamıĢ dünənki sovet insanlarında məsələnin ciddi olduğu ehtimalı doğururdu. Düzdür, 

prezidentin mətbuat və televiziyada gec-gec görünməsi, özünü təbliğ etdirməyə çalıĢmaması 

da (təbliğatın dövlət idarəetməsindəki roluna bu cür etinasız yanaĢma Elçibəy iqtidarının ən 

ciddi səhvlərindəndi) Ģayiələrə rəvac verirdi. Ancaq bu Ģayiələrin arxasında köhnəliklə 

yeniliyin ölüm-dirim çarpıĢmasının dayandığını heç də hamı anlaya bilmirdi.  

Bəllidir ki, icraedici hakimiyyətin baĢlıca təmsilçisi olan Nazirlər Kabineti əsasən köhnə və 

rüĢvətxor kommunist kadrlardan təĢkil edilmiĢdi və yeni islahatlara baĢlanmasının, 

bütövlükdə yeni cəmiyyət quruculuğunun qarĢısındakı ən böyük və gerçək əngəl də məhz bu 

qurumdu. Əslində ölkədəki az qala bütün real hakimiyyət mexanizmlərini əlində saxlayan bu 

nəhəng və barıĢmaz aparatı dəyiĢdirmədən yeni dövlət quruculuğunda heç nəyə nail olmaq 

mümkün deyildi. Bunu hamıdan daha aydın təsəvvür edən prezidentin "Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabineti ĠĢlər Ġdarəsinin strukturunda dəyiĢikliklər haqqında" sərəncamı 

(17 avqust) dövlət çevriliĢi haqqında Ģayiələrin heç də boĢ yerə yaranmadığını ortaya qoydu. 

Nazirlər Kabineti iĢlər idarəsi və Prezident Aparatı struktur bölmələri arasındakı vəzifə 



təkrarlanma və uyğunluqlarını aradan qaldırmaq, dövlət aparatında ixtisar aparmaq məqsədi 

güdən sərəncam çoxlu rüĢvətxor məmuru dəhĢətə gətirdi. Tutduğu vəzifələrdən hədsiz maddi 

sərvət qazanan, buna görə də onu itirmək istəməyən bu adamlar sərəncamın 

hazırlanmasından xəbər tutaraq onun qəbul edilməməsi yolunu xalqı Ģayiələrlə qorxutmaqda, 

hakimiyyətə psixoloji təzyiq göstərməkdə tapmıĢdılar. Sərəncamın çıxarılmasından sonrasa 

onlar yeganə xilas vasitəsinin bu hakimiyyətin özündən qurtulmaqda olduğunu düĢünərək 

"xilaskar" axtarmağa baĢladılar və tapdılar da.  

Pənah Hüseynov deyir: "Artıq avqustun axırı - sentyabrın əvvəllərindən (1992 - red.) 

S.Hüseynov problemi üzərində iĢləməyə baĢladıq. [...] Artıq məlumatlar daxil olmağa 

baĢlayırdı ki, hərbi hissələrə MTN iĢçiləri buraxılmır. ORDU NƏZARƏTDƏ DEYĠLDĠ. Çox böyük 

çətinliklə prezident yanında Xüsusi Ġdarəni yarada bildik. [...] Sentyabrın əvvəllərində 

S.Hüseynovla, demək olar, ilk münaqiĢə baĢ vermiĢ oldu. Vertolyotçularla bağlı hadisə, 

Xüsusi Ġdarənin əməkdaĢının döyülməsi faktı və baĢqa bu cür hadisələr, təkrar edirəm, onun 

orduya nəzarətdən gec də olsa uzaqlaĢdırılması zərurətini ortaya çıxarmıĢdı. [...] Eyni 

zamanda, R.Qazıyevlə S.Hüseynovun bir tandem Ģəklində saxlanması bizim əsas 

səhvlərimizdən idi" ("Yeni Müsavat", 14.04.1999).  

Seçdiyi gerçək müstəqillik yolunda heç nədən və heç kimdən çəkinməyərək inadla yürüyən 

Bəy ölkənin sarsıntılardan çıxarılmasında Qarabağ düyününün çözülməsinin həlledici rol 

oynayacağını bildiyinə görə bu məsələnin həlli üzərində daha çox baĢ sındırırdı. 6 avqustda 

ATƏM-in Romada keçirilən fövqəladə görüĢünün iĢtirakçıları münaqiĢə edən tərəfləri: 

Ermənistanı və Azərbaycanı atəĢi 60 gün müddətinə dayandırmağa çağıran müraciət qəbul 

etdilər. Bütün avqust ayı boyunca Tərtər, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcər, Gədəbəy, Qazax, 

Ağstafa, Ağdam və Naxçıvanda ermənilərlə uğurla vuruĢan Azərbaycan məsələni hələ heç 

müzakirə etməyə baĢlamamıĢdı ki, ertəsi gün - 7 avqustda Ermənistan XĠN tez-tələsik 

bəyanat yayaraq Azərbaycan tərəfini sülh danıĢıqlarına getməməkdə və Ermənistan-

Azərbaycan münaqiĢəsi zonasında döyüĢ əməliyyatlarını gücləndirməkdə suçlandırdı. 

Azərbaycan XĠN öz cavab bəyanatında bu gediĢi "siyasi iftira" adlandırdı. 

Özünün gündəlik iĢində hərbi quruculuğa daim geniĢ yer ayıran prezident "Azərbaycan 

Respublikası vətəndaĢlarının alternativ xidmət (əmək mükəlləfiyyəti) keçməsi qaydası 

haqqında əsasnamə"ni fərmanla təsdiq etdikdən (31 iyul 1992) bir həftə sonra yerlərdə 

müdafiə məsələlərinin həlli qaydasını təkmilləĢdirməkçün "Ərazi müdafiə qərargahlarının 

yaradılması haqqında" da fərman verdi (7 avqust). Bəyin göstəriĢiylə Rusiya Federasiyası və 

Azərbaycan Respublikası arasında aparılan danıĢıqların (danıĢıqları səfirlər Valter ġoniya və 

Hikmət Hacızadə aparırdılar) nəticəsində 7 avqustda Moskvada "Azərbaycan Respublikası 

ərazisində yerləĢən Rusiya Federasiyası sərhəd qoĢunlarının müvəqqəti statusu və fəaliyyət 

mexanizmi haqqında" saziĢ paraflandı. Rusiyayla keçmiĢ Sovet Ġttifaqının subyektlərindən biri 

arasında sərhədlər haqqında əldə edilmiĢ bu ilk saziĢdə Rusiya Federasiyası sərhəd 

qoĢunlarının Azərbaycan Respublikası ərazisindən bütünlüklə çıxarılmasıyçün keçid dövrü 

nəzərdə tutulurdu. Hər iki tərəfin razılığıyla dövlət sərhədinin mühafizəsinə ümumi rəhbərliyi 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti həyata keçirəcəkdi. Bu, Bəyin Azərbaycanın 

müstəqilliyi yolunda qazandığı növbəti uğuruydu.  

Azərbaycan diplomatik fəallığı daha da gücləndirməyə baĢlamıĢdı. Xarici iĢlər naziri Tofiq 

Qasımov avqustun baĢlanğıcında Türkiyəyə etdiyi ilk səfərindən sonra üç gün də (18-20 

avqust) Ġranda olaraq mühüm danıĢıqlar apardı. 



Xarici dövlətlərlə hər sahədə müstəqil ikitərəfli əlaqələrin geniĢləndirilməsinə üstünlük verən 

Bəy 6 avqustda Bremen'in (Almaniya) limanlar, gəmiçilik və xarici ticarət üzrə senatoru Uve 

Bekmeyerin baĢçılığı altındakı nümayəndə heyətini qəbul etdi. Bu gəliĢdə hər iki tərəfçün 

qarĢılıqlı faydalı danıĢıqlar aparıldı.  

ƏLƏKRƏM HÜMMƏTOVUN XƏBƏRĠ YOXMUġ... 

Elçibəy iqtidarına asi olanların böyük əksəriyyəti umudla Naxçıvana üz tutdu. Bu hakimiyyətin 

devrilməsinə öz "töhfə"sini vermiĢ və xidmətlərinə görə Ali Sovetin sədrliyi vəzifəsiylə 

mükafatlandırılmıĢ Rəsul Quluyev spikerlikdən uzaqlaĢdırıldıqdan sonra Heydər Əliyevi "ilk 

milli-demokratik hakimiyyətə qarĢı qeyri-sivil mübarizəni maliyyələĢdirməkdə" ittiham etdi. 

Onun respublika prokurorluğuna göndərdiyi rəsmi ittihamnamədə göstərilir ki, H.Əliyev 

Naxçıvan Ali Məclisinin sədri olarkən 4 mart 1992-də Bakıdan heç bir icazə almadan sanki 

müstəqil dövlətin baĢçısıymıĢ kimi Türkiyə Cümhuriyyətinə gedərək Türk-Naxçıvan Bankının 

açılması haqqında saziĢ imzalayıb və Ali Məclisdəki 35 nəfərlik Demokratik blok üzvlərinin 

ciddi tələblərinə baxmayaraq bankın nizamnaməsinin və saziĢin xalqdan gizli saxlanılmasına 

nail olub. SaziĢdə Türkiyə tərəfi Naxçıvana köməkçün 100 milyon dollarlıq güzəĢtli kredit 

ayırmağı öhdəsinə götürüb; həmin məbləğin 25 milyonu ərzaq alınmasına sərf edilməli, 

qalanısa texniki kredit kimi alınmalıydı. R.Quluyevin sözlərinə görə, H.Əliyev 25 milyon 

dollarlıq ərzağın cüzi bir hissəsini Naxçıvan əhalisinə sərf etdi, "qalan böyük bir hissəsini 

mənimsəyərək ilk milli-demokratik hakimiyyətə qarĢı qeyri-sivil mübarizəni maliyyələĢmə 

mənbəyinə çevirdi". 

H.Əliyevin 16 avqust 1992-də Ġran prezidenti Əliəkbər HaĢimi-Rəfsəncaninin göndərdiyi Ģəxsi 

təyyarəylə Tehrana rəsmi səfərə getməsini də "səlahiyyət həddinin aĢılması, ölkənin 

Konstitusiya qaydalarına qiyam qaldırılması" sayan R.Quluyev bildirir ki, Ġrandan Naxçıvana 

qaz kəməri çəkilməsinin müzakirəsi kimi təqdim edilən bu səfərin əsl məqsədi hakimiyyət 

uğrunda mübarizədə Ġranın dəstəyini qazanmaqdan ibarətmiĢ; sonralar Təbriz-Culfa qaz 

kəmərinin nəinki çəkilməməsi, hətta bu haqda söhbətin də unudulması bunu təsdiqləyir. 

KeçmiĢ spiker bəyan edir ki, H.Əliyev "Ġran tərəfinə hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə 

Azərbaycan Konstitusiyasına islam dininin xüsusi statusu haqqında maddə salınacağını, 

beynəlxalq neft kontraktlarında Ġranın geniĢ təmsilçiliyinə yol açacağını vəd edibmiĢ". 

Əlbəttə, bu ittihamların hər biri ciddi həqiqət süzgəcindən keçirilməlidir. Ancaq, hər halda, bu 

fikirləri bir vaxt Heydər Əliyevin sağ əli olmuĢ Ģəxsin söyləməsi onların ciddiliyinə inam 

yaradır.  

Ən maraqlısı budur ki, tezliklə Azərbaycanın həm içində, həm də çölündə təxminən 4 iyun 

öncəsinə bənzər hadisələr cücərməyə baĢladı. Avqustun 17-sində Milli Ordunun Lənkərandakı 

hissəsindən bir qrup əsgər silahla icra hakimiyyətinin üstünə gələrək binanı mühasirəyə aldı. 

Ġcra hakimiyyətinin 40 iĢçisi əhaliyə bununla bağlı müraciət etdi. Həmin müraciətdə 

oxuyuruq: "Hərbi hissənin komandiri Ələkrəm Hümmətov bu aksiyanın hazırlanmasından 

bixəbər olduğunu bildirmiĢdir".  

21 avqustda Güzdək yaxınlığındakı hərbi anbarlarda güclü partlayıĢ baĢ verdi. Bu hadisənin 

nədən doğduğunu deyə bilməsək də xatırladım ki, avqustun 24-ündə Rusiyanın 4-üncü 

ordusunun son alayı və komandanı Azərbaycanı tərk etdi, ancaq Rusiyayla bağlanmıĢ 

müqaviləyə görə, ordu hissələri 1994-ün 1 avqustunadək mərhələlərlə çıxarılmalıydı. 

25-26 avqustda Qusarda narahat vəziyyət yarandı, rayonda sabitliyi pozmağa cəhd göstərildi. 



Avqustun ikinci ongünlüyünün sonunda alınan xəbərlərə görəsə, Türkiyədə bəzi siyasi 

dairələrdə prezident Elçibəyin xəstəliyi və fəaliyyət qabiliyyətsizliyi barədə Ģayiələr yayıldı. 

Elçibəyin həkimi Azərbaycan mətbuatında bu Ģayiələri yalanlayaraq bildirdi ki, doğrudur, "son 

beĢ ilin gərgin ritmi prezidenti yormuĢdur", "o, gündə 15-16 saat iĢləyir, çox siqaret çəkir və 

az yatır", ancaq sağlamlığı normaldır.  

Yeri gəlmiĢkən, bu Ģayiə yalnız Türkiyədə deyil, Azərbaycanda da sürətlə körüklənirdi və 

hakimiyyət gücləndikcə o daha rəngarəng biçimdə və daha geniĢ ölçüdə yayılırdı. Məsələn, 

"Həyat" qəzetində (25 avqust) müxbir yazır: "Hətta prezidentin təcrid edilməsindən danıĢılır" 

və belə təsəvvürlərin yaranmasına "prezidentin kütləvi informasiya vasitələrindən uzaq 

düĢməsi"nin səbəb olduğunu güman edirdi.  

Mənim Ģəxsi düĢüncəmə görə, Bəyin bütün hakimiyyəti boyunca yol verdiyi ən ciddi səhv 

məhz təbliğatın əhəmiyyətini yetərincə qiymətləndirməməsi olub. ĠĢ o yerə çatmıĢdı ki, hətta 

rəsmi dövlət qəzeti də ölkə prezidentinin qəbullarını, onun çıxıĢlarını baĢdansovdu 

iĢıqlandırırdı. Məsələn, 24 avqustda Bəy Fransa səfiri Jan Perreni qəbul edib və "Həyat"da bu 

haqda bir-iki cümləlik ötəri xəbər verilib. (Təbii ki, foto da yoxdur! Ümumiyyətlə, prezidentin 

Ģəkli qəzetlərdə nadir hallarda görünürdü)... 

Hakimiyyətin bütün düĢmənləri güclü Ģayiə maĢınında növbənöv yalanlar, uydurmalar istehsal 

etməklə məĢğuldular. Onların içərisində ən geniĢ yayılanlardan biri də prezidentin guya 

içkidən baĢının ayılmamasıydı. Bu mövzuda söhbətlərin geniĢ yayılmasında Elçibəyin siyasi 

opponentləri daha çox fəallıq göstərirdilər. Təsadüfi deyil ki, Elçibəy devriləndən sonra onun 

kabinetindən Moskva televiziyasına musahibə verən yeni prezident H.Əliyev jurnalist 

Karaulovla (sonralar onu rüĢvətxorluq üstündə televiziyadan qovdular) söhbətinin 

Elçibəyin sərxoĢluq etməsinə həsr olunmuĢ hissəsində onun guya özündə olmayaraq 

prezident kabinetindəki xalçaları islatmasından (!) danıĢmağı belə özünə rəva bilmiĢdi. (Əliyev 

əliylə kabineti göstərərək "narahat olmayın, o xalçalar artıq götürülüb" deyirdi…). 

Bu Ģayiələrin yayılma coğrafiyasının nə qədər geniĢ olduğunu jurnalist Əli ġamil'in aĢağıdakı 

xatirəsi də göstərir: 

"Elçibəy Kələkiyə yenicə getmiĢdi. AXC Naxçıvan Vilayət TəĢkilatından zəng vurub Almaniya 

televiziyasından qonaqların gəldiyini söylədilər. Tələsik getdim. GörüĢdük. Kələkiyə getmək, 

Bəydən müsahibə almaq istədiklərini bildirdilər. Həmin günlərdə benzin yaman qıtlaĢmıĢdı. 

MaĢını olan tanıĢlardan birini tapmaq, onu Kələkiyə getməyə razı salmaq, benzin almaq xeyli 

çəkdi.  

Günün istisində Kələkiyə yol aldıq. Bərk tərləmiĢdik, maĢın da qızmıĢdı. Kələkiyə bir neçə 

kilometr qalmıĢ - Danaqırt kəndinə çatanda mən bir az dincəlməyi, çay qırağında bulaq 

suyundan içməyi, yuyunub sərinləməyi təklif etdim. RazılaĢdılar. 

Kəndi yaxĢı tanıyırdım - dəfələrlə Mehman əminin qonağı olmuĢdum, odur ki, kəndi ikiyə 

bölən çayın sağ sahilindəki bulağa getdik. Bir çadralı qadın bulaq baĢında ocaq qalayaraq 

qazan qoyub boymadərən "arağ"ı çəkirdi.  

Salam verdik. O, hörmət əlaməti olaraq bizə "araq" təklif etdi. Mən çox məmnuniyyətlə 

ağzıma bir tikə Ģəkər qoyub "arağ"ı baĢıma çəkdim. Bununla həm boymadərənin acısını 

azaltmaq, həm də boymadərən "arağ"ını necə içməyi qonaqlara göstərmək istədim. Onlarsa, 

deyəsən, buna diqqət yetirməmiĢdilər. Qonaqlardan biri "arağ"ı Ģəkərsiz içdisə də heç nə 

demədi. Ġkinci almansa "arağ"ı russayağı birdəfəyə "atandan" sonra yoldaĢına almanca nəsə 



dedi. Cavab alandan sonra tərcüməçiyə üz tutdu. Almaniya türklərindən olan tərcüməçi 

qonağın sözlərini təxminən belə çevirdi:  

-Abi, Elçibəy də bu "araq"dan içir?  

Çadralı qadın ürəkdən gələn bir səmimiyyətlə:  

-Hə, qadan alım, Elçibəyin də payını göndərəcəyəm, - dedi.  

Tərcüməçi qadının söylədiyini çevirəndə almanlar bərkdən gülüĢdülər. Sonra öyrəndim ki, 

"arağ"ı birinci içən alman onun tərkibində spirt olmadığını bilsə də nəzakət xatirinə susub. 

Ġkincisə Ģübhəsini dəqiqləĢdirməkçün yoldaĢından bunu soruĢub, o da təsdiqləyib. Amma 

buna baxmayaraq, Elçibəy "araq" içib-içmədiyiylə maraqlandıqlarına görə bu sualı veriblər.  

Yol boyu kameranı əlində hazır tutmuĢ operator çadralı qadının sözlərini eĢidəndən sonra onu 

yığıĢdırdı. Bəlli oldu ki, sən demə, onlara Elçibəyi məhz sərxoĢ vəziyyətdə çəkmək 

tapĢırılıbmıĢ. Azərbaycanda hakimiyyətə yeni gələnlərin Elçibəydən sərxoĢ prezident obrazı 

yaratmalarının sorağı, sən demə, Almaniyaya da gedib çatıbmıĢ.  

Kələkiyə çatanda Elçibəy nahara gedirdi. Yolda görüĢdük. Bizi də evlərinə apardı. Süfrəyə 

qonaqların Ģərəfinə tut arağı da qoydular. Almaniya televiziyasının əməkdaĢları nahar süfrəsi 

arxasında, həyətdəki bağçada veriliĢ hazırladılar, ancaq ən qəribəsi bu oldu ki, nə süfrədəki 

araq ĢüĢəsini çəkdilər, nə də tut arağının dadına baxdılar...".  

Ancaq heç bir Ģayiəyə xüsusi önəm verməyən Bəy öz Ģəxsiyyətinin hər cür qabardılmasının da 

ümumən əleyhinəydi və istər özünün, istərsə də baĢqa hakimiyyət qurumları baĢçılarının 

sərbəst tənqidinə Ģərait yaradılmasına çalıĢırdı. Söz yox ki, tək bununçün deyil, ümumən 

cəmiyyətin yüksəliĢindən ötrü ölkədə bütövlükdə demokratik mühitin, demokratiya 

institutlarının yaradılması gərəkdi ki, prezident də bundan ötrü əlindən gələni edirdi.  

Avqustun 10-unda 25-dən çox partiya, hərəkat, xeyriyyə cəmiyyəti, dövlət və ictimai təĢkilat 

insan hüquqları üzrə Helsinki VətəndaĢ Assambleyasının Azərbaycan Milli Komitəsini yaratdı.  

Ertəsi gün Milli Məclis qarĢısında polis iĢçilərinin piketi keçirildi (daxili iĢlər naziri 73 polisi 

iĢdən çıxarmıĢdı) və bu, çox normal qarĢılandı.  

Demokratiyanın ən mühüm göstəricisi azad məbuat olduğuna görə onun inkiĢafına yeni 

hakimiyyət qayğı göstərmək təĢəbbüslərində bulunurdu. 12 avqustda Milli Məclisin "Mətbuat 

orqanlarına və iĢçilərinə güzəĢtlər haqqında" qərarı çıxdı. Göstərək ki, avqust ayında təkcə 

Bakıda 140 gündəlik və həftəlik qəzet çıxırdı ki, onların birdəfəlik tirajı 2 milyon nüsxəydi. 

(Ölkənin poliqrafiya imkanlarını gücləndirməkçün də sentyabr ayından Üçüncü mikrorayonda 

illik istehsal gücü 503 milyon rəngli çap vərəqi olan poliqrafiya kombinatı tikilməyə baĢladı. 

Burada Azərbaycan Respublikası vətəndaĢlarının pasportları da çap olunacaqdı).  

Azərbaycan Respublikası VarĢavada keçirilən (17-28 avqust) humanitar və insan hüquqlarına 

dair beynəlxalq seminarda müstəqil dövlət kimi ilk dəfə iĢtirak etdi. 20 avqustdasa Bəy ölkə 

həyatında mühüm rol oynayan "Dini etiqad azadlığı və dini qurumlar haqqında" qanunu 

imzaladı. 

Yeni hakimiyyətin üzləĢdiyi problemlərin, demək olar ki, hamısı ona əvvəlkilərdən miras 

qalmıĢdı. 1992-nin birinci yarısında ölkənin xalq təsərrüfatı Qarabağda gedən müharibə, 

Naxçıvanın blokadası, bölgələrarası iqtisadi əlaqələrin dağılması və qiymətqoyma sahəsindəki 

hərc-mərclik Ģəraitində mövcudluğunu sürdürüb. Bütün bunlar maddi-istehsal sahələrində, 

istehlak bazarında və maliyyə-kredit sistemində gərginliyin daha da artmasına və əhalinin 



yaĢayıĢ səviyyəsinin gündən-günə pisləĢməsinə gətirib çıxarmıĢdı. Ancaq bu obyektiv 

səbəblərdən baĢqa, subyektiv səbəblər də vardı. Xüsusən dünənki kommunistlər və 

hakimiyyətdən narazı qalan baĢqaları iqtisadi təxribatlar törətməkdən belə çəkinmirdilər. 

Məsələn, Quba rayonunun Alpan kənd sakini qəzetdə bildirirdi ki, kəndin 3 dükanında bir 

aydan çoxdur un kisələri qalaqlanıb qalıb, ancaq əhaliyə satılmır. BaĢqa yerlərdə də əhalini ac 

qoymaqçün müxtəlif sabotajlara əl atılırdı. Bu, xüsusən Bakıda daha aydın gözə çarpırdı. 10 

avqustda ölkənin baĢ Ģəhərində kəskin çörək qıtlığı hiss olundu. Paytaxtda ərzaq və baĢqa 

sahələrdə yaranmıĢ böhranı aradan qaldırmaqçün dövlət büdcəsindən 4 milyard manat kredit 

ayrıldı. 

Bakıdakı nəqliyyat gərginliyini aradan götürməkçün də tədbirlər görüldü. Qabaqlar Ģəhərdə 

400-450 avtobus iĢləyirdisə 15 avqustdan xəttə 1300-1400 avtobus çıxarıldı. 2 milyon 

dollardan artıq qiymətə alınmıĢ asfalt örtükçəkən yeni maĢın yolların bərpasına baĢladı. 

Türkiyə və Almaniyanın köməyiylə yeni hava limanının tikintisi sürətləndirildi. Əhalinin suya 

tələbatını ödəməkçün yenə Türkiyə və Almaniyanın yardımıyla Bakıya 3 ilə yeni ġollar su 

kəmərinin çəkilməsi üzərində iĢ baĢlandı.  

Prezidentin 7 avqustda imzaladığı və 15 avqustdan qüvvəyə minən "Azərbaycan Respublikası 

Milli Bankı haqqında" və "Azərbaycan Respublikasındakı banklar və bank fəaliyyəti haqqında" 

qanunlar ölkənin müstəqil bank sisteminin yaradılmasında ən zəruri ilkin addımlardı. (Bu 

qanunları dövlət müĢavirləri Sabit Bağırovla Vahid Axundov türkiyəli bir mütəxəssisin 

iĢtirakıyla bir həftəyə yazmıĢdılar). 

Hökumət avqust ayından baĢlayaraq iqtisadiyyat üzərindən inhisarı götürmək xətti tutsa da 

bundan ötrü zəruri olan qanunların yoxluğu hüquqi boĢluq yaratmıĢdı. Milli Məclisin həmin 

qanunları qəbul etməsi xeyli vaxt aparacağına görə boĢluğu doldurmaq, islahatları 

dayanmadan aparmaqçün prezident prosesi öz fərmanlarıyla tənzimləməyi qərara aldı.  

Əbülfəz Elçibəyin 11 avqust tarixli fərmanıyla Xarici Ġnvestisiyalar Komitəsi yaradıldı və gənc 

iqtisadçı Ə.Məsimov ona baĢçı təyin edildi. Elə həmin gün prezident "Azərbaycan 

Respublikasında beynəlxalq praktikada qəbul edilmiĢ uçot və statistika sisteminə keçilməsi 

haqqında" fərman da verdi. Bu fərmanlar da ölkə iqtisadiyyatında islahatlara baĢlamaqçün ilk 

qaranquĢlardandı.  

Bəyin 20 iyul tarixli "Dövlət üzərində mülkiyyət hüquqlarının tənzimlənməsi haqqında" 

fərmanından sonra 13 avqust tarixli "Ticarətin sərbəstləĢdirilməsi haqqında" fərmanı da 

ölkənin iqtisadi yüksəliĢinə xidmət edən uzaqgörən sənəddi.  

Xarici iqtisadi fəaliyyətdə lazımi qayda-qanun yaratmaq və ölkənin valyuta fondunun 

doldurulmasını sürətləndirmək məqsədiylə Bəy 13 avqustda "Azərbaycan Respublikasının 

ixracat potensialından səmərəli istifadə edilməsi haqqında" fərman verdi.  

Özü sonralar belə deyəcəkdi: "Biz büdcəyə nəzarət edirdik. RüĢvətxorluğa, oğurluğa qarĢı 

ciddi mübarizə aparırdıq; dövlətin bütün sərvəti nəzarətdəydi.  

Biz hakimiyyətə gələndə soruĢdum ki, Milli Bankda nə qədər pul var? Dedilər bir qədər dollar, 

10 milyon rubl. Mən çığırdım ki, Allah evinizi yıxsın, hərənizin cibində 10 milyon var. Belə 

dövlətmi olar?!  

Sonra baĢladıq iqtisadi problemləri həll etməyə. Milli Banka da çoxlu pul gətirdik, büdcəni də 

artırdıq. Tək bircə ilin içində 150 milyon dollar pul topladıq.  



Prezidentliyə yenicə baĢlayanda soruĢdum ki, Azərbaycanda nə qədər kürü istehsal edirsiniz? 

Cavab verdilər ki, 2 ton. Mən dedim ki, 2 tonu bir balıqçı oğurlayır; bəs siz nəylə 

məĢğulsunuz? Bizim hakimiyyətimizin bircə ilində kürü istehsalı 30 tona qaldırıldı, halbuki 

xalqın həmin var-dövləti, malı dağıdılırdı. Biz dağıtmağa qoymadıq. Hamısının gəliri gəldi 

banka, mərkəzə". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", 

Bakı, 1999, s.35). 

Respublikada yetərincə taxıl məhsullarının istehsal edilməməsi və onun xarici ölkələrdən 

alınmasındakı çətinliklər əhalinin çörək və taxıl məhsullarıyla təminatında gərginlik 

yaratmaqdan baĢqa, taxılın və unun qiymətlərinin sərbəstləĢdirilməsinə baxmayaraq çörək və 

çörək məhsullarının qiymətinin tənzimlənməsi də dövlətə ağır ziyan vururdu. Əhalini 

qıcıqlandıransa həm də buydu ki, Naxçıvanda buğdanın kiloqramı 11 manata baĢa gəlsə də 

çörəyin bir kiloqramı 90 qəpiyə satılırdı. (Nədənsə, Naxçıvan rəhbərliyi Azərbaycana da 

baĢçılıq edəndə belə ucuzluq yaratmağın yolunu tapa bilmədi). 18 avqustda prezident 

"Əhalinin çörək və digər taxıl məhsulları ilə təminatının yaxĢılaĢdırılması haqqında" fərman 

verməyə məcbur oldu.  

Elə həmin gün onun "Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Beynəlxalq 

Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankına və onlara bağlı təĢkilatlara daxil olması haqqında", ertəsi 

günsə adı çəkilən maliyyə qurumlarının saziĢ və konvensiyalarının tətbiqi haqqında mühüm 

fərmanları verildi. 

"BĠZ ĠSLAHATIN ĠLKĠN ġƏRTĠNĠ HAZIRLAMIġIQ" 

Haqqında yayılan məqsədyönlü Ģayiələrin qarĢısını almaq, ölkə prezidentinin KĠV-də tez-tez 

görünməməsinin səbəblərini açıqlamaq və həm indiyədək görülmüĢ, həm də bundan sonra 

görüləcək iĢlər haqqında xalqa məlumat verməkçün Bəy 23 avqustda Azərbaycan 

televiziyasında hesabat səciyyəli geniĢ çıxıĢ etdi. 

Hər Ģeydən öncə ölkədə sabitlik yaradılması məsələsinə toxunan prezident göstərdi ki, 1992-

nin birinci yarısında Daxili ĠĢlər Nazirliyindən tutmuĢ bütün dövlət qurumlarınadək 

dağılmaqdaydı, xarici qüvvələr Azərbaycana istədikləri kimi müdaxilə edirdilər; bizim ilk 

vəzifəmiz bunun qarĢısını almaqdı. Ġndi Azərbaycanda get-gedə sabitlik yaranmaqdadır ki, bu, 

baĢlıca məsələlərdəndir. 

Ölkənin təhlükəsizliyini təmin edəcək güc orqanlarının fəaliyyətindən söz açan Bəy bildirdi ki, 

MTN öz iĢini yenidən qurmağa baĢlamıĢdır. Milli Orduya son müddətdə 15 min nəfərə yaxın 

nizami qüvvə, ondan bir qədər də çox könüllü qüvvələr cəlb edilib. 

Prezident dedi: "Bu gün... anarxiyadan çıxmaq və yeni dövlət qurmaq, yeni dövlət 

mexanizmini hazırlamaq lazımdır. Dövlət mexanizmi isə adətən onun inzibati orqanlarından 

baĢlanır". 

Bəy yeni dövlət quruculuğundan ötrü köklü islahatların aparılmasını vacib sayırdı. Ancaq o, 

siyasi islahatlarla yanaĢı, iqtisadi islahatlara da üstünlük verir, ikinci olmadan birincinin də 

nəticəsiz qalacağını söyləyirdi. Gündə 15-16 saat fasiləsiz iĢləyən prezident islahatların 

zamanını da açıqladı: "Yaxın 3-5 ayın ərzində çox böyük, köklü iqtisadi islahatlar aparacağıq". 

Sonrasa bu islahatın mahiyyəti üzərində dayandı: "Demokratiyanın iqtisadi kökləri 

təkmilləĢdirilməlidir. Yəni qarĢımızda duran məqsədlərdən birincisi özləĢdirmə (o zaman 

"özəlləĢdirmə" termini bu cür iĢlədilirdi - Ə.T.) aparmaqdır. [...] Daha sonra geniĢ miqyasda 

torpaq islahatı aparmaq, torpağı yenidən bölüĢdürmək lazımdır. [...] Biz islahatın ilkin Ģərtini 



hazırlamıĢıq". 

Siyasi və iqtisadi islahatlardan sonra mədəniyyət və mətbuat problemləri üzərində dayanan 

dövlət baĢçımız sonra bir daha Milli Ordu quruculuğuna dönərək soydaĢlarını inandırırdı ki, 

yeni qurulan ordumuzun çox böyük gələcəyi var. Özünüz görəcəksiniz ki, bir ilin içində 

Azərbaycan ordusu elə səviyyəyə çatacaqdır ki, daha heç bir düĢmən cəsarət edib 

dövlətimizin sərhədlərinə ayaq basa bilməyəcəkdir. Yaxın vaxtlarda xalqımız hiss edəcəkdir ki, 

onun güclü ordusu var və gecələr rahat yata bilər, çünki onu qoruyan qüvvə var. 

Elçibəy xalqına üz tutaraq hesabat verirdi: "Üç amili, üç atributu yaddan çıxarmaq olmaz: 

ordu, müstəqil pul vahidi, müstəqil valyuta və qızıl fondu. Bu üç amil yoxdursa dövlət, millət 

müstəqil yaĢaya bilməz. Biz bütün gücümüzü bunları yaratmağa yönəltmiĢik". O bildirirdi ki, 

milli valyuta və qızıl fondunun yaradılması sahəsində iĢ görülmüĢdür. 

Xalqın güzəranının son dövrlərdə pisləĢməsinin səbəbini açıqlayan Bəy göstərirdi ki, son altı 

ayda qiymətlər 8 dəfə, əhalinin maaĢısa 3 dəfə (bəzi yerlərdə 2 dəfə) artıb. Ancaq ölkədəki 

bahalıq yalnız Azərbaycana aid deyil. 

Xüsusən təhsil müəssisələrində rüĢvət problemini az qala özünün Ģəxsi dərdi kimi qəbul edən 

Bəy bu rüĢvətin sosial mahiyyətini incələyirdi. O, televiziyadan doğma millətinə üz tutdu: 

-Heç olmazsa bir sahədə - universitetlərdə, institutlarda, texnikumlarda rüĢvətxorluğun 

qarĢısını almaqçün test üsulu tətbiq edirik. Ancaq ona qarĢı çıxan çoxlu qüvvələr var. Əziz 

vətəndaĢlar, əziz qardaĢlar, gəlin bir düĢünək: təsəvvür edin ki, bir tələbə qəbulu mövsümü 

ərzində, yəni avqustdan sentyabradək yüz minlərcə adam qəbulda iĢtirak edir və burada 

milyardlarca manat pul haqq-hesabı, alver gedir, millət içəridən çürüyür. Pul alıb pul vermək, 

tələbəni pulla qəbul etdirmək milləti həm mənəvi cəhətdən daxilən sındırır, həm haqsızlıq 

ayaq tutub yeriyir, haqqa inam sarsılır, həm də insanlar pis öyrənir - alimlər (hətta 

akademiklər) rüĢvətxorluğa alıĢır, bütün ölkə rüĢvət içində çapalayır. Biz bunun qarĢısını 

almaqçün tədbirlər görürüksə buna niyə müqavimət göstərilməlidir? Müqaviməti əlindən 

həmin milyonlar çıxan adamlar göstərirlər. Məhz onlar da dövlət xadimləri haqqında söz-

söhbət yayır, onlara Ģər atır, ləkə yaxırlar.  

Özü haqqında yayılan Ģayiələrin düĢmən Ģəri olduğunu söyləyən prezident bildirirdi ki, mən 

deyilən qədər də zəif deyiləm, iradəsini itirmiĢ Ģəxsiyyət də deyiləm. Sizi inandırıram ki, 

qarĢımıza qoyduğumuz bütün məqsədlərə nail olacaq və millətimizi həmin məqsədlərə aparıb 

çatdıracağıq. Bu gün heç bir qüvvə Azərbaycan hökumətini devirə bilməz, ona gücü çata 

bilməz. 

Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrindən də ətraflı danıĢan prezident qeyd etdi ki, bəzi xarici 

dövlətlərin Ģirkətləri Azərbaycanla hərtərəfli əlaqələr yaradır, saziĢlər bağlayır. Biz Qara dəniz 

hövzəsi ölkələrinin iqtisadi əməkdaĢlıq təĢkilatının yaradılmasında iĢtirak etmiĢik. Bizim 

təĢəbbüsümüzlə Xəzər dənizi hövzəsi ölkələrinin də iqtisadi birliyi yaranacaqdır. 

ATƏM-in Helsinkidəki ikinci zirvə toplantısı haqqında da məlumat verdikdən sonra Bəy 

dövlətimizin xarici siyasət kursuna toxundu: "ÇalıĢacağıq ki, Almaniya, Amerika, Ġngiltərə, 

Rusiya, Ġran ilə də, bütün dövlətlərlə münasibətlərdə özümüzün, yəni millətimizin zərərinə 

olmayan və həmin xalqlara da zərər yetirməyən siyasət yeridək, dostluq münasibətləri 

saxlayaq". 

ÇıxıĢının sonunda "son məqsədimiz Məmmədəmin Rəsulzadənin ideyalarını əldə bayraq 

tutaraq bu ideyaları həyata keçirmək, bu zaman böyük Atatürkün metod və üsullarından 



istifadə etməkdir" söyləyən Bəy bildirdi ki, bundan sonra yəqin tez-tez görüĢəcəyik. 

ÇalıĢacağam ki, həftədə bir dəfə televiziyaya çıxıb məlumatlar verim. Yaxın günlərdə 

rayonlara, Ģəhərlərə, bölgələrə çıxacağam, görüĢlər keçirəcəyəm. 

23 avqustdakı televiziya çıxıĢı göstərdi ki, prezident təbliğata laqeydlikdən aldığı zərbədən 

nəticə çıxarıb. 

Əbülfəz bəyin çıxıĢından sonrakı yeniliklər prezidentin islahatlar aparmaq niyyətinin boĢ söz 

olmadığını təsdiqlədi. Bəllidir ki, məhkəmə sisteminin müstəqil olmadığı ölkədə əsl 

demokratiyanın mövcudluğundan danıĢmaq boĢ Ģeydir, çünki icraedici və qanunverici 

hakimiyyətlərin nəzarət altında saxlanılması və yeri gəldikcə cilovlanması ədalət 

məhkəməsinin iĢidir. Buna görə də Əbülfəz bəy Azərbaycanda məhkəmələri, ümumən hüquq 

sistemini dünya standartlarına uyğunlaĢdırmağa çalıĢaraq ölkədə ƏDALƏT'in biryolluq 

qələbəsini təmin etməyi prezident kimi baĢlıca vəzifələrindən sayırdı.  

ARTIRMA 

"Prezident millətin rəhbəridir. Mən, məsəlçün, deyim ki, mənəvi rəhbər olsam və doğrudan 

da, xalq yaxĢı bir prezidenti seçsə mənəvi rəhbər kimi bütün ömrümü o prezidenti ucaltmağa 

və onu müdafiəyə sərf eləyərəm. Çünki millətə mənəvi rəhbərdən çox, siyasi, dövlət rəhbəri 

lazımdır. Doğrudan da elə bir adam - xalqın sevdiyi bir adam seçilsə onun Ģəxsiyyətini 

ucaltmağa, tərifləməyə çalıĢaram ki, Azərbaycanda dövlət və dövlət rəhbərliyi 

müqəddəsləĢsin, millətdə dövlətçilik müqəddəsliyi yaransın.  

Mən həmiĢə Azərbaycan alimləri ilə maraqlanmıĢam. Onlardan biri də çox qəribə taleli Ağ 

ġəmsəddin olub. Bu böyük sufi Sultan Mehmet Fateh'in müəllimi və mürĢidi olub. Sultan 

Ġstanbulu fəth edəndən sonra mürĢidinin yanına gəlib və deyib ki, Ģeyxim, icazə ver, sənin 

yanından daha getməyim. ġeyx deyib ki, dur buranı tərk elə və bir də bura gəlmə!  

MürĢidə də "niyə?" sualı vermək olmaz - sual verən təriqətdən çıxır. Orada belə bir sistem var 

- mən mürĢidimin sözünü ata-anamın sözündən üstün tutacağam, dediyi - mənimçün göydə 

Allahın, yerdə onun sözüdür.  

…Və sultan gedir, üç aylıq narahatlıqdan sonra, nəhayət, mürĢidindən xahiĢ eləyir ki, onu 

qəbul eləsin, hansı günah iĢlətdiyini ona anlatsın. Onda ġəmsəddin deyir: "SƏNĠN XALQ 

ÜÇÜN BĠR SAATLIQ ƏDALƏTĠN ALLAH YANINDA MƏNĠM QIRX ĠLLĠK ĠBADƏTĠMDƏN 

ÜSTÜNDÜR".  

Bax, bu prinsip əsas olmalıdır. Bizdə də mənəvi rəhbərin 40 illik ibadətindən bir saatlıq ədaləti 

qiymətli olan prezident seçilməlidir. Azərbaycanın belə bir adama ehtiyacı var.  

Və mənə elə gəlir ki, xalq elə birini yetiĢdirəcək və canını qurtaracaq. 

-Axı Siz də ədalətli adamsınız… 

-Yox, mən o məqamda deyiləm… Mən daha çox… ƏDALƏT TAMAM BAġQA ġEYDĠR. 

TAMAM…  

…Çox yekəxana çıxmasın, tarixçi olduğum üçün tarixin özünün bir fəlsəfəsi var mənim 

beynimdə. Orada belə bir Ģey var - ĠNSANLARIN ƏN YÜKSƏK ĠġĠ RUH MƏSƏLƏSĠDĠR. Ancaq 

bu ruh maddisiz olmur. Maddiyyatdan kənar o ruh müəyyən bir dövr bədəndə qərar tuta bilər 

- müəyyən bir dövr.  

Nəcib Fazilin "Gəncliyə xitabə"sində də belə bir yer var ki, maddiyyatı təmin edərək 



mənəviyyatı yüksəldəcəksən. Məqsəd mənəvi aləmə getməkdir. Burada madiyyat bir pillədir 

və bu pilləsiz olmur. Bu, bir pillə, bir vəsilədir o yolda.  

Kimsə Ģeyxlik eləyə bilər - baĢına müridlər toplayıb cəmiyyətdən ayrılar, öz ruzilərini toplayıb 

öz mənəvi aləmləri ilə də yaĢaya bilər. Ancaq bu, bir hissəcikdir, cəmiyyət deyil. Cəmiyyət isə 

tələb eləyir, yaĢamaq istəyir. […] Cəmiyyətin tələbatı var və o ödənməlidir, yəni iqtisadiyyat 

əsasdır. […] Maddi tələbat reallıqdır və sən bu reallıqla barıĢmalısan…". 

[Pərviz. "Bir saatlıq ədalətlə qırx illik ibadət arasında…". (Ə.Elçibəylə müsahibə). - "Azadlıq" 

qəzeti, 19 mart 1994]. 

Məhz prezident Elçibəyin təsəvvüründəki ƏDALƏT'i gerçəkləĢdirməkdən ötrü onun tələb və 

göstəriĢiylə Ali Məhkəmə məhkəmə islahatlarına baĢlamaqçün avqust ayında konsepsiya 

hazırladı; burada ilk növbədə islahatın normativ bazasının yaradılması nəzərdə tutulurdu.  

Çox təəssüf ki, Ali Məhkəmə rəhbərliyinin, Ģəxsən sədr Tahir Kərimlinin səriĢtəsizliyi, 

astagəlliyi, Milli Məclisə nüfuz edə bilməməsi nəticəsində Ali Məhkəmə öz qarĢısına qoyulmuĢ 

tarixi vəzifəni yerinə yetirmək gücündə olmadı. Ümumiyyətlə, Elçibəy iqtidarı demokratik 

hakimiyyət bölgüsünü gerçəkləĢdirmək sahəsində çox uğurlu islahatlar həyata keçirsə də 

(prezident Elçibəyin baĢçılıq etdiyi icra hakimiyyəti köklü dəyiĢikliklərə nail oldu, spiker Ġsa 

Qəmbərin rəhbərliyi altında qanunverici hakimiyyət fəal və səmərəli çalıĢaraq 

müstəqilliyimizin möhkəmlənməsinə öz sanballı töhfəsini verdi) onun islahat apara bilmədiyi 

yeganə sahə üçüncü qol - məhkəmə hakimiyyəti oldu. T.Kərimli dövlətdə ikinci Ģəxs olduğunu 

söyləsə də özünün ölgün fəaliyyəti (bu "fəaliyyət", demək olar ki, yalnız yeni iqtidarın iĢdən 

çıxardığı vəzifəli Ģəxslərin iĢə bərpasıyla məhdudlaĢdırdı) nəticəsində nəinki güclü məhkəmə 

sistemi formalaĢdıra bilmədi, heç özünün Ģəxsi nüfuzunu cəmiyyətə qəbul etdirməyi 

bacarmadı. Bəli, məhz məhkəmə hakimiyyəti Elçibəy iqtidarının ən zəif, utanc duyulan yeri 

oldu və ondan Azərbaycanın müstəqilliyi tarixində, demək olar ki, heç bir iz qalmadı. Ancaq 

ən qəribəsi budur ki, Elçibəyi bacarıqsızlıqda və hakimiyyəti vermək üstündə ən çox 

suçlayanların baĢında duran da elə həmin T.Kərimlidir!.. 

Bəy ölkədə prokurorluq orqanlarında da qayda-qanun yaratmağa çalıĢırdı. Ancaq bu sahənin 

arzu edilən səviyyədə fəaliyyətini tənzimləməkçün hələ Azərbaycanın öz qanunları 

yaradılmamıĢdı, köhnələrdən istifadə edilməyəsə hüquqi razılıq yoxdu, buna görə də 

prokurorluq sistemində də SSRĠ-nin ləğvindən sonra hərc-mərclik baĢ alıb gedirdi. 26 

avqustda prezident "Prokurorluq orqanlarının statusunu müəyyənləĢdirən keçmiĢ SSRĠ-nin 

qanunvericilik aktlarının Azərbaycan Respublikasının ərazisində hüquqi qüvvəsini saxladığının 

təsdiqi və onların tətbiqi qaydası barədə" qanun imzalayaraq Azərbaycanın uyğun qanunları 

qəbul edilənədək SSRĠ-nin qanunvericilik aktlarından istifadə edilməsini təsdiqlədi. 

26-27 avqustda Naxçıvan Bakıdan ilk açıq narazılıq bildirdi. Naxçıvan DĠN-nin əməkdaĢları 

burada nazirliyin binası qarĢısında mitinq keçirərək 26 yaĢlı SəyavuĢ Mustafayevin Naxçıvana 

daxili iĢlər naziri təyin edilməsinə etiraz bildirdilər. 

"LAÇIN DƏHLĠZĠ"NƏ AZƏRBAYCAN ORDUSU TAM NƏZARƏT EDĠR 

Azərbaycanın müstəqillik yolundakı inamlı addımlarını görən xarici qüvvələr, ilk növbədə 

Rusiya ən müxtəlif vasitələrlə, o sıradan Qarabağ münaqiĢəsiylə gənc dövlətimizə təzyiqləri 

gücləndirirdi. Ancaq Azərbaycanın əzmkar prezidenti elə ilk gündən Rusiyanı Qarabağ 

düyününün çözülməsi prosesindən mümkün qədər uzaqda saxlamaq xəttini tutmuĢ, 

üstünlüyü ATƏM-ə verdiyini bildirmiĢdi. Ġndiyədək XĠN-nin birbaĢa əlaqələri əsasən ATƏM-lə, 



baĢqa beynəlxalq təĢkilatlarla qurulurdu. 25 avqustda prezident Əbülfəz Elçibəy ATƏM-in 

Qarabağa dair konfransının sədri Mario Raffaellini qəbul etdi və onunla problemin həlli yolları 

üzərində müzakirələr apardı. 

Hərbi uğurların diplomatik danıĢıqlarda qələbə qazanmağın mühüm amili olduğunu gözəl 

bilən prezident danıĢıqlar masası arxasında dövlətimizin inamlı mövqeyini hiss etdirməkçün 

münaqiĢə zonasında üstünlük qazanmağı ordumuzun qarĢısına məqsəd qoymuĢdu. Bəllidir ki, 

29 iyuldan baĢlayaraq Ağdərə uğrunda 10 gün Ģiddətli vuruĢma getmiĢ və əsgərimiz Ağdərəni 

erməni yağmaçılarından təmizləmiĢdi. Bunlar ordu quruculuğuna və orduya yeni hakimiyyətin 

müstəsna doğma münasibətinin bəhrəsiydi. Bunu aĢağıdakı söhbət də təsdiqləyir: 

"-…Ordunu təzədən düzəltdik. Təsəvvür edin hansı Ģəraitdə və hansı çətinliklərlə. 54 min 

hərbi qüvvəmiz vardı. Biz 100 min adamlıq ət və baĢqa qida məhsulları buraxırdıq. Nəzərdə 

tuturduq ki, yaxın gələcəkdə ordumuz 100 minə qaldırılacaq, qoy indidən buraxaq ki, 

əsgərlərimiz yaxĢı yaĢasın, ordumuz özünü yaxĢı hiss etsin. 

-Əsgərlər konservi bəyənmirdilər. 

-Bəli, konservi niĢan götürüb güllə atırdılar. Biz əsgərlərə sadə siqaret göndərmirdik - 

əksəriyyəti xarici siqaretdi. Xalq da, cəmiyyətlər də bir tərəfdən gətirib batalyonlara verirdi. 

Yeganə məqsəd ordunu saxlamaqdı". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.36).  

Bəy Raffaellini qəbul edəndə Azərbaycan əsgəri artıq Laçın bölgəsində ermənilərə ağır 

zərbələr endirməkdəydi. 

28 avqustda prezidentin mətbuat xidmətinin bu bəyanatı yayıldı: "Son hərbi əməliyyatlar 

nəticəsində "Laçın dəhlizi"nə Azərbaycan Milli Ordusunun bölmələri tam nəzarət edirlər. 

Bunun sayəsində Ermənistanın Yuxarı Qarabağdakı ekspedisiya korpusuna hərbi kömək 

gətirilməsinin qarĢısını almağa imkan yaradılmıĢdır. [...] Azərbaycan ordusu bölmələrinin 

əvvəllər düĢmən tərəfindən iĢğal olunmuĢ yaĢayıĢ məntəqələrini azad etmək üçün keçirdiyi 

uğurlu hərbi əməliyyatlarla əlaqədar erməni bölmələri arasında son dərəcə gərgin vəziyyət 

yaranmıĢdır. ...Erməni silahlı qüvvələrinin Ģəxsi heyəti arasında kütləvi fərarilik halları var. 

Belələri özgə torpağında qan tökmək istəməyərək "Laçın dəhlizi" vasitəsi ilə vətənlərinə 

qayıtmağa cəhd göstərirlər". 

Bu bəyanat həmin dövrdə Azərbaycanın mövqelərinin Ermənistanla müqayisədə üstünlüyünü 

çox incəliklə əks etdirirdi. Bu üstünlüyü qazanmağa nail olmuĢ, beynəlxalq aləmdə də 

dövlətimizin mövqelərini gündən-günə möhkəmləndirən prezident Qarabağ məsələsinin 

həllində barıĢmazlıq göstərir və ermənilərə yalnız mədəni muxtariyyət verməyə, bir də onların 

təhlükəsizliyini təmin etməyə boyun olurdu. Ancaq ermənilərin tərəfini saxlayan xristian 

dünyasını bu mövqe əsla təmin etmədiyinə görə Azərbaycana qarĢı təzyiqlər daha geniĢ, 

əhatəli və dözülməz olurdu. 

Avqustun 26-sında BMT Təhlükəsizlik ġurası Dağlıq Qarabağda atəĢi dərhal dayandırmağa və 

münaqiĢəni ATƏM çərçivəsində aradan qaldırmağa çağırdı. Doğrudur, bu çağırıĢ məsələnin 

həllindən Rusiyanın kənarlaĢmasını istəyən Azərbaycanın mənafeyinə bir yandan uyğun 

gəlirdisə baĢqa yandan o əslində Azərbaycan Ordusunun qalib irəliləyiĢini dayandırmaq 

məqsədi güdürdü və istər BMT, istər ATƏM (sonralar ATƏT), istərsə də fövqəldövlətlər 

səviyyəsində son xətt davam etdirildi - Azərbaycan əsgəri cəbhədə azca irəliləyən kimi bütün 

dünya təlaĢa düĢməyə baĢladı. 



Azərbaycan BMT-nin bu təklifinə hörmətlə yanaĢdı. 27 avqustda Almatıda Azərbaycan və 

Ermənistan arasında Qazaxıstanın arabuluculuğuyla xarici iĢlər nazirləri səviyyəsində 

danıĢıqlar baĢlandı. Bu danıĢıqlar nəticəsində hər iki tərəf hərbi əməliyyatları 1 sentyabrdan 

dayandırmağa hazır olduğunu bildirdi.  

Xarici diplomatik əlaqələrini geniĢləndirən Azərbaycan, əlbəttə, bu vaxt güney qonĢusunu da 

gözdən qaçırmırdı. 26 avqustda Milli Məclis Ġran Ġslam Cümhuriyyətinin Təbriz Ģəhərində 

Azərbaycan Respublikasının baĢ konsulluğunun açılması haqqında qərar çıxardı. 

ARTIRMA 

"Məni çox təəccübləndirir ki, Azərbaycanın Quzeyində oxuyan tələbələrdən, Ģagirdlərdən 

soruĢsanız ki, Çikaqo, Berlin, London, Bern, yaxud hər hansı Avropa, Amerika Ģəhəri 

haradadır - sizə onların yerini dəqiq deyəcək. Amma birdən soruĢsanız ki, bəs MeĢkin 

haradadır, deyəcək ki, birinci dəfə eĢidirəm. Desəniz ki, bəs Ərdəbil haradadır, cavab 

verəcəklər ki, vallah bilmirəm, ancaq eĢitmiĢəm ki, Ərdəbil var. Saqqız, Həmədan, Urmiyə 

gölü... haqqında da eyni sözləri eĢidəcəksiniz. Güneydə də buradakı bölgələrin çoxunun adını 

yaxĢı bilmirlər. Millətimiz bu baxımdan parçalanmıĢ sayıla bilər, ancaq bu parçalanma bilik, 

savad çatıĢmazlığından irəli gəlir, buna görə də keçicidir. 

Güneyli-Quzeyli Azərbaycanın iqtisadiyyatı, yeraltı, yerüstü sərvətləri, əhalisinin durumu, 

xalqının istəyi, mövcud təbəqələri, təbəqələrin məqsədləri - bunların hamısı öyrənilməlidir. Biz 

bilməliyik ki, xalqımızın nə qədər hissəsinin Ģüurunda Bütöv Azərbaycan ideyası hakim olub, 

bu yolda mübarizə və mücadiləyə, hətta ölməyə hazır olan, bu yoldan dönməyəcək nə qədər 

soydaĢımız var. Təhqiqatların, təhlillərin aparılması, böyük həcmli ümumi məruzələrin 

hazırlanması zəruridir".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.135-

136). 

Gözləri qarĢısında köhnə quruluĢun məhv edilərək rüĢvətsiz bir cəmiyyətin yaradıldığını görən 

minlərcə rüĢvətxor və fırıldaqçı məmur, bir az öncə də bildirdiyim kimi, yeni hakimiyyətə qarĢı 

mübarizə aparmağa baĢlamıĢdı. Sözsüz ki, onların müqavimətini qırmadan yeni dövlət 

quruculuğunu uğurla baĢa çatdırmaq mümkün deyildi. Görkəmli Amerika alimi Aleksis de 

Tokvil özünün "Amerikada demokratiya" kitabında (1835) yazır ki, zəif və mülayim hökumət 

"itaətsizliyin çoxlu xırda hallarına əhəmiyyət verməyərək yalnız ən son anda gücə əl atacaq və 

onda dövlət anarxiyanın hakimiyyəti altına düĢəcək. Əgər hökumət güclü və qətiyyətlidirsə o, 

hər gün zorakılığa əl atacaq və tezliklə hərbi-müstəbid hökumətə çevriləcək". Bu uzaqgörən 

düĢüncələr Azərbaycan gerçəkliyində bütünlüklə təsdiqləndi. Onun ikinci cümləsi H.Əliyev 

dövründə özünü tam doğrultdusa birinci cümləsi də, təəssüf ki, Elçibəy hakimiyyətində öz 

yerini tutdu. Cəmiyyətin açıq-aĢkar düĢmənləri olan qəddar, yırtıcı və dağıdıcı kommunistlərə 

qarĢı ölüm-dirim savaĢına girməkdənsə yeni hakimiyyət onları mücərrəd "milli barıĢıq" ifadəsi 

altında əslində əfv etdi və bu adamlar pozuculuq fəaliyyəti göstərməyə sərbəst imkan 

qazandılar. Ən pisi də buydu ki, onlar bağıĢlanmazdan öncə həm də hirsləndirilirdilər. 

Məsələn, 27 avqustda Azərbaycan Prokurorluğu bildirirdi: "Azərbaycanın keçmiĢ partiya 

nomenklaturasından və indiki bəzi rəhbərlərindən xarici banklarda gizli hesabı olanların adları 

məlumdur".  

Çox təəssüf ki, Əbülfəz Elçibəy öz hakimiyyətinin sonunadək nəinki dövlətə sədaqətli güc 

qurumları yaratmağa nail ola bilmədi (1 il içərisində bu əslində qətiyyən mümkün də deyildi), 



hətta onlardan heç olmazsa birinin yeni hakimiyyət uğrunda sonadək fədakarcasına mübarizə 

aparmasının Ģahidi olmadı. Bu dediyim həm də prokurorluq orqanlarına aiddi. BaĢdan-baĢa 

köhnə, rüĢvətxor kadrlardan ibarət bu qurum da əslində özünü heç kəsin yanında "pis kiĢi" 

etməmək xətti tuturdu. Elə bunun nəticəsidir ki, "xarici banklarda gizli hesabı olanlar"ın adları 

bilinsə də nəinki onların pulları ölkəyə gətirilmədi, əksinə, onlar Elçibəy hakimiyyətinin fəal 

deviricilərinə çevrildilər... 

Doğrusu, daxili düĢmənlərə qarĢı həlledici mübarizəyə əslində baĢlanılmamasının nə dərəcədə 

düzgün olub-olmadığını dəyərləndirməkdə çox çətinlik çəkirəm, ancaq, məncə, bunun 

üstündə yeni iqtidarı sonadək qınamaq da insafdan deyil - ölkədaxili çəkiĢmələr əsl 

müstəqillik yolunda islahatların aparılmasının qarĢısını bəlkə də ala bilərdi. Elçibəy 

hakimiyyətinin bütün mahiyyətisə məhz AZADLIQ üstündə qurulmuĢdu. 27 avqustda Bəyin 

"Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsini gücləndirmək tədbirləri haqqında" 

tarixi fərmanı həmin AZADLIĞA doğru yeni mühüm addımdı.  

Müstəqil dövlətin formalaĢması, təbii ki, çoxlu yeni dövlət qurumlarının yaradılmasını tələb 

edirdi. Son iki ayda təkcə iqtisadiyyatla bağlı Dövlət Əmlak Komitəsi, Dövlət Torpaq Komitəsi, 

Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi, Xarici Ġnvestisiya Komitəsi kimi 

yeni dövlət orqanlarının yaradılması idarəetmə sistemində təkrarlamalar da ortaya çıxarmıĢdı. 

Bunları aradan qaldırmaq, yavaĢ-yavaĢ, ancaq qətiyyətlə irəliləyən bazar iqtisadiyyatının 

idarəetmə sistemini formalaĢdıran zaman büdcə təxsisatlarından səmərəli istifadə olunmasını 

təmin etmək məqsədiylə prezident 28 avqustda büdcə təĢkilatlarında təkrarlamaları aradan 

qaldırmaq tədbirləri haqqında fərman verdi. Onun həmin günkü ikinci fərmanısa "Azərbaycan 

Respublikasının Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankının üzvlüyünə qəbul edilməsi 

haqqında"ydı. 

Ölkə Avropaya və ümumən dünyaya doğru qətiyyətlə üz tutduqca haradan idarə 

edilməsindən asılı olmayaraq bütün devirici qüvvələrin müqaviməti daha da artırdı. Ġstər 

Bakıda, istərsə də rayonlarda əhalini çörək qıtlığıyla narazı salmaqçün məqsədyönlü iĢlər 

görülürdü. Məsələn, ġamaxıda çörək zavodlarına qaz gəlməməsi bəhanəsi altında əhalinin 

çörəklə təminatında ciddi problem yaradılmıĢdı. Avqustun 28-indən 29-una keçən gecə 

Bakının bir neçə çörəkbiĢirmə müəssisəsində yüksək vəzifəli Ģəxslər (Pənah Hüseynov, Rauf 

Gülməmmədov və b.) paytaxtdakı kəskin çörək qıtlığıyla bağlı reyd keçirdilər. (Bunun, 

deyəsən, kimlərəsə xəbərdaredici təsiri oldu). Çörək qıtlığının obyektiv səbəbi də vardı - un 

və qarıĢıq yemlə müqayisədə çörəyin qiyməti ucuzdu, bu ucuzluq onun qəhətliyinə gətirib 

çıxarırdı, çörəyi bahalaĢdıran zamansa kortəbii və məqsədyönlü narazılıqlar baĢlayırdı: "Bəs 

Naxçıvanda çörək niyə ucuzdur?"... 

ĠLK SƏFƏR GƏNCƏDƏN VƏ CAVAD XANI ZĠYARƏTDƏN BAġLADI 

Televiziya çıxıĢındakı sözünə əməl edən prezident 28 avqustda ölkəiçi tanıĢlıq gəzintisinə 

baĢladı. Ġlk səfəri Gəncəyə oldu. Görünür, Bakıdan sonra ikinci böyük Ģəhərimizdəki gizli 

narahatlığı Bəy dövlət baĢçısı kimi hamıdan yaxĢı duyduğuna və vaxtında qabaqlayıcı tədbirlər 

görmək istədiyinə görə Gəncəni seçmiĢdi.  

Bəy bir neçə dövlət adamıyla bərabər Gəncəyə qatarla getmiĢdi. Onlar Yevlaxda dayandılar. 

Dövlət katibi Pənah Hüseynov yun zavodundan Surət Hüseynovu gətirtdi. Bəy bəzi 

məsələlərlə bağlı onunla söhbət etdikdən sonra yola davam etdilər.  

Prezident, demək olar ki, xəbərsiz getdiyinə görə Gəncədə onu yalnız prezident mühafizəsinin 



maĢınları qarĢıladı. ġəhər icra hakimiyyətinin baĢçısı MürĢüd Məmmədovu sonradan tapıb 

gətirdilər. Prezident icra hakimiyyətinin qonaq evində yerləĢdi.  

Onu da deyim ki, bu vaxt Gəncənin polis rəisi sonrakı respublika prokuroru Eldar Həsənovdu. 

Prezidentin Gəncədəki görüĢlərini onun oğlu videokamerayla çəkirdi.  

Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk beĢiyi kimi xüsusi sevgi bəslədiyi bu Ģəhərlə prezident olaraq 

tanıĢlığa Bəy Cavad xanın məzarını ziyarətlə baĢladı. Azərbaycanın azadlıq uğrunda, rus 

imperiyasına qarĢı çarpıĢma uğrunda rəmzi saydığı Cavad xanın məzarını hamıdan və hər 

Ģeydən öncə anılmağa layiq görməsini, onun ruhunu Ģad etməyə çalıĢmasını bəlkə də kimsə 

adi protokol tədbiri kimi dəyərləndirə bilər, ancaq Bəy bununla göstərdi ki, Azərbaycanın 

prezidenti 1975-də uğrunda zindanlara atıldığı ideyalardan nəinki bir addım da geri 

çəkilməmiĢ, əksinə, onları gerçəkləĢdirməyi qarĢısına müqəddəs vəzifə kimi qoymuĢ elə 

həmin ƏBÜLFƏZdir! 

Cavad xanı yad etdikdən sonra ġah Abbas məscidinə baĢ çəkən prezident Ģəhərdəki ġəhidlər 

xiyabanını da ziyarət etdi. 

Milli Ordumuzun Gəncədəki diviziyasının əsgər və zabitləriylə, hərbi hissənin Ģəxsi heyətiylə 

keçirdiyi səmimi görüĢlər prezidentin Gəncə səfərinin yəqin ki, baĢlıca məqsədiydi. 

DöyüĢçülərimiz qarĢısında çıxıĢ edən Bəy Almatıda Ermənistan və Azərbaycan sərhədləri 

boyunca atəĢkəsə razılıq verildiyini bildirdi. Onun bu sözlərinisə hərbçilərimiz alqıĢlarla 

qarĢıladı: "Qarabağa gəldikdə, onun Ermənistana heç bir dəxli yoxdur. Bu, Azərbaycanın 

torpaqlarıdır və Yuxarı Qarabağda əmin-amanlıq yaratmaq bizim daxili iĢimizdir". Bu cümlə 

Elçibəyin birillik hakimiyyəti boyunca Qarabağ məsələsinə münasibətdə tutduğu dəyiĢməz və 

qəti mövqeyin ifadəsidir. 

Bu görüĢdən sonra ġeyx Nizaminin məqbərəsini də ziyarət edən Bəy Azərbaycanın ən böyük 

sənaye müəssisələrindən olan Gəncə alüminium zavodunda da oldu, əməkçilərlə açıq söhbət 

etdi. Sadə insanları narahat edən çörəyin qiymətinin artması səbəblərini baĢa saldı, onlara 

dövlətimizin qarĢısında duran mühüm vəzifələrdən danıĢdı.  

Ədalət Məmmədov danıĢır ki, alüminium zavodunda olarkən bir kiĢi Bəyə yaxınlaĢıb 

Ģikayətləndi ki, mənim bir mopedim vardı. ĠĢdən gedəndə onu doldurub inəyimə ot aparırdım, 

axı belə zavodda iĢləyən gərək çoxlu süd içsin. Ġndi mənim mopedimi oğurlayıblar, süd içə 

bilmirəm. Bəy Gəncənin icra baĢçısı MürĢüd Məmmədova, polis rəisi Eldar Həsənova tapĢırdı 

ki, bu kiĢiyə bir moped alıb verin, çünki sizin itmiĢ mopedi axtarıb tapmağınız uzun çəkə bilər 

(onlar "axtarırıq" demiĢdilər). 

Daha sonra Bəy Gəncə siyasi maarif evindəki konfransa qatıldı.  

Prezident Gəncəyə bu gəliĢindəki məqsədinə yetdi - Ģəhər əhalisini öz sevgisinə və 

qayğıkeĢliyinə inandıra bildi, narahatlıq doğura biləcək məsələləri və onları necə həll etməyin 

yollarını müəyyənləĢdirdi. 

Görünür, Bəyin uğurları rəsmi təbliğatın təqdim etdiyindən (əslində heç gözəçarpan rəsmi 

təbliğat vardımı ki?!) qat-qat çoxmuĢ ki, azadlığımızın düĢmənləri təĢviĢə düĢərək onu cismən 

aradan götürmək qərarına gəldilər. 

Görkəmli Azərbaycan alimi, professor Kamil Vəli Nərimanoğlu Əbülfəz Elçibəyi cismən və 

mənən məhv etməyə çalıĢan qüvvələri və onların məqsədlərini necə də doğru-düzgün 

açıqlayır:  



"Rusiya - Ġran - Ermənistan, Türkiyənin bir sıra qeyri-dövlət və mafioz dairələri Elçibəyi hədəf 

seçərək aĢağıdakı məqsədləri həyata keçirməyə çalıĢırdılar:  

 
milli mənafe, milli dövlət, demokratiya və liberal dəyərlər əsasında Azərbaycanda qüvvələrin 

mərkəzləĢməsinin önlənməsi;  

 
buraxılmıĢ səhvlər və qazanılmıĢ uğurlar əsasında əldə edilən təcrübənin vahid ideya daĢıyıcısı - 

lider ətrafında birləĢdirilməsinin qarĢısının alınması; 

 Bütöv Azərbaycan hərəkatına sədd çəkilməsi;  

 
Rusiyanın hərbi-sənaye kompleksi, KQB, QRU vasitəsi ilə imperiya məqsədlərinə can atmasının 

ifĢa edilməsinə mane olmaq;  

 Ġranın labüd parçalanmasına mane olan böyük real ideoloji qüvvənin neytrallaĢması; 

 islami dəyərlərlə milli-demokratik dəyərləri birləĢdirən liderin məhv edilməsi;  

 
müstəqil, demokratik Azərbaycan uğrunda mübarizə müstəvisində yeni mübarizə məktəbinin 

baĢında duran Elçibəy siyasi məktəbinin sarsıdılması, nüfuzdan salınıb məhv edilməsi; 

 
türk dünyasının iqtisadi, mədəni birliyi ideyasının daĢıyıcısı kimi Elçibəyin aradan götürülməsi və 

s.".  

(Kamil Vəli Nərimanoğlu. Missiya. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.7). 

ĠKĠNCĠ SUĠ-QƏSD 

Əbülfəz bəyi öldürməyə dəfələrlə çalıĢıblar. Hər dəfə ya özünün sayıqlığı, ya da dostlarının 

xəbərdarlığı sayəsində qurtula bilib. Ancaq prezident seçkilərindən az öncə hazırlanmıĢ sui-

qəsd onun həyatına son qoya biləcək ilk ən gerçək təhlükəydi ki, onun da qarĢısını uca 

Tanrının özü almıĢdı. QardaĢı Almurad bəyin Yasamaldakı evində yaĢayan Bəyi ġərifzadə və 

Kiyev küçələrinin kəsiĢməsindəki ATS binasının üstündən snayperlə vurmağa (bu, Əbülfəz 

bəyin hakimiyyətə gələ bilməməsindən ötrü edilən cəhddi) razılaĢmıĢ peĢəkar atıcı Ramiz 

Babayev tam təsadüf nəticəsində Bəyin söhbətlərini dinlədikdən sonra belə bir insanı 

öldürməyi Allaha qarĢı üsyan sayaraq tapĢırıqdan qəti boyun qaçırmıĢdı. (Sonralar o, Bəylə öz 

təĢəbbüsüylə görüĢərək hər Ģeyi etiraf etmiĢdi. Bəlli olmuĢdu ki, bu qəsdin arxasında ikisi 

keçmiĢ cəbhəçi olmaqla üç nəfər dayanır. Bax: "R.Qazıyev mənə Ə.Elçibəyi aradan götürməyi 

təklif etdi. Mən isə...". - "Azadlıq" qəzeti, 16.02.1995).  

29 avqustda Gəncədən Tərtərə yola düĢən prezident ikinci sui-qəsdlə üzləĢdi. Bu hadisə 

təxminən saat 11-də Bakı-Tiflis yolunun 318-inci kilometrində baĢ verdi.  

Əbülfəz Elçibəyin qardaĢı oğlu və cangüdəni Ədalət Məmmədov (dostları onu "Coci" çağırır və 

özü də ona Bəydən yadigar qalmıĢ bu adı sevir) hadisəni indi də incəliyinədək xatırlayır: 

"Lap qabaqda bir-birindən 1 km aralı olan respublika Dövlət Avtomobil MüfəttiĢliyinin və 

prezident mühafizəsi yol polis müfəttiĢinin bir neçə mühafizə maĢını gedir və hərəkətdə olan 

nəqliyyatı yolun qırağına çəkərək saxladırdı. (Onların birində AzTV-nin əməkdaĢı Sahib Alıyev 

və operator əyləĢmiĢdilər; hadisəni çəkmiĢdilər). Onlardan yarım kilometr aralıda mənim, 

respublika dövlət yol polisinin Ģöbə müdiri Aydın Cəfərovun və mühafizəçilər Əmirağa 

Musayevlə Fətulla Məmmədovun əyləĢdiyimiz "Mersedes" gedirdi. Bizdən bir az aralı 



prezidentin Ģəxsi mühafizəsinin baĢçısı general Vaqif Axundovun, ondan sonra prezidentin 

özünün, onun arxasınca da nazirlərin maĢınlarından ibarət böyük bir karvan saatda 100-120 

kilometr sürətlə Ģütüyürdü. 

Müdafiə Nazirliyinin Tərtərdən Gədəbəyə "Qrad" mərmisi daĢıyan, ard-arda düzülmüĢ 

"KamAZ" markalı 5 refrijeratorunu da qabaqdakı mühafizə maĢınları yolun qırağına çəkib 

saxlatmıĢdı. Bizim maĢın "KamAZ"lara yaxınlaĢanda onların dördüncüsü "Mersedes" 

olduğumuzu görüb yerindən tərpəndi və üstümüzə sürdü.. (Ona deyilibmiĢ ki, prezidentin 

əyləĢdiyi "Mersedes"i vurarsan; o vaxt da respublikada cəmi 4-5 "Mersedes" olduğundan, 

düĢünüb ki, prezidentin maĢını elə budur). Aydın Cəfərov sürücümüzə dedi ki, bu "KamAZ" 

bütün karvanı əzəcək; onu vur, yoldan çıxart! Yüz sınaqdan, ölümdən çıxmıĢ həddən artıq 

bacarıqlı sürücümüz göz qırpmadan ölümün qucağına atıldı. Bir də onu gördüm ki, "KamAZ" 

bizi göturub yolun qırağına - pambıq tarlasına tulladı. Allahımız gətirdi ki, həm maĢın təkərləri 

üstündə düĢdü, həm də düĢdüyümüz torpaq tarla suvarıldığına görə yumĢaq oldu, bu da 

zədələnməyimizin qarĢısını müəyyən qədər aldı. BaĢqa maĢında (məsələn, "Jiquli"də) olsaydıq 

yəqin ki, tikəmiz də ələ gəlməyəcəkdi, ancaq "Mersedes" əzilib tam yararsız hala düĢsə də 

bizi ölümdən qoruyub saxlaya bildi.  

"KamAZ" refrijerator bizi vurub eninə yolu kəsdi. Bizim arxamızca gələn Vaqif Axundovun 

maĢını "KamAZ"ın kabinasının arxasındakı təkərə çırpıldı, bu, onu məhv olmaqdan qurtardı 

(onun sürücüsü də qoçaq adamdı). "KamAZ" elə durmuĢdu ki, yolun qırağında saxlayaraq 

dayanmıĢ maĢınla onun arasında yalnız bir avtomobilin keçə biləcəyi ara qalmıĢdı. Prezidentin 

sürücüsü Xəlil Qəniyev sürəti qətiyyən azaltmadan bu dar aradan məharətlə sürüb keçdi və 

təxminən bir kilometr qabaqda saxladı. 

Bizim maĢında mən və Əmirağa, Vaqif Axundovun maĢınındasa generalın özü və mühafizəçi 

Mərdan Həsənov (sürücünü qorumaqçün qucaqlayarkən onun qolu sınmıĢdı) yaralanmıĢdıq. 

(Təxminən buna bənzər bir ssenari üzrə vaxtilə Belorusiya SSR Nazirlər Sovetinin Moskvanın 

xoĢuna gəlməyən sədrini "ZĠL" maĢınıyla sıradan çıxarmıĢdılar). 

"KamAZ"ın sürücüsü özünə gələn kimi düĢüb pambığın içiylə meĢəyə qaçmağa baĢladı. Aydın 

Cəfərovla Niyazi Ġbrahimovun sürücüsü Ramiz onun ardınca qaçdılar və bir azdan tutub 

gətirdilər".  

Sonra aydınlaĢdı ki, prezidentə bu sui-qəsdin arxasında Rusiyanın müdafiə naziri Pavel 

Qraçov, Gəncədəki general ġerbak, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Moskvayla bağlı ən 

yüksək vəzifəli Ģəxsləri və baĢqa adamlar dayanırmıĢ. Bir qədər sonra xəbər yetiĢdi ki, sui-

qəsd haqqında məlumat Qraçova yeyib-içmək vaxtı çatdırılıb və o, prezidentin sağ qaldığını 

eĢidən kimi əlindəki qədəhi qəzəblə yerə çırparaq bağırıb ki, bir Elçibəyi də aradan götürməyi 

bacarmadınız!..  

Hər Ģeyi yetərincə incəliklə bilən Əbülfəz bəy əslən Gədəbəydən olan "KamAZ" sürücüsünü 

buraxdırdı ki, o, iĢdə yalnız sıravi icraçıdır. 

Hadisə vaxtı prezidentin yanında olmuĢ cangüdəni Ġlqar Qədirquluyev söyləyir ki, "KamAZ" 

"Mersedes"i vuranda elə dəhĢətli gurultu qopdu ki, hətta bizim səs keçirməyən maĢında da 

onu aydınca eĢitdik. Vəziyyəti görən kimi dedim ki, Bəy, bu, təxribatdır. Ancaq o bəlkə bizi 

sakitləĢdirmək, bəlkə də baĢqa bir məqsədlə çox sakitcə bildirdi ki, yox, yəqin sürücü yuxulu 

olub. Mən burada yuxu məsələsinin ola bilməyəcəyini deyəndə tam ciddiliklə qayıtdı ki, sənə 

tapĢırmıĢam sözü döndərmə…  



Bir neçə gün sonra bu hadisənin təfsilatını ictimaiyyətə açıqlayan prezidentin mətbuat 

xidmətinin rəhbəri Niyazi Ġbrahimov hadisənin "hazırlanmıĢ qəsd" olduğunu bəyan etdi. 

Dövlət baĢçısının həyatına qarĢı yönəldilmiĢ bu terror aktına prezidentin özü baĢda olmaqla 

heç bir rəsmi instansiya ciddi yanaĢmadı. Doğrudur, Bəyin yox yerdən sui-qəsdlər yaradaraq 

onları gurultulu siyasi Ģoulara çevirən, bundan öz siyasi rəqiblərini məhv etməkçün yararlanan 

amansız prezidentlərə bənzəməsini qətiyyən istəməzdim, ancaq cinayəti törədənlərin tutulub 

cəzalandırılması və dövlətə əl qaldıranlara aman verilməyəcəyinin hamıya göstərilməsi 

vacibdi. Çox təəssüf ki, bu məsələdə anlaĢılmaz güzəĢt, barıĢıq yolu tutan iqtidar bu 

hadisəylə bağlı heç olmazsa təbliğat baxımından müəyyən uduĢ əldə etmək təĢəbbüsündə 

bulunmadı və məncə, ciddi səhvə yol verdi - özünün diĢsizliyi, kəsərsizliyi haqqında ĠLK ciddi 

təsəvvür yaradaraq düĢmənlərini daha da fəallaĢmağa ruhlandırdı. Sonralar baĢ verən 

itaətsizliklərin mayasında, fikrimcə, bu hadisədən sonra yaranmıĢ qorxusuzluq sindromu 

dayanırdı.  

Nəysə, sanki heç nə baĢ verməmiĢ kimi yoluna davam edən prezident səfər proqramında 

azca da varsa dəyiĢikliklər etmədən Tərtərə getdi və orada mühüm görüĢlər keçirdi. O, hərbi 

briqadanın qərargahında olaraq döyüĢçülərimizin ümumi psixoloji durumunu, hərbi nizam-

intizamın, döyüĢ hazırlığının səviyyəsini öyrəndi. 

Bəyin mədəniyyət evində rayon ictimaiyyətinin nümayəndələriylə, Milli Ordumuzun əsgər və 

zabitləriylə görüĢü unudulmaz hadisəyə çevrildi. Bəlağətdən uzaq, ancaq aydın və olduqca 

cəzbedici, təlqinedici çıxıĢıyla, suallara verdiyi açıq cavablarıyla, özünün də onlardan biri 

olduğuna inandıran səmimi davranıĢıyla Bəy erməni hücumlarının önündə dayanmıĢ bu 

rayonun əhalisində özünə qarĢı dərin rəğbət yaratmaqla yanaĢı, adamların döyüĢkənlik 

ruhunu da xeyli yüksəltdi, əsgərlərimizə sözün əsl mənasında qol-qanad verdi. 

Ədalət Məmmədov danıĢır ki, Tərtərdə Ġsgəndər Həmidov yoldakı qəzanın necə baĢ verməsini 

soruĢdu. Sonra o, telefonda kimləsə danıĢdı, ona hirsləndi, tapĢırdı ki, hər Ģeyi araĢdırıb 

mənə geniĢ məruzə elə... 

Tərtərdən Ağdərəyə getmək də prezidentin səfər proqramına salınmıĢdı. Ağdərəni bizimkilər 

yenicə almıĢdılar, ancaq onun kəndləri hələ boĢdu. Həmin rayonda çoxlu sərvət (yüz tonlarla 

çaxır, taxıl, çoxlu heyvan, tikinti materialları, mebel və b.) qalmıĢdı və müxtəlif qüvvələr bu 

sərvəti mənimsəmək üstündə çəkiĢməyə baĢlamıĢdı, camaat da kəndləri talan edirdi. Əbülfəz 

bəy həm talanın qarĢısını almaq, həm də oradakı əsgərlərimizi ruhlandırmaq istəyirdi. 

Burada olan baĢ qərargahın rəisi Nəcməddin Sadıqov, Tərtərin icra baĢçısı Sərdar Həmidov və 

Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Yunusova Bəyin Ağdərəyə getməsini, 

nədənsə, heç istəmirdilər. Onlar cəbhə bölgəsiylə (Ağdərəylə) tez-tez telefon əlaqəsi 

saxlayaraq bildirdilər ki, orada satqınlar çoxdur, prezidentin həyatına ciddi təhlükə yarana 

bilər. Bu zaman Bəy hirsləndi ki, respublikanın prezidenti, baĢ naziri (Rəhim Hüseynov), 

dövlət katibi (Pənah Hüseynov), baĢ prokuroru (Ġxtiyar ġirinov), daxili iĢlər naziri (Ġsgəndər 

Həmidov), təhlükəsizlik naziri (Fəxrəddin Təhməzov) və baĢqaları buradadır, həmin satqınları 

tutub gətirin bura, bu camaatın qabağında mühakimə edək!.. 

Nəysə, Ağdərəyə gediləsi olmadı. Prezident Tərtərdən qayıdıb bir gecə Yevlaxda qaldı.  

30 avqustda Yevlaxdan Göyçaya gələn Bəy öncə ġəhidlər xiyabanını ziyarət etdi. O, öncə Əli 

Kərimin məzarı üstünə əklil qoydu. Sonra sırayla həm 20 Yanvar, həm də Qarabağ Ģəhidlərini 

ziyarət etdi.  



Prezident sonra konserv zavoduna gedərək iĢçilərlə görüĢdü. Ədalət Məmmədov həmin 

görüĢü belə xatırlayır: 

-Konserv zavodunda prezident iĢçilərlə çox səmimi söhbət etdi, onlarla zarafatlaĢdı. O, özünü 

o qədər Ģux aparırdı ki, sanki yolda sui-qəsddən çıxan və Tərtərdə qanı qaralan o deyildi. 

Zavodun divarından keçmiĢ kommunist partiyası siyasi bürosu üzvlərinin Ģəkilləri asılıb 

qalmıĢdı. Bəy zarafatla dedi ki, yəqin bundan sonra da onların yerinə bizim Ģəkillərimizi 

vuracaqsınız. Ancaq sonra ciddiləĢərək fəhlələrə irad tutdu ki, onları niyə indiyədək 

götürməmisiniz. MaaĢdan gileylənən fəhlələrə dedi ki, hüquqlarınızı tələb edin - tətilə çıxın, 

mitinq keçirin və arxayın olun ki, həm prezident, həm də AXC sədri olan mən sizi müdafiə 

edəcəyəm. Ancaq bilməlisiniz ki, maaĢı artırmaq prezidentdən yox, müəssisə baĢçısından 

asılıdır.  

Bu zavodda olarkən bir tanıĢ oğlan prezidentə yaxınlaĢdı. O dedi ki, mən qardaĢınız Almurad 

bəylə tanıĢam. Bu yaxınlarda onun evinə getdim ki, münasib iĢə düzəlməyimə kömək etsin, 

ancaq heç cür Sizin yanınıza düĢə bilmədim. Bəy dedi ki, evimiz sizə qurbandır, ancaq 

dövlətin iĢində qohumluq, qardaĢlıq, tanıĢlıq keçmir - gərək hər kəs öz yerini bacarığına, 

qabiliyyətinə görə qazansın.  

Göyçayda da rayon ictimaiyyətiylə görüĢən prezident insanları asanlıqla inandırdı ki, onların 

qarĢısında əhalini daim qorxuda, xofda saxlamağa, özünü fövqəladə bir varlıq, qüvvə kimi 

sırımağa, təlqin etməyə çalıĢan, bununçün süni təmtəraq və cah-cəlalın bütün mümkün 

vasitələrindən istifadə edən, ürəyində nifrət etdiyi xalqdan qorxduğuna görə daim saysız-

hesabsız mühafizəçilər ordusu içərisində gizlənən, görüĢə getdiyi yerlərdə hətta bütün 

damların üstünə pulemyotçular düzdürən, hakimiyyəti və xalqı özünün Ģəxsi mənafelərinə 

tabe etdirməyə çalıĢan HÖKMDAR yox, bütün baĢqa soydaĢlarıyla eyni hüquqlara malik, 

onlarla eyni həyat tərzini yaĢayan, onların düĢüncə və istəklərini sonadək bölüĢən qayğıkeĢ, 

yurdsevər və elsevər, hakimiyyəti imtiyaz kimi yox, bir vəzifə borcu kimi dəyərləndirən 

təmənnasız bir ĠNSAN, döyüĢkən, əsgəri öz övladı kimi sevən KOMANDAN dayanıb və bu 

insan - komandan onları xoĢbəxt etməkçün heç nəyi əsirgəməyəcək! Bəyin bölgələrə ilk 

səfərdən güddüyü baĢlıca məqsəd də elə buydu. 

TƏHSĠL PROBLEMĠ ÖNƏ ÇƏKĠLĠR 

Əbülfəz bəy millətin inkiĢafında, dövlətin yüksəliĢində strateji əhəmiyyətli məsələlərdən 

saydığı təhsilin tərəqqisinə xüsusi diqqətlə yanaĢırdı. Bu sözləri 1992-nin sentyabrından 

baĢlayaraq bir il təhsil nazirinin müavini iĢləmiĢ bir adam kimi və oxuduğum sənədlər 

əsasında deyil, öz gözlərimlə gördüyüm konkret faktlara söykənərək qətiyyətlə bildirirəm. 

Hələ universitetdə müəllim iĢləyərkən bütöv, azad və güclü AZƏRBAYCAN yaratmağın yeganə 

yolunun yeni QURUCULAR nəslinin yetiĢdirilməsində olduğuna inanan Əbülfəz bəy buna nail 

olmaqçün hər Ģeydən öncə təhsil sistemini yeniləĢdirməyə özünün gələcək quruculuq 

planlarında ön yerlərdən birini ayırmıĢdı. Buna görə də prezident bir sıra ən qaçılmaz, 

əlimyandı məsələləri az-çox yoluna qoyan kimi təhsillə də yaxından məĢğul olmağa baĢladı. 

Professor Firidun Cəlilov 11 avqustda təhsil naziri təyin edildi. (Bundan qabaq o, baĢ nazirin 

müaviniydi).  

ARTIRMA 

"Hər Ģeydən öncə, təhsildə islahat apardıq. …Bu islahatın nəticəsində təhsilimizi nəinki məhv 

olmağa qoymadıq, əksinə, onu xeyli inkiĢaf etdirdik.  



-Ġlk addım kimi təhsil qanunu qəbul edildi. 

-Həmin təhsil qanunundan məqsəd keçid dövründə təhsili dağılmaqdan saxlamaq, tənəzzülün 

qarĢısını almaqdı. Bu, bir hissəydi.  

Ġkinci mərhələdə təhsilimiz milliləĢməliydi. Bununçün də gərək yeni dərsliklər buraxılaydı. 

-BaĢqa sözlə, təhsilin məzmunu dəyiĢməliydi.  

-Bəli. Əvvəllər buraxılmıĢ kitablardan istifadə etmək olmazdı. "Moskvam, Qızıl meydanım" 

oxuyan Ģagird deyəcək ki, Moskva bizim qanımızı töküb, indi yenə Moskva əzbərləyək?! 

Köhnə məzmunu dəyiĢdirməkçün hökmən yeni dərsliklər yazılmalı və nəĢr edilməliydi. Bunlar 

da çoxlu pul tələb edirdi. Ümumilikdə təhsilə sanballı vəsait qoyulmalıydı. Siz özünüz 

deyirsiniz ki, bir ildə 80-dən artıq dərslik hazırladıq.  

-Bəli. 7 humanitar fənn üzrə yeni proqramlar və onların əsasında 60-dan çox bütünlüklə yeni 

dərslik yazdırdıq, ümumən götürdükdə isə bir ildə 90-a yaxın yeni dərslik hazırlatdıq. Amma 

bu iĢi görməyə pulu məhz Siz vermiĢdiniz. Yadınızdan çıxmayıbsa mən təhsil nazirinin müavini 

kimi Ģəxsən Sizə iki dəfə müraciət edib bir dəfə 50 milyon, ikinci dəfəsə 60 milyon - üst-üstə 

110 milyon manat faizsiz kredit aldım və bu vəsaitlə həm dərslikləri yazdırdıq, həm yeni və 

güclü "Öyrətmən" nəĢriyyatını meydana qoyduq, həm də dərsliklərin nəĢrindən ötrü kağız 

aldıq, maddi-texniki baza yaratdıq. Bütün bunlar Ģəxsən Azərbaycan prezidentinin, yəni Sizin 

təhsilə ürək yandırmanızın sayəsində mümkün oldu. Özü də, Siz həmin pulu verəndə, ilahi, 

dövlət nə qədər ehtiyac içindəydi! Bəy, bunu da Sizə xatırlatmaq istərdim ki, yeni proqram və 

dərsliklərin, xüsusən "Azərbaycan tarixi"nin yazılmasının gediĢiylə daim Ģəxsən maraqlanır, bir 

tarixçi kimi də öz tövsiyələrinizi bizdən əsirgəmirdiniz...  

-Axı bu, dövlətin ən mühüm iĢiydi! O, bu iĢi hökmən görməliydi. Siz də sağ olun ki, bizi 

tələsdirdiniz.  

-Nə olsun ki? Biz tələsdik və tələsdirdik, ancaq bizdən sonra təhsilə yağı malı kimi yanaĢdılar. 

Ġndi maarif sistemi ağlar gündədir. Ġstər orta, istər ali məktəblərdə dərs keçilmir, onların 

hamısında rüĢvət epidemiya kimi yayılıb. Hətta özəl məktəblər də rüĢvət mənbəyinə dönüb, 

onlar kommersiya ocağına çevrilib. Yadınızdadırsa özəl məktəblər ilk dəfə bizim dövrümüzdə 

qeydə alındı. Onlardan birinin rektoru bu yaxınlarda mənə deyir ki, sizin vaxtınızda 

qeydiyyatdan elə asan keçdim ki - nazir müavini Ədalət Rəhimli məndən qara qəpik də 

almadı - bu haqda onun yanında heç söz açmaq da olmazdı, ancaq BUNLAR məni soğan kimi 

soyublar, yenə də istəyirlər, daha gücüm çatmır, borc almalıyam...  

Yadınızdadırmı, Bəy, 1996-nın mayında Kələkidə mənə dediniz ki, Prezident fondunda mənim 

10 milyon dollar pulum vardı. Bilsəydim ki, belə iĢləyəcəksiniz, o pulu verərdim sizə? 

-Bilsəydim ki, qəpik-qəpik yığdığımız həmin pulun aqibəti belə qurtaracaq, o 10 milyon dolları 

təhsil, mədəniyyət, elm və səhiyyə iĢçilərinə paylayardım ki, gedin, problemlərinizi həll edin. 

Ümumiyyətlə, təhsillə məĢğul olmağı mən ən savab iĢlərdən sayıram. Türkiyədəki çıxıĢlarımın 

birində demiĢdim ki, mən bu gün prezident olmasaydım milli eyitim bakanı - maarif naziri 

olardım.  

-Atatürk də belə demiĢdi. 

-Bəli, əsas məsələ budur - maarifi olmayan ölkədə heç Ģeydən danıĢmağa dəyməz. 

-Bəy, sözünüzün qüvvəti, mən 1993-də Türkiyədə olarkən dövlətin büdcəsiylə maraqlandım 



və yaxĢı mənada heyrətə gəldim - 64 trilyon lirə (onda 1 dollar 9 min lirəydi) təhsilə 

ayrılmıĢdı, 43 trilyon lirə ölkənin müdafiəsinə. Deməli, Türkiyə dövləti təhsili hətta 

müdafiədən də üstün tuturmuĢ!  

-Əlbəttə, millətin gələcəyini düĢünən dövlət məhz belə də etməlidir. 

-Biz də əslində bu yolu tutmuĢduq. Təhsil qanununa əsasən, bu sahəyə dövlət əməlli-baĢlı 

yardım etməli, pedaqoji iĢçilərin maaĢı xeyli artırılmalı, müəllimin dərs yükünə aid saatların 

sayı azaldılmalı, eyni zamanda, Ģagirdlərin sayı çox olan siniflər bölünməliydi və s.  

-Nə yaxĢı ki, bunlar yadınızda qalıb. Ancaq yəqin onu da unutmamısınız ki, biz müəllimlərə 

neçə-neçə baĢqa imtiyazlar da verdik. Məsələn, onlarçün taksidən savayı bütün nəqliyyatı 

pulsuz etdik. 

Gördük ki, qanunda nəzərdə tutulanları ödəməyə büdcədə pul çatmır, onun yarısını ayırdıq. 

Dedik ki, yarısını da 6 aydan sonra verəcəyik. Parlamentdə də bu cür razılaĢdıq. 

-Ġndi nə həmin təhsil qanunundan bir Ģey qalıb, nə də o imtiyazlardan. 

-Biz təhsilin strateji əhəmiyyətini və müəllim Ģəxsiyyətinin cəmiyyətdəki rolunun önəmliliyini 

sələflərimizdən də, xələflərimizdən də yaxĢı dərk edirdik, çünki özümüz bu mühitin 

yetiĢdirməsiyik, ona görə də düĢünürdük ki, müəllimi maddi və mənəvi baxımdan elə 

dəstəkləmək lazımdır ki, hətta dövlətin cibinin boĢalması hesabına da olsa gərək onun 

cəmiyyətdəki nüfuzu nəinki itməsin, əksinə, daim yüksəlsin ki, o, millət balalarına ürəklə dərs 

keçsin, savad öyrətsin. Məqsədimizin ana xətlərindən biri buydu".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.57-59).  

13 avqustda "Azərbaycan Respublikası ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinə qəbul qaydaları 

(1992-ci il)" mətbuatda dərc edildi. Bu qaydalar Bəyin ürəyində neçə illər müqəddəs arzu kimi 

bəslənmiĢ rüĢvətsiz imtahan sistemini gerçəkləĢdirəcək TEST üsulunun tətbiqini nəzərdə 

tuturdu. Biz testə necə güclü müqavimət göstərildiyini artıq Bəyin öz dilindən eĢitmiĢik. Ancaq 

prezident dövlət əhəmiyyətli bütün məsələlərdə olduğu kimi testin tətbiqində də bütün 

müqavimət və təzyiqləri qıra-qıra inadla irəliləməyindəydi. Onun yenicə yaratdığı Tələbə 

Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası 29 avqustda tələbə qəbulu elan etdi. Əvvəlki illərdə qəbul 

imtahanları bu çağadək bitər və onların nəticəsi də bilinərdi. Ancaq Bəy imtahanların lap bir 

neçə ay gecikdirilməsi bahasına olsa da TESTin hökmən tətbiq edilməsinə göstəriĢ vermiĢdi. 

Onu bu yoldan çəkindirməkçün hətta yaxın ətrafından da dilətutmalar olmasına baxmayaraq 

hər Ģeydə güzəĢtə getməyi bacaran Bəy millətin taleyinə təsir göstərəcək heç bir məsələdə 

geri çəkilmədiyi kimi bu dəfə də öz iradəsini göstərməli oldu. AĢağıdakı söhbətdən bunun 

səbəblərini özümüz aydın görürük. 

"-…Tətbiq etdiyimiz yeniliklərin gerçəkləĢməsi bizə hədsiz maddi-mənəvi-psixoloji çətinliklər 

bahasına baĢa gəlsə də dövlətin və xalqın mənafeyini üstün tutaraq onlardan geri çəkilmirdik. 

Məsələn, ən mühüm yeniliklərimizdən biri olan testlə qəbul imtahanlarının tətbiqini götürək. 

Test imtahanlarını meydana çıxarmaq sadə məsələ deyildi. Onun mühüm bir ictimai-sosial 

təyinatı vardı - qəbul imtahanlarında rüĢvətin qabağını almaq və "ali məktəbə yalnız biliyin 

gücünə qəbul olunmaq mümkündür" psixologiyasını Azərbaycan vətəndaĢına aĢılamaq. 

"Kimin arxası, pulu varsa tələbə olacaq, kimin yoxudursa bayırda qalacaq" əminliyi millət 

balalarının oxumağa, savadlanmağa həvəsini öldürür, millətə sağalmaz zərbə vurur. Biz 

savaddan baĢqa bütün imtiyazları aradan qaldırdıq və test imtahanlarını birbaĢa prezidentin 

nəzarətinə keçirdik. Burada hər hansı saxtakarlıq etmək mümkün deyildi - belə bir Ģey 



olsaydı, deməli, onu mən etməliydim.  

-Bizim nazirlikdəki bir çox iĢçilərin uĢağı kəsilmiĢdi. 

-Prezident Aparatında da eyni vəziyyətdi. Amma həbsxanada olan Vaqif Hüseynovun qızı ali 

məktəbə daxil olmuĢdu. Özləri də inanmırdılar. Sonra atası demiĢdi ki, onun qəbul olmasının 

sevinci mənə bəsdir - fikirləĢirdim ki, onu Moskvada aparıb oxudacağam, amma bir qəpik də 

xərc çəkmədən özü girib oxuyur.  

Deməli, biz öz biliyinə inam psixologiyasını bərqərar etdik. Bununla da cəmiyyətdə müəyyən 

dərəcədə sosial rahatlıq, ahəngdarlıq yaratmağa nail olduq. Adamlar eĢidəndə ki Prezident 

Aparatında yüksək vəzifəli Ģəxslərdən birinin qardaĢı, birinin uĢağı məktəbə girə bilmədi, bu, 

on minlərcə insanı cəmiyyətdə ədalətin mövcudluğuna inandırdı. Düzdür, sovet rejiminin 

yetiĢdirməsi olan hələ xeyli adam birdən-birə bu gerçəkliyi həzm edə bilmir, bizi Don Kixot 

sayırdı, hətta ağlımıza Ģübhə edənlər də vardı. Ancaq biz heç nəyə fikir vermədən cəmiyyətə 

sübut etmək istəyirdik ki, seçdiyimiz yol yalnız onun rifahına aparır.  

Ədalət bəy, tam səmimiyyətlə deyirəm - həyatımın ən ləzzətli anları testə görə sadə 

vətəndaĢların bitməz-tükənməz təĢəkkürlərini eĢidərkən olub. Axı tələbə vaxtımda da, 

universitetdə müəllim iĢləyəndə də (yeri gəlmiĢkən, onda da məni rüĢvət almadığıma görə 

qınayanlar vardı) ali məktəblərdəki rüĢvətxorluğun xalqa necə sağalmaz yaralar vurduğunu 

görüb içimdə qovrulur, onu aradan götürmək yollarını düĢünürdüm. Tale elə gətirdi ki, bu 

bəlanı yox etmək Ģərəfi özümə nəsib oldu; mən bundan rus qoĢunlarını Azərbaycandan 

çıxarmağım qədər qürur duyuram!  

-Bəy, gülməlimi, ya ağlamalımı bir Ģey söyləyəcəyəm Sizə. Ali məktəb müəllimləri testdən 

sonra rüĢvət almaqdan məhrum oldular və bundan açıq-aĢkar narazı qaldılar; buna görə də 

onlar bizim iqtidarı bəyənmirdilər. Hətta belə fikir yayılmıĢdı ki, Elçibəy iqtidarını ali məktəb 

müəllimlərinin qarğıĢı yıxdı. 

-Nəhayət, nə oldu? Həmin müəllimlərin də, valideynlərin də (hətta uĢağı məktəbə qəbul 

olunmayanların da) çoxu razı qaldı ki, əĢi, qabaq gedib ona-buna yalvarırdıq, uĢağın girib-

girməyəcəyini də bilmirdik. Ġndi dəqiq bilirik ki, yalvarmaqdan bir Ģey çıxmayacaq. Canımız da 

rahatdır - uĢaq bizim yanımızda, biz də uĢağın yanında gözükölgəli deyilik. Qoy getsin, 

oxuyub qiymətini alsın.  

Burada baĢqa bir psixoloji amil də var - sən uĢağını pulla qoyurdun, tutaq ki, universitetə, 

mənimsə pulum yoxdur; uĢağım üzümə qabarır ki, sənin pulun olsaydı mən də gedib 

oxuyardım, halbuki savadsızın biri girdi, mən qaldım küçədə. Yəni haqq-ədalət bərpa 

olunanda insanlar əvvəl-əvvəl ona etiraz etsələr də tezliklə ona alıĢırlar. Bəli, haqq-ədalət öz 

yerini çətinliklə tapır, tapandan sonrasa cəmiyyət rahatlanır. Biz təhsili bunun üstündə 

qurmağa çalıĢırdıq. Ancaq, çox təəəssüf ki, qoyub getdiyimiz test indi məhv edilir, rüĢvətin 

mərkəzləĢdirilmiĢ mexanizminə çevrilir; testdən qabaq əsas rüĢvət rektorlara və onlardan 

yuxarılara çatırdısa ortada institut müəlliminə də bir Ģey düĢürdü, bizdən sonrakı - indiki 

testdəsə rüĢvət yalnız hakimiyyətin yüksək zirvəsində dayanan bir neçə Ģəxsin əlində 

cəmləĢir.  

Biz testin tətbiqindən sonra ali məktəb müəllimlərinin vəziyyətini yaxĢılaĢdırmaqçün müəyyən 

tədbirlər gördük". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", 

Bakı, 1999, s.59-61). 

Qeyd etməliyik ki, testlə bağlı olaraq "həyatının ən ləzzətli anlarını" yaĢamaqda prezidentə 



hamıdan çox yardımçı olmuĢ dövlət adamı məhz Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının 

sədri Vurğun Əyyubdu. Qısa müddət içərisində öz iĢinə incəliklə yiyələnmiĢ Vurğun bəyin 

Komissiyanı ən nüfuzlu dövlət qurumlarından birinə çevirməyi bacarması, bu son dərəcə 

prinsipial, obyektiv və güzəĢtbilməz insanın hər cür mənfi hallarla cəngavərcəsinə ölüm-dirim 

savaĢına girərək bu çarpıĢmada qalib gəlməsi və iĢinə prezidentdən baĢqa heç kəsin müdaxilə 

etməsinə imkan vermədiyi Komissiyanı xalqa ideal təmizlik etalonu kimi tanıda bilməsi 

bütövlükdə Elçibəy iqtidarının baĢını uca etdi.  

Həm yeni qəbul ediləcək, həm də artıq oxumaqda olan tələbələrə dövlət qayğısını 

gücləndirməyi özünə insani borc da sayan Əbülfəz bəy yeni dərs ili baĢlanan kimi - 9 

sentyabrda "Ali və orta ixtisas məktəbləri tələbələrinə və texniki peĢə təhsili məktəbləri 

Ģagirdlərinə əlavə pul ödənilməsi haqqında" fərman verdi, tələbə və aspirantların 

təqaüdlərinin artırılması, onların məiĢət problemlərinin həll edilməsi məqsədiylə hakimiyyəti 

boyunca bundan sonra da bir neçə fərman imzaladı. 

 

TƏCRÜBƏSĠZLĠK BACARIQSIZLIQ DEMƏK DEYĠL 

Diplomatik fəallığın artırılması nəticəsində 1 sentyabr 1992-yədək Azərbaycan Respublikasının 

müstəqilliyini dünyanın 120-dən çox dövləti tanımıĢdı və onlardan 7-si (Türkiyə, Rusiya, Ġraq, 

Ġran, ABġ, Fransa, Çin) Azərbaycanda öz nümayəndəliklərini açmıĢdı, bir çox dövlətlər də 

açmaq ərəfəsindəydi. (Ancaq xarici səfirliklərin normal iĢləməsinə hələ Ģərait yoxdu).  

Ən pisi buydu ki, indiyədək Azərbaycanın müstəqil xarici siyasəti olmadığına görə yeni 

yaranan xarici əlaqələri tənzimləyəcək, ümumiyyətlə, müstəqil dövlətin xarici siyasətini 

gerçəkləĢdirəcək qurum - əsl Xarici ĠĢlər Nazirliyi ortalıqda yoxdu. (Sovetlər dövründəki 

nazirlik əslində viza verməklə məĢğul olan əhəmiyyətsiz bir kontordu). Nazir Tofiq Qasımov 

dərin elmi zəkası və məntiqi, geniĢ dünyagörüĢü, iti siyasi duyumu və təhlil bacarığı, büllur 

kimi təmiz Ģəxsiyyəti, müstəqil düĢüncəliliyi, əməksevərliyi və baĢqa bir çox keyfiyyətləriylə 

Elçibəy iqtidarına baĢucalığı gətirən bir dövlət adamı olsa da o, aramsız xarici səfərlərdə 

bulunduğundan və nazirlikdə aparılmalı hər bir quruculuq iĢini Ģəxsən öz əlindən çıxarmaq 

istədiyinə görə nazirliyin idarəetmə qurumlarının yaradılması, XĠN-nin mükəmməl dövlət 

mexanizminə çevrilməsi yolverilməz dərəcədə ləngiyirdi. XĠN-nin fəaliyyəti geniĢləndikcə artıq 

öz "mənzil"inə sığmırdı və eyni binada yerləĢən "Göy göl" mehmanxanasının nazirliyə 

verilməsi istənildi. Əbülfəz bəyin tələbiylə bir qədər sonra Bakının ən gözəl yerində - Ġçəri 

Ģəhər qalası önündəki Siyasi Maarif Evi (indi orada məhkəmə yerləĢir) boĢaldıldı və Xarici 

ĠĢlər Nazirliyinin sərəncamına verildi. 

Ən maraqlısı da buydu ki, nəinki dövlətin xarici siyasətini formalaĢdıran Ģəxs olaraq prezident 

və onun silahdaĢları, eləcə də bütövlükdə idarəetmə aparatı xarici siyasət yürütməkdə tam 

təcrübəsiz olsalar da, hətta beynəlxalq protokol, etiket qaydalarına yenicə bələd olmağa 

baĢlasalar da Azərbaycanın Xalq hərəkatının məzmun və məntiqindən doğan xarici siyasət 

kursu vaxtında və düzgün müəyyənləĢdirilmiĢdi ki, bu, adamda indi xoĢ təəccüb yaradır.  

O vaxtlar Naxçıvanda müxbir iĢləmiĢ jurnalist dostum, görkəmli publisist Əli ġamilin bu 

yaxınlarda mənə təqdim etdiyi bir xatirə prezident Elçibəyin müstəqil xarici siyasətimizin 

formalaĢdırılmasına yararlı olan insanlardan dövlətin mənafeyi naminə necə ustalıqla, əsl 

diplomatcasına istifadə etdiyini əyani Ģəkildə açıqlayır.  

"Bəy prezident seçiləndən bir qədər sonra onunla görüĢdük. Bir çox məsələlərdən danıĢdıq. 



Sonda Bəy dedi ki, Arif Rəhimoğluyla birgə Türkiyəyə, oradan da Quzey Kıbrısa gedəcəksən. 

Arif hər Ģeyi bilir. Fəaliyyətinizdə tam sərbəstsiniz, ancaq olduqca diqqətli olun. Quzey Kıbrısı 

tanımağımıza mane olan hər detala diqqət yetirin, yerli qəzetlərdə çıxıĢ edin, radio və 

televiziyalarda müsahibə verin, çalıĢın səfəriniz geniĢ əks-səda doğursun...  

Beləliklə, 1992-ci il avqustun sonları - sentyabrın əvvəllərində Arif Rəhimoğluyla Türikyəni, 

Quzey Kıbrısı gəzdik. Bülənd Ecevitlə, yeni yaranmaqda olan Böyük Birlik Partiyasının baĢqanı 

Mühsin Yazıçıoğluyla, Millətçi Hərəkat Partiyasını bərpa etmək istəyən (1980-dəki hərbi 

çevriliĢi zamanı partiyanın fəaliyyəti qadağan edilmiĢ, Alparslan TürkeĢ zindana atılmıĢdı. 

Sonralar siyasi fəaliyyətə icazə veriləndə köhnə partiya qadağan olunduğundan Alparslan 

TürkeĢ və tərəfdarları Millətçi ÇalıĢma Partiyası yaratdılar) millət vəkili Sədi Somunçuoğlu və 

baĢqalarıyla görüĢdük. MÇP-nın Kayseri Ģəhərinin baĢı üzərində ucalan Erciyəz dağınin Təkur 

yaylasında təĢkil etdiyi III Zəfər Qurultayına qatıldıq. Ġndiyədək qiyabi tanıĢ olduğumuz Ozan 

Ariflə Ģəxsən görüĢüb söhbət etdik. 

Quzey Kıbrısda üç gün qaldıq. Prezident Rauf DənktaĢla, Məclis baĢqanı Haqqı Atunla, baĢ 

nazir DərviĢ Əroğluyla, təhsil, mədəniyyət və gənclik naziri EĢper Serakıncıyla, Quzey Kıbrıs 

Türk Hava Yollarının genel müdiri Səbahəddin Bəyazla, Doğu Ağdəniz Universitetinin 

prorektoru Həsən Cicioğluyla, Xarici ĠĢlər Nazirliyinin əməkdaĢlarıyla və baĢqalarıyla 

görüĢdük. Zəngin təəssüratla, yeni öyrəndiyimiz çoxlu faktlarla geri döndük. 

Sentyabrın ortalarında Elçibəy Arif Rəhimoğluyla məni Prezident Aparatında qəbul etdi. Səfər 

təəssüratlarımızı dinlədi. Yazdığımız arayıĢı aldı (arayıĢın mətnini "Quzey Kıbrıs. Mən belə 

gördüm" kitabında vermiĢəm). TapĢırığını yerinə yetirdiyimizə görə bizə təĢəkkürünü bildirib 

hərəmizə Türkiyədə çap olunmuĢ "Maya" dərgisinin 1992-ci il 6-cı sayından bir nüsxə 

bağıĢladı. (Dərginin üz qabığında Əbülfəz Elçibəyin portreti, içindəsə onun haqqında material 

verilmiĢdi).  

Quzey Kıbrısda olanda Arifə yarızarafat, yarıciddi demiĢdim ki, səfərimiz uğurlu alınsa, 

topladığımız sənədlər, yazdığımız arayıĢlar keçərli olsa Azərbaycan Quzey Kıbrıs Türk 

Cümhuriyyətini Türkiyədən sonra tanıyan ikinci dövlət olacaq. Adımız heç yerdə keçməsə də 

bundan qürur duyacağıq. Yox, uğursuzluğa düçar olsaq, Yunanıstan hay-küy salsa, 

beynəlxalq aləmdə qalmaqal düĢsə, yəni BMT-nin tanımadığı bir dövlətə Azərbaycan 

Respublikası nümayəndələrinin gəliĢi narazılıq doğursa geri dönəndə öz qəzetlərimizdə bizi 

biabır edən yazılara gen-bol rast gələcəyik. Ola bilsin, haqqımızda cinayət iĢi də açılacaq. 

Bəyin, bu iĢi Xarici ĠĢlər Nazirliyinin, yaxud Prezident Aparatının iĢçilərinə yox, məhz bizim 

kimi qeyri-rəsmi Ģəxslərə tapĢırmasının arxasında böyük bir məna durur. Sən bir ictimai-siyasi 

hərəkatın (AXC-nin) sədr müavini, mənsə sıravi bir qəzet müxbiriyəm. 

Arif bir az duruxaraq tərəddüdlə demiĢdi ki, Bəy buna imkan verməz. 

Üstündən illər keçdi. Bəy Kələkidən Bakıya dönəndə Ariflə aramızdakı həmin söhbəti ona 

danıĢıb güldüm. Qayıtdı ki, böyük qalmaqalın baĢ verməsinə, Azərbaycançün təhlükəli 

vəziyyətin yaranmasına inanmırdım. Bir az fasilədən sonra təbəssümlə: Ancaq dövlətçilikdə 

elə Ģeylər olur. Bəzən istəməsən də, ürəyindən olmasa da ən yaxın adamını belə dövlətin 

mənafeyi naminə cəzalandırmalı olursan, - deyə fikrini tamamladı". 

BaĢda prezident Elçibəy olmaqla təcrübəsiz yurdsevərlərin dövlətin və millətin mənafeyini göz 

önündə tutaraq, heç bir diplomatiya məktəbi keçmədən, yalnız ürək diqtəsiylə qurduqları bu 

xarici siyasətin nə qədər doğru və həyati olduğunu 4 iyundan sonrakı hadisələr əyani göstərdi 



- bütün ömrünü daxili və xarici siyasi hadisələrə həsr etmiĢ, özünü dünyanın ən təcrübəli, 

görüb-götürmüĢ, hər Ģeyi bilən siyasətçilərindən sayan sonrakı prezident təkəbbürlə bu 

kursdan qırağa çıxan kimi Azərbaycanın torpaqlarını itirərək sarsıntılara uğradı və yenidən 

dinməz-söyləməz bu yola qayıtmağa, onunla getməyə məcbur oldu. 

Prezident Elçibəyin formalaĢdırdığı xarici siyasət kursunun mahiyyəti, baĢlıca prinsipləri nədən 

ibarətdi? Gəlin özünün dedikləriylə tanıĢ olaq. 

"Xarici siyasət, sadəcə, 5 ölkəyə getdin-gəldin deyil. Xarici siyasətin strategiyası və taktikası 

var. Dostunu və düĢmənini müəyyənləĢdirməlisən - dövlət siyasəti budur; "hamı bizim 

dostumuzdur" prinsipi yanlıĢdır. "Hamının dostu" olan dövlət əldə-ayaqda oynadılır.  

Bizə deyirlər ki, siz Ġrana qarĢı, Rusiyaya qarĢı düĢmənçilik edirsiniz. Deyirik, yox, Rusiya bizə 

düĢmənçilik edir. O, bizə düĢmən kəsilibsə buna necə cavab vermək lazımdır - ağlaya-ağlaya, 

yoxsa yıxılıb-qalxmaqla? DüĢmənlə düĢmənçilik siyasəti yürütməli, ona özünə layiq cavab 

verməlisən. Biz elə güclü xalq deyilik ki, onu-bunu əzək. Biz sadəcə düĢmənlərimizə qarĢı 

mübarizə aparırıq.  

Bəs dostumuz kimdir? Əlbəttə, hamıdan öncə qardaĢ Türkiyə. Tarixən də belə olub. Biz bir 

millət, iki dövlətik. Ona görə Türkiyə Avropaya çıxmaqçün bir ötürücü və nümunə, Avropaya 

yaxınlaĢma yolu və körpü olmalıdır.  

Digər tərəfdən, Avropada Britaniya, Almaniya, Fransa kimi dövlətlər də var ki, onlarla dostluq 

etməliyik. Nəyə görə? Almanlar da uzun müddət rus imperiyasına qarĢı mübarizə aparıblar, 

onlar da parçalanmıĢ xalq olublar və bizim dərdimizi yaxĢı baĢa düĢərlər. Həm də almanlar öz 

sənayesini quran xalqdır. Bu, bir cəhət.  

Bizim yüksək texnikaya ehtiyacımız var. ÇağdaĢ sənaye texnologiyasının ən güclüsü 

Almaniyadadır. O həm davamlı, həm uzunmüddətli, həm də nisbətən yaxındadır. 

Yaponiyadan, ya da Amerikadan gətirəcəksən - yolda nə qədər sınacaq, dağılacaq. Amma 

Almaniyada da neft texnologiyası yoxdur, Amerikada, Ġngiltərədəsə var. Həmin texnologiyanı 

gətirməkçün bu dövlətlərlə yaxınlıq lazımdır. Yoxsa gedib Ġranla müqavilə bağlayaq? O, öz 

neftini çıxarda bilmir, bizimkini necə çıxaracaq? Rusiyanın da müasir texnologiyası yoxdur. 

Neft texnologiyasının baĢında duran Bakıdır. Biz Rusiyadan nə götürə biləcəyik?  

Bunların hamısının arxasında dövlətin böyük iqtisadi maraqları dayanır. Bunlar xarici siyasətin 

ana xəttidir. Çünki Amerikaya bildirsən ki səninlə dost olmaq istəyirəm, deyəcək nə eləyim? 

Gərək izah edəsən ki, səninlə ona görə dost olmaq istəyirəm ki, sən buradan neft çıxarasan, 

mənə neft texnologiyası verəsən, müəyyən demokratik institutların qurulmasına kömək 

edəsən, gələcəkdə məni NATO-ya götürəsən ki, dünya səviyyəsində birdəfəlik təhlükəsizliyim 

təmin olunsun - bu, mənim marağımdır. Sən də neft götürəcəksən, səndən ötrü burada 

kommunikasiyalar qurulacaq və Orta Asiyaya çıxıĢın yaranacaq, burada ən strateji mövqeyi 

ələ keçirəcəksən - bu da sənin marağındır.  

Bax, xarici siyasət belə qurulur.  

…Rusiya da, Ġran da bizə müstəmləkə siyasətiylə yanaĢır. Deməli, onlara yox, Avropaya 

yaxınlaĢmalıyıq. Neçə illərdir demokratik bir cəmiyyətə keçmək istəyirik. Ancaq nə Rusiyada 

demokratiya var, nə də Ġranda. Deməli, biz özümüz birbaĢa çıxmalıyıq demokratiyanın 

beĢiyinə. Buydu xarici siyasətdə dövlətlərə yanaĢma sistemi. 

Sual doğa bilər - bəs baĢqa ölkələrə hansı meyarla yanaĢılsın? Məsələn, mən Liviyanın baĢçısı 



Qəzzafiyə gəncliyimdə müsbət baxırdım - elə bilirdim ki, bu, bir inqilabçıdır. Sonra gördüm ki, 

yox, bu, baĢqa cəmiyyətin adamıdır və qəddar bir insandır. Bir neçə dəfə məni Liviyaya 

çağırdı, dedi ki, nə kömək istəyirsiniz eləyim. Ancaq mən bu təkliflərdən imtina etdim, çünki 

əməkdaĢlıq edəcəyim dövlət gərək demokratik olsun.  

Məni Ġran da, Səddam Hüseyn hökuməti də, Livan da rəsmi səfərə dəvət etdi, ancaq bildirdim 

ki, o cür yırtıcı, irticaçı dövlətlərə getmərəm - bu, mənə yaraĢmaz. Deyək ki, getdim Ġraqa, 

Səddam Hüseyn də məni yaxĢı qarĢıladı. Hətta yardım da etdi. Bəs Səddamın günahsız məhv 

etdirdiyi minlərcə adamın ailələri deməzmi ki, sən də namərd oldun? Bəs onların ah-naləsi 

necə olsun?!  

Deyirlər dövlət siyasətidir. Dövlət siyasəti deyil - hər Ģeydən irəlidə xalq var, insan var, 

humanizm var. Budur ən baĢlıca məsələ! 

…Biz xarici siyasətimizi onun üstündə qururduq ki, kim bizə dost olacaqsa biz də ona dost 

olacağıq, bu Ģərtlə ki, o həm də demokrat olsun. Ona görə harada demokrat varsa biz onların 

yanındayıq, harada diktatura varsa biz ona qarĢıyıq. Mənə nə düĢmüĢdü ki, ġimali Koreyanın 

diktatorunu pisləyim? ġimali Koreya mənə nə edib ki? Mənə nə istisi, nə soyuğu? Məhz 

diktator olduğu üçün! Mən Səddam kimi vəhĢini görəndə Stalin kimi qanlı bir 

diktator yadıma düĢür. Bunlar xalqın baĢını kəsən cəlladlardır. Bunların hamısı bir 

tipdir. Mən eĢidəndə ki Səddam ərəbin dördünün baĢını kəsdi, ərəbin Ģairini öldürdü, ərəbin 

alimini hovuza atıb boğdurdu, Stalin yadıma düĢür - bizim Ģairlərimizi, yazıçılarımızı da o 

beləcə məhv edirdi. Eyni adamlardır bunlar. Mən onları sevə bilmərəm!  

Mən dövlətin xarici siyasətini bu prinsipə yönəldirdim. Çinlə siyasətimiz soyuqdu. Mən 

deyirdim ki, Çində 40 milyon türk var. Bəs niyə onlara azadlıq vermirsən? Vermirsənsə sənə 

düĢmənəm. Sən mənim millətimi zəlil etmisənsə mən səninlə necə dost ola bilərəm? Tehran 

rejiminə mən niyə düĢmənəm? Çünki 30 milyon Azərbaycan türkünü əzab-iĢgəncə içində 

saxlayır. Mən onunla necə dost ola bilərəm? Millətimin baĢını kəsən adamla dost olmaq 

mümkündürmü? Ona görə də deyirdim ki, bu dövlətlər bizə düĢməndir, onlarla o zaman dost 

olaram ki, mənim millətimə azadlıq versin. Niyə Yaponiyayla iĢim yoxdur? Çünki o, mənim 

türk millətimi əzmir, əsarətdə saxlamır, heç bir yerdə çıxıb demir ki, bu azərbaycanlı belədir, 

bu millətə müstəqillik lazım deyildir. Niyə də dostluq etməyim bu dövlətlə?  

Bir də var bitərəf ölkələr. Onların nə dostluğu, nə düĢmənliyi bəlli olmadığından belələrini 

zamanın öhdəsinə buraxıb müəyyən edəcəyik. Diplomatik əlaqəmiz yaxĢı olacaqsa dost 

olacağıq. Yox, olmazsa elə bitərəf qalacağıq.  

Qəribədir, biz Ermənistanla düĢmənik, müharibə aparırıq. Yunanıstan da Ermənistana 

köməklik edir. Mən onunla - düĢmənimi müdafiə edən bir dövlətlə necə dost ola bilərəm? 

Artıq o, mənim düĢmənimdir. Sadəcə, çalıĢaq ki, düĢmən olmayaq. Buna görə də 

Yunanıstanla mənim münasibətim həmiĢə soyuq olub. Qoy çıxıb desin ki, bizimçün 

Ermənistan da, Azərbaycan da eynidir. Yoxsa bir tərəfi müdafiə edib, obiri tərəfi söyəcəksə, 

türkə düĢmənçilik edəcəksə onunla dostluğum tutmaz". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə 

söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.43-48). 

Bu siyasətin özəyində duran ən önəmli məsələlərdən biri də Azərbaycanın torpaq 

bütünlüyünü qorumaq, baĢqa sözlə, Qarabağ problemini biryolluq çözməkdi. Sentyabrın 3-

ündə Qazaxıstan prezidenti N.Nazarbayev Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi 

əməliyyatların dayandırılması barədə bəyanat verdi. Ġlk baxıĢdan bunu Azərbaycanın sərt 



mövqedən geri çəkilməsi kimi dəyərləndirənlər yanılırdı - artıq avqust ayının sonunadək bütün 

könüllü batalyonların Milli Orduya tabe etdirilməsi baĢa çatdırılmıĢ və orduda nizam-intizamın 

ciddi Ģəkildə gücləndirilməsinə baĢlanmıĢdı. AtəĢin dayandırılması beynəlxalq təzyiqlərin 

nəticəsi görüntüsünü yaratsa da Azərbaycan itirdiyi torpaqları güclə geri qaytarmaqçün 

həlledici əlveriĢli məqama hazırlaĢırdı.  

Hərbi quruculuqla yeni dövlət orqanlarının yaradılması prosesi qoĢa addımlayırdı. 3 

sentyabrda "Azəriqaz" Dövlət ġirkəti yaradıldı.  

Dövlət müstəqilliyinin baĢlıca əlamətlərindən biri də onun öz gömrük sisteminin 

mövcudluğudur. Ġndiyədək Azərbaycanda belə MÜSTƏQĠL dövlət institutu olmadığına görə 

Elçibəy hakimiyyəti onu özüldən yaratmağa məcburdu. 4 sentyabrda Bəy "Azərbaycan 

Respublikasında gömrük nəzarətini təmin etmək tədbirləri haqqında" fərman verməklə hər 

Ģeydən öncə ölkə sərvətlərinin xaricə daĢınmasının qarĢısını almaq və ümumən ölkənin 

gömrük sistemini formalaĢdırmaq yolunda ilk ciddi addım atdı.  

"ĠNSAN DÖVLƏT ÜÇÜN DEYĠL, DÖVLƏT ĠNSAN ÜÇÜNDÜR" 

Prezident Elçibəyin dilindən çıxmıĢ bu sözlər qurmaqda olduğu dövlətə onun hansı mənəvi 

meyarla yanaĢdığını göz önündə sərgiləyir. "Həyat" qəzetində dərc edilmiĢ (3 sentyabr) eyni 

baĢlıqlı müsahibəsi bir çox baxımdan maraq doğurur.  

Öncə Qarabağ problemiylə bağlı sorğunu cavablandıran Bəy ilk dəfə olaraq belə fikir irəli 

sürürdü ki, biz Azərbaycanla Ermənistan sərhədində beynəlxalq təĢkilatların qüvvələrinin, 

Dağlıq Qarabağdasa müĢahidəçilərin yerləĢdirilməsinə razıyıq. Bununla əslində Elçibəy açıqca 

bildirirdi ki, Qarabağ məsələsinin həllinə beynəlxalq qüvvələri cəlb etməklə Rusiyanın bu 

məsələdə ağalıq etmək niyyətinin qarĢısını almaq istəyindədir.  

Bu fikrin ardınca Azərbaycanın mənafeyini tam əks etdirən daha aydın və cəsarətli, hər hansı 

siyasi riyakarlıqdan uzaq (özündən sonrakı hakimiyyət dövründəsə büsbütün unudulmuĢ) 

baĢqa bir tezis irəli sürürdü: "Yuxarı Qarabağın statusunun qaytarılması məsələsinə gəldikdə 

isə, buna uyğun status Ermənistandan qovulmuĢ azərbaycanlılara da verilməlidir. Yalnız bu 

halda nə isə danıĢıb razılaĢmaq olar"! Prezident Elçibəyi neçə illər "qətiyyətsiz", "bacarıqsız" 

adlandıranlar onun bu qətiyyətli, sarsılmaz mövqeyiylə indi Qarabağa "ən yüksək status" 

boyun olaraq ermənilərə yalvarılması arasındakı səviyyənin fərqinə diqqət yetirsələr, məncə, 

ən yumĢaq halda, qızarmalı olacaqlar. Bəyi bu cür cəsarətli edən baĢlıca amil ermənilər 

üzərində hər baxımdan mövqe üstünlüyümüz, ordumuzun gündən-günə qazandığı 

qələbələrdi. O, hakimiyyətini qorumaq xatirinə ruslarla da, ermənilərlə də hər hansı bazarlıq 

yapmaq niyyətindən uzaqdı!.. 

Ölkədə insan azadlığı və demokratiyanın bərqərar olmasını dövlət quruculuğunun baĢlıca 

məqsədi sayan Bəy bildirirdi ki, bizdəki indiki dövrü demokratik cəmiyyət quruculuğunun 

baĢlanğıcı saymaq olar. "Demokratiyanın ilk atributları: söz azadlığı, fikir azadlığı, mətbuat 

azadlığı var. [...] Mən mətbuatın üzərinə hər hansı qadağanlar qoyulmasının əleyhinəyəm. 

Azad mətbuat olmayan ölkədə heç bir demokratik cəmiyyət qurmaq olmaz". 

Yeni partiyaların yaradılması məsələsinə toxunan Bəy bu prosesi dəstəklədiyini göstərirdi.  

Yürüdülən kadr siyasətiylə bağlı olaraq prezident dedi ki, bu sahədə biz iki prinsipə üstünlük 

veririk. Birincisi, məsul vəzifəyə qoyulan Ģəxs məfkurəsi, əqidəsiylə müstəqil Azərbaycan 

dövlətçiliyini qəbul etməli və bu çətin vəzifə baxımından psixoloji gərginliyə, hər cür çətinliyə 

hazır olmalıdır. Ġkincisi, həmin Ģəxs təyin olunduğu iĢin spesifikasını bilməlidir. Biz çevik kadr 



siyasəti yeridəcəyik. Kadr öz iĢinin öhdəsindən gələ bilmirsə, düzgün təyin olunmayıbsa onu 

mütləq dəyiĢdirəcəyik. 

Bu sözlərin səmimiliyinə Ģübhə etmək insafsızlıq olardı. Doğrudur, Elçibəy iqtidarı zamanı 

yerinə düĢməyən, əhalinin və hakimiyyətin özünün inamını doğrultmayan bir çox kadrlar 

vəzifəyə qoyulmuĢdu, ancaq onlar ümumi kadr kütləsinin ən çoxu 25-30 faizini təĢkil edirdi və 

onların dəyiĢdirilməsinə ciddi hazırlıq görülmüĢdü, ancaq devriliĢ bunu gerçəkləĢdirməyə 

imkan vermədi. Həm də unutmaq gərək deyil ki, kadrlar vəzifəyə RÜġVƏTSĠZ təyin edilir, 

onların BÖLGƏ və SĠYASĠ MƏNSUBĠYYƏTĠ, demək olar ki, nəzərə alınmırdı - Azərbaycanın 

bütün rayonlarının və iqtidar-müxalifətliyindən asılı olmayaraq bütün siyasi qüvvələrinin 

nümayəndələri məsul vəzifələrə irəli çəkilirdi. BaĢqa sözlə, hakimiyyət bütün xalqı təmsil 

edirdi!  

"-Bizim kadrlarımız doğrudanmı səriĢtəsizdilər? 

-Xeyr, elə deyil. Ola bilsin ki, dövlətin müəyyən mexanizmlərini köhnə üsullarla idarə etməkdə 

Heydər Əliyev məndən səriĢtəlidir, bunu qəbul edirəm. Ancaq yeni dövlət qurmaqda və onu 

demokratik üsullarla idarə etməkdə mən Heydər Əliyevdən on qat səriĢtəliyəm! Bu, bir.  

Heydər Əliyevin indiki kadrlarıyla müqayisədə bizimkilər hər baxımdan yüz dəfə üstündür - 

həm demokratik idarəçilikdə, həm vicdanlılıqda, həm dövlətçiliyə sədaqətdə, həm də mənəvi-

əxlaqi təmizlikdə. Bunların kadrı yoxdur. Qoy 10 nəfər kadr bunlar çıxarsın, 10 nəfər də mən, 

oturub üz-üzə söhbət etsinlər. bunlar idarəçilik nədir bilmirlər; yalnız onu bilirlər ki, rüĢvət alıb 

rüĢvət versinlər, vəzifələrini saxlasınlar, kim güclüdürsə ona yaltaqlanıb kim zəifdirsə onu 

əzsinlər. Vəssalam. Sistemləri budur. Bunlara "kadr" deyəndə mənim gülməyim gəlir. ÇağdaĢ 

elmə azca da varsa yiyələnmiĢ adamlar bunları kadr sayırsa vay bu millətin halına, yazıqlar 

olsun bu xalqa! Bunlar kadr deyil, aĢağıdan oğurlayıb yuxarı ötürən bir sürü oğru 

dəstəsidir. Yuxarı çığıranda "ləbbeyk" deyirlər, aĢağını da döyürlər, əzirlər.  

Minlərcə belə heyvərə hökumət olub dünyada. Buna "cahil cəmiyyət" və "cahil hökumət" 

deyirlər. Bizim iqtidar dövründəsə Ģüurlu cəmiyyət vardı. Bu cəmiyyətin içindən yararlı bir 

təbəqə seçilmiĢdi. Onlar yeni, azad, müstəqil dövlət qurmaq istəyən namuslu, fədakar 

vətəndaĢlardı. Vətəni hədsiz sevirdilər, onun yolunda ölümə hazırdılar, azadlığı hər Ģeydən 

üstün tuturdular, onun uğrunda məqsədyönlü mübarizəyə giriĢmiĢdilər. Onlar Ģüurlu, 

yaradıcı, təĢəbbüskar, təmiz niyyətli insanlardı və baĢlanğıcda təcrübələri hələ yetərincə 

olmasa da cəmiyyəti ləyaqətlə idarə etməyə baĢladılar. 

Bəs sonra nə oldu? Bizi daxili və xarici güclər aradan götürdülər, baĢqa yerdən cəmiyyətə 

üstqurum gətirdilər və həmin üstqurum baĢladı bazisi əzməyə, onu Ģüursuz, qorxaq etməyə, 

alçaltmağa, vətəni satmağa təhrik etməyə. Onlarla bizim baĢlıca fərqimiz, bax, budur.  

Biz indi yenidən bu cəmiyyətin içərisinə gedib onun keçmiĢ mübariz ruhunu qaytarmalı, onu 

yenidən Ģüurlu, mübariz vətəndaĢlar taplumuna çevirməli və onun inkiĢafına mane olan 

çürümüĢ, rüĢvətxor üstqurumu götürüb atmalıyıq". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.75-76).  

Yeni dövlət quruculuğunun təbii və məntiqi nəticəsi olaraq DÖVLƏTÇĠLĠK ġÜURUNUN BƏRPA 

EDĠLDĠYĠNĠ göstərən Bəy insanların öz dövlətini qurmasını və onu qorumasını öz-özlüyündə 

YENĠ MƏNƏVĠYYATIN FORMALAġMASI, insanın öz-özünə, öz imkanlarına qiymət verməsi 

kimi dəyərləndirirdi. O qürurla, sevinclə bildirirdi ki, biz qısa müddətdə "vəzifə kultu"nu, 

"dövlət qulluqçusu" mifini qıra bilmiĢik. "Adamlar vəzifəli adama qorxunc, nə isə eləyə bilən 



bir varlıq kimi yox, onların hüquq və tələbatlarının tənzimçisi, təminatçısı kimi, onları 

dinləməyə və kömək etməyə borclu olan bir adam kimi baxırlar". Mən necə də istərdim ki, 

özünü dünyanın ən dahi, ən bacarıqlı siyasətçisi sayan, özünü xalqın xilaskarı adlandıran 

baĢqa prezidentlər də "səriĢtəsiz" Elçibəyin bu sözlərini təkrarlamaq qüdrətində olaydılar!.. 

Xarici siyasətimiz "indi-indi formalaĢmağa baĢlayıb" söyləyən Əbülfəz bəy bu sahədəki 

problemlərə də toxunurdu.  

Bu müsahibədəki bir mətləbə xüsusi diqqət yönəltmək istəyirəm. Naxçıvandakı vəziyyətdən 

söz açan Bəy deyirdi: "Son dövr Türkiyənin Naxçıvana yardımı ilə əlaqədar söz-söhbət gəzir 

ki, GUYA NAXÇIVAN SƏRBƏST SĠYASƏT YERĠDĠR və Azərbaycan rəhbərliyi ilə hesablaĢmır. 

Bu söz-söhbətlərin əsası yoxdur. Naxçıvan rəhbərlərinin respublikada yaranmıĢ vəziyyəti 

düzgün qiymətləndirib əhalinin təminatı üçün atdığı addımlara qısqanclıqla yanaĢmaq düzgün 

deyil, bu addımlar təqdir edilməlidir".  

Heydər Əliyevsə o zaman Naxçıvan rəhbərliyinin nəinki "sərbəst", hətta MÜSTƏQĠL siyasət 

yürütdüyünü 30 oktyabr 1996-da Naxçıvandakı bir görüĢündə bütünlüklə təsdiqləyib. Özünün 

Naxçıvan rəhbəri iĢlədiyi illəri nəzərdə tutan H.Əliyev bunları söyləmiĢdi: "Görürsünüz, 

Naxçıvanda sağlam qüvvələr MÜSTƏQĠLLĠK, AZADLIQ (?!. - Ə.T.) uğrunda mübarizə 

aparırdılar. NAXÇIVANIN MÜSTƏQĠLLĠYĠNĠ DƏ DÜNYAYA NÜMAYĠġ ETDĠRDĠLƏR. 

Naxçıvanda baĢ vermiĢ siyasi hadisələr AZƏRBAYCANIN MÜSTƏQĠLLĠYĠ ÜÇÜN YOL AÇDI (?!. 

- Ə.T.)" ("Azərbaycan" qəzeti, 2 noyabr 1996).  

Azərbaycanın iki rəhbərinin söylədiyi bu iki fikir arasındakı məzmun fərqinin böyüklüyü daha 

çox onların söyləndiyi vaxtın səciyyəsiylə izah edilə bilsə də bircə Ģey göz önündədir - 

sonralar Elçibəyə qarĢı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun Naxçıvanın "sərbəst" siyasət 

yürütməsinin qarĢısını almamasıdır. Ancaq həmin ittihamı irəli sürənlər, məncə, bir sıra 

obyektiv amilləri gözdən qaçırırlar. Birincisi, doğrudan da, Naxçıvan Bakı hakimiyyətinə, 

yumĢaq desək, laqeyd yanaĢır, öz nazirlərinin, rayon icra baĢçılarının Bakıdan təyin 

edilməsinin qarĢısını alır, mərkəzi hökumətin və parlamentin qərarlarını qulaqardına vururdu 

və bunu mərkəzi hakimiyyətə itaətsizlik kimi dəyərləndirmək də mümkündür. Ancaq iĢ 

burasındadır ki, vur-tut bir neçə aylıq Elçibəy iqtidarı, təbii ki, hələ Azərbaycanın yeni 

Konstitusiyasını qəbul etməmiĢdi (çünki bu, təsəvvür edildiyindən qat-qat çətin və vaxt 

istəyən bir iĢdi), ona görə də qüvvədə olan Azərbaycan SSR Konstitusiyasının müddəalarıyla 

mövcud gerçəklik arasında təzadlar yaranmıĢdı və bu deyilən Azərbaycanın mərkəzi 

hakimiyyətiylə Naxçıvan hakimiyyəti arasındakı səlahiyyətlər bölgüsündə xüsusən qabarıq 

Ģəkildə üzə çıxırdı, H.Əliyevsə bu qanun boĢluğundan çox bacarıqla yararlanırdı. Əbülfəz 

Elçibəysə təkcə bu məsələdə yox, ümumən hər bir iĢdə demokratik prinsiplərin gözlənilməsini 

tələb edir, ölkədə gerçəkdən də QANUNUN ALĠLĠYĠ mühiti yaratmağa var gücüylə can atırdı. 

Ġkincisi də, tutalım qanun baxımından hər Ģey yerli-yerindəydi və bircə qalırdı H.Əliyevi 

"intizama dəvət etmək".  

SoruĢuram: bunu kim edəcəkdi? ġəxsən prezidentmi? Əlbəttə, yox. Bəs kim? Əlbəttə, dövlət. 

Bax, burada məsələ qəlizləĢir, çünki demokratiyanı cəmiyyətin ali neməti saydığına görə 

"dövlət mənəm" düĢüncəsinə bir prezident kimi düĢmən kəsilən Bəy güclü dövlət qurmaqçün 

hər bir qurumun, hər bir vəzifə adamının birbaĢa öz səlahiyyətlərini yerinə yetirməsinə 

çalıĢırdı. Ancaq onun arzusunun tam gerçəkləĢməsi illər tələb edən uzun prosesdi və hələ o 

dövlət bir sistem olaraq ortalıqda yoxdu, fəaliyyət göstərənsə onun zəif rüĢeymiydi. Güc 

nazirliklərinin baĢçıları onun prezidentliyə baĢlamasından öncə təyin edildiyinə görə dövlət 



maraqlarını qorumaqçün güc tətbiq etmək imkanları xeyli məhdudlaĢan (unutmayaq ki, 

H.Əliyevin özü güc qurumları üzərində tam nəzarətə ən azı iki ildən sonra yiyələnə bildi) 

Əbülfəz Elçibəyin onun dövlət quruculuğu siyasətini həyata keçirmək gücündə olan 

komandası yoxdu. Əslində "düĢmən bağrı yarmaq" funksiyası daĢıyan bir sıra təcrübəsiz 

silahdaĢlarını çıxdıqdan sonra bu "komanda" baĢlıca olaraq, dövlətə sədaqəti ciddi Ģübhə 

doğuran ünsürlərdən formalaĢmıĢdı ki, onlar da öz Ģəxsi mənafelərini nəzərə alaraq bir çox 

hallarda prinsipsizlik göstərir, sərt məqamlarda geri çəkilir, gözləmə mövqeyi tutur, hətta 

dövlətin düĢmənləriylə gizli alverə də girirdilər. Buna görə də istənilən sonluğu verəcəyinə 

inanılmayan yarımçıq tədbirlərin səmərəsiz nəticələriylə dövlətin nüfuzunu zərbə altında 

qoymaq istəməyən prezident bir çox məsələlərdə, təbii ki, çəkingənlik göstərməyə məcburdu. 

Həm də o, ölkə içində sabitlik yaratmağı xarici siyasətdəki uğurların baĢlıca Ģərti kimi 

dəyərləndirdiyinə görə cəmiyyətdə qarĢıdurmalara yol verməməyi məqsədəuyğun sayırdı.  

 

TETÇER TARĠXĠ YANLIġLIĞINI ANLADI 

Əbülfəz bəy Böyük Britaniyanın keçmiĢ baĢ naziri Marqaret Tetçerə həmiĢə xüsusi ehtiramla 

yanaĢıb. 20 Yanvar qırğınını düzgün dəyərləndirməyən BuĢ, Mitteran, Özal kimi dünya 

siyasətçilərinə etiraz bildirən Bəy dərin bir təəssüflə göstərirdi ki, "hətta həddən artıq hörmət 

və rəğbət bəslədiyim xanım Tetçer Qorbaçovun əmrini bəyənmiĢdir!". 

Sentyabrın 7-sində həmin Marqaret Tetçer Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyin dəvətiylə 

Bakıya gəldi. "BritiĢ Petroleum" neft Ģirkətini təmsil edən "dəmir ledi"nin gəliĢində baĢlıca 

məqsəd bu Ģirkətin Azərbaycanla əlaqələrini qurmaqdı.  
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yüksək vəzifəli dövlət adamlarının qarĢıladığı baronessanı saat 17.30-da prezident Əbülfəz 

Elçibəy qəbul etdi. Bu, hər baxımdan tarixi bir görüĢdü. Elçibəyin öndərliyiylə azadlıq 

mücadiləsinə qalxmıĢ bir xalqı vəhĢi ordunun gülləbaran etməsini 2 il yarım öncə 

ekstremistlərin qanunauyğun cəzalandırılması sayan Tetçer ozamankı çarpıĢmanın 

demokratiya və azadlıq savaĢı olduğunu sübuta yetirmiĢ qalib sərkərdənin qonağıydı! 2 il 

yarım öncə az qala göz yaĢları içində boğulan Elçibəyin "Babalardan əziz bir yadigar kimi 

qalan Vətən eĢqini köksündə gəzdirən azərbaycanlılar AZADLIĞIN iĢığına doğru durmadan 

yürüyəcək! Bu yürüĢü dünyada heç bir qüvvə saxlaya bilməyəcək!" hayqırtısına onda bəlkə 

də kinayəli təbəssümlə yanaĢan qonağa indi öz xalqının qüdrətini və iradəsini nümayiĢ 

etdirən Bəy onu öz tarixi yanlıĢlığıyla üzbəüz qoydu... 

Prezidentlə Tetçerin görüĢünə 40 dəqiqə ayrılmıĢdı, ancaq söhbət o qədər maraqlı və səmimi 

oldu ki, 1 saat 50 dəqiqə çəkdi.  

Gənc dövlətimizin müstəqil xarici əlaqələrinin dünyanın demokratik ölkələriylə qurulacağının 

göstəricisi olaraq həmin axĢam Azərbaycan hökumətiylə "Bi-Pi / Statoyl" alyansı arasında 

"Çinar" yatağının və "ġahdəniz" sahəsinin imkanlarını müəyyənləĢdirmək barədə saziĢ 

imzalandı (dövlət müĢaviri Sabit Bağırov və Ģirkət prezidenti Con Braun). Bu, Azərbaycanın 

xarici ölkələrlə neft üzrə əməkdaĢlığı sahəsində ilk ən ciddi addımıydı və hər Ģeydən öncə, 

Britaniyanın Azərbaycanın müstəqilliyinə verdiyi güclü mənəvi-siyasi dəstəkdi.  

Onu da bildirim ki, Azərbaycan tərəfdən saziĢi imzalamağı Sabit Bağırova prezident Əbülfəz 

Elçibəy özü tapĢırmıĢdı. Görünür, prezident tezliklə yaradılacaq Azərbaycan Dövlət Neft 

ġirkətinin rəhbərliyini də ona tapĢıracağını artıq özlüyündə qərara alıbmıĢ, buna görə də fərqli 
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imzaların sonra yarada biləcəyi problemlərin qarĢısını elə indidən almağı düĢünüb. Doğrudan 

da, bir neçə gün sonra - 13 sentyabrda ARDNġ yaradıldı və Sabit Bağırov Elçibəyin fərmanıyla 

onun prezidenti təyin edildi. 

SaziĢin imzalanmasından sonra "Gülüstan" sarayında hörmətli qonağın Ģərəfinə ziyafət verildi. 

Prezident Elçibəy və Tetçer qısa nitq söylədilər. Üzünü Elçibəyə tutan xanım Tetçer dedi ki, 

"hələ soyuq müharibə dövründə Sizin kimi adamlar dünyanın düzəlməsiyçün həyatları 

bahasına çətin mübarizə aparırdılar. Tarixi, Ģəxsiyyətlər irəli aparır". 

Ertəsi gün - sentyabrın 8-ində M.Tetçer Bakının görməli yerlərini gəzdi, sadə adamlarla 

görüĢdü. Sıravi insanların azadlıq sevgisi onu xüsusən razı saldı və o, azadlığı qorumaqçün 

demokratiyanı dərinləĢdirməyi tövsiyə etdi. 

"Xanım Tetçer Bakıda olarkən küçələri gəzdi ki, xalqla danıĢsın. O, mənə dedi ki, küçələrdə 

adamlarla söhbətimdə onların azadlığı dərk etdiyini və sevdiyini gördüm; özüm küçəni 

dəyiĢdim ki, bəlkə bunlar öyrədilmiĢ insanlardır, gözlənilmədən baĢqalarıyla danıĢdım, 

gördüm ki, onlar da eyni sözü deyir. Mən inandım ki, Azərbaycan xalqı azadlıq ideyasını tam 

mənimsəyib. Demokratiya idealını da tam mənimsəsə onda bu xalqa zaval yoxdur. Ġndi xalqı 

məhz demokratiyaya yiyələndirmək gərəkdir". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - 

"Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.28).  

Həmin gün vətəninə dönən xanım Tetçer Bəyə yazmıĢdı: "Hörmətli prezident! Sizin mənə 

göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə çox sağ olun. Mən bunu heç vaxt unutmaram. Bütün 

bunlardan əlavə, mən Sizinlə dünyanın problemləri və onların həll edilməsi haqqında 

apardığım danıĢıqlardan çox məmnun oldum. Sizin ölkəni daha yaxĢı tanımaqdan ötrü mən 

Azərbaycana yenə də qayıdacağam". 

Sanki gözəgörünməz bir əl prezidentin dövlətin nüfuzunu qaldırmaq yolunda gördüyü iĢləri 

urvatsız etməkçün səfərbər olundu.  

Elçibəy iqtidarında Mühafizə BaĢ Ġdarəsinin rəis müavini iĢləmiĢ polkovnik Oqtay Məmmədov 

özünün "Elçiəy ilə otuz il" (Ġstanbul, 1999) kitabında yazır: "Marqaret Tetçerin iqamətgahdan 

saat 12-də deyil, 13-də ayrılacağını düĢünən bədxahlar Prezident Aparatı qarĢısında bir 

tamaĢa hazırlamıĢdılar. Saat 13-də Prezident Aparatının qabağına beĢ ədəd yük maĢını gəldi. 

MaĢınların kuzovunda 18 ədəd eyni formalı və eyni qara rəngli parçaya bükülmüĢ tabut var 

idi. Eyni zamanda 100-150 adam peyda oldu və onlar Prezident Aparatına hücum etdilər. 

Ġçərilərində çox fəallıq göstərən 3 qız da var idi. Bu üç qızdan birinin anası hal-hazırda millət 

vəkilidir və indiki iqtidarın etibar etdiyi adamlardan biridir. […] Bu zaman mənə məlumat gəldi 

ki, tabutların əksəriyyəti boĢdur. Camaat da artıq sakitləĢmiĢdi. TəĢkilatçılar oradan uzaqlaĢıb 

müxtəlif yollarla Yasamal rayonunun keçmiĢ Xalq Nəzarəti Komitəsi sədrinin evinə tərəf 

gedirdilər. […] Bu hadisədən müəyyən müddət keçmiĢdi. Bir gün Respublika Sarayında tədbir 

keçirilirdi. Rəhim Qazıyev, Ġsgəndər Həmidov və mən istirahət otağında oturub çay içirdik. 

Söhbət əsnasında Rəhim dedi ki, tabutları Prezident Aparatının qarĢısına gətirilmiĢ 18 

nəfərdən 6-sı heç ölməyib, hal-hazırda Beyləqanda hərbi hissədə xidmət edirlər.  

O zaman bu tamaĢa Azərbaycanın bədxahları tərəfindən Marqaret Tetçer üçün hazırlanmıĢdı" 

(s.47-48). 

Bu hadisəni keçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev'sə belə xatırlayır: "Marqaret Tetçerin Bakıya 

səfəri çox ciddi bir hadisəydi və Azərbaycanın daxili müxalifəti bu hadisəyə kölgə salmağa 

çalıĢırdı. Təsadüfi deyil ki, Tetçerin Bakıda oluğu günlərdə bəzi Ģəhidləri Gəncədən Bakıya - 



Prezident Aparatının qarĢısına gətirmiĢdilər və öyrədilmiĢ bəzi adamlar bilavasitə Prezident 

Aparatına girməyə cəhd göstərmiĢdi. Yük maĢınında gətirilmiĢ həmin Ģəhidlərin hamısı 

ġəhidlər xiyabanında dəfn edildi və çox maraqlıdır ki, indi də onların qəbirlərinin üzərində 

"naməlum" sözü durmaqdadır, yəni bugünədək bilinmir ki, onlar hansı hərbi hissədə xidmət 

edib, harada Ģəhid olub. Ona görə də buradan bir çox ciddi Ģübhələr yaranır. Həmin dövrdə 

bir neçə Ģəxs həbs olunmuĢdu və aydınlaĢmıĢdı ki, o Ģəhidləri gətirən adamların nəinki 

Ģəhidlərə, heç müharibəyə də aidiyyatı yoxdur, onları Bakının özündə öyrədiblər… Bu, yəqin 

ki, hərbi müxalifətin iĢiydi. O vaxt ġadman Hüseynovun da adını çəkirdilər, ancaq bu iĢi 

bilavasitə onun təĢkil edib-etməməsi haqqında məndə məlumat yoxdur". 

Oqtay Məmmədov yazır: "1992-ci ilin axırlarından həm Ġngiltərə, həm də ABġ-ın mövqeyində 

Azərbaycana qarĢı bir isti yanaĢma hiss olunmağa baĢladı. Hətta bütün münaqiĢə dövrü 

ərzində həmiĢə Ermənistanı dəstəkləyən Fransanın mövqeyində də yumĢalma hiss olunurdu. 

Bütün bu məsələlərin həllində Marqaret Tetçerin Bakı səfərinin də müəyyən rolu olmuĢdu" 

("Elçibəy ilə otuz il", s.46).  

Təəssüf ki, hətta rəsmi dövlət qəzeti (!) "Həyat" da bu hadisəni Azərbaycanın mənafeyinə 

uyğun Ģəkildə geniĢ təbliğ etməkdənsə ona dodaq büzdü. Prezident Aparatında keçirilən 

Tetçerin Azərbaycana səfərinin nəticələrinə dair mətbuat konfransından hesabat verən 

müxbir heyrətdoğurucu bir nadanlıqla yazırdı: "Əgər Tetçer prezidentin Ģəxsi qonağıdırsa, 

səfərin heç bir iqtisadi, siyasi və hüquqi nəticəsi yoxdursa (?! - Ə.T), "BritiĢ Petroleum" Ģirkəti 

ilə bağlanan müqavilə yalnız danıĢıqlardan ibarətdirsə (?! - Ə.T) buna konfrans həsr etməyə 

dəyərdimi?" ("Mətbuat konfransı: bilmədik nəyə çağırılmıĢıq" - "Həyat" qəzeti, 10 sentyabr 

1992).  

Nə yazıqlar ki, Əbülfəz bəyin az qala bütün iĢləri beləcə urvatsız edilərək gözdən salınırdı... 

HACI ƏBDÜL VƏ BAġQALARI... 

Prezidentin 100 günü ərəfəsində "Sorğu" sosioloji tədqiqat mərkəzi ictimai rəy sorğusu 

keçirmiĢdi. "Siz Əbülfəz Elçibəyin və onun komandasının fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?" 

sualına hərbi sahə 61,4, xarici siyasət 52,8, xalq təhsili 45,4, dövlət quruculuğu 41,7 faiz 

müsbət qiymət almıĢdı. Bu, əslində Elçibəyin vur-tut 3 aylıq hakimiyyətinə verilən yüksək 

qiymətdi. 

Görünür, bu amil və dünyanın ən hörmətli siyasətçilərindən biri olan Tetçerin ölkəmizə gəliĢi, 

Azərbaycan - Ġngiltərə münasibətlərinin qlobal siyasətin elementlərindən birinə çevrilməsi bir 

çox dairələri ciddi rahatsız edirdi. Məsələn, Tetçerin gəliĢi ərəfəsində Hacı Əbdül bir dəstə 

adamla Xızı rayon icra hakimiyyəti binası qarĢısında piket keçirir, icra baĢçısını qovaraq onun 

yerində əyləĢməyə çalıĢırdı. O, iddia edirdi ki, hələ A.Mütəllibov çağında icra baĢçısı təyin 

edilib və indi "ədalət zəfər çalmalıdır". Bu, hakimiyyəti açıq-aĢkar münaqiĢəyə cəlb etmək, 

baĢqa yerlərdə də bənzər durumlar yaratmaq məqsədi güdürdü, ona görə də daxili iĢlər naziri 

Hacı Əbdülü həbs etməyə məcbur oldu. 

Elə bu vaxt Bakıda və baĢqa yerlərdə guya Ağdamın ermənilərə təhvil verilməsi haqqında 

Ģayiələr yayılmağa baĢladı. Nizami Süleymanovun maliyyələĢdirdiyi və onu təbliğ edən 

"AxtarıĢ" qəzeti "Xalqın səsi - haqqın səsi" yazısında hakimiyyətə böhtanlar atır, Nizami 

Süleymanovun əzabkeĢ obrazını yaradırdı. 

Bəzi siyasi partiyaların Bakıdakı və rayonlardakı yerli təĢkilatları aranı qarıĢdırırdılar. Onların 

nümayəndələri vərəqələr yayaraq əhalini hakimiyyətə itaətsizlik göstərməyə, yerli hakimiyyəti 



devirməyə çağırırdılar. Bir çox rayonlarda onların təhrikiylə kütləvi tədbirlər keçirilməyə 

baĢlanmıĢdı. AXC bunun qarĢısını öz təbliğatıyla almağa çalıĢırdı. Məsələn, AXC ġəki Ģöbəsi 

Ģəhər əhalisini fitnələrə uymamağa, tətillər, mitinqlər və nümayiĢlər keçirməməyə çağırırdı. 

Bütün bu hadisələr fonunda ən maraqlısı oydu ki, Naxçıvan Ali Sovetinin sədri Heydər Əliyev 

13 sentyabrda yerli televiziyayla çıxıĢ edərək Əbülfəz Elçibəyi prezident kimi tanıdığını ilk dəfə 

olaraq bəyan etdi. Görünür, bu, Bəyin on gün öncə "Həyat"dakı müsahibəsində söylədiyi 

fikirlərə cavabdı. Ancaq bu "xoĢ məram" uzun çəkmədi - vur-tut bir neçə gün sonra vəziyyət 

yenə mürəkkəbləĢdi. Ġsgəndər Həmidovun SəyavuĢ Mustafayevi Əsgər Ələkbərovun yerinə 

Naxçıvana daxili iĢlər nazir təyin etməsi durumu gərginləĢdirdi. Heydər Əliyev bu təyinatı 

qəbul etmədi. Bundan narazı qalan Demblok artıq Naxçıvan Ali Məclisinin sessiyasına 

qatılmadı.  

AXC Naxçıvan Ģöbəsi Muxtar Respublikada yaranmıĢ vəziyyətlə bağlı bəyanat verdi ("Həyat" 

qəzeti, 26 sentyabr). Orada bildirilirdi ki, Naxçıvanda demokratiya adı altında kommunist 

rejimi yaradılır. Naxçıvanın Ali Məclisi Azərbaycan dövlətinə qarĢı alternativ orqanlar 

yaradılması yoluyla gedir... 

Bu zaman prezidentlə bağlı Ģayiələr yenidən tüğyan etməyə baĢladı. 15 sentyabr tarixli 

"Həyat" qəzeti yazırdı: "ġəhərdə Ģayiə yayılıb ki, guya Azərbaycan Respublikasının prezidenti 

Əbülfəz Elçibəy üç dəfə öz istefası haqqında ərizə verib". Bu söz-söhbəti yayanlar, sözsüz ki, 

Elçibəyi ruhdan salmaq, onun quruculuq həvəsini öldürmək, eyni zamanda onun zəif rəhbər 

olması haqqında xalqda rəy yaratmaq istəyirdilər. Bu iĢin baĢında kimlərin durması indi heç 

kəsə sirr deyil və onların Elçibəyə qarĢı bəd niyyətdə olması əslində qanunauyğundu, buna 

görə də qətiyyən təəccüb doğurmur; təəccüblüsü odur ki, dünən prezidentə səs verən on 

minlərcə insan bu Ģayiələrlə məhz rəsmi dövlət qəzetində tanıĢ olurdu... 

Həmin günlərdə Rusiya prezidenti Boris Yeltsin Azərbaycan məhkəməsinin 31 avqustda ölümə 

məhkum etdiyi rus zabiti, leytenant Yevgeni Lukinin bağıĢlanması xahiĢiylə Bəyə məktub 

göndərdi. Əbülfəz bəy Azərbaycana qarĢı qanlı cinayətlər törətmiĢ bu zabitin əfv edilməsinin 

əsgərimizə nə qədər ağır təsir göstərəcəyini bilirdi, ona görə də bu xahiĢi yerinə yetirməkdən 

hər vasitəylə yayındı. 

Bütün bunlarla yanaĢı, ölkədə sabitliyin pozulması yolunda ciddi iĢlər də görülürdü. Məsələn, 

testin tətbiqinin qəti əleyhdarı olan universitet professarları(?) birləĢərək müəllimlərin sosial 

hüquqlarını müdafiə etmək Ģüarı altında "əməli iĢ" görürdülər. AXC BDU Ģöbəsinin 17 

sentyabr tarixli bəyanatında göstərilirdi ki, universitetdə yaradılmıĢ tətil komitəsi əmək 

haqqının, təqaüdlərin 5 DƏFƏ (!) artırılmasını tələb edir. ġöbə bildirirdi ki, bu, Ağdamın təhvil 

verilməsi Ģayiələrinin, Xızı rayonunda əbdülçülərin qiyamının, Ģəhid dəfnlərindən siyasi 

məqsədlərçün istifadə edilməsi cəhdinin (cənazəni bütün Ģəhərdə gəzdirərək ġəhidlər 

xiyabanına gətirməklə "oğullarımızı qırdıran" hakimiyyətə qarĢı əhalidə narazılıq yaratmaq 

istəyirdilər) tərkib hissəsidir. 

Gürcüstan prezidenti Zviad Qamsaxurdia artıq bu vaxt hakimiyyətdən devrilmiĢdi. Rusiyaya 

kəskin nifrət bəsləyən, prezidentliyi dövründə Rusiya rəhbərliyiylə hətta telefonla belə 

danıĢmayan Qamsaxurdia ölkədən qovuldu, öncə Gəncəyə gəldi, oradan da Ermənistana və 

Çeçenistana getdi. Gürcü liderinin acı taleyi və Azərbaycanda cücərtiləri görünən iğtiĢaĢ 

ünsürləri prezident Elçibəyi də istər-istəməz ehtiyatlı olmağa sövq edirdi. Təsadüfi deyil ki, 

məhz bu günlərdə Ayaz Mütəllibov da Azərbaycana "qayıtmaq istədiyini" bəyan etmiĢdi... 



"SĠLAHA SARILIB DAHA ÖZ KRESLOMU QORUMAYACAĞAM" 

Krasnodarda çıxan "Vsyakaya vsyaçina" qəzetinin müxbiri Yelena Semençenko Əbülfəz bəy 

haqqında təqdimatla birgə ondan avqustda götürdüyü müsahibəni də öz qəzetlərində dərc 

etdirib. 22 sentyabrda "Həyat" qəzeti həmin yazının tərcüməsini Azərbaycan oxucularına 

çatdırdı. 

Y.Semençenkonun qeydləri Bəyə kənardan baxıĢ kimi çox maraqlıdır. O yazır: "Elçibəy isə bir 

çox rusiyalılar üçün hələlik bir müəmmadır. Ekranda nadir hallarda görünür, mətbuatda da 

ara-sıra çıxıĢ edir. Müsahibə verməyi sevmir (bu fikir doğru deyil - Ə.T.). Azərbaycanda onu 

ġərq üçün qeyri-adi lider sayır və inanırlar ki, o, respublikanı bu qarmaqarıĢıqlıqdan, hərc-

mərclikdən çıxaracaqdır". 

Bəyin "qılığına girməyi" bacarmıĢ usta müxbir söhbətdaĢını ürəyindəki ən həssas duyğuları da 

dilə gətirməyə məcbur edib. O, prezidentin 25 min manat maaĢ aldığını yazdıqdan sonra 

Bəyin öz sözlərini çatdırır: "Xalqın qarĢısında hətta xəcalət çəkirəm. Belə çıxır ki, bu gün mən 

yağ-bal içindəyəm, hər Ģeylə təmin edilmiĢəm, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti isə hələ yoxsul 

yaĢayır. Elə ailələr var ki, bir tikə çörək tapa bilmir - bax, bu, mənəvi cəhətdən az qalır məni 

öldürsün". 

Bu sözlər özünü krasnodarlılara sevdirməyə, təbliğat məqsədiylə özünü mələk qiyafəsində 

tanıtdırmağa can atan bir adamın deyil, saf insani duyğularını hətta prezidentliyin belə 

korĢalda bilmədiyi, heç vaxt rola girməyi sevməyən və olduğu kimi görünməyə çalıĢan əsl 

Elçibəyin ən səmimi düĢüncələrinin ifadəsidir! 

Ölkənin ictimai-siyasi durumuna toxunan prezident müxbirə deyir: "Hələ bu yaxınlaradək 

Bakının və baĢqa Ģəhərlərin küçələrində açıq döyüĢlər gedirdi. Adamlar gündüzlər evdən 

çıxmağa və gecələr yerinə girib yatmağa qorxurdular. ...Lakin biz bu qarmaqarıĢıqlıqdan 

çıxdıq. Bütövlükdə Azərbaycan üzrə vəziyyət sabitləĢir". 

Yeni hakimiyyətin gördüyü baĢqa iĢlərdən də söz açan Bəy göstərir ki, yarım milyona yaxın 

qaçqının durumu da yavaĢ-yavaĢ qaydasına düĢür. Ġqtisadiyyat, mədəniyyət və hərbi sahədə 

durğunluq yaranmıĢdı və biz tənəzzülü dayandırdıq. 

Hakimiyyətə gələndən bəri bir neçə islahat keçirildiyini, qanunlar qəbul edildiyini göz önünə 

qoyan, "beĢ il tələbə oldum, bu beĢ ildə əynim nə palto gördü, nə də plaĢ" deyə tələbəliyini 

xatırlayan Əbülfəz bəy təhsil sahəsindəki islahatlardan, testin tətbiq ediləcəyindən də umudla 

danıĢır. 

Elçibəyin sevimli rəqəminin 13 olduğunu, onun qara piĢiklərə məftunluğunu (hətta yolunun 

üstünə çıxanda da) oxucuya çatdıran rusiyalı müxbir, hakimiyyətinə qarĢı törənə biləcək nəhs 

gözləntilərə Bəyin münasibətini öyrənmək istərkən bu cavabı eĢidir: "Lakin xalq (bir yığın 

qəsdçi yox, məhz Azərbaycan xalqı) məndən ümidini kəssə, silaha sarılıb daha öz kreslomu 

qorumayacağam". 

4 iyundan sonra, doğrudan da, öz kreslosunu qorumaqçün silaha sarılmaqdan vaz keçərək 

onu təhvil verməyi üstün tutan Bəy bu addımı atmasının səbəbini, görünür, hələ təxminən 10 

ay öncə söylədiyi bu cümləylə açıqlayıb. Deməli, 4 iyunda o, hesab edibmiĢ ki, xalq ondan 

umudunu kəsərək gözlərini baĢqa adama dikib, buna görə də xalqı həmin adamla baĢ-baĢa 

buraxaraq hakimiyyəti döyüĢsüz təslim edib. 

"Həyat" qəzetinin 22 sentyabr tarixli nömrəsində Rusiyanın aparıcı jurnalistlərinin Elçibəy 



hakimiyyətinin 100 günü ərəfəsində bu qəzetin müxbirinə söylədikləri fikirlər dərc edilib. Bir 

az öncə Bakıda prezidentin qəbul etdiyi bu adamların Bəy və ozamankı Azərbaycan haqqında 

düĢüncələri çox maraqlıdır. 

"Pravda"nın baĢ redaktoru (indi Dumanın sədri) G.Seleznyov bildirir: "Ölkənizdə ictimai 

vəziyyətin sabitləĢməsini inkar etmək mümkün deyil". 

"Komsomolskaya pravda"nın baĢ redaktoru V.Fronin: "...Elçibəyin Ģəxsiyyəti çox cəlbedicidir. 

[...] Onun əsl demokrat mövqeyi, öz qüvvəsinə inamı açıqca hiss olunur. Bilmirəm siz 

duymusunuzmu? Bu, GÜCLÜ ĠNSANIN mövqeyidir. O, öz XALQINA GÜVƏNĠR və belə bir 

dayağa görə çox arxayındır". "Elçibəy etiraf etdi ki, özünü hələ tam prezident kimi hiss 

etmir". (Sonuncu cümləyə tamamilə təbii yanaĢmaq gərəkdir - hər hansı Ģəxsin özünü tam 

prezident kimi hiss edə bilməsinə, baĢqa sözlə, hakimiyyətə tam yiyələnməsinə xeyli vaxt 

gərəkdir). 

"Ostankino" teleĢirkətində "Siyasət" studiyasının direktor müavini A.Skryabin hesab edir ki, 

prezidentin yüzgünlük fəaliyyəti Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun qalxmasına imkan verib 

və indi Azərbaycan dünya ictimaiyyətinin nəzərində layiqli yer tutur. 

"Moskovskiye novosti" qəzetinin baĢ redaktoru L.Karpinskinin fikrincə, "ən maraqlı yenilik 

Azərbaycan prezidentinin obrazıdır. O dəqiqə görünür ki, o, ƏSL ZĠYALIDIR və əsl ziyalı kimi 

də, zənnimcə, BĠR AZ ĠDEALĠSTDĠR". 

Rusiya jurnalistlərinin SĠYASƏTÇĠ Elçibəyə ümumən ehtiyatlı yanaĢmaları "Trud" qəzetinin 

baĢ redaktoru A.Potapovun sözlərində daha qabarıq gözə çarpır: "Özü demiĢkən, hələ bütün 

hallarda özünü prezident kimi hiss etmir. [...] O, HƏR ġEYĠ SĠVĠLĠZASĠYALI METODLARLA 

HƏLL ETMƏK niyyətindədir. Bilmirəm, siyasi xadim kimi o, buna necə nail olacaq? Bu yol 

siyasətdə həmiĢə gözlənilmir". Ancaq, öz aramızdır, A.Potapov uzaqgörən adammıĢ... 

"Nezavisimaya qazeta"nın baĢ redaktoru V.Tretyakovun fikirləri xüsusən maraqlıdır, çünki 

1993-dən üzübəri bu qəzetdə çıxan saysız-hesabsız yazılarda Elçibəyə sonsuz nifrət əksini 

tapıb və onu Rusiya oxucularına ən mənfi çalarlarla təqdim etməkçün xeyli əmək sərf olunub. 

Məncə, bu patoloji münasibət məhz 1992-dəki görüĢdən qaynaqlanır. O vaxtsa V.Tretyakov 

belə düĢünürdü: "Əgər o, mövqeyini açmaqda belə səmimidirsə, məncə, siyasi uzlaĢmalarda 

ona çətin olacaq. [...] Əbülfəz Elçibəy HƏDDƏN ARTIQ ROMANTĠK adam təsiri bağıĢladı. [...] 

Deyəndə ki Qarabağda münaqiĢə bir ilə qurtaracaq, mən inanmadım ki, o, belə konkret 

danıĢa bilər. Əslində mən bu proqnoza Ģübhə edirəm". 

Rusiyanın qatı təəssübkeĢi olan və əslində Elçibəyə "sevgisizliyinin" kökündə də bu amil 

dayanan V.Tretyakov SSRĠ-nin dağılmasına təəssüflənir və deyir: "Mən hesab edirəm ki, 

Ġttifaq hələ mövcuddur. MDB SSRĠ-nin dağılması prosesində daha bir pillədir". 

V.Tretyakovdan fərqli olaraq "Ġzvestiya" qəzetinin baĢ redaktoru Ġ.Qolembiovski Əbülfəz bəy 

Ģəxsiyyətini yüksək dəyərləndirir: Ə.Elçibəy "HƏQĠQĠ ZĠYALIDIR. Mən buna bir daha HEYRƏT 

ETDĠM. Siyasi meydana savadlı, səmimi, enerjili, güclü mənəvi ehtiyatları olan liderlər 

çıxmıĢlar. Elçibəy məhz belə liderlərdəndir. [...] Elçibəyin Azərbaycandakı nəzarətdən çıxmıĢ 

ictimai-siyasi Ģəraiti dövlət çərçivəsində saxlayıb nizamlaması MƏNDƏ HEYRƏT HĠSSĠ 

DOĞURUR. Mən bildiyimə görə, islahatlar təkamül yolu ilə davam etdirilir və bu, çox 

vacibdir". 

Bu jurnalistlər, xüsusən V.Tretyakov Azərbaycanın MDB-yə girməsini arzulayır və dilə 

gətirməsələr də Əbülfəz Elçibəyin buna mane olmasına təəssüflənirlər. 



MARQARET TETÇER HEYRAN OLUR 

1992-nin sentyabrını Elçibəy iqtidarının demokratiya yürüĢü ayı adlandırmaqla yalnız həqiqəti 

təsdiqləmiĢ olarıq. Doğrudur, bu bir illik hakimiyyətin istənilən gününün demokratik inkiĢafa 

kiçicik də varsa töhfəsiz qaldığını düĢünmək zordur, çünki baĢlıca amalı ölkədə gerçək 

demokratiyanın cəmiyyətin yaĢam tərzinə çevrilməsi olan prezident dövlətin bütün 

potensialını aramsız olaraq məhz bu ali məqsədə yönəldirdi, ancaq sentyabr bu sahədə 

görülən iĢlərin bolluğuyla ayrıca seçilir. 

Xanım Tetçerin Azərbaycandan getməsinin elə ertəsi günü - 9 sentyabrda Nazirlər Kabineti 

Milli Məclisin "Mətbuat orqanlarına və iĢçilərinə güzəĢtlər haqqında" 12 avqust tarixli qərarını 

həyata keçirməkçün qərar çıxardı. 10 sentyabrdasa prezidentin 21 iyulda imzaladığı "Kütləvi 

informasiya vasitələri haqqında" qanun dərc edilərək qüvvəyə mindi. 

ARTIRMA 

"Ümumiyyətlə, mənim çox böyük arzumdur ki, Azərbaycanda mətbuat inkiĢaf etsin, 

geniĢlənsin. Bəzən hansısa bir ölkədə, məsələn 1000 jurnalistin toplantısının keçirildiyini 

eĢidəndə buna həsəd aparıram - kaĢ yaxın vaxtlarda Azərbaycanın da heç olmazsa 500-700 

jurnalistinin qurultayının keçirildiyini eĢidəydik, yəni bu boyda söz əsgərləri ordumuzun 

olduğunu görəydik. Düzünə qalanda, jurnalistikamızın inkiĢafından narazı da deyiləm, çünki 

yazarlarımız belə ağır Ģəraitdə həqiqətən fədakarlıq göstərirlər - aylarla pul yox, maaĢ yox, 

yaxĢı geyimləri yox, evdə yeyimləri yox, normal yaĢayıĢ Ģəraitləri yox, bunun heç gileyini, 

davasını da etmirlər". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", 

Bakı, 1999, s. 88).  

Milli mənsubluğundan asılı olmayaraq hər bir vətəndaĢın hüquqlarının qorunmasını dövlətin 

baĢlıca siyasətinə çevirməyə çalıĢan prezident 16 sentyabrda nəinki Azərbaycanda, hətta 

dünyanın bir çox inkiĢaf etmiĢ mədəni ölkələrində indiyədək bənzəri olmayan "Azərbaycan 

Respublikasında yaĢayan milli azlıq, azsaylı xalq və etnik qrupların hüquq və azadlıqlarının 

qorunması, dil və mədəniyyətinin inkiĢafı üçün dövlət yardımı haqqında" fərman verdi. Bu 

sənəd Azərbaycanda insan azadlığı haqqında deyilənlərin söz olaraq qalmadığının ən aydın 

göstəricisiydi və çox keçmədən onu BMT də bəyənərək baĢqa dövlətlərdə də bu məzmunlu 

sənədlərin qəbulunu tövsiyədə bulundu. Bu fərmana uyğun olaraq ölkəmizdə az vaxt içində 

azsaylı xalqların mədəniyyət mərkəzləri Ģəbəkəsi geniĢləndirildi, onların mətbuatının, öz 

dillərində tədrisin inkiĢafına gerçək Ģərait yaradıldı. (Artıq 1993-ün baĢlanğıcında Təhsil 

Nazirliyi ləzgi, udi, kürd, talıĢ və b. dillərdə ibtidai sinif dərsliklərini hazırlayıb ortaya qoydu). 

Ə.Elçibəyin 20 avqustda imzaladığı və 19 sentyabrda dərc edilməsiylə qüvvəyə minən "Dini 

etiqad azadlığı haqqında" qanunsa Azərbaycanda dini dözümlülüyün dövlət səviyyəsində 

qorunmasına təminat verdi və ölkənin demokratik imicinin möhkəmlənməsinə yardımçı oldu. 

Onu da qeyd edim ki, prezident Elçibəy sosial sahəyə yalnız təqaüdlərin artırılması, yaxud 

kimlərəsə maddi yardım göstərilməsi kimi dar və cılız təsəvvürlə yox, bütövlükdə xalqın 

mənəvi-əxlaqi-psixolji-iqtisadi durumunun kompleks halında yaxĢılaĢdırılması baxımından 

yanaĢırdı və yuxarıda adlarını çəkdiyimiz fərman və qanun, baĢqa bir çox mühüm sənədlər də 

Elçibəyin məhz belə geniĢ "sosial ədalət" anlayıĢının məhsuluydu. Bu məsələyə özü aydınlıq 

gətirir: 

"-…Bütövlüdə götürdükdə "sosial sahə" tamam baĢqa məfhumdur, çox geniĢ anlayıĢdır.  

Bir örnək götürək. Ölkəmizdə hansı xalqlar yaĢayır və bu xalqların bir-birinə münasibəti 
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necədir, bu münasibətlər necə qurulmalıdır? Bu, əvvəlcədən milli məsələ kimi tanınıb, onun 

digər tərəfisə sırf sosial məsələdir. Məsələn, biz azsaylı xalqlara mədəniyyət hüququ verdik. 

-Yanılmıramsa bu, Sizin azsaylı xalqların hüquq və azadlıqlarının qorunması, dil və 

mədəniyyətinin inkiĢafına dövlət yardımı haqqında fərmanınızla oldu? 

-Bəli, sonradan da kürd dilində, talıĢ dilində, ləzgi dilində... qəzetlər çıxartdırdıq. Məhz həmin 

qəzetlərə pul buraxdıq. 

-Bəy, yeri gəlmiĢkən bir Ģeyi əlavə etmək istəyirəm. Biz 1992-93-də Təhsil Nazirliyində çox 

sürətlə həmin xalqlarçün ibtidai siniflər həcmində "Kürd dili", "Ləzgi dili", "TalıĢ dili", "Tat dili", 

"Udi dili" və b. dərsliklər hazırlatdıq. Həmin dərsliklərin hamısı indi çapdan çıxıb və həmin 

xalqların uĢaqları o kitablardan dərs keçir. 

-Siz təsəvvür edin ki, keçmiĢ Sovet Ġttifaqında heç bir dövlət bunu etməyib. Heç bir dövlətdə 

belə Ģey yoxdur. Nə Rusiya bunu eləyib, nə Ukrayna, nə də Latviya, Litva, Estoniya.  

Bu, sosial münasibətlərin millətlərin, xalqların bir-birinə sosial münasibətinin həlledici 

amillərindən birisidir. Demək, məsələn, kürd fikirləĢir ki, bəli, mən özümü sənəddə "kürd" 

yazacağam, kürd dilində qəzetimi oxuyacağam, kürd mədəniyyət mərkəzi açacağam. 

Cəmiyyətin içində xırda və böyük milli hisslər ola bilər. Biz bu tənasübsüzlüyü aradan 

qaldırmağa çalıĢdıq ki, cəmiyyət bir-birini didməsin, bir-birinə uyuĢsun. Bu, sosial ədalətin bir 

Ģərtidir".  

Yaxud: 

"Min illərdir insanların din inancı var. Azərbaycanda da neçə din var. Burada, əlbəttə, aparıcı 

din islamdır. Ġslama qarĢı, ola bilsin ki, xristian müqaviməti də, yəhudi müqaviməti də var. 

Yəhudilərin xristianlara qarĢı da müqaviməti var. Bəs biz Azərbaycanda bunun olmamasıyçün 

nə etməliydik? Mən bi prezident kimi həm məscidə getdim, həm kilsəyə, həm də sinaqoqa. 

Onların ruhaniləriylə və orada ibadət edən sadə insanlarla görüĢdüm, onların ehtiyaclarıyla, 

Allah evlərinin ehtiyaclarıyla maraqlandım. Orada mənə öz problemləri haqqında ağız 

açanlardan köməyimi əsirgəmədim. Bununla onlara baĢa saldım ki, sizə də, dininizə də 

hörmət və rəğbətim var. Prezident fondundan 1 milyon rubl məscidə, 1 milyon rubl da kilsəyə 

buraxdım. Yəhudilərin burada iki sinaqoqu var, çünki iki təriqətləri var. Onlara da 1 milyon 

ayırdım və dedim ki, iki olduğunuza görə pulu da iki yerə böləcəyəm. Beləliklə, hərəsinə 500 

min rubl verdim ki, biri digərindən inciməsin. Və hər ikisinə də ziyarətə getdim. Bununla mən 

öz dövlətimizdəki bütün dinlərə qayğımı göstərdim və sübut etdim ki, Azərbaycanda heç bir 

dini ayrı-seçkiliyə yol verilməyəcək. Sinaqoqdakı çıxıĢımda dəfələrlə xahiĢ etdim ki, siz 

vəziyyətin ağırlığına dözməyib ölkəmizdən çıxıb gedə bilərsiniz, getməyin - sonra peĢman 

olacaqsınız. Bizim ölkədə vəziyyət lap yaxĢı olacaq. Siz bizim vətəndaĢlarımızsınız, sizi həmiĢə 

qoruyacağıq.  

Bütün xarici səfərlərimdə mən özümlə Ģeyxülislamı, pravoslav kilsəsinin baĢ keĢiĢini və 

sinaqoqun böyüyünü aparırdım.  

…Biz göstərmək istədik ki, Tanrının göndərdiyi kitabların əsasındakı dinlərə sayğıyla yanaĢırıq 

və heç bir sahədə onlara fərq qoymuruq".  

Yaxud: 

"Orta təbəqə nədir? AĢağıdan olan təĢəbbüskar qruplara geniĢ imkanlar yaradırsan və onlar 

ortabab imkanlı, əlində pulu olan orta varlıya çevrilir, tam varlıya yox. Məhz bu orta təbəqəyə 



bəzən cəmiyyətin "qızıl qat"ı deyilir. Nədir bu qızıl qat və o nəyə lazımdır? Tarix sübut edib ki, 

yoxsullar həmiĢə varlılara çox nifrət bəsləyir. Amma bu orta təbəqə nə yoxsullara aiddir, nə 

də varlılara və o, yoxsulların varlılara qarĢı üsyanının qarĢısını alır. Belə ki, yoxsullara 

müəyyən Ģərait yaradır, onları özünə tərəf çəkir, münasibətləri tarazlaĢdırır. Çünki o 

tarazlaĢdırmasa "qızıl qat" dağıla bilər.  

Bəli, orta təbəqəni formalaĢdırırsan və o, cəmiyyətdə bir dəngə, müvazinət yaradır - qoymur 

ki, üsyanlar, fırtınalar baĢ versin. Varlılar yuxarıdan yoxsulları tam soyub əzmək istəyəndə bu 

orta sinif ona imkan vermir. Və nəhayət, o, inhisara qarĢı mübarizədə çox gərəkli vasitədir. 

Həmin mübarizənin binası bugündən qoyulmalıdır. Amerikada inhisara qarĢı böyük qanunlar 

verirlər, çünki vaxtilə elə inhisarlar yaranıb ki, indi onu dağıtmaq çox çətindir. Amma bizdə 

inhisar hələ yaranmayıb - onun çox kövrək cücərtiləri, bir də yoxsul təbəqə var. Orta təbəqəni 

yaratmaqla həm inhisarın qabağını alırsan, həm də aĢağı təbəqədə təĢəbbüskara Ģərait 

yaradırsan, o da fəaliyyətini gücləndirir, keçir orta təbəqəyə. Bu, baĢqa mühüm sosial 

problemdir. Orta təbəqənin meydana gəlməsi bu gün də cəmiyyətdə əsas problemlərdəndir".  

"Bu problem (orta təbəqənin yaradılması - Ə.T.) həll edildikdən sonra keçirsən peĢələr üzrə 

təbəqələr arasındakı münasibətləri nizamlamağa. Məsələn, müəllimlər həkimlərə bir cür, 

həkimlər hakimlərə, prokurorlara baĢqa cür baxır. Bu münasibəti aradan götürmək gərəkdir.  

Bu sosial-iqtisadi problemin həllindən ötrü hökmən böyük islahatlar lazımdır. Biz buna 

baĢladıq maarif islahatından, yəni müəllimlərin, məktəblərin vəziyyətini yaxĢılaĢdırmağa və s. 

çalıĢdıq. Bu sahədə durum yaxĢılaĢmayacaqsa cəmiyyət normallıqdan çıxacaq. Belə 

cəmiyyətin evi yıxılıb. Ġkinci isə həkimlərə, səhiyyəyə keçəcəkdik. Ola bilsin səhiyyə pullu da 

olsun, pulsuz da olsun - ölkənin var-dövləti artdıqca xüsusi xəstəxanalar yaradılır, ayrı-ayrı 

səhiyyə xidməti ocaqları yaradılır. Onların geniĢlənməsinə icazə verəcəksən ki, dövlətin 

himayəsində xüsusi özəlləĢdirmə sistemi geniĢlənsin, səhiyyədə özəl sektor yaransın".  

Yaxud: 

"BaĢqa olduqca önəmli bir sosial problem onunla Ģərtlənir ki, insanlar azad danıĢmaq istəyir. 

Onun həlli üçünsə mətbuat azad edilməli və azad partiyalar yaradılmalıdır. Bilən bilir ki, 

müstəqil partiyaların hamısı bizim vaxtımızda qeydə alınıb. Elə partiyalar və ictimai 

cəmiyyətlər var ki, biz qeydiyyata almıĢıq, indisə qeydiyyatdan çıxarırlar, ləğv edirlər. 

Məsələn, Ġslam Partiyası bizim vaxımızda qeydə alınmıĢdı, ancaq görün indi nə günə düĢdü. 

Bizim dövrümüzdə qeydiyyatdan keçmiĢ Azərbaycan Demokrat Partiyası indi yenidən 

qeydiyyatdan keçirilmir. Xeyriyyə cəmiyyətlərinin çoxuna damğa vuraraq ləğv etdilər, bilə-bilə 

iflasa uğratdılar, çünki inhisar yuxarıdakıların əlindədir".  

Yaxud: 

"Götürək baĢqa sahələrdəki sosial məsələləri. Məsələn, hüquq sistemini. Biz hakimlərin 

seçkisini keçirməyə hazırlaĢırdıq və bu, hüquq sistemində ciddi islahat olacaqdı. 

Prokurorluqda da islahatlar gözlənilirdi - baĢ prokurorluq ləğv ediləcəkdi, çünki ona ehtiyac 

yoxdur. BaĢ prokurorluq insanları istədiyi kimi əzmək, tutmaq, yaxud buraxmaq orqanına 

çevrilməməlidir. Prokuror nədir - dövlət ittihamçısı. Deməli, vəkillə onun hüququ bərabərdir, 

onunkundan artıq ola bilməz. Ancaq bizdə prokurorlar az qala məhkəmələrə öz iradələrini 

qəbul etdirirlər. Onu ya tam götürməyi, ya da bir Ģöbə kimi Ədliyyə Nazirliyinə tabe etməyi 

düĢünürdük. Ancaq hüquq sistemində keçirdiyimiz ən ciddi islahat həbsxanaları Ədliyyə 

Nazirliyinə tabe etdirmək oldu.  
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-Deyəsən, bu, keçmiĢ Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkələr içərisində ilk təĢəbbüsdü? 

-Doğrudur. Bundan sonra sərhəd qoĢunlarını MTN-in tabeliyindən çıxardıq, çünki onun MTN-ə 

dəxli yoxdur - ordu qüvvəsidir, qoy sərhədləri qorusun.  

Bax, bütün bunlar ictimai münasibətlərə təsir edən olduqca əhəmiyyətli sosial amillərdir. 

Məsələn, baĢ prokurorluğun olması bu gün də Azərbaycana bir bəladır". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.49-53). 

Ġnsanların və kollektivlərin öz fikrini sərbəst bildirməsini də Elçibəy, göründüyü kimi, güclü 

dövlətin sosial sərvətlərindən sayırdı. Öz VƏTƏNDAġ'ını iqtidar və müxalifətə parçalamayaraq 

onlara eyni cür - həssaslıqla yanaĢmanın nəticəsidir ki, yeni yaranan partiyalar və baĢqa 

ictimai-siyasi qurumlar maneəsiz olaraq dövlət qeydiyyatından keçirilirdi.  

VətəndaĢ həmrəyliyi ideyasını quru Ģüarla deyil, demokratik qanunlarla gerçəkləĢdirməyə 

çalıĢan prezident ölkədə iqtidar - müxalifət qarĢıdurmasının yaranmamasından ötrü 

müxalifətin cəmiyyətin vacib komponenti kimi rəsmən tanınması, onun tənqid, irad və 

təkliflərinin nəzərə alınması yolunu tutmuĢdu. AMĠP-in sədri Etibar Məmmədov ana 

müxalifətin baĢçısı kimi qəbul edilir, o, bütün rəsmi dövlət tədbirlərində müxalifəti təmsil 

etməkçün dəvət olunurdu. (Çox təəssüf ki, əsassız Ģəxsi iddialar müxalifətə iqtidarla 

konstruktiv əməkdaĢlıq qurmağa imkan vermədi və o, sonralar hakimiyyətə qarĢı dağıdıcı, 

pozucu fəaliyyətə keçdi). 

Artıq Azərbaycan beynəlxalq aləmdə ciddi demokratik bir dövlət imici qazanmıĢdı və çox qısa 

vaxtda buna nail olması hər Ģeydən öncə prezident Elçibəyin gördüyü iĢlərin sonucuydu. 

Görünür, elə bu üzdəndir ki, "görünməz əl" yenə iĢə düĢdü və ölkəmizdəki demokratik 

dəyiĢikliklər prosesinə kölgə salan hadisələr baĢ verdi. Məsələn, 24 sentyabrda "Aydınlıq" 

qəzetinin baĢ redaktoru Mahal Ġsmayıloğlunu və 1 oktyabrda "Ayna" qəzetinin məsul 

redaktoru Cahangir Hüseynovu döyən daxili iĢlər naziri Ġsgəndər Həmidovun hərəkəti ölkə 

KĠV-nin haqlı narazılığına səbəb oldu. 3 oktyabrda onların rəhbərləri rəsmi dövlət qəzeti 

"Azərbaycan"da (oktyabrdan "Azərbaycan" "Həyat"ı əvəz etməyə baĢlamıĢdı) prezidentə 

müraciətlərini yetirərək xəbərdarlıq etdilər ki, "vətəndaĢları hər cür zorakılıqdan məhz özü 

qorumalı olan DĠN get-gedə zorakılıq aparatına, qanunsuzluq mücəssəməsinə çevrilir". 

Ġctimai rəydə az qala milli qəhrəman səviyyəsinə qaldırılmıĢ nazir öz hərəkətlərindən qətiyyən 

peĢman olmadı və dövlətin nüfuzunu xilas etməyə çalıĢan prezident Elçibəy və parlamentin 

spikeri Ġsa Qəmbər onun əvəzində jurnalistlərdən üzr istədilər. (1993-ün iyunundan sonrasa 

jurnalistlərin döyülməsi, təhqir, həbs olunması adi hala çevrildi, ancaq dövlət baĢçısı saysız-

hesabsız belə faktlara münasibət bildirməməklə onların cəzalandırılmasına əslində rəvac 

verdi). 

Mətbuat azadlığını ən mühüm demokratik uğur sayan Bəy hələ neçə illər öncə özünün 

karikaturalarının qəzetlərdə çıxmasını müsbət hal sayırdı ki, baĢqa siyasi xadimlər və 

bütövlükdə cəmiyyət buna öyrəĢsin. O, prezident olarkən də çoxlu karikaturalarını görüncə, 

ünvanına yönəldilmiĢ tənqidi yazıları oxuduqca bunu normal qarĢılayır və mətbuatın belə 

çıxıĢlarının qarĢısını almağa çalıĢanları kəskin danlayırdı. Ancaq, görünür, cəmiyyət bu 

dərəcədə demokratikləĢməni "həzm etməyə" hələ hazır deyilmiĢ. Prezidentin mətbuat 

xidmətinin 9 oktyabr tarixli müraciəti bunu aydınca göstərir. Həmin müraciətdə oxuyuruq: 

"Qəzetlərdə nəinki siyasi və ictimai məsələlər, hətta xırda məiĢət məsələləri, Ģəxsi iĢlər 

barədə "prezidentə açıq məktub"ların dərc edilməsi adi hal olmuĢdur. Bəzi məktub müəllifləri 



çox vaxt adi nəzakət qaydalarına məhəl qoymurlar. Bayağı karikaturaların əksəriyyəti heç bir 

demokratiya qaydalarına sığmayan hörmətsizlik nümunəsidir". Xüsusən Nemət Pənahovun 

"Meydan", ZərdüĢt Əlizadənin "Ġstiqlal", Babək Hüseynovun "Aydınlıq" qəzetləri prezidentin 

Ģəxsiyyətini təhqir etməkçün kiçicik fürsəti də əldən buraxmırdılar və çox təəssüf ki, dövlət 

mətbuatda təhqirin məhkəmələrlə cəzalandırılması kimi demokratik ənənənin tətbiqinə 

baĢlamadığına görə, həmin təhqirlərə yol vermiĢ mətbuatın özündən Ġ.Həmidovun hərəkətləri 

üstündə tez-tez üzr istəməyə məhkum olundu. 

Təsadüfi deyil ki, tək-tük qanqaraldıcı faktların da olmasına baxmayaraq bütövlükdə ölkədə 

demokratiyanın inamla irəlilədiyinə inanan Marqaret Tetçer "Qafqazda ən böyük 

demokrat" adlandırdığı Əbülfəz Elçibəyə sentyabrın sonunda göndərdiyi məktubda yazırdı: 

"Azad və demokratik Azərbaycan naminə Ģəxsən Sizin göstərdiyiniz səylərə heyran olduğumu 

da ifadə etmək istəyirəm". Bu, prezidentin fəaliyyətinə verilən ən obyektiv qiymətdi.  

YÜZ GÜNÜN HESABATI 

Nədənsə, Bəyi istəyənlər də, istəməyənlər də onun prezidentliyinin 100 gününü saymağa 

xeyli öncədən giriĢmiĢdilər. 100 gün tamam olunca həm iqtidar (əslində beləsi vardımı?!), 

həm də müxalifət qəzetləri onun fəaliyyətini mikroskopla araĢdırmağa baĢladı. "Azərbaycan" 

qəzeti prezidentin 100 gününə bütöv bir səhifə ayırdı (26 sentyabr). Burada 3 ay 10 gündə 

görülən iĢlərə yekun vuruldu. Öncə ayrı-ayrı Ģəxslər 100 günün nəticələrini dəyərləndirdilər.  

Xarici iqtisadi əlaqələr nazirinin I müavini Rauf Qarayev bildirirdi ki, bu müddətdə ölkədə 

siyasi sabitlik yaradılıb və qanunçuluğa riayət olunur. May ayında büdcədə 2 milyon dollar 

vardı. Ġki ayda bu məbləğ on milyonlarca dollara çatıb. Xarici Ģirkətlərlə əlaqələr 

geniĢləndirilib. 

"Azadlıq" qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov ölkədaxili maraqların yeni anlam üzərində 

qurulduğunu göstərirdi. O, qeyd edirdi ki, daxili siyasət mütəhərrikləĢir; xarici siyasət 

təmayülləri sürətlə əvəzlənir. Dövlət üzünü daha sivilizasiyalı cəmiyyətlərə çevirir. "Artıq 

Azərbaycanın özünəməxsus isti çalarları olan obrazı daha aydın görünür". 

Prezidentin komandasını məqbul, ancaq kadr siyasətini qeyri-məqbul sayan Qənimət bəy 

müxalifətin roluna da qiymət verir: "...Bizim müxalifət bir çox epizodlarda qərəzlə yüksəlmiĢ 

rollarla oynayırlar. ...Bu qərəz ümumdövlət səviyyəsində ümumiləĢdirilir və ya buna cəhd 

göstərilir". 

Məncə, "heç kimin tənqidi üzərində tabu yoxdur. Bu, yeni cəmiyyətin mühüm 

qələbələrindəndir" söyləyən Qənimət bəy Elçibəy hakimiyyətinin ən dəyərli nailiyyətlərindən 

birini haqlı olaraq qabardır. 

"Azərbaycan" qəzetinin həmin səhifədə göz önünə qoyduğu araĢdırmalara görə, 

ümumiyyətlə, 100 gündə aĢağıdakı uğurlar qazanılıb. 

ĠQTĠSADĠYYATDA: milli valyuta dövriyyəyə buraxılıb (15 avqust); ticarət müəssisələri 

kommersiyalaĢdırılıb; Ləl-Cəvahirat Fondu yaradılıb; valyuta fondu 20 dəfədən çox artıb; 

Xəzərdəki neft yataqlarının birgə istismarı haqqında "Bi-Pi / Statoyl" alyansıyla razılaĢma əldə 

olunub. 

EYNĠ ZAMANDA: inflyasiya davam edib; çörəyin qiyməti 10 manatadək qalxıb; benzinin, 

siqaretin qiyməti artıb. 

POLĠS SĠSTEMĠNDƏ: bələdiyyə polisi, gömrük polisi yaradılıb; ekoloji polis iĢə baĢlayıb; polisə 



əlavə hüquqlar verilib; Bərdə, ġəki, Ağcabədi, Astara və b. yerlərdəki böyük silahlı cinayətkar 

qruplar zərərsizləĢdirilib; xarici banklarda saxlanan haram pulların izinə düĢülüb; Hacı Əbdül 

və Rüfət Ağayev həbs ediliblər. 

QANUNVERĠCĠLĠK SAHƏSĠNDƏ: prezidentin fərmanıyla milli azlıqların və etnik qrupların 

mədəni inkiĢafının hüquqi təminatı gücləndirilib; qəzetlərə dotasiya verilib; siyasi partiyalar 

haqqında, KĠV haqqında, etiqad azadlığı haqqında qanunlar qüvvəyə minib; sosial təminat və 

pensiya haqqında qanun yeni layihədə qəbul edilib. 

BEYNƏLXALQ HƏYATDA: Azərbaycan YUNESKO-nun üzvü olub; Türkiyə, Ġran, ABġ, Ġngiltərə 

və Fransada Azərbaycanın səfirlikləri yaradılıb; Azərbaycan Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin 

Ġstanbul sammitində iĢtirak edib; Azərbaycan Helsinki Yekun aktına imza atıb; Marqaret 

Tetçer Bakıya gəlib. 

HƏRBĠ SAHƏDƏ: keçmiĢ ġaumyan (kənd) rayonunda ilk qələbə qazanılıb; müharibədə hərbi 

və psixoloci üstünlük əldə edilib; Ağdərənin böyük hissəsi düĢməndən təmizlənib; Sərsəng su 

anbarı nəzarət altına alınıb, Kəlbəcər yolu açılıb; Laçın dəhlizinə artilleriya nəzarətimiz yaranıb 

və ermənilərin buradan hərbi məqsədli gediĢ-gəliĢi kəsilib; Xocavənd (keçmiĢ Martuni) 

düĢməndən təmizlənib; BaĢkənddə (Gədəbəy) quldur yuvası darmadağın edilib... və b. 

Unutmamalıyıq ki, bütün bu uğurlar MÜHARĠBƏ APARAN ÖLKƏDƏ qazanılıb. Müharibə 

əslində islahatların ləngidilməsinin ən baĢlıca səbəbkarıydı. 

Ön cəbhədəki uğurları, ilk iqtisadi islahat cəhdlərini, hüquq-mühafizə orqanlarındakı 

sistemləĢdirmə və təmizləmələri, vəzifələrə pulsuz təyinatları, siyasi halallığın fövqəladə ruh 

yüksəkliyi yaratmasını 100 günün baĢlıca nailiyyətləri kimi dəyərləndirən "Azərbaycan" qəzeti 

bunlarısa "zəif tendensiyalar" sayır: siyasi rəhbərlik inzibati və idarəetmə rejimindənsə polis 

rejimini gücləndirməyə üstünlük verir; yerlərdə dövlət və onun qurumları daha az 

gücləndirilir; görülən iĢlər və onların mahiyyəti haqqında təbliğat çox zəifdir. 

Burada Əbülfəz Elçibəyin "qanunu pozub AXC-nin sədri vəzifəsində qalması" onun ən zəif 

addımı sayılır. Yeri gəlmiĢkən, müxalifətin də baĢlıca iradlarından birini təĢkil edən bu müddəa 

əsassızdı, çünki AXC partiya yox, siyasi hərəkatdı və qanun hərəkat baĢçısının prezident 

olmasını yasaqlamırdı. Əslində Bəyin Cəbhə sədrliyindən uzaqlaĢmasını tələb edənlər bu 

döyüĢkən qüvvəni onun əlindən çıxarmağa çalıĢırdılar. (Maraqlıdır ki, AXC sədrliyindən istefa 

verməməsini Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev də prezident Əbülfəz Elçibəyin ciddi 

siyasi səhvi adlandırırdı, halbuki onun özü də həm bu vaxt YAP-a sədrlik edirdi, həm də 

prezident olduqdan sonra qanunu doğrudan-doğruya pozaraq YAP-ın sədrliyindən çıxmadı).  

Bütün bu nailiyyətlər bəs müxalifətçilərin gözündə necə görünürdü? Məsələn, ASDP MK üzvü 

Abil Hüseynov "Azərbaycan" qəzetinin həmin səhifəsində deyirdi: "Yeganə Ģeylə öyünə 

bilərlər - Azərbaycanda indi az-çox sabit vəziyyət yaranıb". Onun fikrinə görə, Azərbaycan 

"beynəlxalq təĢkilatlara üzv olaraq, onların nizamnaməsini qəbul edərək, öhdəliklər götürərək 

MÜSTƏQĠLLĠYĠNĠ ĠTĠRĠR" (?!). 

"Azərbaycan" qəzetinin hazırladığı bu hesabat görülmüĢ iĢləri təhlil etməyə ilk təĢəbbüs kimi 

dəyərli olsa da, təəssüf ki, çox səthi və sistemsizdir, Elçibəy iqtidarının 100 günlük uğurlarının 

həm ölçüsü, həm də tarixi əhəmiyyəti haqqında geniĢ təsəvvür yaratmağa imkan vermir. 

AMĠP sədri E.Məmmədov 28 sentyabrdakı mətbuat konfransında Elçibəyin prezidentliyinin 

100 gününə qiymət verərək "yeni hakimiyyətin xalqın ümidlərini doğrultmadığını" deyərək 

bildirib ki, "bu, qanunsuz hökumətdir" və "yaranmaqda olan polis rejimi elə indidən 



prezidentin nəzarətindən çıxıb". Çox təəssüf ki, E.Məmmədovun son sözlərində həqiqət də 

yox deyil - polis (daha doğrusu, daxili iĢlər naziri və ona tabe olan bəzi rəhbər Ģəxslər) özünü 

hakimiyyət içində hakimiyyət kimi aparır və bəzi hallarda hətta birbaĢa prezidentlə bağlı 

adamlara da güc göstərməkdən çəkinmirdi… (Heyf ki, hələ hər Ģeyi açıb danıĢmağın vaxtı 

çatmayıb). 

ÜZÜMÜZ QƏRBƏDĠR 

Azərbaycanın qəti qərbsevər xarici siyasət yolu tutduğu artıq sentyabr ayından baĢlayaraq 

heç kimdə Ģübhə doğurmurdu. Azərbaycan prezidentinin qəbul etdiyi xarici qonaqların çoxu 

Qərb və qərbyönlü dövlətlərin nümayəndələriydi. 

ABġ-ın Azərbaycandakı səfiri Riçard Mayls 16 sentyabrda öz etimadnaməsini Əbülfəz Elçibəyə 

təqdim etdi. Elə bunun ertəsi günü Türkiyənin boru kəməri kommunikasiyaları çəkmək 

sahəsində ixtisaslaĢmıĢ firmalarının nümayəndələriylə görüĢən prezident, sözsüz ki, ilk 

növbədə Azərbaycan neftinin taleyini düĢünürdü. 

Misir Ərəb Respublikasının vəqflər naziri Məhəmməd Əli Məhcub baĢda olmaqla bu ölkənin 

nümayəndə heyətini qəbul edən (20 sentyabr) Əbülfəz bəy bu ölkəylə hərtərəfli əlaqələr 

qurmaq istəyini bildirdi və çox keçmədən Azərbaycanla Misrin isti münasibətləri yarandı. 

Azərbaycanın Qərbə yaxınlaĢmasında qardaĢ Türkiyənin böyük rol oynaya biləcəyini düĢünən 

prezident əslində dünyaya çıxıĢımızın bir yolunu da bu ölkədən salmağı üstün tuturdu. O, 

baĢqa məsələlərlə yanaĢı, yeni Azərbaycançün kadrların da hələlik - ölkəmizin öz imkanları 

yarananadək məhz Türkiyədə hazırlanmasını məqsədəuyğun bilirdi, halbuki indiyədək bu rolu 

Rusiya öz üzərinə götürmüĢdü. 21 sentyabrda "Respublika" sarayında Türkiyənin ali 

məktəblərinə girmiĢ tələbələrlə Əbülfəz Elçibəyin görüĢü təkcə prezidentin yox, bütövlükdə 

ölkəmizin tarixində ən sevincli günlərdən biriydi. Test üsulunun təcrübədə ilk sınağı olmuĢ 

imtahanlar sonucunda Türkiyədə oxumaq hüququ qazanmıĢ 2 mindən artıq ən seçmə, ən 

savadlı tələbəni - sabahımızın qurucularını gördükdə Bəyin nə qədər sevindiyinə həmin 

tədbirdə təhsil nazirinin müavini kimi iĢtirak etmiĢ bu sətirlərin yiyəsi də Ģahiddir. GörüĢdə 

çıxıĢ edən Bəy tələbələrimizlə ölkə rəhbərindən daha çox böyük qardaĢ və dost kimi ən 

səmimi ünsiyyətdə bulundu, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsində onların yardımına 

ehtiyacımız olduğunu bu gənclərə xatırlatdı.  

Azərbaycanın ABġ-da, Böyük Britaniyada və Fransada səfirliklərinin açılması da (23 sentyabr) 

ölkəmizin diplomatiya salnaməsində ən yaddaqalan olaylardandı. Dövlətimiz hələ çox kasıb 

olduğuna görə səfirliyin saxlanması xərclərini Türkiyə öz üzərinə götürmüĢdü. 

Elə bu arada ölkədə durum yenə gərginləĢdi. Daxili iĢlər naziri Ġsgəndər Həmidovun Naxçıvan 

MR daxili iĢlər naziri Əsgər Ələkbərovu iĢdən çıxarmaq haqqında əmrindən sonra Naxçıvanın 

1500-dən çox polisi buna etiraz edərək Azərbaycan prezidentinə, Ali Sovetin sədrinə, baĢ 

prokurora və baĢqa ünvanlara məktublar göndərməyə baĢladı. Muxtar respublikada DĠN 

məsələsi əməlli-baĢlı gərginlik qaynağına çevrildi. 

Nizami Süleymanov da mətbuata bəyanat göndərərək ona qarĢı təxribatlar gözlənildiyi 

haqqında hay-küy salmağa baĢladı. Bu, hər Ģeydən öncə, Azərbaycan iqtidarının 

antidemokratikliyi haqqında rəy yaratmaq məqsədi güdürdü. 

AXC Sumqayıt Ģəhər Ģöbəsi bu vaxt bəyanat verərək bildirdi ki, 25 sentyabrda Rusiya 

Federasiyasının müdafiə naziri Pavel Qraçov Rusiya KĠV-də çıxıĢ edərək Yuxarı Qarabağda 

"sülhməramlı" qüvvələr yerləĢdirməkdən danıĢıb. ġəhər Ģöbəsi bu hərəkəti "suveren 



respublikanın ərazisinin bir hissəsinin anneksiya olunmasına kömək etmək" kimi 

dəyərləndirdi. 

Sentyabrın 28-ində Böyük Britaniyanın xarici ticarət və iqtisadiyyat naziri Maykl Hezeltaynın 

baĢçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bəylə görüĢdü və Hezeltayn baĢ nazir Con Meycorun Ģəxsi 

məktubunu ona təqdim etdi. Məktubda Con Meycor Əbülfəz Elçibəyə yazırdı: "Böyük 

Britaniya hökuməti bildirir ki, Dağlıq Qarabağın rəsmi statusu məsələsi müzakirə mövzusu ola 

bilməz - bu, Azərbaycan ərazisidir. [...] MünaqiĢənin dinc yolla aradan qaldırılması hamını 

təmin edir. Lakin ilk mühüm addım atəĢin hamılıqla dayandırılmasından ibarət olmalıdır". 

Bu görüĢdən sonra prezident Elçibəy bəyanatla çıxıĢ etdi: "Biz Azərbaycan ilə Ermənistan 

arasındakı hərbi münaqiĢədə atəĢi dayandırmaq haqqında Soçidə bağlanmıĢ saziĢi 

münaqiĢəni aradan qaldırmağın mürəkkəb prosesinin yalnız bir mərhələsi kimi qiymətləndirir 

və onu münaqiĢənin ATƏM çərçivəsində xüsusi yolla aradan qaldırılmasının mərhələlərindən 

biri hesab edirik. [...] Problemin bütün cəhətlərini müzakirə etmək və atəĢin dayandırılması 

mexanizmlərinin həyata keçirilməsi və Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqiĢənin 

siyasi vasitələrlə aradan qaldırılması yolunda meydana çıxan maneələri götürmək üçün 

səmərəli tədbirlər hazırlamaq məqsədilə yaxın vaxtlarda ATƏM nümayəndələrinin iĢtirakı ilə 

Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, Qazaxıstan, Ukrayna və Belarusun dövlət baĢçılarının 

səlahiyyətli müĢavirəsinin keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik". 

Nümayəndə heyətiylə aparılan danıĢıqlar möhkəm Azərbaycan - Böyük Britaniya əlaqələrinin 

özül daĢı oldu. 

Əbülfəz bəy sentyabrın 28-ində ABġ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi (sonralar bu 

ölkənin Azərbaycandakı səfiri) Riçard Kozlariçi qəbul etdi. "Ġkitərəfli müqavilə bağlanması 

əməkdaĢlığın möhkəmlənməsinə kömək edərdi" ümumi fikri görüĢdəki danıĢıqların aparıcı 

xəttini təĢkil etdi. 

Azərbaycanın, deyəsən, "əldən getməkdə" olduğunu görən, heç bir iqtisadi və baĢqa təzyiq 

üsullarıyla onu diz çökdürməyi bacarmayan Rusiya da diplomatiya yoluna üstünlük verdi. 

Rusiyanın baĢ nazirinin əvəzi olan baĢ nazirin birinci müavini Yeqor Qaydar 30 sentyabrda - 

Azərbaycanın MDB-yə girib-girməməsi haqqında müzakirələrin geniĢləndiyi bir vaxtda 

ölkəmizə gəldi. Onu qəbul edən Əbülfəz bəy bu səfərin MDB məsələsiylə əlaqəsi olmadığını 

bildirdi: "Sadəcə olaraq, Rusiya münasibətlərdə yaranan boĢluğu doldurmaq üçün ikitərəfli 

əlaqələri geniĢləndirmək istəyir". MDB-yə gəlincə, Bəy bu birliyi ciddi qəbul etmədiyini 

söylədi. 

Elçibəyin qətiyyətli və tədbirli siyasəti sayəsində yumĢalmağa məcbur olmuĢ Rusiya Qaydar 

dövründə Azərbaycanı itirməməkçün ehtiyatla davranır, özünün ağalıq niyyətlərindən uzaq 

olduğuna inandırmağa çalıĢır, açıq təcavüzkar hərəkətlərdən çəkinirdi. (Azərbaycan 

prezidentinin 24 sentyabrda Tatarıstanın baĢ naziri Filza Həmidullinin baĢçılığı altındakı 

hökumət heyətini müstəqil dövlətin təmsilçiləri kimi qəbul etməsinə də Rusiyanın dözümlü 

münasibəti, görünür, elə bununla izah edilməlidir). 

XOCAVƏND AZAD EDĠLDĠ 

Sentyabrın ikinci yarısında Azərbaycanın hərbi sahədə yetərincə ürəkaçan irəliləyiĢləri oldu. 

Prezident Elçibəy bütün gücünü müstəqilliyimizin qoruyucusu olan Milli Ordunun, hərbi dəniz 

və hava donanmasının yaradılmasına yönəltmiĢdi. 14 sentyabrda o, 14 fevralın Azərbaycan 

Hərbi Hava Qüvvələri günü kimi bayram edilməsi haqqında fərman qolladı. 



Naxçıvandan 21 sentyabrdan üzübəri Rusiyanın sərhəd qoĢunları çıxarılmağa baĢlandı. Artıq 

sentyabrda sonuncu Rusiya sərhədçisi Naxçıvanı tərk etdi. Naxçıvan sərhədi Azərbaycanın 

özünün - Azərbaycan Dövlət Sərhədini Mühafizə Komitəsi qoĢunlarının tam nəzarətinə keçdi.  

Elə bu vaxt - 21 sentyabrda baĢqa sərhəd bölgəmiz Lənkəranda xoĢagəlməz hadisələr baĢ 

verdi. Burada yerləĢən batalyonun komandiri Ələkrəm Hümbətov AXC Lənkəran Ģəhər Ģöbəsi 

idarə heyətinin üzvü Əliheydər Qasımovu yanına çağıraraq həbs etdirdi və bu güney 

Ģəhərində vəziyyət gərginləĢdi. Azərinform hadisəylə bağlı bildirdi: "Bakıda Ģayiələr gəzir ki, 

Lənkəranda narahatlıqdır, orada az qala hərbi çevriliĢ baĢ vermiĢ, nəticədə hakimiyyət 

rayonda yerləĢən batalyonun komandiri Ələkrəm Hümmətovun əlinə keçmiĢdir". Dövlət 

müĢaviri Arif Hacıyevsə bəyan etdi: "Sosial-Demokrat Partiyası sədrinin müavini Hümmətov 

tez-tez ictimai asayiĢi pozur, lakin Lənkəranda hər hansı çevriliĢ baĢ verməsindən söhbət belə 

gedə bilməz!" ("Azərbaycan" qəzeti, 9 oktyabr).  

Bu, Elçibəy dönəmində Ə.Hümmətovun ikinci özünügöstərməsi, eyni zamanda "TalıĢ - Muğan 

Respublikası"nın cücərtiləriydi. 

Bakı BirləĢmiĢ Ali Komandirlər Məktəbində kursantların ənənəvi andiçmə mərasiminə qatılaraq 

burada çıxıĢ edən (22 sentyabr) Bəy həm də məktəbin tədris korpusunu gəzdi, kafedralarla 

və texniki təchizatla tanıĢ oldu, hərbçilərimizin yetiĢdirilməsinə yaxĢı Ģərait yaradılmasıyçün 

göstəriĢlər verdi. 

Milli Ordumuzun qətiyyətli hücumları sayəsində 23 sentyabrda Qarabağın ən mühüm 

nöqtələrindən biri olan Xocavənd (keçmiĢ Martuni) Ģəhəri erməni faĢistlərindən azad edildi. 

Bu, ordumuzun həmin çağdakı ən parlaq uğurlarındandı. 

Bu günlərdə Azərbaycanın hərbi dəniz qüvvələrinin (HDQ) də formalaĢdırılmasıyçün gərgin iĢ 

gedirdi. HDQ-nin qərargah rəisi Rafiq Əsgərov 24 sentyabrda mətbuatda bildirdi ki, Xəzər 

donanması bölüĢdürüləndə Azərbaycanın payına cəmi 15 gəmi düĢüb. Donanmanın 

bölüĢdürülməsi nəzəri baxımdan baĢa çatıb, ancaq MDB hərbi dəniz qüvvələrinin 

komandanlığı bizə orta tutumlu desant gəmilərinin verilməsini ləngidir. 

Təbii ki, Azərbaycanın bu uğurları düĢmənin bağrını çatladırdı - o, əks-hücuma keçmək, yeni 

torpaqlar iĢğal etmək, bununla da ölkədə sabitsizlik yaratmaqçün dəridən-qabıqdan çıxırdı. 

Bütün bunların nəticəsində 28 sentyabrda prezident Elçibəy Ağdam rayonunda, Cəlilabad və 

Yardımlı rayonlarının bəzi yaĢayıĢ məntəqələrində 2 aylıq fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi 

(29 sentyabrdan) haqqında fərman imzalamaq məcburiyyətində qaldı. Buna səbəb nəydi? 

Doğrudur, bu anda ordumuz çox güclü görünürdü, ancaq onun çox ciddi problemləri vardı. 

Belə ki, onun qurulmasında rus hərbçilərinə üstünlük verilməsi sayəsində Azərbaycan Ordusu 

yararsız bir kütləyə çevrilmiĢdi. P.Hüseynovun sərrast dediyi kimi, "Ordu o dövrdə 

Azərbaycanda ən gəlirli biznesə çevrilmiĢdi. Ġki aya vicdansız batalyon komandiri milyoner ola 

bilərdi". BoĢaldılan erməni kəndlərindəki qarət və talan orduda baĢıpozuqluğa səbəb olmuĢdu 

- çoxları müharibəyə qarət vasitəsi kimi baxırdı. Hətta uğurlu hərbi əməliyyatların arxasında 

da dəhĢətli gerçəklik gizlənirdi. Dövlət katibi Pənah Hüseynov məĢhur "Cinayətimiz 

məğlubiyyətimizdir" əsərində bu gerçəkliyi ortaya qoyub: "...Türk hərbi mütəxəssisləri... 

Azərbaycan ordusunun vəziyyəti ilə tanıĢ olduqdan sonra bütün hücum əməliyyatlarını 

dayandırmağı və həqiqi nizami ordu qurmaq üçün lazım gələrsə ermənilərlə atəĢkəs barədə 

razılığa gəlməyi təklif etdilər. Prezidentin hərbi müĢaviri YaĢar PaĢa Müdafiə Komitəsinin 

iclasında həmin hərbçilərin mövqeyini ifadə edərkən dəfələrlə AĞLAMAQ HƏDDĠNƏ GƏLĠB 



ÇATMIġDI və dəfələrlə Rəhim Qazıyev onunla təhqiramiz Ģəkildə davranıb dalaĢmıĢdı. Türk 

hərbi mütəxəssislərini ən çox narahat edən qəbul olunmuĢ hərbi texnikanın səmərəsiz məhv 

edilməsi, silahların zay edilməsi, hərbi təlim görməmiĢ çağırıĢçıların döyüĢə göndərilərək 

qırdırılması idi. Hətta bizim üçün nisbətən uğurlu olan sentyabr-oktyabr aylarında türk hərbi 

müĢavirləri təxminən 4-5 AY SONRA FƏLAKƏT OLACAĞINI dönə-dönə təkrar edib hadisələrin 

gediĢini dəyiĢdirməyə çalıĢırdılar. Lakin NƏ PREZĠDENT, nə Dövlət Müdafiə Komitəsi, nə də 

Müdafiə Nazirliyi və onun BaĢ Qərargahı HƏRBĠ SAHƏYƏ MÜDAXĠLƏ EDƏ BĠLĠRDĠ. Hər Ģeyi 

Rəhim Qazıyev və Surət Hüseynov, daha doğrusu, onların yanındakı rus hərbi müĢavirləri həll 

edirdi".  

Sentyabrın 30-unda Rusiyadan Bakıya ilk hərbi müĢahidəçilər gəldi. Onların Qarabağın dağlıq 

hissəsində və sərhədyanı rayonlardakı 5 zonada yerləĢdirilməsi nəzərdə tutulmuĢdu. Artıq 

buvaxtacan Elçibəy hakimiyyəti 2 rayonu - keçmiĢ ġaumyanı tam, Ağdərənisə 90 faiz 

ermənilərdən təmizləmiĢdi. Laçının əksər kəndləri əlimizdəydi, Laçın dəhlizinə yalnız 

Azərbaycan Ordusu nəzarət edirdi. 

SABĠT BAĞIROV: MANATIN HƏCMĠ AYDAN-AYA ÇOXALACAQ 

Sentyabr ayı Azərbaycanın həyatında həm də iqtisadiyyatımızın dirçəldilməsi məqsədiylə 

atılan cəsarətli və gərəkli addımların bolluğuyla seçildi. Ayın 13-ündə prezident "Azərbaycan 

Respublikası Dövlət Neft ġirkətinin yaradılması haqqında" fərman verdi, gənc və istedadlı 

mütəxəssis Sabit Bağırovu onun prezidenti təyin etdi. Bəyin həmin gün verdiyi baĢqa 

fərmanla "Azərikimya" Dövlət ġirkəti yaradıldı. 

Sabit Bağırov dövlətimizin yürütdüyü iqtisadi siyasət və ümumən iqtisadi durumumuz 

haqqında 23 sentyabrda çox maraqlı açıqlamalar verdi. O bildirdi ki, Elçibəy dövründə əsas 

istiqamətlərdə iqtisadi islahatlar aparmaqçün dörd dövlət komitəsi yaradılıb: Dövlət Əmlak 

Komitəsi, Sahibkarlığa Yardım Komitəsi, Torpaq Komitəsi və Xarici Ġnvestisiyalar Komitəsi. 

Onlardan birincisi özəlləĢdirməni aparmaq, ikincisi bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində inhisarçı 

müəssisələrin qiymətqoyma siyasətinə təsir etmək, üçüncüsü torpaq islahatını həyata 

keçirmək, sonuncusu ümumrespublika investisiyalar proqramının hazırlanması, xarici 

Ģirkətlərin təkliflərini təhlil etmək vəzifələrini yerinə yetirəcək. 

Sabit bəy bunları da göstərdi ki, dövlət mülkiyyəti üzərində nəzarəti gücləndirmək, valyuta 

fondumuzu artırmaq, strateji malların satıĢını müvəqqəti olaraq dövlətin əlində cəmləĢdirmək, 

gömrük fəaliyyətini tənzimləmək, ticarəti liberallaĢdırmaqçün prezident fərmanları, baĢqa 

sənədlər və normativ aktlar qəbul edilib. Milli valyutamız dövriyyəyə buraxılıb, müasir bank 

sisteminin yaradılması və aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsiylə bağlı dövlət səviyyəsində 

çalıĢmalar olub. 

Minimum əmək haqqının indi 700 rubl olduğunu qeyd edən Sabit Bağırov bildirdi ki, rublun 

emissiyası bizdən yox, Moskvadan asılıdır. Rubl zonasına daxil olduğumuza və sərhədlər 

yetərincə bağlanmadığına görə Rusiyadakı proseslərin ardınca sürünməyə məcburuq. Hələlik 

manat və rubl paralel iĢlənəcək, manatın həcmi aydan-aya çoxalacaq. 

Sabit bəyin dediklərinə bunu əlavə etmək istərdim ki, hələ avqust ayından dövriyyəyə 

buraxılan milli valyutamızın ortaya çıxması prosesinin özü də xeyli mübahisəli olmuĢdu. Hətta 

Əbülfəz bəyin öz komandasında olan bir çox ciddi iqtisadçılar da manatın dövriyyəyə 

buraxılmasının əleyhinəydilər və bunun Rusiya tərəfindən ölkəmizin maliyyə sarsıntısına 

uğradılacağıyla sonuclanmasından çəkinirdilər. Ancaq məsələyə iqtisadi amildən daha çox 



tarixi-sosial amil kimi yanaĢan Əbülfəz Elçibəy Rusiyanın ölkəmizə təzyiqlərinin qarĢısının 

alınmasında, bu ölkədən hərtərəfli asılılıqdan qurtulmağımızda da milli valyutamızın tətbiqinin 

mühüm rol olacağını söyləyərək öz fikrindən geri çəkilmədi. Əslində Azərbaycanın ÖZ 

PULUNU görmək Bəyin uzun illər boyunca ürəyində bəslədiyi ən ülvi arzulardandı və bu 

diləyinə çatmağın məhz onun özündən asılı olduğu bu gerçək anda ondan boyun qaçıracaq 

qədər "avam" deyildi.  

Beləliklə, yalnız və yalnız Bəyin dediyindən dönməməsi sayəsində (manatın tətbiqinin 

gerçəkləĢdirilməsində Sabit Bağırovun da gərgin əməyini unutmamalıyıq) milli valyutamız 

həyata vəsiqə aldı və Elçibəyi dünən fikrindən daĢındırmaq istəyən həmin iqtisadçılar onun nə 

qədər uzaqgörən olduğunu və peĢəkar iqtisadçıların ozamankı öncəgörmələrini alt-üst etdiyini 

bu gün heyranlıqla boyunlarına alırlar. 

Bunu da bildirməyə özümü borclu sayıram ki, yuxarıda sadalanan ümumdövlət əhəmiyyətli 

iqtisadi məsələlrdən məhz Sabit Bağırovun danıĢması təsadüf yox, qanunauyğunluqdu, çünki 

strateji məsələlər üzrə dövlət müĢaviri təyin olunan gündən dövlət katibi Pənah Hüseynovun 

təĢəbbüsüylə Prezident Aparatında Ġqtisadi ġura yaradılan günədək ölkədə iqtisadiyyat üzrə 

aparılan bütün proseslərə, bu sahədə dövlət orqanlarının yaradılması, qanunvericilik aktlarının 

hazırlanması iĢlərinə, prezidentin onlarla bağlı göstəriĢlərinin gerçəkləĢdirilməsinə məhz 

S.Bağırov birbaĢa və dolayısıyla rəhbərlik edib.  

Elçibəy Ġqtisadi ġuranın iĢində çox yaxından iĢtirak edir və özünün strateji milli görüĢlərini 

iqtisadiyyata da tətbiq etməyi çox gözəl bacarırdı. Onun iqtidarında maliyyə naziri iĢləmiĢ 

professor Saleh Məmmədov yazır: "…Əbülfəz bəy iqtisadçı deyildi, ancaq iqtisadi 

nəzəriyyələrin əksəriyyətini onları oxumadan dərk edirdi. Biz iqtisadçılara böyük kəĢflər kimi 

görünən bu nəzəriyyələri onun özü hər dəfə kəĢf edirdi. "Milli iqtisadiyyatın inkiĢafının, 

istiqlalımızın əsasında iqtisadi müstəqillik durur", "millətin azad olması üçün fərdlər azad 

olmalıdır", "hər kəsin iqtisadi azadlığı, iqtisadi təĢəbbüsü qorunmalıdır", "iqtisadiyyatın idarə 

edilməsində hamı iĢtirak etməlidir" kimi Elçibəy prinsipləri yalnız indiki dövr üçün deyil, 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafının əbədi əsasını təĢkil edir". ("Savalanda görüĢənədək, 

Bəy!". Bakı, 2000, s.107). 

Prezident Elçibəy sözügedən ümumi iĢlərlə yanaĢı, iqtisadiyyatla bağlı təxirə salınması 

mümkünsüz bir sıra konkret tədbirlərə də əl atdı. Məsələn, artıq yetiĢmiĢ kənd təsərrüfatı 

məhsullarının yığımı mühüm problem kimi qarĢıda dayanmıĢdı; Bəy 30 sentyabrda pambıq və 

üzüm yığımının mütəĢəkkil keçməsini təmin etməkçün xüsusi respublika qərargahının 

yaradılması haqqında fərman verdi. Əllə yığılan pambığın hər kiloqramıyçün əmək haqqının 

məbləği və tütünün satılma qiymətləri 1 oktyabrdan artırıldı. 

Bəy əhalinin sosial müdafiəsiylə də bağlı ciddi əməli təĢəbbüslərdə bulundu. Onun 30 

sentyabr tarixli fərmanıyla Dövlət Sosial Müdafiə Fondu yaradıldı, 1 oktyabrda "ĠĢləməyən 

pensiyaçıların, ali və orta ixtisas məktəbləri tələbələrinin sosial müdafiəsini gücləndirmək 

haqqında" fərman verildi və Bəyin hələ 25 avqustda imzaladığı "Əlillərin sosial müdafiəsi 

haqqında" qanun da 1 oktyabrdan qüvvəyə mindi. 

Sentyabrın sonunda prezident Elçibəyin gərgin əməyi sayəsində Xəzər Dəniz Donanması 

müstəqillik statusu qazandı. Bu, ölkənin xarici əlaqələrinin geniĢləndirilməsinə gözəl imkan 

yaratdı. 

"BELƏ ADĠ VƏ DOĞMA..." 



Büdcədən maliyyələĢdirilən bəzi idarə və təĢkilatların iĢçilərinin əmək haqqının 50 faiz 

artırılması haqqında prezidentin fərmanı (5 oktyabr) onun əhalinin sosial durumunun 

yaxĢılaĢdırılmasında növbəti addımıydı. 

Oktyabrın baĢlanğıcı pambıq yığımının Azərbaycanda ənənəvi qızğın çağıdır. Pambığın 

toplanmasında yaranmıĢ xoĢagəlməz vəziyyəti araĢdırmaq və qaydaya salmaq məqsədiylə 

Bəy 6 oktyabrda Sabirabada gedərək pambıqçılıq rayonları rəhbərlərinin müĢavirəsini keçirdi. 

O, əməkçiləri yığımda mütəĢəkkillik göstərməyə çağırdı. 

Məncə, Sabirabad səfəri Bəyin prezidentlik tarixində ən iĢıqlı səhifələrdəndir. Biz orada da 

xalqa ağalıq etmək iddiasından çox-çox uzaq olan, əksinə, onun qulluqçusu vəzifəsini yerinə 

yetirməyə çalıĢan ən sadə, ən səmimi bir ĠNSANIN rəhbərlik üslubuyla tanıĢ olduq. Ġndi - 

prezidentin hər bir səfərinin az qala bayram edilərək həftələrlə sürən teleĢoularda təqdim 

edilməsinə və bu məqsədə yüzlərcə insanın qüvvəsinin və hədsiz DÖVLƏT vəsaitinin sərf 

edilməsinə öyrəncəli olduğumuz bir zamanda bəlkə də heç kəs ağlına gətirə bilməz ki, Bəy 

rayonda onu qarĢılamaqçün xüsusi hazırlıq iĢi görülməməsinə göstəriĢ vermiĢdi, çünki, 

ümumiyyətlə, reklamı sevməyən prezident bu tədbiri siyasi Ģouya çevirməklə ondan Ģəxsən 

ÖZÜNÜN yararlanmasına deyil, ölkənin xeyriyçün nəsə əldə etməyə can atırdı. O, 

müĢavirələrdə rəhbərin həmiĢə "basıb-kəsməsinə" alıĢmıĢ adamların qarĢısında çıxıĢ edərkən 

də öz təbiətinə sadiq qaldı, TƏBƏƏLƏRĠNƏ yox, SOYDAġLARINA üz tutaraq onları alın təriylə 

becərdikləri, Allahın onlara bəxĢ etdiyi neməti yığmağa çağırdı, bununçün heç bir inzibati 

tədbirə əl atılmayacağını, körpə məktəblilərdən istifadə edilməyəcəyini bildirdi. ("Dəmir əl" 

arzusunda olanlar bu davranıĢa neçə-neçə illər sonra da lağ edib gülürdülər, çünki onlar 

rəhbərin "miskin" xalqın səviyyəsinə ENMƏSĠNĠ heç cür təsəvvür edə bilmirdilər). 

ARTIRMA 

"-…Siz o vaxt kənd təsərrüfatı müĢavirəsindəki çıxıĢınızda demiĢdiniz ki, pambıq yığılıb, 

məhsul yetiĢib; istəyirsiniz yığın, istəyirsiniz yığmayın. Allah verib bu bərəkəti sizə, niyə 

yığmamalısınız? Bu iĢi camaatın öz öhdəsinə buraxmağınızı indi də bir çoxları qınayır ki, 

prezident niyə zor etmədi?  

-Düzdür. Ancaq mən o zaman zor edə bilməzdim. Yəni Ģagirdləri aparıb tarlada ac-susuz 

saxlamaqla yığdırılan pambıqdan pambıq olmaz. Ġməciliklə dövlət qurulmaz. Kütləni aparıb 

iĢlətməklə məhsul olmaz.  

Hərənin öz iĢi var. Kəndçi pambığı becərib, belləyib, qoy özü də yığsın. Sonra da getsin, 

dövlətdən əməyinin pulunu alsın. Biz o zaman belə də etdik. Ola bilər ki, onda 10 min tona 

yaxın pambıq batdı. Fikir verin, indi istəyirlər zorla yığdırsınlar, ancaq bizdən 3 qat az yığıblar. 

Bunların ağlı gedib sovet dövrünə - hərbi polis diktaturasıdır, küçədən, yeməkxanadan 

camaatı zorla, döyə-döyə aparacaqsan pambıq tarlasına. Bu, qul əməyiydi. Bizsə qul tərbiyə 

etmək istəmirdik. Əksinə, milləti qul olmaqdan qurtarmağa çalıĢırdıq. Buna görə də eybi 

yoxdur - bu gün dövlət 10 min ton pambıq zərərinə düĢə bilər, amma bununla o, normal 

sosial münasibətlər formalaĢdırar. Azad Ģagird pambığa getməyərək oturub dərsini oxuyacaq, 

azad müəllim gündəlik dərsini deyəcək. Hərə öz iĢini görəndə kəndçi də pambığı özü yığmalı 

olacaq, əməyinin də qədrini biləcək. Müəllimin nə iĢi var pambıq yığmaqda, taxıl yığmaqda?  

Əməyi düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Biz öncə səhv edərək pambığa az pul qoyduq - 

sovet dövründəkinə nisbətən iki qat az. Amma pambığın müəyyən hissəsi yığılandan sonra 

baĢa düĢdük ki, camaatın marağı azdır. Sonra 1 kilosunun yığım qiymətini 3 qat artırdıq, 



maraq çoxaldı. Amma artıq gecdi - payız bizi yaxaladı. Deməli, artımı əvvəlcədən eləməliydik. 

O zaman Pənah bəylə danıĢdıq ki, pulun qiyməti dəyiĢilə bilər, gəl dollarla hesablayaq ki, 1 

ton pambığın qiyməti, məsələn, 50 dollar olsun; camaat haqqın dəyiĢmədiyini görəndə (onda 

inflyasiya gedirdi) pambığı daha həvəslə yığacaq.  

O zaman müəyyən nailiyyət əldə etdik, amma bir çox yerlərdə maaĢları verə bilmədik, 

yubatdıq, bəzi yerlərdə də pulu alıb qoydular ciblərinə, camaata vermədilər. Bunların hamısını 

tənzimləyə bilmədik - tənzimləyici, nəzarətedici aparatımız yoxdu. Ġkinci ildə onu hökmən 

yaradacaqdıq".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.54-55). 

Əbülfəz bəy Sabirabadda təsərrüfat müəssisələrində oldu, rayon sakinləriylə görüĢdü. 

Pambıqçılığın yenidən qurulmasının problemləriylə bağlı yerli mütəxəssislərin, əməkçilərin 

düĢüncələrini öyrəndi. O, adamların gün-güzəranıyla doğma bir adam kimi maraqlandı. Bir 

qoca kiĢi ona yanaĢıb dedi ki, unun 50 kiloqramını 2 min rubla alırıq, halbuki dövlətdə 12 

rubldur. [Müqayisədən ötrü: 6 oktyabrda 1 dollar 342 rubldu; baĢqa sözlə, 50 kiloqramlıq un 

kisəsini 5,8 dollara (!) almaq mümkündü]. Bəy bunun səbəblərini səbirlə həmin kiĢiyə baĢa 

saldı. 

GörüĢlərin birində o, maĢından düĢən kimi əlində məktəb çantası olan nimdaĢ paltarlı bir 

oğlan uĢağı qəflətən prezidentin üstünə qaçdı, onunla əl verib görüĢdü. Əbülfəz bəy onu 

öpüb adını soruĢdu, dərsləriylə maraqlandı. Prezidentlə görüĢün belə asanlığından ürəklənən 

yoldaĢları da Bəyin yanına gəldilər. Bu görüĢü bir müxbir belə təsvir edirdi: "Ağsaqqallar isə 

qıraqdan mat-məəttəl baxırdılar. Onlar uĢaq olanda dövlət adamları da belə adi və doğma 

olmayıb". 

Prezidentin cangüdəni Ədalət Məmmədov danıĢır ki, Sabirabadda olarkən bir qoca kiĢi Bəyə 

Ģikayətləndi ki, iki inəyim vardı, ailəmi onlarla saxlayırdım. Ġkisini də oğurladılar. Rayon 

rəhbərlərinə Ģikayət etsəm də heç bir xeyri olmayıb. Bəy rayonun icra baĢçısına tapĢırdı ki, 

kolxoz əmlakından bu kiĢiyə təcili bir inək və ehtiyac duyursa otlaqçün yer də verin.  

Böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq bütün soydaĢlarıyla Elçibəyin belə sadə və qayğıkeĢliklə 

davranması onun içərisindən gəlirdi - prezident bu insanları öz ailəsinin üzvlərindən seçmir, 

onların dərdlərini ən yaxın adamlarının dərdi sayırdı. Ancaq bu məhrəm münasibət həm də 

ondan doğurdu ki, prezident öz ailəsinin üzvlərini də sıravi vətəndaĢlardan qətiyyən seçmir, 

qohum-qardaĢlarına heç bir imtiyaz qazandırmırdı. 

Əbülfəz bəyə həyatda ən yaxın və əziz insanlardan biri olan, onun özünə bacı saydığı, 

Kələkidə yaĢayan Xumar Əhmədova aralarındakı bir söhbəti belə xatırlayır:  

"Elçibəy prezident olanda da, təbii ki, bir yaxın qohumu və ailə adamı kimi tez-tez gedib onun 

yanında qalırdım.  

Bəyin ailəsi qardaĢı Almuradın Yasamaldakı evində onun ailəsi ilə bir yerdə çox darısqal 

Ģəraitdə yaĢayırdı. Ev həmiĢə qonaq-qaralı olurdu.  

UĢaqlıqdan Bəyin xasiyyətinə yaxĢı bələd olmuĢam. O, hər hansı bir sözdən xoĢlanmırdısa 

həmən an alnında düyünlər əmələ gəlirdi.  

Bir gün mən ona çox yumĢaq tərzdə, ancaq xeyli çəkinə-çəkinə söylədim ki, qardaĢ, iki ailə 

üçün bir yerdə çox çətindir. UĢaq dərslərini hazırlamaqda çox çətinlik çəkir. ("UĢaq" deyiləndə 

Çilənayı nəzərdə tuturdum. O, əlaçı olduğuna görə dərslərindən geri qalmasını istəmirdim). 



Sənin ailən üçün də bir ev olsaydı yaxĢı olardı.  

Mənim sözlərimin ona necə təsir göstərməsi üzündəki ifadədən bəlli oldu - üz-gözünü 

turĢutmuĢdu. Sanki pis bir iĢ tutmuĢdum; tənəli-tənəli üzümə baxıb dilləndi: 

-Elə günlər olub ki, o mənzilə 30 nəfər sığıĢıb. Bəs indi necə olur ki, mən prezidentəm deyə 

biz yerə-göyə sığmırıq? Bu gün 5 uĢaqlı qaçqın ananı qəbul edəndən sonra hələ də özümə 

gələ bilmirəm. Onun balaları çadırda yaĢayır. Ondan baĢqa, çadırlarda neçə yüz min qaçqın 

uĢağı var. Mənim balalarımın nəyi onlardan artıqdır? Onlar yerdən çıxıb?.. 

Mən bu sözləri ona dediyimə indi də peĢmanam". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 

2000, s.62). 

Çox təəssüf ki, Gəncə-Tərtər səfəri kimi Sabirabad səfəri də televiziya və mətbuatda çox 

yarıtmaz təbliğ edildi. "Azərbaycan" qəzeti öz hesabatını hətta bu cür kinayəli baĢlıq altında 

verdi: "Prezidentin bir gəliĢi ilə Sabirabad abad olmayacaq, amma Əbülfəz Elçibəy öz səfəri ilə 

HEÇ OLMAZSA vəziyyətlə tanıĢ oldu, kiminə ümid, kiminə iĢ verdi"... 

Yeri gəlmiĢkən. Ə.Məmmədov mənə bunu da söyləyib ki, onda Sabirabadın polis rəisi vaxtilə 

Bəyin tələbəsi olmuĢ Bağırdı (soyadını unutmuĢam). Çox tərbiyəli adamdı. Bəy Sabirabadda 

olanda onu yanına çağırsa da yenə prezidentin yanında görünməyə utanır, əsasən bizim 

uĢaqlarla gəzirdi. Ġ.Həmidov onun Bəylə yaxınlığını bilən kimi iĢdən çıxartdı…  

MDB RƏDD EDĠLDĠ! 

Dövlət katibi P.Hüseynov prezident Ə.Elçibəyin göstəriĢiylə 6-7 oktyabrda Moskvada olaraq 

Rusiyanın təhlükəsizlik naziri R.N.Barannikovla Rusiyanın Azərbaycandakı sərhəd qoĢunlarının 

statusu və onların ölkəmizdən çıxarılması haqqında saziĢ imzaladı. 

Bu vaxt Azərbaycanın MDB-yə girməsi Rusiyanın ən böyük istəklərindəndi. Yeni hakimiyyət 

məsələni Milli Məclis səviyyəsində müzakirəyə çıxarmalı oldu. 7 oktyabrda prezident Əbülfəz 

Elçibəyin də qatıldığı, Ġsa Qəmbərin sədrlik etdiyi Milli Məclis yığıncağı "Müstəqil Dövlətlər 

Birliyi haqqında saziĢ barədə" belə qərar qəbul etdi: "1991-ci il dekabrın 21-də Alma-Ata 

Ģəhərində Azərbaycan Respublikası adından imzalanmıĢ Müstəqil Dövlətlər Birliyi haqqında 

saziĢ təsdiq edilməsin". Bununla da Elçibəy iqtidarı bu quruma öz rəsmi münasibətini 

birdəfəlik bildirdi. 

MDB ölkələri dövlət və hökumət baĢçılarının 9 oktyabrda BiĢkekdə keçirilən iclasına dəvət 

almıĢ Azərbaycan oraya baĢ nazirin I müavininin baĢçılığıyla bir heyəti müĢahidəçi kimi 

göndərdi. 

Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiĢ səfiri Hikmət Hacızadə yazır:  

"Elçibəy hökuməti ölkənin xarici siyasət kursunu kəskin dəyiĢdi - MDB-yə girməkdən imtina 

etdi və NATO ölkələri ilə, ilk növbədə Türkiyə ilə əlaqələri sürətlə inkiĢaf etdirməyə baĢladı. 

1993-cü ilin mayında Elçibəy hökumətinin və parlamentin təzyiqləri altında sonuncu Rusiya 

qoĢunları Azərbaycan ərazisini tərk etdi, halbuki onlar keçmiĢ SSRĠ-nin Pribaltikadan baĢqa 

bütün respublikalarında indiyədək qalmaqdadır.  

Bu cür xarici siyasət Dağlıq Qarabağ uğrunda müharibədə Ermənistana kömək etməklə 

Azərbaycana təzyiq göstərməyə cəhd edən Rusiyanı qəzəbləndirdi. 1993-cü ilin iyununda 

Rusiya xüsusi xidmətlərinin dəstəyi ilə ölkədə hərbi çevriliĢ baĢ verdi və Elçibəy öz postunu 

tərk etdi…". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.55). 



Elçibəy hakimiyyətinin ən mühüm iĢlər gördüyü sahələrdən biri də təhsil sistemidir. Cəmiyyt 

və dövlət inkiĢafının əsasında duran milli təhsili strateji əhəmiyyətli və üstün inkiĢaf etdirilən 

fəaliyyət sahəsi sayan prezident Əbülfəz Elçibəy köklü islahatlara hüquqi zəmin yaratmaqdan 

ötrü ölkə tarixində ilk dəfə olaraq 7 oktyabr 1992-ci ildə "Təhsil haqqında qanun"u imzaladı. 

Bu qanunun qəbul edilməsi, doğrudan da, çox mühüm hadisəydi.  

GERÇƏKLƏġMĠġ ƏN MÜQƏDDƏS DĠLƏK 

MDB baĢçılarının BiĢkekdə toplaĢdıqları həmin gün Əbülfəz bəy Bakıda Azərbaycan Milli 

Ordusunun yaradılmasını bayram edirdi. Azadlıq meydanında ordumuzun paradını görmək 

Bəyin indiyədək ürəyində bəslədiyi ən müqəddəs arzularındandı. Bu əziz gündə Türkiyənin 

müdafiə naziri Nevzat Ayazın nazirliyin əməkdaĢlarıyla birgə Azərbaycanda qonaq olmasısa 

1918-in sentyabrında Bakının daĢnak-bolĢevik iĢğalçılarından təmizlənməsində müstəsna 

xidmətlər göstərmiĢ türk komandanı Nuru PaĢanın bu Ģəhərdə ordumuzun ilk paradında 

iĢtirakı haqqında xoĢ xatirələri yenidən canlandırırdı. (Bu qardaĢlığa dözməyən 7 oktyabr 

1992 tarixli "Literaturnaya qazeta" yazırdı ki, Türkiyə Qarabağ münaqiĢəsində guya hərbi 

vasitələrlə, 6 min əsgərlə birbaĢa iĢtirak edir). 
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Komandan Əbülfəz Elçibəy MÜSTƏQĠL AZƏRBAYCANIN paytaxtında - AZADLIQ meydanında 

keçirilən ilk hərbi paradımızı qəbul edərək nitq söylədi. Müstəqilliyimizin memarı dedi: 

"Həyatımızın bütün çətinliklərinə baxmayaraq biz paradın keçirilməsini qətiyyətlə qərara aldıq. 

Çünki XALQ ÖZ ORDUSUNU GÖRMƏLĠ, ONDAN ĠLHAM ALMALIDIR. Bu gün sərrast 

addımlarla bu meydandan keçən əsgər və zabitlərimiz MĠLLƏTĠN ÜRƏYĠNĠ RUHLANDIRACAQ, 

DÜġMƏNĠN BAĞRINI YARACAQLAR". 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılması prosesini müstəqil dövlətin qurulmasının mühüm 

tərkib hissəsi sayan prezident xalqa hesabat verdi: "Azərbaycan Respublikasının Milli Ordusu 

nizami ordu kimi formalaĢmaqda davam edir. Ordunun keyfiyyətcə yeni quruculuq mərhələsi 

baĢlanmıĢdır. [...] Xalqımızın mənafeyinə xidmət etmək Ģərti ilə hərbi sahədə xarici dövlətlərlə 

- Türkiyə, Rusiya, Amerika, Ġngiltərə, Ukrayna, Qazaxıstan, Orta Asiya dövlətləri və digər 

dövlətlərlə əməkdaĢlıq edəcəyik". 

Ali BaĢ Komandan öz çıxıĢında mühüm bir nöqtəyə də toxundu: "Silahlı Qüvvələrin 

quruculuğunda bir vacib prinsip - ORDUNUN SĠYASƏTDƏN UZAQ OLMASI prinsipi də 

Azərbaycan Milli Ordusunda bərqərar olmalıdır". 

"YaĢasın müstəqil Azərbaycan Silahlı Qüvvələri!" Ģüarıyla çıxıĢını bitirən Əbülfəz Elçibəyin 

ürəyində bu an hansı duyğunun - sevincinmi, yoxsa kədərinmi daha çox olduğunu tapmaq 

çox çətindi. Doğrudur, o, həyatda ən böyük diləklərindən birinə yetərək müstəqil dövlətimizin 

ilk paradını qəbul etdi və onunçün Tanrının bundan ulu, bundan yüksək mükafatını heç 

düĢünməzdi də. Ancaq... 

Bu gün ordunun gücü xalqa göstərilsə də prezident onun necə gücsüz olduğunu hamıdan 

yaxĢı bilirdi. Rəhim Qazıyev və Surət Hüseynov ordunu döyüĢən qüvvəyə yox, rusların 

milyardlar qazandığı nəhəng bazara çevirmiĢdilər. Formal sayı yüz mini keçən silahlı 

qüvvələrdə bundan bir neçə dəfə az adam vardı (qalanların bütün xərci mənimsənilirdi). 

Ġntizam deyilən Ģeydən əsər-əlamət yoxdu. Bütün bunlara görə oktyabr ayında Laçın-

Kəlbəcər istiqamətində hücum baĢlananda prezidentin hərbi müĢaviri YaĢar PaĢa bundan bir 

Ģey çıxmayacağını həyəcanla bildirmiĢdi. Ancaq ruslara arxayın olan Rəhim Qazıyev söz 
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vermiĢdi ki, parad gününədək Laçın bizdə olacaq. Ġlk günlər, doğrudan da, müəyyən uğurlar 

olsa da minlərcə əsgərin və yüzlərcə hərbi texnikanın cəlb edildiyi Laçın əməliyyatı 5-6 

oktyabrda məğlubiyyətə uğradı. Bu dəhĢətli məğlubiyyət xalqdan gizlədildi. Prezident məhz 

paradın xatirinə öz iradəsinin əleyhinə getməyə vadar olaraq 8 oktyabrda Laçın əməliyyatının 

məğlub "sərkərdə"ləri Surət Hüseynova Milli Qəhrəman adı, Rəhim Qazıyev və Nurəddin 

Sadıqovasa AR Fəxri Fərmanı verməli olmuĢdu (R.Qazıyev əks halda paradı pozacağıyla 

Ģantaj etmiĢdi). 

ARTIRMA 

"-S.Hüseynov Sizin Ali BaĢ Komandan kimi Laçın dəhlizini bağlamaq haqqında əmr 

verdiyinizdən danıĢarkən bu əmrin yerinə yetirilməməsinin səbəbini batalyon komandirinin 

Laçının yaxınlığında həlak olması və bütün döyüĢçülərin onun yasına getməsiylə izah edir. 

[Bildirir ki, briqada komandiri Nüsrət Namazov bu hücum üçün heç bir lazımi tədbir 

görməmiĢdi]. 

-…Bəli, mən əmr vermiĢdim ki, Laçın dəhlizi nəyin bahasına olursa-olsun bağlanmalıdır. 

Bundan sonra biz ġuĢanı azad etmək fikrində idik və Laçın dəhlizinin bağlanması bunu təmin 

edəcəkdi. 

QoĢunlarımız düz Laçın Ģəhərinədək gedib çıxmıĢ, onun kəndlərini azad etmiĢdilər. Bu iĢdə 

ordumuzun əsgərləriylə yanaĢı yerli özünümüdafiə qüvvələri də iĢtirak edirdi. Oradakı 

qüvvələr ikicə gün də dayansaydılar biz Laçını geri qaytaracaqdıq. Ancaq müəyyən qüvvələr 

yenə xəyanət etdilər, hücumun gediĢi müddətində dağlara çəkildilər. Rusiyanın 

Ermənistandakı qoĢun hissələri də ermənilərlə birgə Laçına hücum etdi və bizimkilər onların 

qarĢısında dura bilməyərək məğlub oldular". 

("Mən istiqlalımızı hakimiyyətdən üstün tutdum!". Əbülfəz Elçibəylə onun mətbuat katibi 

Ədalət Tahirzadənin söhbəti. -"Azadlıq" qəzeti, 20 iyun 1998). 

Paraddan bir gün öncə - 8 oktyabrda ermənilər Azərbaycanla bütün sərhəd boyunca Laçın və 

Zəngilan rayonlarına geniĢ hücuma keçdilər. 

Prezidentin mətbuat xidməti bununla bağlı bəyanatda bildirdi: "Azərbaycan Respublikası 

prezidenti Əbülfəz Elçibəyin Moskvaya səfəri ərəfəsində Ermənistanın hərbi əməliyyatları 

gücləndirməsi sübut edir ki, düĢmən tərəf Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin 

normallaĢdırılmasına və möhkəmləndirilməsinə var qüvvəsi ilə mane olmağa çalıĢır". 

YELTSĠN ELÇĠBƏYĠ BƏRABƏRHÜQUQLU PREZĠDENT KĠMĠ QƏBUL ETMƏLĠ OLDU 

12-13 oktyabr 1992-də Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyin Rusiyaya rəsmi səfəri oldu.  

Moskva səfərində Azərbaycan prezidentini dövlət katibi P.Hüseynov, dövlət müĢavirləri 

V.Axundov, Ġ.ġirinov, baĢ nazirin birinci müavinləri A.Abbasov, V.Əhmədov, müdafiə naziri 

R.Qazıyev, baĢ nazirin müavini, respublikanın Moskvadakı səlahiyyətli nümayəndəsi 

H.Hacızadə, xarici iĢlər naziri T.Qasımov, prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri 

N.Ġbrahimov, baĢqa rəsmi Ģəxslər müĢayiət edirdilər. 

Birinci gün Rusiya prezidenti Boris Yeltsin Əbülfəz Elçibəyi Kremldə qəbul etdi. Prezident 

Elçibəy Kremlə girəndə ilk zalda Leninin Sovet hakimiyyəti qurulduğunu elan edən böyük bir 

məĢhur tablonun yanından keçəndə səfirimiz, AXC-nin keçmiĢ Ġdarə Heyətinin üzvü Hikmət 

Hacızadəyə zarafatla dedi ki, görürsən, Lenin AXC-nin yaranmasını elan edir…  

Öncə Yeltsinlə Elçibəyin bağlı qapılar arxasında təkbətək görüĢü oldu. GörüĢdə Ermənistan-



Azərbaycan müharibəsi, Qafqazda yaranmaqda olan yeni geosiyasi Ģərait və b. məsələlər 

müzakirə edildi. Prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımovun mənə bildirdiinə görə, həmin 

söhbətdə B.Yeltsinin müzakirə obyektinə çevirərək saziĢ imzalağa çalıĢdığı Xəzərin statusu, 

Azərbaycanda rus hərbi bazalarının yaradılması, rus sərhədçilərinin Azərbaycanda 

saxlanılması, Xəzərdə birgə balıq ovu, neftin Rusiya Ģirkətləri tərəfindən çıxarılması və s. kimi 

Azərbaycanın dövlət maraqlarına zidd olan məsələləri Azərbaycan prezidenti Ə.Elçibəy 

qətiyyətlə rədd edib və onların heç birinə razılıq verməyib.  
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bərabərhüquqlu dövlətlərin prezidentləri Əbülfəz Elçibəy və Boris Yeltsin "Azərbaycan 

Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında dostluq, əməkdaĢlıq və qarĢılıqlı təhlükəsizlik 

haqqında müqavilə"ni imzaladılar. Ġmzalanma törənində Rusiyanın bütün dövlət və hökumət 

adamları: vitse-prezident Rutskoy, baĢ nazir əvəzi Qaydar, dövlət katibi Burbulis, xarici iĢlər 

naziri Kozırev, müdafiə naziri Qraçov və b. iĢtirak edirdilər. Azərbaycanın yüksək səviyyəli 

nümayəndə heyəti də buradaydı. 

Tərəflər bir-birinin suverenliyini tanıyaraq dövlətlərin demokratik inkiĢaf xəttini müdafiə 

etdilər və insan hüquqlarına, milli azlıqların hüquqlarına əməl etməyi öhdələrinə götürdülər. 

Sənəddə deyilirdi ki, siyasi vəziyyət pisləĢdikdə Rusiya və Azərbaycan bir-birinin köməyinə 

gələ bilər. Onlar siyasi Ģəraitin inkiĢafını dəyərləndirməkdən ötrü müntəzəm məsləhətləĢmələr 

aparacaqlarını təsdiqlədilər. 

Ġmzalama mərasimindən sonra çıxıĢ edən prezidentlər Rusiya və Azərbaycan arasındakı 

münasibətləri TARĠXDƏ ĠLK DƏFƏ MÜSTƏQĠL DÖVLƏTLƏRĠN MÜNASĠBƏTLƏRĠ KĠMĠ 

tənzimləyən sənədə yüksək qiymət verdilər. Əbülfəz bəy müqaviləni demokratik Rusiyayla 

demokratik Azərbaycan arasında münasibətlər yaratmaq sahəsində ĠLK ADDIM adlandırdı. 

Yeltsin də göstərdi ki, Rusiyanın Azərbaycanla çoxillik münasibətləri tarixində belə miqyaslı 

müqavilə ĠLK DƏFƏ imzalanır və onun hazırlanması asanlıqla baĢa gəlməyib. O dedi: "Daha 

nə "böyük" qardaĢlar, nə də "kiçik" qardaĢlar vardır". 

Jurnalistlərin suallarını cavablandıran Yeltsin bildirdi: Azərbaycan prezidentiylə razılığa gəldik 

ki, Qarabağ probleminə dair danıĢıqlar "daha yüksək səviyyəli" Ģəxslərin iĢtirakıyla aparılsın. 

Məsələn, Corc BuĢ, Fransua Mitteran və Helmut Kol kimi görkəmli siyasi xadimləri danıĢıqlar 

prosesinə cəlb etmək məsələsi nəzərdən keçirilir. (Əlbəttə, bu təklifin müəllifi Bəydi və Yeltsin 

onunla razılaĢmalı olmuĢdu). 

Prezidentin cangüdəni Ədalət Məmmədov danıĢır ki, dövlətlərarası müqavilə imzalandıqdan 

sonra prezident Boris Yeltsin Azərbaycan prezidentinin Ģərəfinə ziyafət verdi. Georgi zalından 

YaĢıl zala, oradan Qırmızı zala keçilir. Qırmızı zaldan ziyafət zalına (onun adı yoxdur) keçəndə 

biz mühafizəçiləri daha ora buraxmadılar. Ziyafət zalında yalnız ən hörmətli qonaqlara (BuĢa, 

Kola və b.) qonaqlıq verilir. Təxminən saat yarım çəkən ziyafətdə həm Azərbaycan, həm də 

Rusiya tərəfdən yalnız ən yüksək vəzifəli dövlət rəhbərləri iĢtirak edirdi. (Hikmət Hacızadənin 

mənə bildirdiyinə görə, ziyafətdə Elçibəy və Yeltsin bir-birinin ünvanına səmimiyyətlə ən xoĢ 

sözlər söylədilər). 

Ziyafət bitəndən sonra yolasalma mərasimi oldu. Biz mühafizəçilər artıq pilləkənlərin 

aĢağısında gözləyirdik. Ziyafət zalından çıxanlar pillələrlə qoĢa-qoĢa çox səmimi Ģəkildə 

söhbət edə-edə aĢağı enirdilər - prezident prezidentlə, baĢ nazir baĢ nazirlə (Y.Qaydar - 

R.Hüseynov), dövlət katibi dövlət katibiylə (G.Burbulis - P.Hüseynov), nazir nazirlə (P.Qraçov 

- R.Qazıyev, A.Kozırev - T.Qasımov), səfir səfirlə (V.ġoniya - H.Hacızadə).  
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Pilləkənin qurtaracağında protokol rəisi B.Yeltsinə yanaĢıb bildirdi ki, rəsmi yolasalma burada 

bitir. Yeltsin əliylə onu kənarlaĢdırdı və Elçibəyi düz qapıyadək ötürdü. 

Həmin gün axĢamdan xeyli keçmiĢ Bəy jurnalistlərlə görüĢdü. O, bəyan etdi ki, Qarabağ 

münaqiĢəsini aradan qaldırmaqçün MDB ölkələrinin sülhməramlı hərbi bölmələri Azərbaycana 

gələ bilməz, çünki Azərbaycan bu birliyin üzvü deyil. 

Prezident yenə də bu fikrinin üstündə durdu ki, MDB-nin GƏLƏCƏYĠNĠ GÖRMÜR. 

Azərbaycanın indiki rəhbərliyi xarici siyasətini qarĢılıqlı fayda və təhlükəsizlik əsasında qurmaq 

istəyir və Rusiyayla müqavilə bağlayanda da bu prinsiplər rəhbər tutulub. Ukraynayla 

bağladığımız iqtisadi müqaviləyə yaxın gələcəkdə qarĢılıqlı əməkdaĢlıq və təhlükəsizlik 

haqqında müqavilə də əlavə olunacaq. Türkiyə, ABġ, Böyük Britaniya, Misir və Ġsraillə də 

əməkdaĢlıq haqqında sənədlər hazırlanmaqdadır.  

Bəy xüsusi vurğuladı ki, biz "dünyanın demokratik ölkələri ilə elə müqavilələr imzalamağa 

çalıĢırıq ki, bu, Azərbaycanda demokratik proseslərin inkiĢafına müsbət təsir göstərsin". 

Ġslam təməlçiliyinin Azərbaycanda baĢ tuta bilməyəcəyini göstərən Bəy qeyd etdi ki, 

Azərbaycan "gələcək siyasi inkiĢafında ġƏRQ və QƏRB ĠSTĠQAMƏTLƏRĠNĠN SĠNTEZĠNDƏN 

istifadə etməlidir". 

Elçibəy Moskvada meĢənin içində - SSRĠ Nazirlər Sovetinin sədri A.N.Kosıginin keçmiĢ 

iqamətgahında yerləĢmiĢdi. 13 oktyabrda o, burada Rusiyanın vitse-prezidenti Aleksandr 

Rutskoyla da görüĢdü. Bu görüĢ vitse-prezidentin təkidli xahiĢlərindən sonra keçirilmiĢdi. 

Rutskoy özünü Rusiyanın sabahkı sahibi kimi göstərməyə cəhd göstərsə də Əbülfəz bəy çox 

ustalıqla onu yerində oturtmuĢdu. 

Elə həmin gün Bakıya dönən Azərbaycan prezidenti təyyarədə Azərbaycan televiziyasına 

müsahibə verərkən bildirdi ki, bu dövlətlərarası müqavilənin bağlanması Azərbaycanla 

Rusiyanın bütün qurumlarının gələcək birgə səmərəli iĢinə əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Azərbaycan prezidenti Elçibəyin Rusiyaya bu rəsmi səfəri iki ölkə arasında ikitərəfli 

əməkdaĢlığın sağlam özülünü qoydu. Bəy keçmiĢ SSRĠ respublikalarının baĢçıları içərisində 

Rusiyayla bərabərhüquqlu müqavilə bağlayan ĠLK PREZĠDENTDĠ. Kremlə müstəqil bir dövlətin 

rəhbəri kimi Ģəstlə girən Əbülfəz bəy burada təmsil etdiyi dövlətin mənafelərini azman Rusiya 

qarĢısında qeyrətlə qorudu və Moskvanı eyni qürurla da tərk etdi.  

Yeri gəlmiĢkən, dövlət maraqlarının yaratdığı bəzən çox ciddi ziddiyyətlərə baxmayaraq, 

Yeltsinlə Əbülfəz bəy arasında qarĢılıqlı səmimi münasibət də yarandı və məhz bu səmimiyyət 

Azərbaycanı gözləyən bir çox dəhĢətli fəlakətlərin qarĢısını aldı, yaxud onların təsir gücünü 

xeyli azaltdı. Məhz bunun nəticəsidir ki, Yeltsin onu Azərbaycana səfərə çağıran Əbülfəz bəyin 

dəvətinə məmnuniyyətlə razılıq verdi; onlar hətta Azərbaycanın rayonlarını birgə gəzmək 

arzularını da dilə gətirmiĢdilər (təəssüf ki, Azərbaycandakı daxili durumun gərginləĢməsi 

Yeltsinin ölkəmizə gəliĢinə əngəl törətdi).  

Oktyabrın 15-ində Azərbaycan prezidenti mətbuat konfransı keçirərək Rusiya səfərinin 

nəticələrini açıqladı. Rusiyayla Azərbaycan arasında münasibətlərin ikitərəfli müqavilə və 

Azərbaycanın suveren dövlət olduğunu qəbul etmək prinsipi üzərində qurulduğunu göstərən 

Bəy Yeltsinlə görüĢdə IV ordu, sərhədlər məsələsi və b. mövzular haqqında da danıĢıqlar 

getdiyini bildirdi. 

O dedi: Ümumiyyətlə, müqaviləni bağlayarkən çalıĢdıq ki, Ģərtlər dünya səviyyəsində və 



müstəqil dövlətlər arasında bağlanan kimi olsun, çünki "bu, çox çətin idi və biz yuxarıdan 

baxıĢ psixologiyasını da qırmalı idik". Prezident daha sonra bildirdi: "Rusiya bizimlə ALĠ 

TƏRƏF və MÜSTƏQĠL DÖVLƏT kimi müqavilə bağladı". 

Rusiya səfərinin uğurlu nəticələri Əbülfəz Elçibəyin artıq prezidentliyinin dörd ayında dövlət 

idarəçiliyinə əməlli-baĢlı bələd olduğunu və yetərincə diplomatik ustalığa yiyələndiyini 

təsdiqlədi. 

Moskvadan dönənin ertəsi günü - 14 oktyabrda Bəy Bakıya ikigünlük səfərə gələn Dağlıq 

Qarabağ üzrə Roma görüĢlərində ABġ nümayəndə heyətinin baĢçısı Cek Mareskanı qəbul 

etdi. 

"QARġIMIZDA DURAN VƏZĠFƏLƏRĠN ƏN BAġLICASI HÜQUQĠ DÖVLƏT YARATMAQDIR" 

Oktyabrın 15-ində prezident Əbülfəz Elçibəy yeni baĢ prokuror Ġxtiyar ġirinovu təqdim 

edərkən çıxıĢ etdi. Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətinə toxunarkən o bildirdi: "QarĢımızda 

duran vəzifələrin ən baĢlıcası hüquqi dövlət yaratmaqdır. [...] Təəssüf ki, son vaxtlar 

respublikamızda hüquq pozuntuları nəinki azalmır, hətta getdikcə çoxalır. Prokurorluq 

orqanlarının əsas vəzifəsi qətiyyətli olmaq, cinayətlərin üstünü peĢəkarlıqla açmaq, xüsusilə 

Yanvar faciəsinin, Xocalı, DaĢaltı, ġuĢa və Laçın hadisələrinin və bir neçə ziyalımızın qətlə 

yetirilməsinin günahkarlarını üzə çıxarmaqdır". 

"Ziyalılar" dedikdə Bəy əsasən Aydın Məmmədov, Dilarə Əliyeva, Arif Abdullayev və Əjdər 

Xanbabayevi nəzərdə tuturdu. Çox təəssüf ki, nəinki bu adamların qatillərinin tapılmasında, 

bütövlükdə Azərbaycanda hüquq islahatlarının aparılmasında Əbülfəz Elçibəyin arzuları 

gerçəkləĢmədi - istər məhkəmə, istər prokurorluq, istərsə də polis sistemində hüquqi dövlətin 

tələblərinə cavab verə biləcək heç bir köklü dəyiĢiklik edilmədi. Bu, görünür, hər Ģeydən 

öncə, həmin islahatları apara biləcək kadr potensialının hələ yetiĢməməsindən irəli gəlirdi. 

Düzünə qalanda, elə bugünkü təyinatın özü də kadr yoxluğundan yaranmıĢdı - Ġxtiyar 

ġirinovun respublikanın baĢ prokuroru edilməsi onun yüksək peĢəkarlığından, yaxud 

müstəsna fərdi keyfiyyətlərindən yox, əlacsızlıqdan irəli gəlmiĢdi. Bu vəzifəyə çoxlu namizəd 

irəli sürülsə də heç biri bəyənilməmiĢdi. Belə ki, Murad Babayevin hakimiyyətə sədaqəti 

Ģübhə doğururdu, Ġlyas Ġsmayılov baĢ prokuror olduğu zaman öz bağını yandıranları tapa 

bilməmiĢdi, respublika baĢ prokurorunun birinci müavini Mətləb Mütəllimov baĢ prokuroru 

əvəz edərkən onu kabinetindən iki polis iĢçisi Daxili ĠĢlər Nazirliyinə aparmıĢdı, Çingiz Qəniyev 

Bakı Ģəhər prokuroru kimi yenicə iĢə baĢlamıĢdı, cəbhəçilər Qurban Məmmədovla 

Qulamhüseyn Əliyevin heç bir prokurorluq təcrübəsi yoxdu… Belə bir durumda əksəriyyət 

vaxtilə rayon prokuroru olmuĢ, indisə Prezident Aparatının yüksək vəzifəli əməkdaĢı iĢləyən 

Ġxtiyar ġirinovun üzərində dayanmağa məcbur olmuĢdu… 

Ölkədə baĢ verən hüquq pozuntularına gəlincə, Bəy konkret ünvan göstərdi: "Respublikada 

bütün qanun pozuntuları prokurorluq, məhkəmə sisteminin dəqiq iĢləməməsi və Daxili ĠĢlər 

Nazirliyinin müəyyən səhvləri ilə bağlıdır". 

Ali Məhkəmənin 16 oktyabrda keçirilən plenumunda da Bəy bildirdi ki, sıravi vətəndaĢdan 

tutmuĢ prezidentədək hamımızı qanun idarə etməlidir. Bununçünsə mükəmməl qanunlar 

qəbul edilməli və sözün əsl mənasında Ģəxsiyyət kimi formalaĢmıĢ adamlar hakim seçilməlidir. 

YERĠ GƏLMĠġKƏN: "Elçibəy hökumətinin devrilməsinin səbəblərindən biri həmin dövrdə 

cəzanın olmamasıdır. Cinayət vardı, cəza yoxdu. Heydər Əliyev hakimiyyətində tərsinədir - 

cəza var, cinayət yoxdur. Bunların hər ikisi cəmiyyətə bəlkə də eyni dərəcədə zərərlidir. 



Hesab edirəm ki, bu məsələdə Elçibəy daha qətiyyətli mövqe tutmalıydı, yalnız etimad 

göstərməklə kifayətlənməməliydi…  

Elçibəy çox insaflıydı. O, zülmkar deyildi. Ancaq Elçibəyin bu dərəcədə insaflı olmasını 

cəmiyyət, xüsusilə onun opponentləri tam qəbul, dərk edə bilmirdilər, buna gücləri çatmırdı" 

(keçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev).  

Artıq üçüncü gün dalbadal hüquq problemləriylə məĢğul olan prezident oktyabrın 17-sində 

ölkənin hüquq-mühafizə və inzibati orqanlarının rəhbər kadrlarıyla ilk iĢçi görüĢ - müĢavirə 

keçirdi. Burada DĠN, MTN, Ədliyyə Nazirliyi və baĢqa bir sıra nazirliklərin baĢçıları, 

prokurorluq, məhkəmə orqanları, Prezident Aparatı rəhbərləri və b. iĢtirak edirdi. 

Ölkədəki ictimai-siyasi durumla və yeni iqtidarın xarici və daxili siyasətiylə bağlı geniĢ nitq 

söyləyən prezident indiki mərhələdə hüquqi dövlət quruculuğunda konkret vəzifələr üzərində 

dayandı. 

Bəy bildirdi ki, cəbhədəki uğurlar ümumən daxili vəziyyətə təsir edir, dövlətin 

möhkəmləndirilməsi, əhalinin güzəranının yaxĢılaĢdırılması və iqtisadiyyatın yenidən 

qurulması üçün imkanlar yaradır. 

Yanacaq və çörəklə bağlı təxribatların qarĢısının alındığını deyən prezident qeyd etdi ki, etnik 

məsələlərdən də təxribatçün yararlananlar var. 

Prezident bir daha qətiyyətlə bəyan etdi ki, bizim geriyə yolumuz yoxdur - dünyəvi və 

demokratik dövlət qurmaq xəttini daha qəti və möhkəm siyasətlə davam etdirəcəyik. Dünya 

bizi bu yolda alqıĢlayır və mənəvi arxa durur. Örnək olaraq Bəy bildirdi ki, Azərbaycanda 

parlament seçkiləri demokratik keçirilərsə Ġngiltərə hökuməti Azərbaycan nümayəndə heyətini 

Londona dəvət edəcək. 

Milli valyutamızdan danıĢan Əbülfəz bəy xəbərdarlıq etdi ki, onun tətbiqində ehtiyatlı 

olmalıyıq - Ukraynada olduğu kimi bizdə də rus rublu milli valyutanı dövriyyədən sıxıĢdıra 

bilər. 

Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığımına da toxunan Bəy təkcə pambıq və üzümün 

toplanmasına 8 milyard rubla yaxın pul ayrıldığını bildirdi. 

O, gömrük xidmətinin yarıtmaz olduğunu və bunun nəticəsində ölkədə mal-qara qalmadığını, 

hər cür lazımlı Ģeyin Ġran və Türkiyəyə daĢındığını təəssüflə dilə gətirdi. 

Hərbi məsələdən söz açan prezident bütün dövlət qurumlarının birləĢərək mütəĢəkkilliklə ön 

cəbhəyə kömək göstərməsini tələb etdi. O, məlumat verdi ki, Qubadlıda ordu təxribat 

nəticəsində geri çəkilib. 

Müdafiə naziri Rəhim Qazıyev də təxribat məsələsinə toxundu. O bildirdi ki, qoĢunlarımız 

Laçını, demək olar ki, alıbmıĢ - müxtəlif istiqamətlərdən hərəkətə keçən qüvvələrimizin 

birləĢməsinə bircə kilometr (!) məsafə qalıbmıĢ, ancaq müəyyən adamlar bu bölgəyə gələrək 

Ģayiələr yaymaq və təxribat əməlləri törətməklə qoĢunları geri çəkilməyə təhrik ediblər. 

Laçın təxribatında iki deputatın da əli olduğunu və onların adını da açıqlayan daxili iĢlər naziri 

Ġsgəndər Həmidov bunu da bildirdi ki, DĠN öz gücünün hələlik 60 faizindən istifadə edir. O 

söylədi ki, Ağdam və Füzulidə müəyyən qüvvələr bir günlüyə də olsa həmin Ģəhərləri 

düĢmənə vermək və öz yeyintilərini ört-basdır etmək niyyətindədirlər. 

Laçın əməliyyatından söz düĢmüĢkən, bu, Surət Hüseynov - Rəhim Qazıyev cütlüyünün 



Azərbaycan ordusuna vurduğu ən ağır zərbələrdən biridir. Bu haqda Pənah Hüseynov 

"Cinayətimiz məğlubiyyətimizdir" əsərində belə yazır: "...Həmin əməliyyat əvvəlcədən 

məğlubiyyətə məhkum idi. Ümumiyyətlə, bu məğlubiyyətin əsası Ağdərə əməliyyatı zamanı 

qoyulmuĢdu. Cəmi 6 nəfər itki ilə bütöv bir rayonu boĢaldan hərbi hissələr, sonradan 

Drambon, Aterk kimi alınmaz istehkamları götürən qoĢun bir qədər irəli gedib Sırxavəndi də 

azad etdi, ordakı ÇAYIN OBĠRĠ TƏRƏFĠNƏ KEÇSƏYDĠ HƏR ġEY QURTARMIġDI. Lakin bunun 

əvəzinə həmin bölgədəki hərbi hissələri birdən-birə (Kəlbəcər istiqamətindəki briqadanı) 

götürüb Laçın əməliyyatına cəlb edib ORADA MƏHV ETMƏK əsl cinayət kimi meydana çıxır. 

Hətta Laçın götürülsə belə, həmin yeri əldə saxlamaq müĢkül məsələ idi. Biz artıq Rəhim 

Qazıyevə "kömək" edən rus hərbi mütəxəssisləri barədə Ģübhələrimizi ona açıq bildirirdik. 

Burada artıq baĢa düĢülməməli heç nə yox idi: KÜLLĠ MĠQDARDA HƏRBĠ TEXNĠKANI VƏ 

SĠLAHI RƏHĠM QAZIYEVƏ TƏHVĠL VERMƏK, SONRA ONLARI DÖYÜġƏ CƏLB EDĠB MƏHV 

ETMƏK, HƏM NĠZAMĠ ORDUNUN YARADILMASININ QARġISINI ALMAQ, HƏM DƏ 

AZƏRBAYCANIN KÜLLĠ MĠQDARDA PULUNU MƏNĠMSƏMƏK. R.Qazıyev Moskva və Gəncəyə 

(general ġerbaka - Ə.T.) nə qədər pul, qızıl daĢıyıb, bir Allah bilir"...  

Gömrük Komitəsinin sədri Ġbrahim Vəliyev gömrük xidmətinin bərbad vəziyyətindən danıĢdı. 

Sonra məsul vəzifəli baĢqa Ģəxslər də çıxıĢ etdilər.  

Prezident Aparatı dövlət-hüquq Ģöbəsinin müdiri Fazil Mustafayev göstərdi ki, tezliklə ölkədə 

qanun boĢluğunun aradan qaldırılmasında və dövlətin idarə edilməsində ġƏXSĠYYƏTƏ 

MEYĠLLĠ idarəetmədən QANUNA MEYĠLLĠ idarəetməyə keçilməsi və nəticədə dövlətin 

möhkəmləndirilməsi zəruridir. 

Məncə, belə yüksək səviyyəli görüĢün indiyədək keçirilməməsini bəyənilməli hal kimi 

dəyərləndirmək olmaz və bu qədər gecikmənin səbəbini, Rusiya KĠV baĢçılarının da göstərdiyi 

kimi, Bəyin özünü hələ tam prezident kimi hiss etməməsində axtarmaq gərəkdir. Hədsiz 

səbirli və tədbirli insan olan Əbülfəz bəy, görünür, ona sədaqəti onsuz da ciddi Ģübhə 

doğuran kadrlarla çəkiĢməyə güc xərcləməyi hələlik gərəksiz sayaraq öz anını gözləyib və 

məhz uğurlu Rusiya səfəri onda özünə möhkəm inam yaratdıqdan sonra artıq güc 

qurumlarına nəzarəti də ələ keçirməyin vaxtı çatdığını qət edib. GöydəndüĢmə deyil ki, güc 

qurumlarının baĢçıları Bəyin "boz" üzünü ilk dəfəydi görürdülər. Yəqin ona görə də təsadüfi 

deyildi ki, aradan heç bir həftə keçməmiĢ Azərbaycanda "qəribə" hadisələr baĢ verməyə 

baĢladı... 

"MƏN ĠDEYANI GÖTÜRÜRƏM VƏ ONU MƏNTĠQĠ KAMĠLLĠYƏDƏK ÇATDIRIRAM" 

Azərbaycanın baĢqa ölkələrlə əlaqələrinin geniĢləndirilməsinə xüsusi önəm verən prezident 

Əbülfəz Elçibəy Moskvadan gələndən sonra da bu yöndə gərgin iĢ apardı. 

Oktyabrın 17-sində o, Moldovanın baĢ naziri Andrey Sangeli'nin baĢçılığıyla nümayəndə 

heyətini qəbul etdi. Həmin gün Moldova və Azərbaycan hökumətləri arasında iqtisadi 

əməkdaĢlıq haqqında saziĢ bağlandı. 

Elə həmin gün Bəy "Rusiya - Azərbaycan münasibətləri" mövzusunda "dəyirmi masa"da 

iĢtirak etməkçün Bakıya gəlmiĢ Rusiya deputatlarını da qəbul etdi və iki dövlət arasındakı 

münasibətlərin prinsipləri haqqında öz görüĢlərini bir daha açıqladı. 

Rusiyayla Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə sanki bir ilıqlaĢma baĢlanmıĢdı. Oktyabrın 

21-ində ölkədə həm rus filmlərinin festivalı, həm də "Rusiya - Azərbaycan münasibətləri" 

mövzusunda "dəyirmi masa" öz iĢinə baĢladı. Ayın 26-sındasa Moskvanın bələdiyyə baĢqanı 



Yuri Mixayloviç Lujkov Bakıya gəldi və prezident Əbülfəz bəy onu qəbul etdi. 

Oktyabrın 21-ini prezidentin səfirlərlə ünsiyyət günü saymaq olar. O, öncə ABġ səfiri Riçard 

Maylsla, sonra Türkiyə səfiri Altan Karamanoğluyla, iĢ gününün sonundasa ölkəmizə yeni 

təyin olunmuĢ Belçika səfiri baron Tyerri de Qrübe'nin, Ġtaliya səfiri Fernando Saleo'nun və 

isveç səfiri Eyran Berner'in etimadnamələrini qəbul etdikdən sonra Hollandiya səfiri Yoris 

Vos'la görüĢdü. 

Prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımovun mənə bildirdiyinə görə, ABġ da Dağlıq Qarabağda 

Azərbaycan Ordusunun uğurlarından narahatdı. Bu üzdən də səfir R.Mayls prezidentdən 

soruĢmuĢdu: "Siz erməniləri genosidə uğratmaq istəyirsiniz?". Elçibəysə ona: "Yox, Dağlıq 

Qarabağda yerləĢmiĢ beynəlxalq terrorçuları və qanunsuz silahlı birləĢmələri ləğv etmək 

istəyirik" cavabı vermiĢdi.  

"Hearst" (ABġ) və "Ġzvestiya" (Rusiya) qəzetlərinin birgə yaratdıqları ortaq "We/Mı" müstəqil 

qəzetinin müxbiri elə həmin gün prezident Əbülfəz Elçibəylə görüĢüb söhbətləĢdi. Onun 

Bəydən götürdüyü müsahibə qəzetin oktyabr buraxılıĢında "Professor dövlətin sükanı 

arxasında" baĢlığı altında verilib. Fikrimcə, Elçibəyə Amerika və Rusiya stereotipləriylə 

yanaĢılan və onu həmin stereotiplərlə də Amerika və Rusiya oxucularına təqdim edən bu 

müsahibə prezidentə qarĢı çox da səmimi olmayan duyğular üstündə köklənib. Nəinki 

materialın özü, hətta onun səhifədə yerləĢdirilməsi və "qonĢu" materialların məzmunu da 

adamı bu nəticəyə gəlməyə vadar edir. Azərbaycana həsr edilmiĢ səhifənin (onun müəllifi 

qəzetin xüsusi müxbiri Piter Xlebnikovdur) yuxarısında "xalqın qızı", "Kennedidən demokratiya 

ideallarını öyrənmiĢ", "islam fundamentalizmiylə mübarizə aparan", "erməni analarının 

ağrılarını duymayan azərbaycanlı qadını qadın yox, diĢi canavar sayan", "Qərb ideyalarının 

daimi daĢıyıcısı" professor Zemfira Verdiyeva gurultulu sözlərlə öyülür, aĢağıdasa "utancaq" 

prezidentlə müsahibə və az qala Elçibəy iqtidarının simvolu kimi təqdim edilən, sıravi Rusiya 

və Amerika insanını qorxuya salan "boz qurdlar"ın böyüyü - daxili iĢlər naziri Ġsgəndər 

Həmidov haqqında ""Bakı "qurd"u" yazısı yanbayan verilib. Yeri gəlmiĢkən, hər iki Ģəxsin 

prezidentlə arasını vurmağa çalıĢan (bu, yazılardakı konkret cümlələrdən açıq-aydın duyulur) 

müxbir Ġ.Həmidov haqqında məqaləsini bu cümləylə bitirir: "Həmidov öz həmkarlarına bunları 

deməyi xoĢlayır: "Bizim baĢlıca məqsədimiz Azərbaycanda reketi məhv etməkdir. Yeganə 

reketçilər bizim özümüz olmalıyıq" (?!). 

Çox da xeyirxah saymadığım müxbir müsahibəyə prezidenti oxuculara təqdim etməklə 

baĢlayır: "...O, ürəyindəkiləri gizlətmir və idarəetmənin Qərb sisteminin tərəfdarıdır. Ancaq 

tənqidçilər onu bunda suçlayırlar ki, o, hakimiyyəti ÖLKƏNĠ ĠDARƏ ETMƏYƏ HAZIR 

OLMAYAN və ONU DEMOKRATĠYAYA NECƏ APARMAĞI PĠS TƏSƏVVÜR EDƏN RADĠKAL 

MĠLLƏTÇĠLƏRĠN ƏLĠNƏ TAPġIRIB". Əlbəttə, bu rəy xüsusən Amerika oxucularında 

Azərbaycan prezidenti və bütövlükdə Elçibəy iqtidarının mahiyyəti haqqında mənfi təsəvvür 

yaratmağa yönəldilib. (Elçibəy hakimiyyətini dünyaya demokratlarla yox, məhz "müxalifətin 

böyük qismini aradan götürmüĢ və Azərbaycanda az qala polis dövləti yaratmıĢ", jurnalistlərin 

"gələcək diktator" adlandırdığı Ġsgəndər Həmidovla tanıtdırmaq istəyi, nədənsə, 20 

Yanvardan qabaq Qorbaçovun Azərbaycandakı azadlıq mücahidlərinin həqiqətən ekstremistlər 

olduğunu bütün dünyaya sübut etməkçün Nemət Pənahovlardan yararlanmasını yadıma 

salır...). Prezidentin səmimiyyətindən sui-istifadə edən müxbir bunun ardınca Azərbaycan 

rəhbərinin "bacarıqsız" imicini yaratmağa giriĢir: "Dövlət baĢçısı vəzifəsinə gəlməsinin 100 

günü bitdikdən azca sonra Elçibəy "We/Mı"-ın müxbiriylə onun, üzü Xəzər dənizinə açılan 



kabinetində görüĢdü. O, Azərbaycanın dinc inkiĢafı proqramını açıqladığı müsahibəsində 

"Əgər prezidentə yaraĢmayan tərzdə danıĢsam lütfən bağıĢlayın" dedi". 

Müxbirin ilk sualı Amerika - Azərbaycan münasibətləri haqqındadır. Prezident bildirir: "Təəssüf 

ki, Azərbaycan və Amerika arasında geniĢ əlaqələr olduğundan danıĢa bilmərik. BirləĢmiĢ 

ġtatların ölkəmiz haqqında aldığı məlumatın 98 faizi Ermənistandan gedir. Bu məlumatın 

böyük hissəsi doğru deyil. Ancaq hiss edirik ki, əlaqələrimiz inkiĢaf edir. Amerika 

Azərbaycanda geniĢlənən demokratik hərəkata maraq göstərir. Elə bu gün mən ABġ-ın 

ölkəmizdəki ilk səfiriylə söhbətləĢdim". 

Azərbaycanda Ġranın təsiri, islam fundamentalizmi barəsində verilən suala cavabında Əbülfəz 

Elçibəy dünyanın Azərbaycan haqqında məlumatının bu cür azlığına təəssüflənir. 

Müxbirin Yeltsinlə imzalanmıĢ Azərbaycanla Rusiya arasındakı açıq sərhədlərin saxlanılması 

haqqında müqavilənin nə qədər sabit olacağı haqqında sualına cavabında Azərbaycan rəhbəri 

bəyan edir: "Biz Rusiyayla möhkəm düyünlərlə bağlanmıĢıq və sərhədləri mütləq açıq 

saxlayacağıq. Əgər onları indi bağlasaq tezliklə yenidən açmalı olarıq. Yeni "dəmir pərdə" 

nəyimizə gərəkdir? RUSĠYA BĠZĠM ƏN YAXġI VƏ ƏN MÜHÜM QARġIDAġIMIZ OLARAQ 

QALIR. Biz, məsələn, Böyük Britaniyaya hörmət edə bilərik, ancaq evlər tikməkçün bizə taxta-

Ģalban lazım olanda onu Londonda axtarmayacağıq. Niyə ən yaxĢı qarĢıdaĢımızı itirək? Mən 

Rusiyayla, o sıradan Sankt-Peterburqla mədəni əlaqələri canlandırmağı planlaĢdırıram". 

"Azərbaycan MDB-yə girməyə hazırlaĢırmı?" sorğusunu prezident belə cavablandırır: "MDB 

böyük kolxozdur. Onun, demək olar ki, heç bir mexanizmi yoxdur və heç kəs bilmir ki, bu 

birlik hansı formada olacaq. O nədir: vertolyot, yoxsa dəvə? Heç kəs bilmir. Parlamentimiz 

tezliklə MDB-yə girmək məsələsini müzakirə edəcək, ancaq mən bir prezident kimi bu ideyanı 

dəstəkləmirəm". Təəccüb doğurmayan bu sualda və onun cavabında anlamadığım bircə Ģey 

var: Milli Məclis hələ 7 oktyabrda - Elçibəylə Yeltsinin müqavilə bağlamasından (12 oktyabr) 5 

gün, bu söhbətin aparılmasındansa 2 həftə öncə Azərbaycanın MDB-dən imtina etməsi 

haqqında qərar çıxarmıĢdı. Məncə, bu faktı bilməyən müxbir Bəyin Milli Məclislə bağlı keçmiĢ 

zamanda dediyi sözləri gələcək zamanda iĢlədib.  

"Sizin Ermənistanla müharibədən çıxmaq planınız varmı?" sualına Əbülfəz bəy deyir: 

"Müharibə problemi bu gün, demək olar ki, həlledilməzdir. [...] Mən prezident kimi 

Azərbaycanın içində xarici dövlətin olmasının tərəfdarıdək çıxıĢ edə bilmərəm. Heç vaxt da 

buna getməyəcəyəm. Biz xoĢhallıqla ermənilərə bura gəlməyə və zavodlarımızı almağa imkan 

verərik, ancaq onlarsa bizim torpağımıza ağalıq etmək istəyirlər. Bununla biz razılaĢa bilmərik. 

Mən beynəlxalq təĢkilatların nəzarəti altında ləngitmədən atəĢin kəsilməsinin tərəfdarıyam. 

Mən hətta NATO-nun VASĠTƏÇĠLĠYĠNĠ QƏBUL ETMƏYƏ DƏ HAZIRAM". 

Müxbir soruĢur: "Qorxmursunuzmu ki, sizi müharibəni qızıĢdırmağa və hakimiyyəti 

hökumətdəki daha radikal ünsürlərə güzəĢtə getməyə vadar edə bilərlər?". Elçibəy cavab 

verir: "Mən Ģəxsən özümdən, öz siyasi, yaxud Ģəxsi taleyimdən qorxmuram. BaĢlıcası budur 

ki, insanlar bilsinlər: MƏNĠM ALNIM AÇIQDIR VƏ MOSKVANIN, YAXUD BAġQA PAYTAXTIN 

GÖSTƏRĠġĠYLƏ HƏRƏKƏT ETMĠRƏM". 

Müxbir müsahibənin sonunu da baĢlanğıcdakı ruhda qurtarır: "Biz xudahafizləĢəndə, qara 

kostyum və qalstuk geyinmiĢ, geniĢ kabinetində var-gəl edən prezident suallara "düzünəqulu" 

cavab verdiyinə görə üzr istədi. "Məni tez-tez diplomatiklikdən uzaq olmaqda günahlandırırlar 

ki, mən qeyri-prezident ifadələri iĢlədirəm; neyləyim, mən də beləyəm. Diplomatiya məktəbi 



qurtarmamıĢam. Məni xalqımın əsgəri adlandıra bilərsiniz. Mən belə iĢləyirəm. Mən ideyanı 

götürürəm və onu məntiqi kamilliyədək çatdırıram". 

Ölkədə iqtisadi islahatlar proqramlarının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini, sosial yönəliĢli 

səmərəli bazar iqtisadiyyatı sisteminin bərqərar olmasını sürətləndirmək məqsədiylə Bəyin 24 

oktyabr tarixli fərmanıyla prezident yanında Ġqtisadi ġura yaradıldı. Həmin Ģuranın yaradıcısı 

əslində dövlət katibi Pənah Hüseynovdu; o, Prezident Aparatında iqtisadiyyat problemləriylə 

məĢğul olan əsas Ģəxslərin: iqtisadi məsələlər üzrə dövlət müĢaviri Vahid Axundovun və 

strateji proqramlar üzrə dövlət müĢaviri Sabit Bağırovun iĢini "yüngülləĢdirmək" istəyirdi.  

Həmin Ģuranın hazırladığı "Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkiĢafı haqqında dövlət 

siyasətinin Əsas Ġstiqamətləri" layihəsi artıq 5 gün sonra - 29 oktyabrda mətbuatda dərc 

edildi. ġuranın təqdim etdiyi "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqında" qanun layihəsi iĢıq üzü gördü. 

Bunlar prezidentin bazar iqtisadiyyatının geniĢləndirilməsinə necə tələbkarlıqla yanaĢdığını 

əyani təsdiqləyir. 

Əhalinin maddi vəziyyətini aramsız olaraq yaxĢılaĢdırmağa çalıĢan Əbülfəz bəy 28 oktyabrda 

əmək haqqının minimum məbləğinin ayda 1500 rubladək artırılması haqqında fərman verdi. 

Bu vaxt adambaĢına aylıq gəlir 700 rubldu. Ölkədə 1 milyon 856 min iĢləyən adam vardı. 

4 ĠYUNA APARAN 24 OKTYABR MƏĞLUBĠYYƏTĠ 

Azərbaycan dünya siyasətində öz yerini daha dəqiq müəyyənləĢdirdikcə və bu yerin MDB-dən 

(baĢqa sözlə, Rusiyanın təsir dairəsindən) uzaqda olduğu daha aydın göründükcə, 

torpaqlarını ermənilərdən geri almaqçün onun əsla güzəĢtə getməyəcəyinə Ģübhə 

qalmadıqca, eyni zamanda ölkədə demokratik quruluĢlar (təsisatlar, institutlar) geniĢlənib kök 

atdıqca və belə mühitdə rüĢvətxorluğa, haramxorluğa yer olmadığı, kiflənmiĢ beyinli, 

bacarıqsız, rüĢvətxor kadrların gənc və savadlılarla əvəzlənməsi gündən-günə gerçəkliyə 

çevrildikcə Elçibəy iqtidarına göstərilən həm iç, həm dıĢ basqılar daha da güclənir, daha da 

amansızlaĢırdı. 

Əbülfəz Elçibəyin Moskva səfərindən on gün keçmiĢ və Ankara səfərinə üç gün qalmıĢ (24 

oktyabrda) Azərbaycan hakimiyyətinə iki güclü zərbə endirildi - biri Amerikadan, ikincisi 

Naxçıvandan. 

Görünür, Azərbaycanın Avropayla, xüsusən Böyük Britaniyayla, eləcə də Rusiyanın özüylə 

daha doğma münasibətlər qurmaq niyyətini görən ABġ-da qısqanclıq yarandı, eyni zamanda 

o, dövlətimizin Dağlıq Qarabağ məsələsində ermənilərə güzəĢtə getməmək mövqeyindən 

əsəbiləĢərək, 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Cümhuriyyətinə bəslədiyi ermənipərəst rəftarı 

indi də eynilə təkrarladı - ABġ Konqresi sonralar bizdə "907-ci düzəliĢ" kimi tanınan Azadlığı 

Müdafiə Aktına 907-ci düzəliĢi qəbul etməklə Azərbaycana ABġ-ın dövlət yardımı göstərməsini 

yasaqladı. Doğrudur, Elçibəy iqtidarı xalqını əcnəbi yardımlarla bəsləmək, humanitar 

yardımlar dilənmək siyasətindən uzaqdı, ona görə də onun dövründə bu yasağın nəticəsi 

ciddi duyulmadı, ancaq ABġ-ın "dönüklüy"ünün Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki nüfuzuna 

zərbə endirməsisə danılmazdı.  

Fikrimcə, ABġ hakimiyyəti bu hərəkətiylə çox yanlıĢ yol tutdu və Azərbaycanın Rusiya 

tərəfindən boğulmasının, hələ möhkəmlənməmiĢ, çox kövrək demokratiyamızın avtoritar 

rejimlə əvəzlənməsinin baĢlanğıcını qoydu. Düzdür, ABġ o zaman Qafqazda Rusiyayla 

münasibətlərinə hələ tam aydınlıq gətirməmiĢdi, ancaq həyat sübut etdi ki, Elçibəy 

hakimiyyətinin taleyinə biganəlik göstərməklə o, strateji səhvə yol verdi. Yeri gəlmiĢkən, 



bunu elə o günlərdə ABġ-ın ən nüfuzlu qəzetləri də bildirirdi. 

ARTIRMA  

"-O vaxt bizim iqtidarı tənqid edirdilər ki, Amerika 907-ci düzəliĢi Elçibəy dövründə qəbul 

eləyib. Ancaq bizdən sonra 4-5 il də vaxt keçib, həmin düzəliĢi nəinki ləğv etməyiblər, hətta 

üstünə Dağlıq Qarabağa birbaĢa yardım da əlavə olunub. Bəs burada Amerikanın hansı 

marağını təmin etmədik? 

-907-ci düzəliĢi tətbiq edərkən, ola bilsin ki, Amerikanın baĢqa yolu yoxdu. Nəyə görə? 

Ermənistanla müharibədə Ermənistanı tamam blokadaya salmıĢdıq, onu tamam iflic etmiĢdik. 

Amerikasa bizə müharibə elan edə bilməz, birbaĢa təzyiq edə bilməz. Bu, bizə dolayısı 

təzyiqin bir formasıydı. ĠĢ burasındadır ki, Ermənistan da bizi təcrid etmiĢdi və burada 

Rusiyanın əli vardı. Bizim marağımızdaydı ki, qatarlar Naxçıvana da iĢləsin, Ermənistana da, 

çünki dəmiryolunun bağlanmasını istəmirdik. Ancaq Rusiya onu Ermənistanın əliylə 

bağlatdırdı. Əvəzində biz də Ermənistana gedən baĢqa yolları kəsdik. Qazax - Ġcevan və 

baĢqa maĢın yollarını bağlatdırdıq ki, sən də getmə. Bu da bizim cavab təzyiqimizdi. Amerika 

da onu bizə bağıĢlamadı.  

Mən o zaman prezident BuĢla danıĢdım ki, bu düzəliĢi niyə qəbul edirsiniz? O, mənə dedi ki, 

onu götürməyə mənim gücüm çatmaz, çünki siz blokada tətbiq eləmisiniz. Biz ədalətli olaraq 

elan etdik ki, Ermənistanla birgə Naxçıvan da blokadadadır - Naxçıvanı da yaddan 

çıxarmadıq. Bu düzəliĢi götürmək xahiĢimə BuĢ bildirdi ki, bunu götürməkçün bir neçə məsələ 

var. Ən vacibi budur ki, demokratiyanın inkiĢafını belə davam etdirsəniz - demokratik 

parlament seçkisi keçirsəniz məsələ birdəfəlik həll olunar. Biz də 1993-ün oktyabrında yeni 

parlament seçkisi keçirməyə hazırlaĢırdıq. 

-Heydər Əliyev dövründə parlament seçkisi keçirildi axı. Bəs niyə 907-ni götürmədilər? 

-Bu parlament demokratik yolla seçilmədi axı! Ġstəyirsən 10 dəfə seç. Seçkinin özü 

demokratik olmalıdır. Xaricilər də deməlidir ki, demokratik seçildi, biz də onu tanımalıyıq. 

Ancaq bu parlamentsə Heydər Əliyevin siyahısıyla təĢkil edilib. 

-Deməli, bizim hakimiyyətimizə beynəlxalq aləmdə inam vardı.  

-Bəli, özü də çox böyük inam". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.44-45).  

24 oktyabrda ikinci mühüm hadisəsə Naxçıvanda baĢ verdi. Hələ sentyabrın ortalarında 

Ġsgəndər Həmidov SəyavuĢ Mustafayevi Naxçıvana daxili iĢlər naziri təyin etmiĢ və Heydər 

Əliyev bu təyinatı yaxına buraxmamıĢdı. Ġsgəndər Həmidovun əmrini həyata keçirməyə 

çalıĢan Naxçıvan cəbhəçiləri, nəhayət, 24 oktyabrda əməli iĢə keçdilər - axĢam yerli 

televiziyaya daxil olaraq müraciət oxudular, rabitə idarəsinin elektrik mərkəzini ələ keçirdilər, 

onlardan bir qrupsa DĠN-nin növbətçi hissəsinə girdi. SəyavuĢ Mustafayev nazirlik binasına 

gələrək vəzifəsinin icrasına baĢlamağa cəhd göstərdi. 

KeçmiĢ KQB generalı, neçə-neçə belə olayları "yoluna qoymuĢ" təcrübəli Heydər Əliyev əlüstü 

cavab tədbirləri gördü. O, öz tərəfdarlarını təcili bir yerə topladı. Əliyevpərəst kütlə 

televiziyaya hücum çəkdi və televiziyaya gedən elektrik enerjisi də bir qədər sonra kəsildi. 

Polis maĢınları səsgücləndiricilərlə əhalini Ali Məclis binası qarĢısına - H.Əliyevi müdafiə 

etməyə çağırdı. ToplanmıĢ kütlənin təzyiqi altında (onların qarĢısında qadınlar irəliləyirdi) 

artıq saat 22-də cəbhəçilər DĠN və televiziya binalarını tərk etməyə məcbur oldular. Bununla 



da onlar məğlubiyyət qapısını taybatay açdılar. H.Əliyev öncə aksiyanın təĢkilatçısı və 

iĢtirakçısı olanları tutdurdu, sonrasa siyasi tədbirlərə əl atdı. 

25 oktyabrda Naxçıvan Ali Məclisinin növbədənkənar sessiyasını çağıran H.Əliyev dünənki 

hadisəyə "muxtar respublikada dövlət çevriliĢi (hansı dövlətin çevriliĢi?! - Ə.T.) cəhdi" siyasi 

qiyməti verdi. AXC-dən olan deputatların qatılmadığı və yetərsayın olmadığı sessiya AXC-nin 

Naxçıvandakı silahlı qüvvələrinin 3 günədək tərksilah edilməsi haqqında qərar çıxardı və bu 

hadisəni araĢdırmaqçün komissiya yaratdı.  

Ali Məclisin sessiyası keçirildiyi vaxt AM binası qarĢısındakı mitinqdə Bakıdan gəlmiĢ Nemət 

Pənahov və Sirus Təbrizli, Ġrandan gəlmiĢ mollalar Azərbaycan hakimiyyətinin, Ģəxsən 

Əbülfəz Elçibəyin əleyhinə kəskin təhqiramiz çıxıĢlar edirdilər. Bu, mərkəzi hakimiyyətə qarĢı 

asilik, ona açıq-aydın meydan oxumaqdı və dövlət çevriliĢinə cəhd elə bu hərəkətlərin özü 

sayılmalıydı. 25 oktyabrda polis AXC Babək Ģöbəsinə hücum edərək cəbhəçiləri tutdu. 

Naxçıvanda yaranmıĢ gərgin durumla bağlı olaraq Azərbaycan Ali Soveti sədrinin müavini 

Afiyəddin Cəlilov, Prezident Aparatı dövlət-hüquq Ģöbəsinin müdiri Fazil Mustafayev və milli 

təhlükəsizlik nazirinin I müavini Sülhəddin Əkbərov oraya getdilər. Ancaq onlar H.Əliyevlə dil 

tapa bilmədilər. 

26 oktyabrda Bakıdan gələn AXC nümayəndələri də H.Əliyevlə görüĢdülər. Artıq cəbhəçilər 

üzərində ilk qələbəsini qazanmıĢ H.Əliyev bir addım da güzəĢtə getməyərək, ikinci qələbəsini 

təmin edəcək tələbə əl atdı - onun əleyhinə aparılan hər cür təbliğata son qoyulmasını istədi 

(çünki təbliğatın necə güclü silah olduğunu ondan yaxĢı bilən yoxdu!). Təəssüf ki, o, 

məqsədinə nail oldu. 

Maraqlıdır ki, Naxçıvan təyyarə limanı 26 oktyabr günü günortadan sonra müxtəlif 

bəhanələrlə qapadılmıĢdı. Bu, əliyevpərəst "Real" məlumat agentliyinin Naxçıvanda dövlət 

çevriliĢinin baĢ verməsi və bununla bağlı olaraq limanın bağlanması haqqında yaydığı xəbərin 

doğruluğuna inandırmaqçün edilmiĢdi. 

Bütün bu baĢ verənləri nəzərə alaraq AXC Ordubad rayon Ģöbəsinin məclisi 28 oktyabrda 

qərar çıxararaq ölkə hakimiyyətinə tövsiyə etdi ki, muxtar respublikada ictimai-siyasi 

vəziyyətin gərginləĢməsiylə bağlı prezident üsul-idarəsi tətbiq edilsin və fövqəladə vəziyyət 

elan olunsun. Qəribədir ki, bu qərarı H.Əliyevə uduzan məğlub cəbhəçilər çıxarmıĢdılar və 

onlar prezident idarə üsulunu gerçəkləĢdirəcək insanların, görünür, Marsdan gətiriləcəyini 

düĢünürdülər... 

Beləliklə, 24 oktyabrda əslində heç nə qazanmayan cəbhəçilər gediĢi və nəticələri sonadək 

düĢünülməmiĢ bu fərsiz əməliyyatla Naxçıvan rəhbəri H.Əliyevin əlindən tutaraq onun 

mərkəzi hakimiyyətə qarĢı qəti hücuma keçməsinə, təbliğat müharibəsi baĢlamasına ideal 

bəhanə verdilər və özlərini sonuncuyadək sıradan çıxarmağın baĢlanğıcını qoydular. 

Spikerliyə baĢladığı 3 oktyabr 1991-dən bugünədək məhz cəbhəçilərin yardımı sayəsində 

Naxçıvanda hakimiyyətini yetərincə möhkəmlədə bilmiĢ Heydər Əliyev artıq ona mane olmağa 

baĢlamıĢ həmin qüvvədən birdəfəlik üzülüĢmək (ümumiyyətlə, H.Əliyev ona nədəsə yardım 

etmiĢ insanların bu haqda ona hətta ən yüngül eyham vurmasını belə qətiyyən sevmir, belə 

"günah iĢləmiĢ" dünənki yardımçısının əməyinin nə qədər böyük olub-olmamasına 

baxmayaraq onu sıradan çıxarır), Bakıdakı hakimiyyətə doğru yolunu təmizləmək fikrindəydi. 

Bu məqsədlə o həm Naxçıvanda, həm də Bakıda müəyyən iĢlər görürdü. Onun əl buyruqçusu 

N.Pənahov artıq Bakıda aranı qatmaqdaydı. Elə 24 oktyabr tarixli "Azərbaycan" qəzetindəki 



"Nemət Pənahov isə yenə mitinqə çağırır" baĢlıqlı yazıda adını "azadlıq aĢiqi" qoymuĢ bu 

əsarət vurğununun 17 noyabrda icazəsiz mitinq keçirəcəyi bildirilir, onun "mitinq sırf yubiley, 

təbrik mitinqi olmayacaq, ... hakimiyyət orqanlarına tənqidi fikirlərimizi, tələblərimizi də 

deyəcəyik" söyləməsi bəyan edilirdi. N.Pənahovun çıxıĢlarının H.Əliyevin istəklərindən 

qaynaqlandığına yəqin ki, heç kəsin Ģübhəsi yoxdu. Beləliklə, öncə Naxçıvanda, sonrasa 

bütün Azərbaycanda cəbhəçilərin nüfuzunu məhv etməkçün ideal imkan qazanmıĢ H.Əliyev 

ondan heç kəsin bacarmayacağı qədər maksimum yararlandı.  

24 oktyabrı göydəndüĢmə, təsadüfi hadisə saymaq çox sadəlövhlük olardı. O, incəliklə 

hazırlanmıĢdı və uzaqgüdən məqsədlər daĢıyırdı. Belə ki, bunun sonucunda H.Əliyev həm 

Naxçıvanda öz hakimiyyətini mütləqləĢdirdi, həm də bütünlükdə Azərbaycanın siyasi 

səhnəsinə yenidən çıxaraq "mən gəlmiĢəm ha" deyə özünü niĢan verdi. O, Elçibəy iqtidarına 

düĢmən olan BÜTÜN qüvvələrin baxıĢlarını özünə yönəltməyə, BÜTÜN müxalifətin əsl baĢçısı 

və koordinatoru kimi məhz ÖZÜNÜ tanıtmağa nail oldu. Hakimiyyəti təmsil edən 

CƏBHƏÇĠLƏRĠN məğlubiyyəti bitərəf sıravi yurddaĢlarda bütünlükdə iqtidarın gücsüzlüyü, 

bacarıqsızlığı, diĢsizliyi düĢüncəsini bir daha möhkəmlətdi və hakimiyyətin nüfuzuna sarsıdıcı 

zərbə vurdu, "dəmir əl"in onu yıxacağına bəslənən umudlarısa artırdı.  

Bəli, 24 oktyabr əslində 4 iyuna aparan yolun baĢlanğıcı və ona hazırlığın kiçik ölçüdə 

məĢqiydi. 

Bu əməliyyatdan Bəyin xəbəri vardımı? Prezident Aparatı dövlət-hüquq Ģöbəsinin keçmiĢ 

müdiri Fazil Mustafayevdən (Qəzənfəroğlundan) sonralar öyrəndim ki, Azərbaycan rəhbərliyi 

o zaman belə əməliyyatın keçirilməsində maraqlı deyildi və qarĢıdurma yaratmayacaq baĢqa 

tədbir gerçəkləĢdirmək niyyətindəydi; 24 oktyabr aksiyası həmin tədbiri pozdu və sonucda 

Elçibəy hakimiyyətinə zərbə vuruldu.  

Naxçıvan hadisəsinin iĢtirakçısı və Ģahidi olmuĢ adamlarla apardığım çoxsaylı söhbətlər 

nəticəsində inandım ki, "nazir" aksiyası yeni hakimiyyətçün ustalıqla qurulmuĢ bir tələydi və 

çox təəssüf ki, cəbhəçilər bu tələyə düĢdülər. Bunun belə olduğunu çox Ģey sübut edir. 

Məsələn, Bakıdan "vur!" göstəriĢi verən bəziləri eyni vaxtda H.Əliyevə zəng edərək "balalarım 

sənə qurban, mənim bu iĢdən xəbərim yoxdur..." deyirdilər. Nə qədər qəribə görünsə də, 

təxminən həmin ərəfələrdə Rusiyanın təhlükəsizlik naziri R.Barannikovun ailəsinin 

Azərbaycanda dincəlməsi haqqında yetərincə ciddi xəbərlər alınmaqdaydı və həmin nazirin bu 

tələnin qurulmasında iĢtirak etdiyini düĢünənləri qınamaq fikrindən uzağam. 

ONLARIN BAġINA QIZILGÜL LƏÇƏKLƏRĠ SƏPĠRDĠLƏR, yaxud TÜRK DÜNYASININ 9 

XOġBƏXT GÜNÜ 

Naxçıvanda 24 oktyabrda yaradılmıĢ gərginlik 28 oktyabrdan yavaĢ-yavaĢ səngiməyə baĢladı. 

Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy elə həmin gün Türkiyəyə yola düĢdü. O həm Türkiyə 

Cümhuriyyəti yaradılmasının 69-uncu ildönümü Ģənliklərinə qatılacaq, həm 30-31 oktyabrda 

türk cümhuriyyətləri baĢçılarının Ankara zirvə toplantısının iĢində iĢtirak edəcək, həm də 

noyabrın 1-indən 5-inədək Türkiyədə rəsmi səfərdə olacaqdı. 

Binə hava limanında jurnalistlərə 20-yədək sənədin imzalanacağını bildirən prezident sözarası 

dedi: "Yeri gəlsə Türkiyə ilə gələcəkdə hərbi münasibətlər qurmaq barədə də danıĢıqlar 

aparacağıq".  

Prezident Elçibəyin saat 15-də göyə qalxan təyyarəsi Türkiyənin hava sərhədini keçən kimi 

hörmət əlaməti olaraq Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin qırıcı təyyarələri onu hər iki tərəfdən 



müĢayiət etməyə baĢladı.  

../../images/Arxiv/1992_1028_Ankara01.JPGAnkara hava limanında Əbülfəz bəyi ən əziz, ən 

hörmətli qonaq kimi bayramsayağı təntənəylə qarĢıladılar. Burada onu Türkiyənin prezidenti 

Turqut Özal və baĢ nazir Süleyman Dəmirəl, böyükelçi Altan Karamanoğlu, nazirlər, millət 

vəkilləri, baĢqa çoxlu rəsmi Ģəxslər, azərbaycanlı tələbələr və b. gözləyirdilər. 

Əbülfəz bəy və Turqut Özal fəxri qarovulun qarĢısından keçdilər. Qonağın Ģərəfinə salam 

yaylım atəĢləri açıldı. 

Hava limanında iki prezident mətbuat konfransı keçirdi. 

Elçibəy "Esenboğa" hava limanından vertolyotla Turqut Özalla birgə "Çankaya" köĢkünə, 

oradan avtomobillə "Hilton" otelinə gedərək Kral dairəsinə düĢdü. Qalan 4 türk 

cümhuriyyətinin prezidentlərisə "ġeraton" otelində yerləĢdirilmiĢdi.  

Ədalət Məmmədov danıĢır ki, "Hilton" "ġeraton"dan üstün sayılırdı, çünki onun üzgüçülük 

hovuzu və rahatlıqçün baĢqa bir sıra Ģəraiti də vardı. Həm də "Hilton"un yiyəsi prezident 

Turqut Özalın dostu olan məĢhur türk milyonçusu Sabançıyla ortaqdı, Əbülfəz bəy də otel 

xərclərinin məhz türk iĢ adamlarına çatmasını istəyirdi. Yeri gəlmiĢkən, Türkmənistan 

prezidenti Səpərmurad TürkmənbaĢı da tez-tez bu otelin hovuzunda çimməyə gəlirdi.  

Azərbaycan nümayəndə heyəti "Esenboğa" hava limanından avtomobillə "Hilton"a yollandı. 

Ülküçülər və tələbələr yolda qabağımıza çıxaraq Elçibəyə qurban kəsmək istədiklərini 

bildirdilər, ancaq bu vaxt Bəy artıq "Hilton"daydı. Ona görə də baĢ nazir Rəhim Hüseynov 

nümayəndə heyətinin ağsaqqalı kimi qabağa çıxaraq kəsilən qurbanları qəbul etdi. Yolun hər 

iki tərəfini sarmıĢ on minlərcə türk qardaĢımız böyük coĢquyla bir ağızdan "Elçibəy!", 

"Elçibəy!" qıĢqırırdı...  

Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradılıĢ günü - 29 oktyabrda bayram törəni Cümhuriyyətin ulu 

qurucusu, dünya türklərinin öndəri Mustafa Kamal PaĢa Atatürkün uyuduğu Anıtqəbri 

ziyarətlə baĢlandı. Əbülfəz bəy burada və bütün baĢqa tədbirlərdə Türkiyə dövlətinin baĢçıları 

Turqut Özalla Süleyman Dəmirəlin arasında addımlayırdı. 
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parad keçirildi. ġərəf tribunasında T.Özal, S.Dəmirəl, Ə.Elçibəy, baĢqa türk cümhuriyyətlərinin 

prezidentləri: N.Nazarbayev, Ġ.Kərimov, Ə.Akayev, S.TürkmənbaĢı dayanmıĢdılar.  

Günortadan sonra prezident Turqut Özal prezident Əbülfəz Elçibəyi qəbul etdi. Bu, onların 

hər ikisinin çoxdan intizarla gözlədiyi ilk görüĢdü. ĠĢ burasındadır ki, Bəyin Türkiyəyə ilk 

gəliĢində görüĢmək onlara nəsib olmamıĢdı. Ancaq türk dünyasının inkiĢafına, demək olar ki, 

eyni görüm bucağından baxan və 21-inci yüzilin türklərin yüzili olacağına inanaraq bu yolda 

hər Ģeyi etməyə hazır olan bu iki böyük türk öndəri ilk dəfəydi ki, iki qardaĢ kimi diz-dizə, 

göz-gözə otururdu. Elə bu ilk qısa görüĢdəncə onlar bir-birinə hədsiz doğmalaĢdılar.  

Oktyabrın 30-unda türk cümhuriyyətlərinin tarixində ən mühüm hadisələrdən biri baĢ verdi. 

Türkiyə Böyük Millət Məclisinin (TBMM) ġərəf salonunda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 

Özbəkistan, Türkiyə və Türkmənistanın prezidentləri ilk dəfə olaraq bir araya gəldilər. BaĢlıca 

olaraq iqtisadi əlaqələrə həsr edilən bu zirvə toplantısında türk dövlətləri arasında birliyə nail 

olmaqçün də müəyyən məsələlər müzakirəyə çıxarıldı. Toplantıya həmin ölkələrin baĢ 

nazirləri də qatılmıĢdı. 

Yığıncağa gələn Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy baĢqalarından seçilərək ayrıca 
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təntənəylə qarĢılandı. O ../../images/Arxiv/1992_1030_Ankara01.JPGgəlməzdən öncə TBMM-

nin binası üzərində Türkiyə bayrağıyla yanaĢı Azərbaycan bayrağı da dalğalanırdı. Bina 

önündə fəxri qarovul düzülmüĢdü. Əbülfəz Elçibəyi Turqut Özalın özü qarĢıladı və prezidentlər 

Ģərəf kürsüsünə qalxdılar. Fəxri qarovulun rəisi Bəyə raport verdi. Azərbaycanın dövlət himni 

çalındı. QardaĢ prezidentlər fəxri qarovulun önündən keçdilər. Əbülfəz bəy türk əsgərini 

salamladıqdan sonra Turqut Özalla birgə binaya girdi.  

BaĢlıca məqsədi türk dövlətlərinin siyasi, iqtisadi və mədəni birliyinin yaradılması olan sammiti 

açan Turqut Özal dedi ki, Ankarada belə bir toplantı keçirildiyinə görə sevinc və həyəcanımızı 

gizlədə bilmirik. Burada təmsil olunan hər bir dövlətin inkiĢafıyçün böyük imkanlar vardır. Biz 

əl-ələ verib bu imkanlardan istifadə edərək onları XALQIMIZIN rifahına yönəltməliyik. 

DanıĢıqlar çox maraqlı və gərgin keçərək gecə saat 2-nin yarısınadək (!) sürdü. Əsasən 2 

sənəd müzakirə edildi: Ankara Bəyannaməsi və mətbuatçün bəyanat. Hər iki sənədin ortaq 

bəyənilmiĢ variantı hazırlandı. 

Onu da deyim ki, Elçibəy bu toplantıdakı söhbətlərin nəinki rəsmi hissəsində, hətta fasilələrdə 

də türk birliyi xeyrinə iĢlər görməyə can atırdı. Belə ki, türk cümhuriyyətlərinin baĢçılarıyla 

qeyri-rəsmi, protokoldankənar söhbətlərində o, türk dilinin BMT-nin iĢlək dili olması 

məsələsini qaldırdı və onların, demək olar ki, hamısını, hətta Qazaxıstan prezidenti 

Nazarbayevi də bununla razılaĢdırdı, ancaq Nazarbayev təklif etdi ki, gəlin bu məsələni iĢləyib 

hazırlamağı öncə xarici iĢlər nazirlərimizə tapĢıraq. Beləliklə, onlar bu məsələni xarici iĢlər 

nazirlərinin ayrıca toplantısında müzakirə etməyi qərara aldılar. Özü də, BMT-nin iĢlək dili kimi 

götürüləcək həmin rəsmi dil, ümumi razılığa görə, Anadolu türkcəsi olmalıydı. 
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Məclisinin salonunda Turqut Özal, Əbülfəz Elçibəy, Nursultan Nazarbayev, Əsgər Akayev, 

Ġslam Kərimov, Səpərmurad Niyazov və Süleyman Dəmirəl zirvə toplantısının birgə Yekun 

Bəyannaməsini imzaladılar.  

Əbülfəz bəy zirvə toplaniısının istər rəsmi, istərsə də qeyri-rəsmi hissələrində ardıcıl olaraq 

ümumtürk birliyinin möhkəmlənməsi mənafeyindən çıxıĢ edir, baĢlıca diqqəti türk 

cümhuriyyətləri arasında mədəni-mənəvi-iqtisadi inteqrasiyanın sarsılmaz Ģəkildə 

gücləndirilməsinə yönəldirdi. Bu zaman o, həmin ölkələrin bəzi prezidentlərinə öz Ģəxsi 

antisimpatiyasını belə boğmağa məcbur olurdu. Elçibəyin cangüdəni Ədalət Məmmədovun 

mənə söylədiyi bir əhvalat deyilənə ən yaxĢı örnəkdir. O danıĢır ki, Türkmənistan prezidenti 

Səpərmurad TürkmənbaĢıyla Özbəkistan prezidenti Ġslam Kərimov arasında qeyri-rəsmi 

söhbətdə mübahisə düĢdü. Kərimov TürkmənbaĢına dedi ki, sən Türkmənistanın sərhədlərini 

möhkəm bağla, çünki əfqanlar sizdən bizə uyuĢdurucu maddələr gətirir. TürkmənbaĢı da 

qayıtdı ki, mən bağlamıram, istəyirsənsə sən öz sərhədlərini möhkəmlət. Kərimov bununçün 

xeyli vəsait lazım olduğunu bildirdi. Mübahisənin yoğunladığını görən Əbülfəz bəy həmiĢə 

olduğu kimi bu dəfə də barıĢdırıcılığı öz boynuna götürdü. Onlara dedi ki, niyə mübahisə 

edirsiniz? Bundansa bir-birinizə kömək edin, sərhədlərinizi gücləndirin, uyuĢdurucunun 

keçməsinin qarĢısını alın, ancaq sərhədi bağlamağa ehtiyac yoxdur.  

Bəyin əslində bu iki Orta Asiya prezidentindən heç xoĢu gəlmirdi, çünki TürkmənbaĢı 

demokratiyanı boğurdu, Kərimovsa həm despotdu, həm də arvadı rus olan bir tacikdi. Onları 

bir-biriylə müqayisə edəndə Bəy az-çox TürkmənbaĢına üstünlük verirdi ki, heç olmazsa 

türkdür.  
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Ankara Bəyannaməsi və mətbuatçün bəyanat imzalandıqdan sonra Turqut Özal bildirdi ki, 

əldə olunmuĢ razılığa əsasən, türk cümhuriyyətləri prezidentlərinin növbəti zirvə toplantısı 2 

may 1993-də BAKIDA keçiriləcək. (Nə yazıqlar ki, həmin tarixədək Turqut Özal dünyasını 

dəyiĢdi və Azərbaycan siyasi fırtınalar burulğanına düĢdü, ona görə də Bakı sammiti baĢ 

tutmadı). Bundan sonra mətbuat konfransı keçirildi. 

Bundan sonra Turqut Özal və Süleyman Dəmirəl türk cümhuriyyətləri prezidentlərini qəbul 

etdilər. Prezidentin "Çankaya" köĢkündə onların Ģərəfinə nahar və baĢ nazirin iqamətgahında 

Ģam yeməyi verildi. 

Türkiyə səfəri proqramı çox zəngin olan Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyin görüĢləri, 

söhbətləri səhər tezdən baĢlayaraq bəzən axĢamadək davam edirdi. 
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sədri Alparslan TürkeĢi qəbul etdi, Ankarada oxuyan tələbələrimizlə görüĢdü, hərbi məktəbdə 

oldu, Azərbaycan Kültür Mərkəzini ziyarət etdi. Mərkəzin binası qarĢısında hörmətli qonağın 

Ģərəfinə qurbanlar kəsildi. 

Bütün Türkiyə səfərində prezidentimizlə bir yerdə bulunmuĢ dövlət xadimləri Nəcəf Nəcəfov 

və Sabit Bağırovdan hərbi məktəbdə azərbaycanlı kursantların təlimiylə tanıĢ olarkən baĢ 

vermiĢ maraqlı bir hadisəni sonralar eĢitdim. Təlim 

zamanı../../images/Arxiv/1992_1031_Kursant.JPG kursantlar qumbara atarkən bütün 

seyrçilər, o sıradan Türkiyənin Genel Kurmay baĢqanı Doğan GürəĢ də qəlpələrdən 

qorunmaqçün beton hasar arxasında dayanıb baxır, qumbara atılanda təlimat üzrə aĢağı 

əyilirmiĢ. Ancaq Bəy bir dəfə də olsun əyilmir. Nəcəf bəy bunu ondan xahiĢ edəndə Bəy tam 

ciddiyyətlə bildirir ki, AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ƏYĠLMƏZ! (Sabit bəy prezidentimizin bu 

davranıĢından qürur duyduğunu danıĢırdı).  

Kültür Mərkəzində çıxıĢ edən Əbülfəz bəy Azərbaycandakı durumdan, Azərbaycan-Türkiyə 

əlaqələrindən və b. danıĢdı. O, Mərkəzə xalça bağıĢladı. Buradakı mətbuat konfransında 

Azərbaycanla bağlı çoxlu sualları cavablandırdı. 

Noyabrın 1-ində Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəyin Türkiyə 

Cümhuriyyətinə beĢgünlük rəsmi səfəri baĢlandı. Prezidentin baĢçılıq etdiyi böyük nümayəndə 

heyətinə 115 nəfər: baĢ nazir Rəhim Hüseynov, Afiyəddin Cəlilov, Vahid Axundov, Sabit 

Bağırov, Vəfa Quluzadə, Rafiq Ġsmayılov, Nəcəf Nəcəfov, nazirlər, diplomatlar, ədəbiyyat, 

mədəniyyət, elm və din xadimləri, ictimai təĢkilatların nümayəndələri, KĠV iĢçiləri və b. 

daxildi. Nümayəndə heyətinin bütün xərclərini Türkiyə iqtisadi möcüzəsinin atası Turqut Özal 

öz Ģəxsi hesabından ödəyirdi.  
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məzarı önünə əklil qoydu və onun xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etdi. Xatirə kitabına bu 

sözləri yazdı: "Daha deyəcək bir söz qalmadı. Hamısını Siz - böyük atamız dediniz. Sizləri 

ziyarətdə mutluyuq. Nə mutlu türkəm deyənə. SĠZĠN ƏSGƏRĠNĠZ Əbülfəz Elçibəy". 

Xüsusən son cümlənin Türkiyə xalqına necə xoĢ təsir bağıĢladığını noyabrın sonunda özüm də 

Türkiyədə olarkən yaxından duydum. Hələ Türkiyəyə gəlməzdən öncə bu ölkədə milyonlarca 

türkün ürəyində yuva qurmuĢ Bəy özünü ulu Atatürkün əsgəri adlandırmaqla bu xalqın 

ürəyini baĢdan-baĢa fəth etdi! 
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tanıĢ olduqdan sonra Ankaranın Əsri məzarlığına gedən Əbülfəz bəy Azərbaycanın böyük 
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oğlu, özünə mürĢid saydığı Məmmədəmin Rəsulzadənin də qəbrini ziyarət etdi, buraya əklil 

qoydu. Bəy həmvətənlərimizin məzarlarını qayğıyla qoruyub saxlayan türk xalqına 

minnətdarlığını bildirdi. 

Demək olar ki, bir-birindən ayrılmayan prezidentlər Turqut Özal və Əbülfəz Elçibəy uluların 

ziyarətindən sonra onları müĢayiət edən Ģəxslərlə birgə hərbi vertolyotlarla Ankara göylərində 

gəzintiyə çıxdılar. 

Ġkindi vaxtı Süleyman Dəmirəlin iqamətgahında iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri 

geniĢləndirmək barədə danıĢıqlar baĢlandı. Burada dünya hadisələrinə ölkələrin baxıĢları da 

müzakirə edildi. Əbülfəz bəy dedi ki, müstəqil Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün sahələrdə 

tezliklə sıx əlaqələr qurulmalıdır. 

DanıĢıqlardan sonra ölkələrimiz arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsinə 

dair altı müqavilə imzalandı. 
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Özalın "Çankaya" köĢkündə dövlətlərarası sənədlərin imzalanmasıyla bitdi. 

Əbülfəz Elçibəylə Turqut Özalın imzaladıqları sənədlər iqtisadiyyat, elm və mədəniyyətin 

bütün sahələrində əməkdaĢlığı qarĢılıqlı fayda əsasında yüksəltmək istəyini əks etdirirdi. 

Burada həm də Azərbaycan və Türkiyənin bölgədə sülhün möhkəmləndirilməsinə və 

beynəlxalq əməkdaĢlığın inkiĢafına yardımçı olacaqları qeyd edilirdi. 

Ġmzalanma törənindən sonra Turqut Özal Azərbaycan prezidentinin Ģərəfinə Ģam yeməyi 

verdi. Prezidentlər nitq söylədilər. 
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Ankarada baĢqa türk cümhuriyyətlərinin, o sıradan Azərbaycanın da səfirliyi açıldı. 

Məmmədəmin Rəsulzadənin ömrünün sonunadək özüylə gəzdirdiyi və vəfat edərkən onun 

cənazəsi üzərinə sərilmiĢ bayrağı Azərbaycan Milli Mərkəzinin sədri Məhəmməd Kəngərli Bəyə 

təqdim etdi. Əbülfəz Elçibəy, Turqut Özal və Süleyman Dəmirəl mərasim iĢtirakçılarını 

salamladılar. (Bir sirri də açım - bu anadək Turqut Özalla Süleyman Dəmirəl küsülüydülər və 

məhz Əbülfəz bəy səfirliyimizin açılıĢında onların əllərini birləĢdirərək bu iki dövlət baĢçısını 

barıĢdırdı. Türkiyə qəzetləri Bəyin bu qardaĢcasına hərəkətindən böyük razılıqla yazırdılar). 

Bəy Məmmədəmin Rəsulzadə yadigarı olan bayrağımızı yuxarı qaldırdı. Himnimiz çalındı. 

Türkiyənin hərbi geyimindəki əsgərlər - qardaĢ ölkənin hərbi məktəblərində təhsil alan 

oğullarımız Azərbaycan marĢlarını oxudular. AçılıĢ törənində çıxıĢ edən Azərbaycan prezidenti 

dedi ki, bugünkü hadisə dövlətlərimiz arasındakı münasibətlərin inkiĢafında yeni mərhələnin 

baĢlanğıcını qoyur. Biz müstəqil Azərbaycan dövlətini qurarkən türk dünyasına mənsub 

olduğumuzu dərk edirik və demokratik prinsiplər əsasında vətəndaĢların bərabərliyini və insan 

hüquqlarını təmin etməyə çalıĢırıq. 

Sonra prezident Azərbaycan Xalq hərəkatının tarixindən, ölkəmizin ciddi durumundan söz 

açdı, yüksəliĢimizin gələcəyinə göz yetirdi. O, çıxıĢını "Bir kərə yüksələn bayraq bir daha 

enməz!" sözləriylə bitirdi. 

Törəndə çıxıĢ edən prezident Turqut Özal bildirdi ki, bu gün Ankara səmasına qaldırılan 

Azərbaycan bayrağı hamımızın qəlbində qalacaq və onun bir daha enməməsiyçün qüvvəmizi 

əsirgəməyəcəyik. 

Həmin gün Turqut Özal və Əbülfəz Elçibəy Atatürkün adını daĢıyan Qazi Universitetinə 
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getdilər. Universitetin "Törən" salonunda professor Turqut Önən Əbülfəz bəyin həyat 

yolundan danıĢdı. Rektor, professor Ənvər Həsənoğlu Əbülfəz bəyə universitetin beynəlxalq 

münasibətlər üzrə fəxri doktoru adı verilməsi haqqında qərarı oxudu və fəxri diplomu ona 

təqdim etdi. Fəxri professor paltarı geyindirilən Əbülfəz bəy çıxıĢ etdi. Turqut Özal da öz ürək 

sözlərini dilə gətirdi. 

Prezidentlər Ankaranın sənaye və iĢ adamları dərnəyindəki sərgiyə də baxdılar. Buradan 

çıxaraq sənaye və ticarət mərkəzlərinə getdilər, istehsalın təĢkiliylə maraqlandılar. 

AxĢamüstü Bəy öz iqamətgahında Ana Vətən Partiyasının sədri Məsud Yılmazı, baĢ nazirin 

müavini Ərdal Ġnönünü və xarici iĢlər naziri Hikmət Çətini qəbul etdi. (Yeri gəlmiĢkən, bu gün 

xarici iĢlər nazirləri Tofiq Qasımovla Hikmət Çətin Türkiyənin Azərbaycana 250 milyon dollar 

kredit verməsi haqqında müqaviləni imzaladılar). 

Noyabrın 3-ündə prezidentlər Ankaradan təyyarəylə Kayseriyə uçdular. Onları Süleyman 

Dəmirəl, Türkiyə nazirləri, millət vəkilləri və baĢqa rəsmi Ģəxslər yola saldılar. 40 dəqiqədən 

sonra Kayseri hava limanında endilər. Buradan maĢın karvanı Erciyəz Universitetinə yollandı.  
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"Protokola görə, biz Kayseri hava limanında yerə enməli, 18 km-lik məsafəni qət edərək 

Kayseri Universitetinə getməli, orada Elçibəyə universitetin fəxri elmlər doktoru adı verilməsi 

ilə əlaqədar təĢkil olunmuĢ tədbirdə iĢtirak etməli idik. […] Bütün bu tədbirin keçirilməsi üçün, 

protokola görə, 2 saat vaxt ayrılmıĢdı. Bəri baĢdan onu da qeyd edim ki, təkcə hava 

limanından universitetin binasına qədər olan məsafəni qət etməyə 2 saatdan çox vaxt sərf 

etdik. 500.000-ə yaxın əhalisi olan Kayseri Ģəhərində həmin gün Elçibəyi qarĢılamağa Ģəhərin 

əhalisinin sayından 2 dəfə çox adam çıxmıĢdı. Hava limanından universitetin binasına qədər 

olan bu 18 km-lik yolda adam əlindən tərpənməyə imkan yox idi. Demək olar ki, hər 50 

metrdən bir Elçibəyin və rəhmətlik T.Özalın mindiyi maĢın saxlanılır və qurban kəsilirdi. […] 

Onlarla öküz, dana, yüzlərlə qoyun qurban kəsilirdi Əbülfəz Elçibəyin ayaqları altında" 

("Elçibəy ilə otuz il", s.57-58). 

Ədalət Məmmədov danıĢır ki, hava limanından universitetə gedilən zaman mən maĢında Vəfa 

Quluzadə və bir türk naziriylə əyləĢmiĢdim. Nazir Vəfa Quluzadəyə danıĢırdı ki, Türkiyədə hələ 

heç bir dövlət baĢçısı bu cür təntənəylə, xalq sevgisiylə qarĢılanmayıb. Yalnız Ġran Ģahı 

gələndə, bir də indi yollar bu cür baĢdan-baĢa insanla dolub. Ancaq Ģah gələndə camaatı yola 

çıxmağa məcbur etmiĢdilər, onlar da Ģahı kartof, pomidor, yumurta yağmuruna tutmuĢdular. 

Elçibəyi qarĢılamağasa 7-dən 77-yə hamı sevinclə, ürəyində sevgiylə gəlib! 

Oqtay Məmmədov bu səfərlə bağlı maraqlı bir fakt da açıqlayır. O bildirir ki, bu səfər barədə 

Azərbaycan xalqına heç bir məlumat verilmədi. Elçibəyin Türkiyə səfəri zamanı çəkilmiĢ 3 

ədəd videokaset "radio-televiziya komitəsinin arxivində toz basaraq qaldı və mənə məlum 

olduğuna görə, sonradan Babək Hüseynoğlunun vaxtında müəmmalı Ģəkildə yoxa çıxdı. 

1996-cı ildə Azərbaycan televiziyası ilə H.Əliyevin Naxçıvan səfərinə baxırdım. Birdən beynimə 

qəribə bir fikir gəldi. H.Əliyevin bu səfəri Elçibəyin Kayseri səfərinə çox bənzəyirdi. Sadəcə, 

fərq onda idi ki, Bəyin səfəri zamanı hadisələr öz axarı ilə gedir və təbiiliyi ilə, insanlar isə öz 

səmimiyyəti ilə diqqəti cəlb edirdi. Lakin H.Əliyevin Naxçıvan səfərində rejissor əli açıq-aydın 

hiss olunurdu və mənə elə gəldi ki, həddindən artıq güclü imkanlar verilmiĢ bu rejissor 100 

faiz Əbülfəz Elçibəyin Kayseri səfərinin videokasetinə baxıb" ("Elçibəy ilə otuz il", s.60). 

Vaxtilə Turqut Özal da Erciyəz Universitetində təhsil almıĢdı. Hava limanından baĢlayan bir 
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saatlıq yol boyu onları qarĢılamağa çıxmıĢ insanlardan heç yan görünmürdü. Üstüaçıq 

maĢında gedən Əbülfəz Elçibəylə Turqut Özalın - türk dünyasının iki böyük və əzəmətli 

qardaĢının baĢına uca binalardan minlərcə insan qızılgül ləçəkləri səpirdi. 

YERĠ GƏLMĠġKƏN: "-Əbülfəz bəy, "Avrasiya" qəzetinin bugünlərdəki üç nömrəsində 

Heydər Əliyevin Türkiyənin "Hürriyyət" qəzetinin baĢ redaktoru Ərtoğrul Özkökə, həmin 

qəzetin Azərbaycandakı təmsilçisi və "Avrasiya"nın baĢ redaktoru Ġrfan Sapmaza verdiyi 

müsahibə dərc edilib; Sizə də orada xeyli yer ayrılıb, hətta onların birində adınız baĢlığa 

çıxarılıb. Bu müsahibədə H.Əliyev ünvanınıza bir sıra sözlər söyləyib ki, onlara münasibətinizi 

bilmək istərdik. 

Türkiyənin keçmiĢ prezidenti rəhmətlik Turqut Özalın Sizə sevgi və inamının səbəbini H.Əliyev 

belə izah edir: "…o vaxtlar rəhmətlik T.Özal da Elçibəyin haykırmağına, qıĢqırmağına və bəzi 

Ģüarlarına inanmıĢdır". 

-Birincisi, həmin müsahibədə Heydər Əliyev çoxlu yanlıĢlığa və təhriflərə yol verib. O, özünün 

uydurmalarını qəzetçilərə həqiqət kimi təqdim etməyə çalıĢıb. Ġkincisi də, Ərtoğrul Özkökü də 

Türkiyə mətbuatındakı çıxıĢlarından tanıyıram. Onun rəhmətlik Turqut Özala münasibəti 

mənfi idi. Xüsusən onun Azərbaycana yönəlik siyasətinin doğru olmadığını bildirirdi. 

Prezidentin sağlığında, əlbəttə, ona qarĢı bir söz deyə bilməzdi, ona görə də ölümündən 2-3 il 

sonra onun bir sıra baxıĢlarının səhv olduğunu yazmıĢdı. O, Heydər Əliyevin 

təbliğatçılarındandı. Ġyun çevriliĢindən sonra Türkiyə mətbuatında onun da yaxından iĢtirakı 

ilə belə bir uydurma təbliğat geniĢ yayılırdı ki, H.Əliyevin baĢçılığı altında torpaqlarımız 

ermənilərdən geri alınır, bu gün-sabah Kəlbəcər də qaytarılacaq və s. O zaman mən bəyanat 

verdim ki, bu yalanların Azərbaycanda yayılmasını baĢa düĢürəm - bu, H.Əliyevə lazımdır, 

ancaq Türkiyə mətbuatının sadəlövhlüyünü baĢa düĢmürəm. Təbii ki, Ə.Özkök uzun müddət 

aldatdığı oxucuların qarĢısında bəraət qazanmaq istəyindədir və H.Əliyevin simasında 

türkiyəlilərə bu ölkənin "yaxın dost"unu sevdirməyə cəhd göstərir. O, eyni zamanda, mənə 

qarĢı mənfi münasibətini də bir neçə yazısında ifadə edib. Bunlara görə də mən ondan 

obyektivlik gözləmirəm. 

Turqut Özalla mənim münasibətlərimə gəlincə, etiraf etmək lazımdır ki, o, Azərbaycandakı 

siyasi liderlər içərisində məni üstün tuturdu və H.Əliyevə o qədər də rəğbəti yoxdu - özü də 

bir dəfə belə ifadə etmiĢdi ki, keçmiĢ KQB generalının demokratik hakimiyyətə, müstəqil 

Azərbaycana baĢçılıq etməsi mümkün deyil, o gec-tez Moskva ilə iĢləyəcək. Bizə müstəqil 

düĢünən, Azərbaycanı müstəqil idarə edən liderlər yaxın olmalıdır. 

Bəli, Türkiyədə müəyyən qüvvələr (məsələn, Dəmirəl - Ə.T.) bu məsələdə Turqut bəyə qarĢı 

çıxaraq ona demiĢdilər ki, sən Elçibəyi yox, H.Əliyevi müdafiə et. O isə cavab vermiĢdi ki, 

Elçibəy daha gərəkli liderdir, onun Türkiyədə də yüksək nüfuzu var. 

Türkiyəyə səfərlərimdə də Turqut bəy məni hər yerə Ģəxsən müĢayiət etdi və öz sevgisini 

göstərdi. O, Bakıya son gəliĢində də yanındakı heyətə üz tutub dedi ki, biz indiyədək 

Azərbaycanı, Elçibəyi yetərincə qiymətləndirməmiĢik. Bundan sonra Əbülfəzin dediklərinə 

qulaq asaraq Azərbaycana daha yaxından kömək etməyə çalıĢmalıyıq. 

Yeri gəlmiĢkən, o, Bakıdan dönərkən təyyarədə ağzından "söz qaçıraraq" jurnalistələrə 

demiĢdi ki, Ermənistana bir-iki mərmi buraxsaq necə olar? Bu söz Ermənistanda dərhal böyük 

çaxnaĢma yaratmıĢdı. Bununla rəhmətlik Turqut Özal Azərbaycanın iĢğal altındakı yerlərinin, 

xüsusən Kəlbəcərin, ġuĢa və Laçının boĢaldılmasına hər cür yardım edəcəyini göstərmək 



istəyirdi. Bu məsələyə o, çox ciddi yanaĢırdı…". 

("Mən müxtəlif siyasi qüvvələri Azərbaycan naminə birləĢdirmək istəyirdim". Əbülfəz Elçibəylə 

onun mətbuat katibi Ədalət Tahirzadənin söhbəti. - "Yeni Müsavat" qəzeti, 24-25 iyun 1998). 

MaĢınlar Türkiyədə bozqurdçuların ən çox söz yiyəsi olduqları Kayseri Ģəhərinin Burungüz 

məscidinin qarĢısında dayanınca Bəyin ayaqları altında qurbanlar kəsildi. Məsciddən 

səsucaldan qurğularla Azərbaycanın dövlət baĢçısına uğurlar, uzun ömür, cansağlığı 

arzuladılar. ġəhərdə neçə yerdə maĢınların qabağında qurbanlar kəsildi, Azərbaycana zəfər və 

azadlıq Ģüarları yüksəldi. 
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öncə rektor, professor Mehmet ġahin açdı. Onun sözləri bitər-bitməz qoca bir kiĢi ayağa 

qalxaraq dedi: "Mən Azərbaycandanam. Gözlərim görmür. Demokratik seçkilər əsasında 

seçilmiĢ ilk Azərbaycan prezidentini öpmək istəyirəm". Müharibəyə gedib əsir düĢən və 

davadan sonra Türkiyədə yaĢayan Rizvan YeniĢənlə prezidentlər səmimi görüĢdülər. 

Əbülfəz Elçibəy və Turqut Özal yığıncaqda çıxıĢ etdilər.  

Mərasim bitdikdən sonra prezidentlər yenə hava limanına qayıtdılar və xalq Elçibəyi necə 

qarĢılamıĢdısa o cür də yola saldı. 

Həmin gün - martın 3-ündə günortadan sonra prezidentlər Kayseridən Ġzmirə yola düĢdülər. 

Təyyarədə Azərinformun müxbiri Mikayıl Kərimli Türkiyə sahibkarlarından bir neçəsinin 

Azərbaycandakı bürokratik maneələrin iqtisadi əməkdaĢlığımıza əngəl törətməsi haqqında 

fikirlərini Bəyə xatırladarkən cavabında bunları eĢitdi: "Bu, doğrudan da, belədir. Hələlik 

Azərbaycanda Avropa Ģirkətlərinin müasir tələblərinə uyğun fəaliyyət göstərə bilən çevik 

aparat yoxdur. Digər tərəfdən, bir sıra zəruri qanunlarımızı yarada bilməmiĢik. Əvvələn, 

torpaqları və kiçik müəssisələri özləĢdirmək lazımdır. Belə olsa xüsusi müəssisələr sərbəstlik 

əldə edə bilər, əlaqələr sürətlə geniĢlənər. Bütün bu iĢləri həyata keçirmək üçün yüzdən çox 

qanun qəbul edilməlidir. Ġlin sonunadək bir sıra qanunlar qəbul olunacaq və özləĢdirmə iĢi 

qaydaya düĢəcəkdir, sahibkarlıq haqqında qanun ön sıraya çəkiləcəkdir. Beləliklə, bürokratik 

əngəllər əsasən aradan qaldırılacaqdır. Bütün bu dediklərimizin həyata keçməsi üçün gərək 

qanunlarımız beynəlxalq normalara uyğun hazırlansın. O ki qaldı TÜRKĠYƏ ĠLƏ AZƏRBAYCAN 

ARASINDA PUL VAHĠDĠNĠN SƏRBƏST ĠġLƏDĠLMƏSĠNƏ, bunun üçün ilk növbədə gərək 

Rusiya rublu bazarımızdan çıxarılsın və Azərbaycanın milli manatı, necə deyərlər, hakimiyyəti 

ələ alsın". 

Ġzmirin Ədnan Menderes adına hava limanında yerə enən prezidentlər hərbi vertolyotlarla 

Menderes Ģəhərinə yola düĢdülər, orada "Raks" və "Vestel" firmalarının müəssisələriylə tanıĢ 

oldular. Azərbaycan və Türkiyə baĢçıları Azərbaycanda da teleradiotexnika zavodlarının 

yaradılması haqqında ilkin razılığa gəldilər. 

AxĢam Ġzmir Ģəhərinin valisi Əbülfəz bəyin Ģərəfinə ziyafət verdi. Bəy burada çıxıĢ etdi.  

Noyabrın 4-ündə qardaĢ dövlət baĢçıları - Əbülfəz Elçibəylə Turqut Özal Ġzmirdən Bursaya 

uçdular. Bursada da onları böyükdən-kiçiyə hamı coĢquyla, dərin sevgiylə qarĢıladı. Yolda 

prezidentlərin maĢını dayandırıldı, onlara gül-çiçək verildi, Bəyin ayaqları altında qurbanlar 

kəsildi. 

Prezidentlər "TofaĢ" avtomobil zavoduna gəldilər. Sonra onlar Bursanın fəxri olan Orxan 

Qaziylə Osman Qazinin türbələrini ziyarət etdilər. 
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Günortadan sonra prezidentlər Bursadan vertolyotla Ġstanbula yola düĢdülər. Ġstanbulda 

endikdən sonra maĢın karvanı "Çırağan" otelinə hərəkət etdi. Bu otelin iki korpusu (dairəsi) 

var. Elçibəyin yerləĢdiyi dairə "Bəy sarayı" adlanır. 

"Çırağan" və "Dolmabağça" saraylarını nağıl və möcüzə adlandıran, onların gözəlliyindən 

heyrətə gəlmiĢ polkovnik Oqtay Məmmədov öz kitabında "Dolmabağça" haqqında yazır: 

"T.Özalın mühafizə rəisi Musa mənə danıĢdı ki, son on ildə bu saray ziyafət üçün ikinci 

dəfədir ki, açılır. Birinci dəfə ABġ prezidenti C.BuĢun Ģərəfinə burada ziyafət verilib. Ġkinci 

dəfə də saray ziyafət üçün bu gün açılıb. Musa danıĢdı ki, o zaman T.Özal C.BuĢdan kredit 

istəmiĢdi və BuĢ bu sarayı görəndən sonra zarafatla demiĢdi ki, belə bir sarayı olan dövlət 

dünyanın ən varlı dövlətidir və o dövlətin borc istəməyə haqqı yoxdur" ("Elçibəy ilə otuz il", 

s.61). 

Bəy ona ayrılmıĢ iqamətgahda məĢhur türk milyonçusu Vəhbi Qoçu və baĢqalarını qəbul etdi. 

AxĢam Turqut Özal "Dolmabağça" sarayında Əbülfəz Elçibəyin Ģərəfinə ziyafət verdi. Burada 

hər iki prezident çıxıĢ edərək ölkələrimizin qardaĢlığının daha da inkiĢaf etdirilməsinə 

çalıĢacaqlarını bildirdi. 

Həmin məclisin iĢtirakçısı, Elçibəy hökumətində Gömrük Komitəsinin sədri iĢləmiĢ Ġbrahim 
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sarayında 600 nəfərin qatıldığı böyük ziyafətdə gördüyüm bir hadisə mənə lap çox təsir etdi. 

Məclisdə musiqiçilər də iĢtirak edirdilər. MəĢhur müğənnilərdən biri (adını, təəssüf ki, 

unutmuĢam) (sol təmayüllü olduğu söylənilən Ləman San - Ə.T.) Elçibəydən hansı musiqini 

dinləmək istədiyini soruĢduqda o, "Çırpınırdı Qara dəniz" Ģərqisinin adını çəkdi. Müğənni 

həmin Ģərqinin sözlərini unutduğunu söylədikdə (solçular bu mahnını bilsələr də oxumağı 

sevmirlər - Ə.T.) ziyafət iĢtirakçılarının, xüsusilə mərhum Turqut Özalın təkidi ilə Elçibəy 

musiqiçilərə xatırlatmaq üçün çox gözəl səslə həmin Ģərqini oxumağa baĢladı. Bu zaman 

məclisdəki bütün adamlar, o sıradan prezident Turqut Özal da ona qoĢuldu və hamı xorla 

oxumağa baĢladı. Çox təsirli səhnə idi - Elçibəyin və ziyafət iĢtirakçılarının çoxunun gözləri 

yaĢarmıĢdı!  

Mən ömrümdə indiyədək belə həyəcanlanmıĢ xor görməmiĢəm. Əzəmətli salonda sanki 

əzəmətli insan kütləsi deyil, min illər boyunca türk azadlığı yolunda Ģəhid olmuĢ insanların 

ruhu oxuyurdu! 

Sonradan eĢitdiyimə görə, həmin Ģərqini məhz millətçilər oxuduğuna görə Türkiyədə onun 

oxudulmasına uzun müddət, bir növ, yasaq qoyulub və müğənninin də onu "unutması" 

təsadüfi deyilmiĢ. Elçibəy həmin gün "Çırpınırdı Qara dəniz"i əslində yasaqdan qurtarırdı". 

("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.63).  

Noyabrın 5-ində səhər prezidentlər maĢınla Ġstanbuldan 150 km aralı Luleburdaq rayonunda 

yerləĢən "ƏczaçıbaĢı ilac" kompleksinə getdilər. 

Sonra Azərbaycan prezidenti ĢüĢə fabrikində oldu, Ġstanbulun müxtəlif sənaye-ticarət 

firmalarının rəhbərliyiylə, iĢ adamlarıyla görüĢdü. 

Əbülfəz bəyin Türkiyəyə rəsmi səfər proqramı noyabrın 5-ində baĢa çatdı. Bu doqquz gündə 

Azərbaycan prezidentiylə ən səmimi ünsiyyət yaradan və doğma qardaĢ kimi ona bağlanan 

Turqut Özal Əbülfəz bəyi Ġstanbulun hava limanınadək ötürdü. Onları burada Türkiyənin ən 

görkəmli adamları qarĢıladılar.  
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Hava limanındakı mətbuat konfransında hər iki prezident çıxıĢ etdi. Turqut Özal bunları da 

söylədi ki, dövlətimiz Azərbaycana 250 milyon dollar kredit vermiĢdir... Səfər zamanı müxtəlif 

Ģəhərlərimizdə olarkən Əbülfəz bəyi Türkiyənin müasir sənaye müəssisələriylə tanıĢ etdim, 

çalıĢdım ki, ona ölkəmiz haqqında ətraflı məlumat verim. Əbülfəz bəyin bu səfəri zamanı 

keçirilən görüĢlər Türkiyəyçün əsl bayrama çevrildi. 

Əbülfəz bəysə bunları da dedi: Türkiyəylə vidalaĢmaq çox da asan deyil. Səfərim yaddaĢımda 

silinməz iz buraxıb... Ġndi kim nə deyirsə desin, türk xalqları bir-birinə yaxınlaĢır, əlaqələri 

geniĢləndirir və aralarında uzun müddət olmuĢ dəmir pərdəni məhv edirlər. Buna misal olaraq 

demək istəyirəm ki, iki gündə Türkiyə Cümhuriyyətində dörd türk respublikasının səfirliyi 

açılıb... Yəqin ki, Türkiyə dövlət aparatının prinsiplərini öyrənməkçün yaxın vaxtlarda bir çox 

kadrımızı buraya göndərəcəyik. 

Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarıyla bəzədilmiĢ hava limanında fəxri qarovulun rəisi Bəyə 

raport verdi. Ölkələrimizin dövlət himnlərinin sədaları altında vida yaylım atəĢləri açıldı. 

Prezidentlər fəxri kürsüyə qalxdılar. Əbülfəz bəy fəxri qarovulun qarĢısından keçərək türk 

əsgərini salamladı. 

Əbülfəz bəyi artıq onunçün ən əziz bir insana çevrilmiĢ Turqut Özal, nazirlər, millət vəkilləri 

və yüksək çinli baĢqa Ģəxslər yola saldılar.  

Bəy 5 noyabrda təxminən saat 23-də Bakıya çatdı. 

TÜRKĠYƏ SƏFƏRĠNƏ NAXÇIVANDAN "ƏRMƏĞAN" 

Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyin Türkiyəyə rəsmi səfərinin hər baxımdan ən yüksək 

səviyyədə keçməsi, prezident Turqut Özalın ona doğma qardaĢ kimi sevgi bəsləməsi, bütün 

tədbirlərdə Ģəxsən özünün Bəyin yanında olması, indiyədək Türkiyə dövlətinin heç bir dövlət 

baĢçısına etmədiyi lütfkarlığı məhz Elçibəyə göstərməsi, Türkiyə xalqının Azərbaycan 

rəhbərinə hədsiz məhəbbət bəsləməsi, bu prezidentlərin "XXI əsr türk əsri olacaq!" söyləməsi 

Qərbdə də, Türkiyədə də, Azərbaycanda da bir çox adamlarda əməlli-baĢlı təĢviĢ yaratdı. 

Qərbin bütün türk düĢmənləri onların Ģüarının gerçəkləĢməsindən, Türkiyədə olanlar Elçibəyin 

Ģəxsində türk dünyasında sözü eĢidilməyə baĢlamıĢ bir liderin siyasət səhnəsinə çıxmasından 

və onun Turqut Özalla birgə Türkiyədə əsl söz sahibinə çevrilə biləcəyindən, Azərbaycanda 

olanlarsa belə getsə prezidenti devirməyin mümkün olmayacağından qorxuya düĢdülər və 

tezliklə də bu prezidentlərə qarĢı vahid cəbhədə birləĢdilər (7-8 aydan sonra da onları aradan 

götürə bildilər)… 

…Bəy hələ səfərdəykən Naxçıvanda vəziyyət yenə gərginləĢmiĢdi. Oktyabrın 30-unda Heydər 

Əliyev deputat Tahir Allahyarovu Naxçıvana daxili iĢlər naziri, öz sürücüsünün oğlu Eldar 

Ġbrahimovusa nazirin müavini təyin edərək bununla cəbhəçilərə "mən də mənəm" demiĢdi. 

Həmin gün AXC Nehrəm dayaq dəstəsinin qərargahı dağıdıldı, Azərbaycanın dövlət bayrağı 

ayaqlar altına atıldı. Nehrəm dayaq dəstəsi öz bəyanatında bunu "Azərbaycan dövlətinə qəsd" 

kimi qiymətləndirdi. 

Bəy Türkiyədəykən - 30 oktyabrda tutulmuĢ N.Pənahovun müdafiəsinə qalxmıĢ 70 nəfər elə o 

gün Naxçıvan Ali Məclisi qarĢısında mitinq keçirdi. (Yeri gəlmiĢkən, 30 oktyabrda Vaqif 

Hüseynov da həbs edilmiĢdi; onu sonralar H.Əliyev buraxdırdı). 

1 noyabrda ġərurun mərkəzində YAP-ın 2.000-dən çox tərəfdarının mitinqi oldu. Sirus Təbrizli 

və baĢqaları çıxıĢ edərək Heydər Əliyevi təbliğ etdi, Azərbaycan hökumətinisə gözdən 



salmağa çalıĢdı. Orada belə bir fikir səsləndi ki, Azərbaycan hökuməti Qarabağ hadisələriylə 

bağlı həqiqəti gizlədir - guya artıq ikinci Laçın koridoru açılıb. 

3 noyabrda AXC Naxçıvan Ģöbəsinin bəyanatı çıxdı: "Son günlər cərəyan edən Naxçıvan 

hadisələri ilə əlaqədar muxtar respublika Ali Məclisinin sədri H.Əliyev AXC-yə və onun ayrı-

ayrı nümayəndələrinə qarĢı cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrini mübarizəyə qızıĢdırmıĢdır. AXC-

nin ünvanına ən təhqiramiz ifadələr iĢlədən H.Əliyev mollaları, "ağsaqqalları" və digər silahlı 

qrupları Cəbhəyə qarĢı öz güclərini göstərməyə çağırmıĢdır". 

TÜRK CÜMHURĠYYƏTLƏRĠ BAKIDA BĠRLƏġĠR 

Yeni dövlət quruculuğu yolunda gecə-gündüz yorulmadan çalıĢan Elçibəy və onun komandası 

vur-tut beĢ ay içində böyük tarixi əhəmiyyətli iĢlər görə bilsə də qarĢıda hələ həllini gözləyən 

saysız problemlər dururdu. Onlardan biri də yerli sovetlərin səlahiyyətlərinin 

müəyyənləĢdirilməsiydi. Belə ki, icra hakimiyyətləri yarandıqdan sonra əslində sovetlər 

gərəksiz bir Ģeyə çevrilmiĢdi və dövlət həyatında ondan çox zəif yararlanılırdı. Bir sıra 

rayonlarda (məsələn, ġəki, Balakən, Oğuz və b.) icra hakimiyyətləriylə sovetlər arasında 

qarĢıdurma yaranmıĢdı. Rayon icra hakimiyyətləri yerlərdəki (kəndlərdəki) orqanlarıyla 

münasibətləri tənzimləməkdə çətinlik çəkirdi. Gözdən qaçırmayaq ki, AXC rayon Ģöbələri də 

yerlərdə müstəqil güc kimi çıxıĢ edirdi və onlarla icra hakimiyyətləri və sovetlər arasında 

məqsəd birliyi yoxdu. Bu üçtirəlik rayonlarda ictimai-siyasi sabitliyin və TƏSƏRRÜFATDA 

irəliləyiĢlərin qarĢısında əngələ çevrilmiĢ ən mühüm amildi. Bu məsələ artıq ciddi problem 

kimi mətbuatın da geniĢ müzakirə mövzusuna çevrilmiĢdi. 

10 noyabrda "Ġctimai birliklər haqqında" qanunun qəbul edilməsi ölkə həyatında 

demokratikləĢməyə müsbət təsir göstərdi. Bu qanun vətəndaĢların hüquq və azadlıqlarını 

təmin etmək məqsədi daĢıyırdı. 

Dövlətin demokratik əsaslarını qüvvətləndirməyi öz fəaliyyətinin baĢlıca məqsədi sayan 

prezident dünyanın demokratik dövlətləri və qurumlarıyla əlaqələri getdikcə geniĢləndirirdi. 

O, Türkiyədən dönəndən az sonra qısa vaxtda çox mühüm görüĢlər keçirdi, vəzifə təyinatları 

apardı. 11 noyabrda BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Mahmud əs-Səidi qəbul edərkən 

bildirdi ki, Azərbaycanda BMT nümayəndəliyinin açılması, sözsüz ki, respublikanın beynəlxalq 

nüfuzunun artmasında böyük mənəvi və təcrübi rol oynayacaq. 

Ġslam Konfransı TəĢkilatının baĢ katibi doktor Həmid əl-Cabidin baĢçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətiylə görüĢ (13 noyabr) ĠKT-nin sonralar da Azərbaycana ən isti münasibət bəsləməsiylə 

sonuclandı. Elə həmin gün prezidentin "Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında Azərbaycan 

Respublikası səfirinin təyin edilməsi və səfirliyin fəaliyyətinin təĢkili haqqında" fərmanıyla 

Hafiz PaĢayevə ABġ səfirliyindən baĢqa, eyni zamanda Kanada, Meksika, Kuba və Cənubi 

Amerika ölkələrində də iĢ aparmaq həvalə edildi. 
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98 saylı ATS-lərində yeni elektron tipli stansiyaların açılıĢında lenti kəsən Əbülfəz Elçibəy 

buradan birbaĢa Türkiyə prezidenti Turqut Özala zəng vuraraq onunla danıĢdı. Bu vaxt 

Azərbaycanın artıq dünyanın 10 ölkəsinə birbaĢa çıxıĢı vardı. 

17 noyabrda iĢə baĢlayan Azərbaycan-Ġran müĢtərək komissiyaları yığıncağını iki gün öncə 

təbrik edən Bəy 19 noyabrda Ġran-Azərbaycan mütəxəssislər komissiyasının sədri Qulamrza 

ġafeyini, ġərqi Azərbaycanın valisi Əbdüləlizadəni, Ġran XĠN-nin idarə rəisi Mehdi MöhtəĢəmini 

qəbul edərkən dedi: "Mən istərdim Ġranla Azərbaycan arasında əlaqələr yüksək səviyyədə 

olsun və geniĢlənsin. Hər iki ölkə yaranmıĢ boĢ söz-söhbətlərə son qoymalı, dostluq və 

əməkdaĢlıqları inkiĢaf etdirməlidir". 

Ozamankı Azərbaycan - Ġran müĢtərək komissiyası elm və səhiyyə komitəsinin Azərbaycan 

tərəfindən sədri kimi (Ġran tərəfdən Təbriz Tibb Universitetinin rektoru doktor Hüseyn Sadiqi 

ġüca sədrdi) deyə bilərəm ki, komissiya gerçəkdən də mühüm iĢlər görməyi nəzərdə 

tutmuĢdu. Məsələn, mən və qarĢıdaĢım doktor Sadiqi ġüca "Azərbaycan Respublikası ilə Ġran 

Ġslam Respublikası arasında təhsil, elm və səhiyyə sahəsində əməkdaĢlıq haqqında müqavilə" 

imzalamıĢdıq (19 noyabr). 18 bənddən ibarət olan həmin müqavilədə çox mühüm tədbirlərin 

gerçəkləĢdirilməsi niyyətindəydik. Çox təəssüf ki, sonralar ölkələrarası münasibətlər buna 

imkan vermədi. 

Danimarka səfiri Niyels TilliĢ və Hollandiya səfiri Yan Varmenhoveni (18 noyabr), Almaniya 

səfiri Günter Dalhofu (19 noyabr) qəbul edən prezident ölkələrimiz arasındakı əməkdaĢlığın 

inkiĢaf yollarından danıĢdı. 

Əbülfəz bəyin türk dünyasının inteqrasiyasıyla bağlı görüĢlərini özündə əks etdirən bir 

yığıncaq - Türkiyə, Azərbaycan və Orta Asiya respublikalarında bazar iqtisadiyyatına keçid və 

demokratik cəmiyyətin təĢəkkülü problemlərinə dair beynəlxalq Bakı simpoziumu qardaĢ 

ölkələrin mənəvi birliyinin yaradılmasına doğru atılan mühüm addımdı.  

Orta Asiyadan, Türkiyə, ABġ və Almaniyadan gəlmiĢ alimlərin, dövlət xadimlərinin və iĢ 

adamlarının qatıldığı simpoziuma məktub göndərərək onu təbrik edən prezident Əbülfəz 

Elçibəy bunları bildirdi: "Ġmperiya siyasəti nəticəsində parçalanmıĢ Türk Birliyi bu gün 

oyanmaqda, dirçəlməkdədir. Yeni bir mərhələyə qədəm qoymuĢ TÜRK DÜNYASI demokratik, 

hüquqi cəmiyyət və bazar münasibətlərinə əsaslanan iqtisadiyyat yaratmaq istiqamətində qəti 

addımlar atır. 

Müstəqillik əldə etmiĢ respublikalar qədim və zəngin tarixi ənənələrə malik qardaĢlıq, dostluq, 

iqtisadi və mədəni əlaqələri yeni təməl üzərində bərpa etməyə çalıĢırlar. BU BÖYÜK AMAL 

yolunda, TÜRK DÜNYASININ ġƏRQĠ VƏ QƏRBĠ arasında AZƏRBAYCAN körpü rolunu oynaya 

bilər. Ümidvaram ki, türk respublikalarının sıx iqtisadi birliyinin yaranması və onun dünya 

iqtisadiyyatına qovuĢması hər bir respublikaya böyük fayda verəcək, ədalətin təntənəsinə, 

firavanlıq yaranmasına xidmət edəcəkdir". Bu sözləri yazan adam 1975-də onları söyləmək 

üstündə həbs edilərək daĢ karxanasında katorqa əməyinə məhkum edilmiĢ həmin Bəydi!.. 

18 noyabrda Bəy simpozium iĢtirakçılarından bir qrupu qəbul edərkən onları baĢladıqları nəcib 

iĢə görə təbrik etdi və qarĢılarında duran vəzifələrin baĢlıca istiqamətlərindən söz açdı. 

BMT-nin baĢ katibi Butros Qalinin Ģəxsi təmsilçisi Ömər Həlimi, BMT katibliyinin məsul iĢçisi 

Horst Hortman və BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Mahmud əs-Səidlə görüĢən (27 

noyabr) Əbülfəz bəy sülh danıĢıqlarına toxunarkən açıqca bildirdi ki, bu danıĢıqların həlli 

Ermənistanla Azərbaycandan daha çox Rusiyadan asılıdır. 



[Hərb mövzusuna toxunmuĢkən onu da göstərək ki, Bəyin 3 noyabrda imzaladığı "Hərbi 

xidmət haqqında" qanun 1 yanvar 1993-dən qüvvəyə minəcəkdi, onun "Hərbi xidmətə 

çağırıĢa möhlət verilməsi haqqında" fərmanısa (14 noyabr) artıq fəaliyyətdəydi]. 

Əbülfəz bəy ümumtürk birliyi ideyasının köksüz romantika yox, mümkün gerçəklik olduğunu 

sübuta yetirə biləcək bacarıqlı siyasətçilərdən olduğunu göstərməkdəydi. Türkiyədən 

dönəndən sonra onun dövlətində noyabr ayında ikinci çox mühüm tədbir keçirildi. 30 

noyabrda Filarmoniyada türk dövlətləri tarixində ilk dəfə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 

Quzey Kıbrıs, Özbəkistan, Tatarıstan, Türkiyə və Türkmənistanın mədəniyyət nazirlərinin 

yüksək səviyyəli görüĢü oldu. Yığıncaqda çıxıĢ edən Bəy dünya tarixində, mədəniyyət və 

ədəbiyyatında mühüm rol oynamıĢ TÜRK AMĠLĠNDƏN danıĢdı, bu görüĢə böyük əhəmiyyət 

verdiyini bildirdi. 

Prezident Elçibəy Azərbaycanın elm, təhsil və mədəniyyətinin inkiĢafını ümumtürk tərəqqisinin 

bir bölümü sayırdı. Onun birbaĢa iĢtirakı, yaxud göstəriĢləriylə bu sahədə sevindirici 

nailiyyətlər qazanılmaqdaydı.  

ARTIRMA 

"-…Biz Akademiyaya dair ayrıca islahat hazırlamıĢdıq. Birinci variantı Prezident Aparatı 

iĢləmiĢdi, ikincini mənim xahiĢimlə Akademiyanın prezidenti Eldar Salayev hazırlatmıĢdı. 

Ġstəyirdik ki, Akademiyada yığıncaq keçirək, hər iki layihəni yan-yana qoyaq, ortaq nöqtələrini 

tapaq, nə xeyirdirsə onu qəbul edək, həmin proqramı həyata keçirək.  

-Amma camaat arasında, hətta mətbuatda da yayırdılar ki, bəylər Akademiyanı dağıtmağa 

çalıĢırlar. 

-Qətiyyən elə deyildi. Biz əsaslı islahat keçirmək istəyirdik. Mən söz vermiĢdim ki, 

Azərbaycanda "müxbir üzv" sözü götürüləcək. Dünya akademiyalarında müxbir üzvlük 

yoxdur, bu, sovet elm sisteminin təzahürüdür. Biz nəzərdə tutmuĢduq ki, bütün müxbir 

üzvlərimizi (onlar 100-ə yaxındı) akademik edəcəyik, onları çox yüksək maaĢla və hər birini 

Ģəxsi maĢınla təmin edəcəyik. Xarici ölkələrdən kitab və baĢqa ədəbiyyat almaqçün də hər 

akademikə maaĢdan əlavə ildə 200-300 dollar pul verəcəkdik. Bir də alimlərin ev məsələsini 

həll etməyi düĢünürdük. Bütün Azərbaycan bilir ki, bizə qədər alimlər Akademiyanın 

yataqxanasında 10 illərlə yaĢayıblar. 

-Mənim özüm 10 il yaĢamıĢam. 

-Özü də ailəylə. Biz həmin vaxt birinci dəfə, səhv etmirəmsə, 40-dan artıq alim ailəsinə pulsuz 

ev verdik. 

-Bəli, diplomatlar üçün tikilmiĢ evi verdiniz onlara. 

-Mübahisə edənlərə dedik ki, tələsməyin, təzə bina tikirik, sizin hamınızı həmin evə 

köçürəcəyik. Yataqxanada bir alim ailəsi də qalmayacaq. (Orada yalnız subay aspirantlar 

yaĢayacaqdı). Bunların hamısı göz qabağındadır. 

-Amma onlar bizdən sonra orada qaldılar. 

-Bizdən sonra bu proses davam etmədi. Bu tədbirlərdən məqsədimiz Akademiya sistemini 

qorumaqdı. 

…Akademiyayla bağlı bir planım da vardı - Əlyazmalar Ġnstitutuna ayrıca bina tikdirmək. 

Bununçün pul axtardıq, tapandan sonra yeri müəyyənləĢdirmək üstündə çalıĢdıq. Rəhmətlik 



Cahangir Qəhrəmanovun vaxtında düĢünürdük ki, bu binanı indiki "Azərbaycan" nəĢriyyatının 

arxasında - dağın döĢündə, hərbçilər yaĢayan binalardan bu tərəfdə tikək, çünki onun altı 

baĢdan-baĢa daĢdır. DaĢlar doğranacaq, əlyazmalar aĢağıda yerləĢdiriləcəkdi ki, quru 

saxlansın. Ev uçur, yanır, amma o yer yanmır. 

-Ermənilərin Əlyazmalar Ġnstitutu - Matenadaran da elədir. 

-Bəli, əlyazmalar bütün dünyada elə qorunur.  

Nəysə, mən getdim, institutun yerini də müəyyənləĢdirdim, pulunu da hazırladım. Tikintinin 

layihəsini yaratmaq üstündə baĢ sındırırdıq ki, hakimiyyətimizi devirdilər. Payızda o iĢə 

baĢlayasıydıq.  

Bu tədbirlərdən məqsəd milli elmimizi qurmaqdı".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.61-62).  

Elçibəy iqtidarında dövlət müĢaviri iĢləmiĢ Rafiq Ġsmayıl hakimiyyətin gördüyü iĢlərdən 

danıĢarkən yazır: "…Bütün sahələrə Ģamil olunan bir tədbiri ayrıca qeyd etmək istərdim. Bu 

tədbir elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman və s. sahələrə aid mülkiyyətin qorunub-

saxlanılması və onlardan öz təyinatı üzrə istifadə olunması ilə bağlı prezidentin imzası ilə 

xüsusi sərəncamın verilməsidir. Bununla əvvəlki iqtidardan miras qalmıĢ dağıdıcılıq prosesi 

tam olmasa da xeyli səngidi və mövcud mülkiyyəti qoruya bildik. Təkcə bir faktı göstərmək 

istərdim ki, Elmlər Akademiyası sistemində 200-dən çox kommersiya qurumu yerləĢirdi. Hələ 

bu sərəncamın verilməsindən sonra belə EA-nın arxeologiya və etnoqrafiya muzeyinin binası 

neft Ģirkətlərindən birinə Ģübhəli məqsədlər və Ģərtlərlə icarəyə verildi. Muzey, kitabxana, 

məktəb, xüsusilə texniki-peĢə məktəblərinin binaları və digər mülkləri məqsədli Ģərtlərlə 

icarəyə verilir və ya dağıdılırdı. Mövcud təlimatlar pozulur, muzey salonlarında hətta ziyafətlər 

belə təĢkil edilirdi. Bu baxımdan Azərbaycan Tarixi və Ġncəsənət muzeylərini göstərə bilərik. 

Belə halların qarĢısı çətinliklə alınırdı".  

"Bu gün bir sıra ağlınaqislərin söylədiyindən fərqli olaraq Elçibəy dövründə elmə, Elmlər 

Akademiyasına və digər elmi müəssisələrə ciddi diqqət göstərilirdi. EA-da Aerokosmik 

Tədqiqatlar Mərkəzinin, Arxeologiya və Etnoqrafiya Ġnstitutunun yaradılması, sahə elmlərinin 

təĢkili üzrə Dövlət Elm və Texnika Komitəsinin yaradılması məhz bu məqsədlə edilmiĢdi". 

("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.98,100). 

Artıq noyabrın sonuna yaxın Azərbaycanın öz Ali Attestasiya Komissiyası (AAK) rəyasət 

heyətinin ilk iclasında bir sıra alimlərimizə professor və dosent adı verdi.  

Əhaliyə tibbi xidmətin yaxĢılaĢdırılması üzrə bir sıra iĢlər görülmüĢdü. (Ümumiyyətlə, Elçibəy 

dönəmində bu sahədə yeni tipli qurumların yaradılması üzrə hazırlıq iĢlərinə baĢlanıldı. 

Əhalinin dərmana ehtiyacının ödənilməsi 30%-dən 70%-ə qaldırıldı. Ailə poliklinikasının 

texniki təchizatı və tikintisi baĢa çatdırıldı. Ailənin sağlamlığı və əhali artımının tənzimlənməsi 

üzrə mərkəz yaradıldı). Sanitar-epidemioloji salamatlıq haqqında qanun qəbul edildi 

(10.XI.1992). 

Bəyin imzaladığı (25 noyabr) "Azərbaycan Respublikasının səhiyyəsinin maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi haqqında" fərman da səhiyyəmizin inkiĢafına təkan verdi.  

"Səhiyyədə islahat hazırladıq, amma həyata keçirə bilmədik. Bu sahədə ciddi nailiyyətlərimiz 

olmadı. Sadəcə, bizim səhiyyə nazirimiz vicdanla çalıĢırdı. O da, onun müavinləri də gecə-

gündüz cəbhə bölgələrini gəzir, əsgərlərlə, yaralılarla yaxından maraqlanırdılar. 



Qospitallarımız yaxĢı iĢləyirdi. Mənim özüm bir neçə xəstəxanada oldum, həkimlərlə 

görüĢdüm - keçmiĢ sovet rəhbərləri kimi yox; dedim nə lazımdırsa yazın verin, biz həll edək. 

ġikayətləri olanda da qısa vaxtda yerinə yetirirdik, gənc həkimləri iĢlə təmin etməyə 

çalıĢırdıq". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, 

s.65). 

1992-nin büdcə proqnozunda təhsilə 17 milyard rubldan artıq vəsaitin ayrılması 

nəzərdə tutulmuĢdu (ümumi büdcə 60 milyard rubl həndəvərindəydi). 

28 noyabrda Nizami Gəncəvinin 850 illiyi "Respublika" sarayında bayram edilirdi. (Əbülfəz bəy 

də tədbirə qatılmıĢdı). 

ARTIRMA 

"-…Biz mədəniyyəti də unutmamıĢdıq. Məsələn, Azərbaycanda böyük orkestr var. Moskvada 

orkestr dağıldı - hamısı çıxdı getdi xaricə. Mən dedim ki, bizim orkestr dağılmamalıdır. Cəmi 4 

nəfər xaricə getdi, onlar da baĢqa millətlərdəndir. Qalanların hamısının maaĢını artırdım. 

Səhnəyə layiqli çıxmaqçün paltarlar alınmasına pul buraxdım. Dedim ki, səhnə paltarlarını 3-4 

dəst tikdirin, hansında istəyirlər çıxsınlar.  

Bir sıra mədəniyyət xadimləri heç bir partiyada olmadıqlarına, partiya mahnıları 

oxumadıqlarına görə onlara fəxri adlar vermirdilər: Qədir Rüstəmov, Flora Kərimova, Alim 

Qasımov, Səkinə Ġsmayılova, Afaq BəĢirqızı və b. Bunlar elə yüksək Ģəxsiyyətli sənətkarlardır 

ki, medaldan, ordendən, addan ötrü heç vaxt heç bir qapını döyməzlər, buna rüĢvətlə nail 

olmağısa ağıllarına belə gətirməzlər. Əslində onlar maddi baxımdan imkanlı deyillər. Bu böyük 

sənətkarların ən dəyərli sərvəti xalq sevgisiydi - onları hamımız sevirdik. Ancaq onları fəxri 

ada layiq görmürdülər. Hakimiyyətimiz dövründə onlardan savayı universitetin, baĢqa ali 

məktəblərin təhsildə neçə illər külüng çalmıĢ müəllimlərinə, ölkənin həqiqətən dəyərli 

alimlərinə əməkdar elm xadimi adı verdim. Onların adını saymaq istəmirəm - deməsinlər ki, 

minnət qoyur. Çox qəribədir ki, ömrü boyu partiyayçün oxuyan və nə bilim hansı yollarla ad 

alanlar bunlara nifrət edirdilər; səbəbi buydu ki, biz pulumuzu verib almıĢdıq, bunlar havayı 

aldılar.  

Mədəniyyət birxətli yox, çoxsahəlidir. Onun bütün sahələrinə az-çox maliyyə yardımı ayırmaq, 

dövlət qayğısı göstərmək istəyirdik. Məsələn, tək bir misal çəkim - xarici ölkə nəĢrlərini əldə 

etməkdən ötrü M.F.Axundov adına Dövlət Kitabxanasına Prezident fondundan 5 min ABġ 

dolları vəsait ayırmıĢdıq. 

Biz Azərbaycan tarixinin yazılmasını tələb etdik. Artıq ciddi söhbətlər gedirdi ki, Azərbaycan 

tarixi yenidən yazılacaq. 

-Orta məktəblərçün yazıldı, Bəy. 

-Bir də ümumi Azərbaycan mədəniyyətinin araĢdırılması problemini qoymuĢduq. Təkcə Quzey 

Azərbaycan yox, Bütöv Azərbaycan ədəbiyyatı, Bütöv Azərbaycan mədəniyyəti kompleks 

halda öyrənilməliydi, bütövlükdə tədqiq edilməliydi. Bununla bərabər, ümumi türk 

mədəniyyəti öyrənilməliydi. Biz üzümüzü Avropaya tutsaq da Asiya mədəniyyətini və türk 

mədəniyyətini öyrənməliydik.  

Mədəniyyətə yeni baxıĢ lazımdı ki, o, dövlətin əlində təzyiq, yaxud təbliğat alətinə 

çevrilməsin. Mən bütün yubileylərdə iĢtirak etmiĢəm. Qara Qarayevin yubileyini, Fikrət 

Əmirovun konsertlərini və b. keçirdik. Hansında görmüsünüz ki, bir adam durub desin ki, 



yubileyləri təĢkil etdiyinə, özü də Ģəxsən burada iĢtirak etdiyinə görə prezidentimizə təĢəkkür 

edirik? 

Filarmoniyada olarkən mən, dövlət katibi Pənah Hüseynov, humanitar məsələlər üzrə müĢavir 

Rafiq Ġsmayılov keçdik otağa, mən mədəniyyət xadimlərimizin hamısına dedim ki, Prezident 

fondunda 10 milyon dollar var və bunu ancaq elm, mədəniyyət, təhsil və səhiyyəyə 

xərcləyəcəyəm. Pənah bəy də dedi ki, yalnız Bəy yox, biz də əlimizdən gələn köməyi 

Mədəniyyət Nazirliyinə edəcəyik. Onlar da "çox sağ olun, bundan çox razıyıq" dedilər. Sonra 

P.Bülbüloğlu muzeylərin qorunmasıyla bağlı nəsə yazıb gətirdi, ona da vəsait verdik. 

Yeri gəlmiĢkən, bizim vaxtımızda muzeylərdən bir dənə də əsər gedə bilməzdi - gözlərini 

çıxarardıq. Gedibsə gəlib desinlər. Bizdən sonrasa 100-ədək əsər satdılar. Kim satdı, hara 

satdı - səsi də çıxmır, hamı susur. 

-Ġncəsənət muzeyindən sənət əsərlərinin oğurlanmasını bizim dövrümüzə aid etmək 

istəyirdilər. "Avrasiya" qəzetində belə yazılar getmiĢdi.  

-Qətiyyən doğru deyil. Bütün oğurluqlar bizdən sonra olub. Mən əsərlərin hamısını nəzarətə 

götürtmüĢ, onları bir-bir siyahıya aldırtmıĢdım. Hətta muzeydən 3 dənə gözəl sənət əsəri olan 

tablo aparıb Prezident iqamətgahına qoydurmuĢdum ki, xaricdən gələn qonaqlar onu 

görsünlər. Onlardan biri Səttar Bəhlulzadənin çəkdiyi rəsmdi. Onların hamısı orada sənəddə, 

kağızdadır. Özü də onlara çox diqqətlə qulluq edilirdi - əskiylə silinə bilməzdi, yalnız muzeyin 

iĢçiləri vaxtlı-vaxtında gəlib yoxlayır, baxırdılar. Mən hətta həmin iĢçilərə demiĢdim ki, otağın 

havası onlara zərər verirsə götürüb aparın. Qoy bizim dövrdə oğurlanan bircə əsərin adını 

desinlər, mən cavabını verim. Onların hamısı bizdən sonranın iĢidir, kimlərin oğurladığı da 

bəllidir, amma heç kim danıĢmaq istəmir, hamısı susur. Bir nəfər də Polad Bülbüloğlundan 

hesabat istəmir, onu məsuliyyətə çəkmir, çünki, görünür, burada hökumətin də əli var, ona 

görə gizlədirlər. Bu, cinayətdir - dövlət cinayəti! Azərbaycan mədəniyyətini hərraca qoyublar. 

Buyurub bizim dövrümüzdə uçurulan, dağıdılan bir mədəniyyət abidəsi tapıb göstərsinlər. 

Amma bu 4 ildə neçə-neçə mədəniyyət abidəsi darmadağın edilib. 

-Bütöv muzeylər yox edildi. 

-Nə qədər ürəkağrıdan olsa da, təəssüf ki, belədir...". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.62-65).  

ELÇĠBƏY ĠġGÜZARLARIMIZA MĠLYONÇU OLMAĞI TƏKLĠF EDĠR 

Ukrayna 12 noyabrda pul islahatı aparıb rublu birdəfəlik götürdü, milli valyutaya (karbovanes) 

keçdi. Bu, Azərbaycançün də ruhlandırıcı amildi.  

Bu günlərdə yaradılmıĢ Səhmdar-Kommersiya Aqrar-Sənaye Bankı ölkənin maliyyə sistemində 

tərəqqiyə səbəb olmalıydı. 

Qafqazda iqtisadi durum xeyli pisləĢmiĢdi. 20 noyabr tarixli "Azərbaycan" qəzeti xəbər verirdi 

ki, Ermənistanın ikinci Ģəhəri Gümrüdə 220 min adam ölkə rəhbərliyinin istefasını istəyib. 

Burada adamlar çörəyin, qazın, iĢığın yoxluğuna dözə bilmirdilər. Düzdür, Azərbaycanda da 

arada çörək çatıĢmazlığı problemi yaranırdı və bunun üstündə taxıl məhsulları naziri Zakir 

Abdullayev iĢdən çıxarıldı, ancaq Ermənistan və Gürcüstanla müqayisədə ölkəmizdə vəziyyət 

çox yaxĢıydı. Azərbaycan manatı tamhüquqlu pul vahidi kimi dövriyyədəydi. O hətta 

Gürcüstanda, Dağıstanda da sərbəst iĢlənir və öz dəyərindən (10 rubldan) yuxarı qiymətə 

götürülürdü. Həyatın gediĢi manatın taleyi haqqındakı bədbin fikirlərin puçluğunu və Elçibəyin 



nə qədər uzaqgörən dövlət adamı olduğunu vur-tut üç aya təsdiqlədi. Prezidentimizin bu 

addımı Rusiya hökumətini Azərbaycanla siyasətinə yenidən baxmağa məcbur etdi və o, 

pulsuzluqla sıxdığı Azərbaycanın rubla olan ehtiyacını ödəməyə hazır olduğunu bildirdi. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iqtisadi islahatlar nəzərdə tutulan sürətlə aparılırdı. Ancaq bir 

sıra amillər islahatların gerçəkləĢdirilməməsinə səbəb olurdu. Bunlar aĢağıdakılardı: A) 

Ermənistanla müharibə gedirdi. B) MərkəzləĢdirilmiĢ planlaĢdırma sistemindən bazar 

münasibətlərinə (əslində sosializmdən kapitalizmə) keçid bütünlüklə yeni proses olduğuna 

görə xeyli vaxt tələb edirdi. C) Ġqtisadi qanunvericilik yoxdu. ÖzəlləĢdirmə haqqında, 

sahibkarlıq haqqında, inhisarçılığın məhdüdlaĢdırılması haqqında, müəssisələr haqqında, 

qiymətli kağızlar və bircalar haqqında və b. qanunlar qəbul edilməmiĢdi; onların layihələri 

hazırlansa da hələ də müzakirəyə çıxarılmamıĢdı. D) Ġdarəetmə sistemi ləng yeniləĢdirilirdi. 

Ġqtisadiyyatda köklü islahatlar aparmağı bacaran qurumların yaradılması sahəsində xeyli 

irəliləyiĢ olsa da hələ bir çox qurumların yaradılmasına kəskin ehtiyac vardı və b. 

Noyabrın ikinci yarısında dövlətin bazar iqtisadiyyatına keçid proqramı artıq hazırdı. Bu 

proqram islahatların aĢağıdakı istiqamətlər üzrə aparılmasını nəzərdə tuturdu: idarəetmə 

sisteminin yenidən qurulması; islahatların hüquqi bazasının yaradılması; ayrı-ayrı sahələrdə 

mülkiyyət islahatının aparılması; vergi, büdcə, pul, kredit, bank siyasəti, sosial siyasət, bazar 

infrastrukturunun formalaĢdırılması; xarici iqtisadi əlaqələr və investisiya siyasəti; struktur 

dəyiĢiklikləri və b. 

"Azərbaycan" qəzeti 20 noyabr tarixli sayında "Xarici dövlətlər Azərbaycana 20 MĠLYARD 

DOLLAR kredit, Əbülfəz Elçibəy isə iĢgüzarlarımıza milyonçu olmağı təklif edir" baĢlığı altında 

çox dəyərli hesabat dərc edib. 19 noyabrda Prezident Aparatında ölkənin iĢgüzar adamlarıyla 

keçirilmiĢ müĢavirə haqqında ətraflı məlumat verən bu materialda ölkəmizin iqtisadi durumu 

və Əbülfəz bəyin sahibkarlığımızın gələcəyinə münasibəti güzgü kimi doğru-düzgün əks 

etdirilib. 

Dövlət katibi Pənah Hüseynov sahibkarlara müraciətlə bildirirdi ki, "biz gələndə Azərbaycanın 

1-2 günlük taxıl ehtiyatı vardı, ərzaq yox dərəcəsində idi", indisə 2-3 aylıq taxıl ehtiyatımız 

var, sizi taxılla təminatda bizə kömək etməyə görə çağırmıĢıq. 

P.Hüseynov burada bəyan etdi: "Müxtəlif ölkələr Azərbaycana ümumi miqdarı 20 MĠLYARD 

ABġ DOLLARI kredit vermək niyyətindədir. Bu maliyyə imkanları əsasən özəlləĢməni əhatə 

edən islahat mərhələsi və yeni istehsal sahələri qurmaq üçün məhz ĠġGÜZARLARA 

VERĠLƏCƏK". 

ĠĢgüzarlarımıza müraciət edildi ki, taxıl və ərzaq məhsullarına üstünlük verməklə, zəruri olan 

nəyə imkan varsa ölkəyə gətirin. Barter, pulköçürmə, nağd pulla və edilə biləcək hər cür 

üsullarla mümkün kommersiya iĢinə imkan veriləcək, kömək göstəriləcək. Ümumi iĢi 

əlaqələndirmək və nizamlamaqçün dövlət müĢaviri Arif Hacıyevin baĢçılığıyla xüsusi komissiya 

yaradılacaq. 

MüĢavirəni yekunlaĢdıran prezident Əbülfəz Elçibəy dedi ki, iĢgüzar adamlarla belə əlaqə 

yaratmaqda məqsədimiz AZƏRBAYCANIN Ġġ ADAMLARI TƏBƏQƏSĠNĠ FORMALAġDIRMAQ, 

ONLARIN FƏALĠYYƏTĠNƏ DÖVLƏT TƏRƏFĠNDƏN YARDIMÇI OLMAQDIR. "Bu xalqın 

milyonçuları siz olun. Əgər siz bunu edə bilməsəniz BU BOġLUĞU XARĠCĠLƏR 

DOLDURACAQLAR. Dünyada HALAL BĠZNESMENLĠYĠN bütün keyfiyyətlərini əxz edib 

Azərbaycana gətirin". 



Prezident bildirdi ki, hazırda Azərbaycanın 70-80 milyon dollar valyuta ehtiyatı var və o, 

islahatın keçirilməsinə vacib imkanlar yaradır. 

Bu müĢavirəni dövlətimizin milli sahibkarlığa qayğısında mühüm dönəm saymaq olar. Məhz 

bu görüĢdən sonra milli sahibkarlarımızın xeyli hissəsi Rusiyadan və baĢqa ölkələrdən 

Azərbaycana dönərək Vətənin iqtisadi tərəqqisinə həvəslə kömək etməyə baĢladı. Onları 

ruhlandıran baĢlıca amil dövlətin onlara HALAL münasibətiydi. Görünür, Turqut Özalla Ģəxsi 

söhbətləri, Türkiyənin 250 milyon dollar kredit ayırması Əbülfəz bəyi xeyli ürəkləndirmiĢdi. Bu 

görüĢdən sonra, demək olar, hər gün bir yeni qanun layihəsi mətbuatda dərc edilir, bazar 

iqtisadiyyatına yönəliĢdə güclü iĢ gedirdi. 

Həmin müĢavirədən sonra Azərbaycana qayıtmıĢ sahibkarlarımız, nə yazıqlar ki, 1993-ün 

iyunundan sonra ya Azərbaycandan didərgin salındılar, ya cismən məhv edildilər, ya da var-

yoxları əllərindən alınaraq dilənçiyə çevrildilər və Azərbaycanda onların yerini XARĠCĠLƏR 

TUTDU. (Bu proses Azərbaycan dövlətini zəiflətsə də Ģəxsən hakimiyyətdəkilərə xeyli fayda 

verdi). 

Prezident yanındakı Ġqtisadi ġuranın təqdim etdiyi "Azərbaycan Respublikası dövlət 

müəssisələrinin özəlləĢdirilməsi haqqında" qanunun layihəsi 21 noyabrda mətbuatda dərc 

edilərək geniĢ müzakirəyə çıxarıldı. 

Azərbaycan iqtisadiyyatını ağır günə salan baĢlıca səbəblərdən biri köhnə sosialist sisteminin 

hələ dağıdıla bilməməsiydi. Təkcə Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyi sistemində 124 kolxoz, 

127 sovxoz və 3 sənaye müəssisəsi ziyanla iĢləyirdi. Bu təĢkilatlar hökmən ya bağlanmalı, ya 

da onların maliyyə vəziyyəti düzəldilməliydi. 

Müəssisələr borclarını ala bilmirdilər. Təkcə Sənaye-Ġnvestisiya Bankının müĢtəriləri üzrə 

MDB, Baltikyanı və Gürcüstan ölkələrinin Azərbaycana debitor borcları 17 milyard rubldu ki, 

onun təxminən 8 milyardı Rusiya təĢkilatlarının payına düĢürdü. Nazirlər Kabinetinin göstəriĢi 

olmasına baxmayaraq respublikanın bəzi müəssisələri hələ də köhnə qaydayla iĢləyərək 

pulunu öncədən almadan mal göndərirdilər. 

Prezident 21 noyabrda "Azərbaycan Respublikasında bazarların tabeliyinin dəyiĢdirilməsi 

haqqında" fərman verdi. Bazarların Azərittifaqın tabeliyindən çıxarılaraq yerli icra hakimiyyəti 

orqanlarının tabeliyinə verilməsini nəzərdə tutan bu fərman bazarların inkiĢafını təmin etmək, 

əhalinin ərzaq məhsullarına tələbatını daha dolğun ödəmək məqsədi daĢıyırdı. 

Elə həmin gün prezident "Kənd təsərrüfatının idarəetmə strukturunun təkmilləĢdirilməsi 

haqqında" da fərman qollayaraq rayon icra hakimiyyətlərində kənd təssərrüfatı və ərzaq 

idarələri yaratmağa göstəriĢ verdi. 

Artıq 24 noyabrda Ġsa Qəmbərin sədrliyi altında Milli Məclis özəlləĢdirmə haqqında qanunu 

müzakirə edərək ilk oxunuĢda qəbul etdi. Ertəsi günsə prezident yanındakı Ġqtisadi ġuranın 

təqdim etdiyi "Torpaq islahatı haqqında" qanunun layihəsi mətbuatda dərc edilərək 

müzakirəyə verildi. 

Onu da qeyd edim ki, prezident Elçibəy rüĢvətxorluğu dövlətçün və millətçün ən məhvedici 

amillərdən biri sayaraq ona qarĢı bütün gücüylə çarpıĢır, istər özünün fərman və 

sərəncamlarının, istərsə də parlamentin qəbul etdiyi qanunların rüĢvətxorluğun aradan 

qaldırılmasında da yardımçı olmasına çan atırdı. Bəy bilirdi ki, rüĢvəti yalnız inzibati yollarla 

aradan götürmək səmərəsiz yoldur, ona görə də ilk növbədə kadrların özünün iĢə rüĢvətsiz 

götürülməsinə və maaĢların artırılmasına çalıĢırdı. (Bu sahədə parlamentin sədri Ġsa 



Qəmbərin də prezidentlə birgə gərgin əməyini unutmamalıyıq).  

Elçibəy hökumətində Gömrük Komitəsinin sədri iĢləmiĢ Ġbrahim Vəliyev yazır: "1992-ci ilin 

noyabr ayında komitə sədri kimi prezidentin qəbulunda oldum. Komitədə görülən və 

görüləcək iĢlər barəsində Elçibəyə hesabat verdikdən sonra o, mənə qəflətən belə bir sual 

verdi:  

-Bəy, Gömrük Komitəsində rüĢvət varmı?  

-Bəli, Bəy, var. 

-Onda niyə qarĢısını almırsan?  

Mən rüĢvətin səbəblərindən danıĢıb onun kökünün kəsilməsi yollarını izah etdikdə prezident 

Elçibəy az qala yalvarıĢlı bir tərzdə mənə üz tutdu: 

-Bəy, çalıĢ, gömrük iĢçiləri rüĢvət almasın. Bu millət yazıqdır!..". ("Savalanda görüĢənədək, 

Bəy!". Bakı, 2000, s.63). 

"TÜRK DÜNYASININ ƏN QABĠLĠYYƏTLĠ DÖVLƏT VƏ SĠYASƏT ADAMLARINDAN BĠRĠ" 

Azərbaycanın siyasi həyatında müstəqil güc kimi çıxıĢ etmək istəyən Müsavat Partiyası bir 

neçə aylıq hazırlıq mərhələsindən sonra III (bərpa) qurultayını keçirdi (13 noyabr). Özünü ən 

alovlu müsavatçı sayan Bəy qurultay iĢtirakçılarını və partiyanın bütün təəssübkeĢlərini təbrik 

etdi. O, "həyatını "Müsavat"ın ideyalarının gerçəkləĢməsinə həsr edən insan xoĢbəxtdir" dedi. 

ARTIRMA 

"-MüĢahidələrimə əsasən deyirəm ki, cəbhəçilərin, elə baĢqalarının da içərisində belə fikir 

dolaĢır ki, o zaman hakimiyyətdə Xalq Cəbhəsiydisə Müsavat Partiyasını yaratmağa ehtiyac 

yoxdu. Ümumiyyətlə, Müsavat Partiyasının yenidən bərpa olunması və yaranması hansı 

zərurətdən doğdu?  

-Burada ictimai rəyə yalnıĢ bir fikir yeridilir (cəbhəçilər yox, əsasən baĢqa qüvvələr 

tərəfindən) - guya ki, biz Müsavat Partiyasını hakimiyyətdə olarkən bərpa etmiĢik. Ancaq ən 

formal cəhətdən də götürsək Müsavatın Bərpa Mərkəzi 1992-ci ilin mart ayında yaradılıb. 

Mart ayında kim bilirdi ki, hakimiyyət dəyiĢikliyi nə vaxt olacaq, nə cür olacaq və s.?! Hətta 

prezident seçkiləri məsələsi də hələ müəyyən deyildi.  

Müsavatın bərpası zərurətinə gəldikdəsə bir qədər geri qayıtmalı olacağıq. 1989-un yayında 

biz Xalq Cəbhəsini təsis edərkən, təbii ki, onun proqramını hazırlamıĢdıq və bu proqramda 

belə bir cümlə yazmıĢdıq ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi müsavatçılıq ideologiyasına əsaslanır. 

Biz: Əbülfəz Elçibəy də, mən də, bir çox baĢqa dostlarımız da baĢa düĢürdük ki, müsavatçılıq 

nə deməkdir və Azərbaycanın müstəqil, demokratik dövlət olması üçün müsavatçılığa 

söykənməliyik. Sadəcə olaraq, o zaman ciddi bir müzakirə olmadı, çünki yaratdığımız 

təĢkilatın adını onda Müsavat Partiyası, yaxud Müsavat Hərəkatı qoya bilməzdik; buna bir çox 

səbəblər vardı (məsələn, ictimai rəy müsavatı hələ kifayət qədər tanımırdı). Bundan bir qədər 

sonra Azərbaycanda "Yeni Müsavat" adlı partiya yaradıldı. O, elə də güclü olmadı, ancaq 

fəaliyyət göstərən və hərəkatda iĢtirak edən bir partiyaydı.  

1990-ıncı ildən Azərbaycanla Türkiyə arasında əlaqələr güclənmək mərhələsində olanda 

Türkiyədə yaĢayan müsavatçılarla da əlaqələr yaranmağa baĢladı. 1990-91-inci illərdə Yeni 

Müsavatçılar Müsavatın Türkiyədəki rəhbərlərinə müraciətlə təkid etmiĢdilər ki, Müsavat 

liderləri öz səlahiyyətlərini Yeni Müsavata versinlər, Yeni Müsavatı Müsavatın varisi olaraq 



tanısınlar və s. Ancaq onlar tərəddüd etmiĢdilər - düĢünürdülər ki, Azərbaycanda güclü 

hərəkat, siyasi təĢkilat Xalq Cəbhəsidir. Onlar da Xalq Cəbhəsinin liderlərini, xüsusən Əbülfəz 

Elçibəyi gözəl tanıyırdılar, çünki onunla, baĢqa dostlarımızla görüĢmüĢdülər. Onlar 

düĢünürdülər ki, yalnız özlərinin də etibar etdikləri, qəbul etdikləri Xalq Cəbhəsinin baĢçıları 

Müsavatın bərpasına baĢlayarsa bu iĢ uğurlu ola bilər.  

Yeni Müsavat partiyası axtarıĢdaydı. Hələ bir qədər öncə onlar Müsavatın tarixini yaxĢı bilən 

gözəl tədqiqatçı Nəsib Nəsibliyə müraciət etmiĢdilər ki, o, Yeni Müsavatın rəhbərliyinə gəlsin. 

Nəsib bəyi mən çoxdan tanıyıram - 1980-inci illərdə bir yerdə çalıĢmıĢıq. 1991-in yayında - 

Xalq Cəbhəsinin qurultayı ərəfəsində yanımıza gəldi, Əbülfəz Elçibəyə, mənə və baĢqa 

dostlarımıza təklif etdi ki, gəlin qurultayda Xalq Cəbhəsinin adını dəyiĢib Müsavat qoyaq. Bu 

təklif bizə bir qədər gözlənilməz gəldi. Əbülfəz bəylə məsləhətləĢdik və o dedi ki, yox, Xalq 

Cəbhəsi hərəkatdır, Müsavatsa partiyadır; biz hərəkatı partiyaya çevirə bilmərik. RazılaĢdıq.  

Bəlkə də Cəbhəni yaradarkən adını Müsavat qoya bilsəydik, yaxud 1991-in yayında hamımız 

razılaĢaraq Xalq Cəbhəsinin adını Müsavat edə bilsəydik indi iki təĢkilat kimi fəaliyyət 

göstərməyə məcbur olmazdıq.  

Türkiyədə yaĢayan Müsavat baĢçıları 1991-in qıĢına yaxın Xalq Cəbhəsi liderlərinə təklif 

etdilər ki, gəlin Müsavatın fəaliyyətini Azərbaycana köçürək, Azərbaycanda bərpa olunsun, siz 

də ona sahib çıxın. Əbülfəz Elçibəy dedi ki, ideyaya müsbət yanaĢıram - Müsavat, doğrudan 

da, Vətənə dönməlidir, ancaq mən hərəkat lideriyəm, partiya rəhbəri olmaq istəmirəm. 

Həmin halda ağsaqqallar rəhbərliyi mənə təklif etdilər. Mən də Əbülfəz Elçibəylə 

məsləhətləĢdim, dostlarımla məsləhətləĢdim. Əbülfəz bəy dedi ki, bu iĢ məqsədəuyğundur, 

lazımdır.  

Beləliklə, mən bu ağır və Ģərəfli missiyanı qəbul etdim, dostlarımızla, silahdaĢlarımızla bir 

yerdə bu ideyanı gerçəkləĢdirməyə baĢladıq. Bu olub 1991-in sonunda. 1992-nin 

baĢlanğıcında - yanvar-fevral aylarında üçtərəfli (Xalq Cəbhəsinin, Yeni Müsavatın və 

Türkiyədəki Müsavatın liderləri) danıĢıqlar, məsləhətləĢmələr getdi. Bu üçtərəfli 

məsləhətləĢmələr nəticəsində mart ayında Müsavatın bərpası prosesi artıq rəsmi addımlar 

səviyyəsinə keçdi.  

Bax, hər Ģey belə olub. Ona görə də guya hakimiyyət dövründə Müsavat Partiyası yaratmağa 

baĢlamağımız haqqında deyilənlər heç bir tənqidə dözən deyil.  

Sualı kimsə belə də qoya bilər ki, ümumiyyətlə, Müsavatı Azərbaycanda yenidən 

canlandırmağa ehtiyac vardımı - bəlkə Müsavatı bir tarixi irs kimi arxivdə saxlamaq daha 

münasib olardı? Mən düĢünürəm ki, bu, mümkün olan Ģey deyildi - müsavatçılıq elə bir ideya, 

elə bir siyasi cərəyandır ki, o qətiyyən arxiv materialı ola bilməz. O, canlı bir orqanizmdir və 

tarixin bəzi mərhələlərində zəifləyi də, çətinlikləri də olub, gizli fəaliyyət də göstərib, ancaq 

son günlərədək Türkiyədə Müsavatın mərkəzi, rəhbərliyi fəaliyyət göstərib. Ona biz sahib 

çıxmasaydıq bunu hansısa bir siyasi qüvvə mütləq edəcəkdi. Bəlkə də absurd kimi görünər, 

ancaq 1991-in sentyabında kommunist partiyasının buraxılması ərəfəsində həmin partiyanın 

rəhbərlərindən təklif edənlər vardı ki, gəlin qurultayda kommunist partiyasını buraxmayaq, 

sadəcə, adını dəyiĢib Müsavat Partiyası qoyaq. Sözsüz ki, bu, cəfəng fikirdi, çünki iki siyasi 

ideologiya - kommunizmlə müsavatçılıq və iki təĢkilat - kommunist partiyasıyla Müsavat 

Partiyası XX əsr boyunca barıĢmaz mübarizə aparıb və əslinə qalanda kommunizm 

ideologiyasının və kommunist partiyasının məğlub olması onların mübarizəsinin məntiqi 

sonluğudur. Əbədi düĢməniylə savaĢda məğlubiyyətə uğramıĢ kommunistlərin öz adlarını 



dəyiĢərək tarixi xilas naminə o düĢmənin adını götürmək - "müsavatçı" adlanmaq fikrinə 

düĢmələri əyani Ģəkildə göstərir ki, hətta ən ağlagəlməz qüvvələr də Müsavat adına iddialı ola 

bilərdi. Bu ideala, bu irsə həqiqi hərəkatçıların, Azərbaycanın müstəqilliyi və demokratiya 

ideyalarına gerçəkdən bağlı insanların sahib çıxmaması çox böyük tarixi yanlıĢlıq ola bilərdi.  

Müsavatın yaranması zərurəti də buradan irəli gəlir və qısaca xronologiyası da bundan 

ibarətdir. 

-Müsavatın qurultayında da Əbülfəz Elçibəy müsavatçılığı yüksək qiymətləndirmiĢdi. 

- Biz Müsavatın bərpa qurultayını 1992-ci ilin noyabrında keçirdik. Əbülfəz Elçibəyin özü 

iĢtirak elədi, baxmayaraq ki, o, hər partiyanın qurultayına getmirdi. Çox gözəl təbrik söylədi, 

çox xoĢ sözlər dedi. Əbülfəz bəyin həmin günlərdə mənə göndərdiyi iki məktubu vardı - birini 

qurultayın açılıĢına, ikincisini qurultayda mənim baĢqan seçilməyimə görə təbrik olaraq 

göndərmiĢdi. Tarixi sənədlər hesab edirəm onları. Həmin məktubları tapıb Sizə verərəm, çap 

edin, oxucular da görsün ki, Əbülfəz bəy Müsavatı necə qiymətləndirirdi".  

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

17 noyabrda Azadlıq meydanında izdihamlı mitinq keçirildi. Onu AXC, AMĠP və N.Pənahov 

çağırmıĢdılar. Milli DirçəliĢ günümüzə həsr edilən tədbirdə Əbülfəz bəy də iĢtirak etdi. Əslində 

N.Pənahovun ölkədə sabitsizlik yaratmaq istəyinin qarĢısını alan bu mitinq "azadlıq aĢiqi"nin 

növbəti mənəvi məğlubiyyəti oldu. O, istədiyinin alınmadığını görüncə "bizim qətnamə ilə 

razılaĢan hər bir kəs meydanı tərk etsin" desə də Meydan xalq içində nüfuzunu artıq tamam 

itirmiĢ bu adamın sözüylə, təbii ki, dağılmadı və əksinə, Əbülfəz bəyin və baĢqalarının 

çıxıĢından sonra orada həqiqi bayram əhval-ruhiyyəsi yarandı. Buna dözməyən N.Pənahov 

yenə "turbina"dan xalqa müraciət etdi: "Belə bir vaxtda bayram etmək vaxtıdırmı, ey bədbəxt 

xalq?!". Ancaq milləti iĢıqlı gələcəyə səsləyən ağıllı çıxıĢlar içərisində onun miskin çığırtıları 

eĢidilməz oldu. Bu mitinq xalqın iqtidara inamının hələ güclü olduğunu göstərdi. 

Türkiyənin görkəmli jurnalisti, "Milliyyət" qəzetinin müxbiri Taha Akyol bu günlərdə yazırdı: 

"Elçibəyin çağımızda Türk dünyasının ən qabiliyyətli dövlət və siyasət adamlarından biri 

olduğu mühəqqəqdir". Prezidentimizi çox yüksək dəyərləndirən Akyol onun haqqındakı bu 

düĢüncələrini açıqlayırdı: "Onun vəzifə baĢına gəlməsiylə birlikdə Azərbaycan Qarabağ 

cəbhəsindəki uğursuzluqlarda müvəffəqiyyətlə dönüĢ yaratdı. Erməni-azəri ixtilafını bir millət 

və din qovğası görüntüsündən uzaq tutmağı və siyasi cəhətdən onu regional toqquĢma kimi 

təqdim etməyi bacardı. O, BU UZAQGÖRƏNLĠYĠ ETMƏSƏYDĠ QƏRB DÜNYASI ERMƏNĠSTANI 

"QAFQAZIN ĠSRAĠLĠ" HALINA GƏTĠRƏCƏKDĠ". 

Əbülfəz bəy xüsusən Rusiya və Türkiyə səfərindən sonra özünü nə qədər inamlı hiss edirdisə 

onun hakimiyyətinin rəqibləri də müqaviməti bir o qədər artırırdılar. Onlar mütəĢəkkil 

qüvvəyə çevrilirdilər. Belə ki, 21 noyabrda məhz Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasının 

təsis konfransı keçirildi. Onun sədri, təbii ki, Heydər Əliyev seçildi. Həmin gün ərzaq 

təminatındakı çətinliklərlə bağlı Ali Məclis binası qarĢısında toplaĢan əhali arasında bir çoxları, 

o sıradan Sirus Təbrizli də çıxıĢ edərək YAP-ı təbliğ etdi. 

Elçibəy cəbhəyanı bölgələrdə olub vəziyyəti öz gözləriylə görmək, törədilə biləcək təxribatların 

qarĢısını vaxtında almaq məqsədiylə noyabrın 23-ü gecəsi Ağdama yola düĢdü. Prezident bu 

ərazidə yerləĢən ordu və daxili qoĢun hissələrinin zabit və əsgərləriylə görüĢdü, hərbi 

hissələrdəki vəziyyətlə tanıĢ oldu. Ertəsi gün o, Ağdam icra hakimiyyətinin binasında ordu, 

inzibati orqanlar və təsərrüfat rəhbərlərinin iĢtirakıyla müĢavirə keçirərək uyğun göstəriĢlər 



verdi. 

Əbülfəz bəy Azərbaycan daxilində səfərlərində əhalinin vəziyyətini öyrənməklə yanaĢı, 

ordumuzun durumunu da Ģəxsən öyrənməyə çalıĢırdı. O, bir ildə iki dəfə Gəncəyə və 

Ağdama, sonra Tərtər, Ağcabədi, Füzuli, Cəbrayıl, Yevlax, Göyçay, Sabirabad və Sumqayıta 

səfərə getmiĢdi. Bir neçə dəfə Tağıyev (Nasosnı) qəsəbəsində və MüĢfüqabadda (PirəköĢkül) 

hərbi hissələrdə olmuĢdu.  

Ordu quruculuğunu dövlətin ən önəmli vəzifəsi sayan Əbülfəz bəyi Ağdama getməkdə də 

konkret bölgədəki konkret hərbi durumdan daha çox ümumilikdə Azərbaycan ordusunun 

vəziyyəti, onun yerlərdəki müdafiə qabiliyyəti maraqlandırırdı, buna görə də döyüĢçülərimizlə 

daimi ünsiyyətə can atırdı.  

Bu səfərdən bir gün sonra Müdafiə Nazirliyində Hərbi ġuranın müĢavirəsi keçirildi və Ali BaĢ 

Komandan Əbülfəz Elçibəy ona sədrlik etdi.  

Prezident Elçibəyin bir Ali BaĢ Komandan olaraq hərbi problemlərə və konkret iĢlərə 

yanaĢmasını polkovnik Ġsa Sadıqov obyektiv Ģəkildə təhlil edib. Onun düĢüncələrini, çox geniĢ 

olsa da, bir mütəxəssis dəyərləndirməsi kimi oxuculara təqdim edirəm. (Xatırladım ki, Ġsa bəy 

bu sözləri Elçibəyin vəfatından sonra yazıb). 

"Doğrudanmı Əbülfəz Elçibəy zəif, qətiyyətsiz Ali BaĢ Komandan idi? Qətiyyən yox! Ali BaĢ 

Komandan Elçibəydə ideoloji prinsiplərə söykənən fövqəltəbii ardıcıl mübarizə aparma 

keyfiyyəti vardı. Təsəvvürünüzə gətirin - o, 1970-ci illərdən apardığı siyasi mübarizəsinin 

bəhrəsini 1988-ci ildən görməyə baĢladı. Hələ tələbəlik illərindən dövlət baĢçısı, Ali BaĢ 

Komandan olacağını dilə gətirən Elçibəy məhz özünün güzəĢtsiz çarpıĢmaları sayəsində 1992-

ci ildə istəyini gerçəkləĢdirdi! 

Sözsüz ki, Elçibəy hakimiyyət və vəzifə uğrunda deyil, öz ideallarını, prinsiplərini həyata 

keçirmək üçün döyüĢ meydanına atılmıĢdı. Elə buna görədir ki, prezident və Ali BaĢ 

Komandan olaraq görməyə baĢladığı ilk iĢi Azərbaycanın dövlətçiliyinin, hərbi qüdrətinin 

gücləndirilməsi oldu. BaĢ komandan Elçibəy bu sahədə çox kəsərli addımlar atdı, hərbi 

sahədə dəyəri hələ çox-çox illər sonra bütün aydınlığı ilə veriləcək iĢlər görməyə, ordu 

quruculuğunda ciddi islahatlar aparmağa baĢladı.  

Elçibəy postsovet məkanda yeganə Ali BaĢ Komandan oldu ki, Rusiya qoĢunlarını öz 

ölkəsindən bütünlüklə çıxarmağı bacardı. Özü də, bu zaman o, çox gözəl bilirdi ki, rus 

ordusunu çıxarmaqla öz hakimiyyəti üçün də ciddi risk edir, ancaq xalqının azadlığını, ana 

yurdunun müstəqilliyini hər Ģeydən üstün tutan bu Böyük Ali BaĢ Komandan özünün qəti 

əmrini verdi və Azərbaycandan Rusiya hərbi hissələrini birdəfəlik təmizlədi. 

Xatırımdadır, Elçibəy hakimiyyəti ilk gündən "hər Ģey müharibə üçün, hər Ģey qələbə üçün" 

Ģüarı ilə iĢə baĢladı. Elə bunun nəticəsidir ki, Ali BaĢ Komandan Elçibəy üçcə ayın içində 

müharibədə ciddi dəyiĢiklik edə bildi. Ordumuz iĢğal olunmuĢ torpaqların 75 faizini geri 

qaytardı. Bununla yurdumuzun düĢmənlərinin iĢğalçılıq siyasətinə ağır zərbə endirildi.  

MüĢahidələrim göstərir ki, Elçibəy Azərbaycanda əsl millətçi türk hərb sistemini 

formalaĢdırmağı prezident kimi özünün ali məqsədi sayırdı. (Ömrünün son günlərində 

Türkiyədə onun yanında olanda Elçibəy mənə türk generaliteti ilə əməkdaĢlıq etməyi, türk 

hərb sistemindən bəhrələnməyi tapĢırdı). Bu, ümumiyyətlə, Elçibəyin hərbi strategiyasının 

əsas istiqamətlərindən biri idi.  



Ġstər rus ordusunu çıxararkən, istərsə də cəbhədə irəliləyərkən Əbülfəz Elçibəy öz xalqının 

gücünə arxalanır, onun dəstəyinə güvənirdi. Buna görə də hakimiyyətdə olduğu müddətdə 

xalqın özünə inamını hər vasitə ilə qorudu, bu inamı gücləndirməyə çalıĢdı. Bu da onun bir 

hərbçi kimi strateji təfəkürünün geniĢliyinin göstəricisidir. 

Elçibəy hakimiyyəti zamanı Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq ölkəmizin hərbi sənayesinin 

yaradılmasında ciddi addımlar atıldı. Qısa bir zamanda Azərbaycanın özündə hərbi sursat 

istehsalına, müharibənin gediĢi prosesində istehsal olunanlar isə təkmilləĢdirilməyə baĢlandı. 

Təəssüf ki, ölkəmizin mənafeyini nəzərə alaraq bu sahədəki bir çox iĢlər haqqında hələlik açıq 

danıĢa bilmirik... 

Mən tam inanıram ki, Elçibəy Ermənistanla müharibəni 1993-cü ilin oktyabr-

noyabr aylarında sona çatdıracaqdı, özü də, Azərbaycanın qələbəsi ilə! Artıq BMT 

və ATƏT (o zaman ATƏM adlanırdı) xətti ilə ermənilər yalvarır, müharibəni 

dayandırmağı, danıĢıqlara getməyi xahiĢ edirdilər. Ermənistan prezidenti Levon 

Ter-Petrosyan az qala bütün ölkələrin baĢçılarını minnətçi salaraq Elçibəylə 

görüĢməyə can atırdı. Ermənilər həmin vaxt Qarabağın yalnız köhnə statusunu 

qaytarmağı dilə gətirirdilər. Azərbaycanın bu gün salındığı aciz və miskin durum 

fonunda Elçibəy komandanlığının nəyə qadir olduğu açıq-aydın görünür. 

Unutmayaq ki, hərbi baxımdan Azərbaycanla heç müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə güclü 

inkiĢaf etmiĢ qonĢu Rusiya və Ġran kimi dövlətlər Azərbaycanın müstəqil, inkiĢaf etmiĢ bir 

dövlət kimi mövcudluğu yolunda çox böyük əngələ çevrilmiĢdilər. Ancaq buna baxmayaraq, 

Elçibəy öz hərbi-siyasi doktrinasını həyata keçirməyi bacarmıĢ, həmin dövlətləri Azərbaycanla 

hörmətlə danıĢmağa, onunla hesablaĢmağa məcbur edə bilmiĢdi. Bircə epizodu xatırladım.  

Rusiyanın bir balıqovlayan gəmisi Azərbaycanın su sərhədini pozmuĢdu. Elçibəy dövlət 

sərhədini keçmiĢ həmin gəminin dərhal həbs edilməsinə qəti əmr verdi və onu tutdurdu. O 

zaman Rusiya prezidenti Yeltsinin Ģəxsən özü dəfələrlə Elçibəyə zəng vuraraq xahiĢ edəndən 

sonra məsələ öz həllini tapdı. Ġndi isə Rusiyanın, Ġranın gəmiləri və təyyarələri heç bir 

müqavimət görmədən Azərbaycan sərhədlərini həyasızlıqla pozmaqdadırlar. 

Bircə ilin içində görülmüĢ bütün bunlar və adını hələ çəkə bilmədiyimiz neçə-neçə iĢlər 

Azərbaycan kimi kiçik bir ölkə üçün təsəvvüredilməz irəliləyiĢ idi. Bu uğurlar Əbülfəz Elçibəyin 

Ali BaĢ Komandan kimi qətiyyətinin və səriĢtəliliyinin nəticəsidir.  

Bütün bu xidmətlərindən sonra Elçibəyi yenə qətiyyətsizlikdə, iradəsizlikdə ittiham etməyi 

ləyaqətsizlikdən baĢqa bir Ģey adlandırmaq mümkün deyil.  

Mən Türkiyədə olanda Elçibəydən hakimiyyətdən uzaqlaĢmasının səbəbini açıqlamağı xahiĢ 

etdim. Onun cavabı qısaca belə oldu: 

-ELƏ BĠR DURUM YARANDI KĠ, MƏN YA MĠLLƏTĠMĠN ĠÇĠNDƏ QALMAQLA HAKĠMĠYYƏTDƏN 

GETMƏLĠ, YA DA MĠLLƏTĠMDƏN AYRILARAQ HAKĠMĠYYƏTĠMĠ QORUMALI OLDUM. MƏNƏ 

ĠSƏ MĠLLƏTĠMĠN ĠÇĠNDƏ QALMAĞI HƏR ġEYDƏN ÜSTÜN TUTDUM.  

Bəli, Elçibəy millətini həyatda hər Ģeydən artıq sevir, daim onun içində olmağı, onun dərdləri 

və sevincləri ilə yaĢamağı varlığının baĢlıca məqsədi sayırdı. Əgər milləti hakimiyyətdən çox 

sevmək qüsur sayıla bilərsə Elçibəydə gördüyüm yeganə eyib də elə budur!". ("Savalanda 

görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.66-68). 

Prezident artıq yavaĢ-yavaĢ "öz" komandasını da yaradırdı. Məsələn, 26 noyabrda prezidentin 



mətbuat xidmətinin rəhbəri Nəcəf Nəcəfov prezidentin müĢaviri təyin edildi, onun yerinəsə 

tanınmıĢ demokrat jurnalist Arif Əliyev layiq bilindi. Bu təyinatlar prezidentin Azərbaycanda 

demokratiyanı daha da dərinləĢdirmək istəyindən soraq verirdi. 

YENĠ KONSTĠTUSĠYAYA ELÇĠBƏY BAXIġI 

Noyabrın sonlarında Rusiya hökuməti Azərbaycanın mal almaqçün 31 milyard rublluq məbləği 

RF banklarına köçürmək cəhdinə veto qoydu. 1 dekabrda Milli Bankımızın sədri CavanĢir 

Abdullayev bildirdi ki, rublları qəbul etməkdən Rusiya boyun qaçırır və respublikamızla əmtəə 

dövriyyəsi üzrə hesablaĢmaları yalnız klirinq əsasında aparır, bu da Azərbaycanın aldığı malın 

satdığından az olmasıyla nəticələnir. 

Təbii ki, bu tədbirlə Rusiya Azərbaycanda maliyyə problemləri yaratmaq istəyindəydi, çünki, 

görünür, Türkiyənin ölkəmizə 250 milyon dollarlıq kredit ayırması onun xoĢuna gəlməmiĢdi. 

Ancaq Türkiyənin pulları ünvanına hələ bu tezliklə yetiĢməyəcəkdi. Həm də ölkənin özündə də 

pul vəsaitinin dağıdılması halları üzə çıxarılırdı. Məsələn, keçmiĢ taxıl məhsulları naziri xarici 

banklara 400 milyon rubl əvəzinə 800 milyon rubl (2 milyon dollar) köçürmüĢdü. Neftayırma 

zavodunun direktoru zavodun xarici bankdakı hesabından öz hesabına 11 milyon dollar, Xəzər 

Gəmiçiliyi Ġdarəsinin rəhbərliyisə gizli olaraq London Milli Bankında hesab açaraq oraya 

idarənin 14,6 milyon dollar pulunu köçürmüĢdülər... Bu hallar, sözsüz ki, ölkənin 

iqtisadiyyatına ağır zərbə vururdu. Ancaq, təəssüf ki, iqtidar bu faktları sonadək aĢkarlaya, 

aĢkarlanan vəsaitisə Azərbaycana gətirə bilmədi. 

Ölkədən mal çıxarılması yenə intensiv davam edirdi. Bunun qarĢısını inzibati yolla almağı 

düzgün saymayan prezident daxili bazarın beynəlxalq bazar səviyyəsiylə tənzimlənməsinin 

tərəfdarıydı. O, MDB ölkələrində məhsul bol olmadığına görə qiymətlərin artırılması üzərində 

dayanırdı. Bu üzdən də 3 dekabrda Bəy "Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və daxili 

bazarın tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında" fərman verdi. Prezident eyni 

zamanda Maliyyə Nazirliyinə respublikada BÜTÜNLÜKLƏ MĠLLĠ VALYUTAYA KEÇĠLMƏSĠNƏ 

hazırlıq görməsini tapĢırdı və həmin nazirlik artıq dekabrın baĢlanğıcında bu iĢə giriĢdi. 

Dekabrın əvvəlində ölkə iqtisadiyyatından sevindirici xəbərlər gəldi - istehsalın aĢağıdüĢmə 

sürəti dayandırıldı, əhalinin pul gəliri 3,9 dəfə artdı.  

Yeri gəlmiĢkən, 1 dekabrdan bəri prezidentin maaĢı 50 min rubldu. Bu məbləğdən 20 min 

rublu o, uĢaq evlərinə və internatlara köçürürdü. 

Ölkədə sabitlik gücləndikcə onu pozmağa çalıĢanlar da çoxalırdı. Dekabrın ilk günlərində 

Füzulinin satılması barədə Ģayiələr ev-ev dolaĢmaqdaydı. ġuĢa və Laçının taleyinin Füzulini də 

gözlədiyi haqda Ģayiələr adamları təĢviĢə salırdı. QonĢu Beyləqan, Cəbrayıl rayonlarında da 

eyni vəziyyət müĢahidə olunurdu. Kimlərsə bu rayonların düĢmən əlinə keçməsi və nəticədə 

Elçibəy iqtidarının devrilməsiyçün dəridən-qabıqdan çıxırdı. Ancaq ölkə rəhbərliyinin 

qabaqlayıcı tədbirləri onların hərəkətini zərərsizləĢdirirdi. 

Əbülfəz bəy hadisələrə ən yüksək nöqtədən baxmağı bacaran dövlət baĢçısıydı. O, hələ 

martın 25-ində demiĢdi ki, sabitliyin baĢlıca qarantı ölkədəki demokratik institutların 

oturuĢmasıdır. Buna görə də o, qanunun aliliyini hər Ģeydən önə çəkirdi. Ancaq hələ ölkənin 

Əsas Qanunu - Konstitusiyası ortada yoxdu (onu vur-tut bir neçə ayın içində hazırlamaq, 

sadəcə, mümkün deyildi). Vəziyyətdən çıxıĢ yolu kimi Bəy köhnə Konstitusiyada ciddi 

dəyiĢikliklər aparmaq yolunu seçdi. Prezident Aparatı onun göstəriĢiylə Konstitusiyaya 

dəyiĢikliklər layihəsi hazırlayaraq Milli Məclisə təqdim etdi. Ali Sovetin hüquqi təminat və 



nəzarət Ģöbəsinin müdiri Səfa Mirzəyev "Azərbaycan" qəzetində (3 dekabr) bu layihəni Ģərh 

edərək göstərdi ki, Konstitusiyanın 185 maddəsindən 145-inin dəyiĢdirilməsi nəzərdə tutulur 

və bu, əslində yeni Əsas Qanun təsiri bağıĢlayır.  

Səfa Mirzəyev bildirirdi: "Ali Sovetin hüquqĢünasları mövcud Konstitusiyanı yararsız, yəni 

"SSRĠ", "sosialist təsərrüfat sistemi", "sosialist mülkiyyəti" kimi ifadələrdən təmizləmək 

niyyətində idi. Lakin AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠNĠN HÜQUQ XĠDMƏTĠ BAġQA ĠSTĠQAMƏT 

GÖTÜRDÜ. Onlar gələcəkdə qəbul olunacaq yeni Konstitusiyanın prinsiplərini layihəyə daxil 

etmiĢlər. Məqsəd bu idi ki, həmin prinsiplər ictimai Ģüurda indidən özünə yer tapsın". 

S.Mirzəyev həmin sənəddə "dövlətin üç hakimiyyətinin heç biri alilik iddiasında olmamalıdır" 

prinsipinin gözlənildiyini göstərdi. 

Prezidentin daha konstruktiv təklifi qarĢısında geri çəkilmək məcburiyyətində qalan 

S.Mirzəyev "Əsas Qanuna qlobal dəyiĢikliklər etməyə ehtiyac yoxdur" fikrinin meydana 

çıxmasını yeni Konstitusiyanın yaradılması üzərində iĢin getməsiylə izah edirdi. 

Bir qədər keçmiĢ Ali Sovetin sədri Ġsa Qəmbər də Konstitusiyayla bağlı problemlərə toxundu. 

O, "Azərbaycan" qəzetində (19 dekabr), məsələn, Naxçıvanla bağlı olaraq göstərdi ki, dövlət 

müstəqilliyimiz haqqında Konstitusiya Aktına uyğun bəzi məsələlər Naxçıvanda yerimir. Tutaq 

ki, muxtar respublikada prezident hakimiyyətinin heç bir qurumu yoxdur. Ali Məclis seçilir və 

Nazirlər Kabinetini, digər icra qurumlarını Ali Məclis təĢkil edir. Deməli, prezident 

hakimiyyətindən əsər-əlamət yoxdur. "Belə ciddi məsələlər həllini tapmalıdır" söyləyən Ġsa 

bəy Naxçıvanda daxili iĢlər naziri təyin edilməsi məsələsiylə bağlı bildirir: "Konstitusiyada 

bunun dəqiq həlli göstərilməyib. [...] Belə müəmmalar indi hüquqi cəhətdən 

aydınlaĢdırılmasını tələb edir". 

Azərbaycanın yeni "Konstitusiyasının müxtəlif layihələrinin hazırlanması baĢa çatmaq üzrədir" 

deyə bəyan edən Ġsa bəy o sıradan Prezident Aparatında da bu sahədə iĢlər aparıldığını 

göstərir. 

ARTIRMA 

"-Bəlkə də birillik hakimiyyətimizdən bunu ummaq da insafsızlıqdır, ancaq bizə tutulan 

iradlardan biri də budur ki, siz yeni Konstitusiya qəbul eləmədiniz. Doğrudur, bir ildə 

Konstitusiyaya olduqca ciddi xeyli dəyiĢiklik və əlavələr edildi, ancaq, ümumiyyətlə, niyə yeni 

Konstitusiya qəbul edilmədi, yaxud edilə bilərdi - edilmədi? 

-Bu suala cavab verməzdən öncə bir paradoksa diqqətinizi cəlb edim. Mən həmiĢə kommunist 

dönəmində, hərbi vəziyyətdə seçilmiĢ Ali Sovetin buraxılmasını tələb edirdim, Heydər Əliyevsə 

həmiĢə Milli Məclisə qarĢı fikirlər söyləyirdi, YAP-çılar da onu söyür və Ali Sovetin çağırılmasını 

tələb edirdilər. Bu paradoksa diqqətinizi yönəltmək istəyirəm ki, Ali Sovetin əleyhinə olan, Ali 

Sovetin buraxılmasını tələb edən məni 360 deputatdan ibarət Ali Sovet Milli Məclisin sədri 

seçdi, Ali Sovetin çağırılmasını tələb edən Heydər Əliyevsə hakimiyyətə gələndən sonra Ali 

Soveti çağırmadı, onu 50 deputatdan ibarət Milli Məclis Ali Sovetin sədri seçdi.  

Konstitusiya, Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, çox ciddi məsələdir və orada tələskənliyə yol 

vermək olmaz. Ancaq Prezident Aparatında güclü Ġslahatlar Komissiyası yaradılaraq fəaliyyət 

göstərirdi. Yeni Konstitusiyanın layihəsi orada hazırlanırdı. Haçan hazır olub parlamentə 

təqdim edilsəydi onda da müzakirə ediləcəkdi. Bəlkə də hansısa təkliflər, hansısa ilkin rəylər 

olub, ancaq parlamentə yeni Konstitusiya layihəsi Ģəklində sənədin gəlməsini mən 

xatırlamıram.  



Siz o bir ildə o mürəkkəb vəziyyətdə görülmüĢ iĢlərin miqyasını götürün və bu məsələni 

götürün. Hər Ģeyi, bütün məsələləri bir ilin içində həll eləmək harada görünüb axı?! SSRĠ-nin 

əslinə qalsa hüquqi varisi olan Rusiya kimi bir dövlət neçə ildən sonra yeni Konstitusiya qəbul 

etdi və neçə dəfə dəyiĢdi".  

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

Hadisələri qabaqlayaraq deyək ki, 30 dekabrda Milli Məclis Azərbaycanda ali icra 

hakimiyyətiylə bağlı "Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) 

dəyiĢikliklər və əlavələr edilməsi haqqında" qanunun müxtəlif layihələrini müzakirəyə çıxardı. 

Onlardan birini prezident təqdim etmiĢ, ikincisisə Milli Məclis komissiyasının hazırladığı layihə 

əsasında ortaya qoyulmuĢdu. 

Prezidentin layihəsini Milli Məclisdə Ģərh edən dövlət katibi P.Hüseynov bildirdi ki, icra 

hakimiyyətiylə bağlı prezidentin səlahiyyətləri artırılmalı, ali icra qurumlarındakı təkrarlamalar 

aradan qaldırılmalıdır. "Dövrümüzün həqiqəti belədir ki, idarəetmə strukturunda ikililik 

dövlətimizi məhvə apara bilər. Ona görə də icra hakimiyyətinin üstünlüyü təmin edilməli, 

onun çevikliyi artırılmalıdır". 

P.Hüseynov göstərirdi ki, layihədə ölkədə VAHĠD ĠDARƏETMƏ yaranmasıyçün Nazirlər 

Kabinetinin sərəncam və qərarvermə səlahiyyətinin alınması, Konstitusiyada "Nazirlər 

Kabineti" sözlərinin "hökumət" sözüylə əvəzlənməsi, yəni prezidentin icra sahəsində 

qanunvericilik təĢəbbüsüylə yanaĢı, icra səlahiyyətini də əlində cəmləĢdirməsi (indiyədək 

onda bu səlahiyyət yoxdu) nəzərdə tutulur. 

Etibar Məmmədov, ġadman Hüseynov, Tofiq Əzizov, Arif Rəhimzadə, Vahid Əhmədov bu 

layihəyə etiraz etdilər, Prezident Aparatının Ģöbə müdiri Fazil Mustafayevsə onu dəstəklədi. 

Bu layihənin müzakirəyə çıxarılması prezidentin güclü dövlət yaratmaqçün əlində yetərincə 

səlahiyyət olmasına can atdığını göstərirdi. Bu canatma həm təbii, həm də zəruri sayılmalıdır, 

çünki, doğrudan da, icra hakimiyyətindəki ikililik Ayaz Mütəllibovun da axırına çıxmıĢdı. 

Əbülfəz bəy Nazirlər Kabineti üzərində nəzarəti də ələ keçirməyə çalıĢaraq bu sahədə 

müəyyən uğurlara nail olsa da, təəssüf ki, mafiozlaĢmıĢ bu qurum yaxasını onun əlinə 

verməməkçün hər Ģeyə əl atdı. (Hətta sonralar Pənah Hüseynovun baĢ nazir qoyulması da 

vəziyyəti xilas edə bilmədi). 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 4-6 dekabrda "Respublika" sarayında keçirilən II növbədənkənar 

qurultayı yeni iqtidarın əslində öz qüvvələrinə baxıĢıydı. 

"Ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət və AXC-nin fəaliyyəti haqqında" məruzə edən AXC sədri 

Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətin indiyəqədərki fəaliyyətini təhlil etdi. Bu baxımdan məruzəni AXC 

sədrinin yox, prezidentin hesabatı adlandırmaq daha doğru olardı. 

Ölkədəki durumu bütövlükdə müsbət sayan Əbülfəz bəy cəmiyyətdəki qeyri-sağlam, ağır 

kriminogen Ģərait üzərində dayanaraq bildirdi ki, hakimiyyətdəkilər rüĢvətin, cinayətin və 

böhranın aradan qaldırılmasıyla bacarmazsa bir söz qalır: "Ġnqilab yenidən baĢlayır". 

AXC sədri jurnalistlərdə maraq doğuran bir yeniliyi öz cəbhədaĢlarına açıqladı: artıq 

Azərbaycanın 4 ton qızılı, 100 milyon dollar valyuta ehtiyatı var! 

ARTIRMA 

"Biz o zaman qərarlaĢdırdıq ki, 3 ilə bütün məsələləri qurtaracağıq. Yəni dövlət quruculuğunu 



baĢa çatdıracağıq - keçmiĢ dövlət qurumları, keçmiĢ iqtisadi məkanlar, iqtisadi sistemlər 

bütövlüklə yoxa çıxacaq, dağılacaq, yeni sistemlər yaradılacaq. Biz həm mədəniyyəti, həm də 

sosial münasibətləri yeni sistemə keçirməyi düĢünürdük; əsas məsələ ictimai münasibətlər 

sistemidir. 

3 ilin içində bunları yerinə yetirəcəkdik və imkanlarımız da vardı. Bunu baĢqaları da 

görürdülər. Moskvadan bizə xəbər verdilər ki, Azərbaycandakı səfir Ģifroqram göndərib ki, 

Azərbaycan bu xətlə, bu siyasətlə gedərsə 3 ilə Rusiyanın nüfuzundan tamam uzaqlaĢacaq, 

tam müstəqil bir dövlətə çevriləcək, baĢqa keçmiĢ sovet respublikalarına da nümunə olacaq 

və sonra biz onların heç birini saxlaya bilməyəcəyik; təcili tədbir görün. 

Bu məsələni Rusiyanın Təhlükəsizlik ġurasında günlərcə müzakirə ediblər: neyləyək bu 

Azərbaycanla? Buna görə də bizi əsasən müharibəyə cəlb edirdilər ki, bəlkə müharibədə 

çökək, oturaq, iqtisadiyyatımız yeniləĢmələrə imkan verməsin. Amma biz iqtisadi gücümüzü 

qorumağı bacarırdıq. Heç nəyə baxmadan var-dövlət toplayırdıq ki, dövlətimiz iqtisadi 

baxımdan güclü olsun".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.34-35).  

Qurultaydakı müzakirələr AXC-nin taleyini müəyyənləĢdirməliydi və müəyyənləĢdirdi də - o, 

ictimai-siyasi hərəkat olaraq qaldı. TəĢkilat yeni Ģəraitdə öz fəaliyyətinin prinsiplərini, 

parlament seçkilərində iĢtirakını və onun formasını müəyyənləĢdirdi. 

Qurultayın təsirini "öldürmək"çün Naxçıvanda H.Əliyev uğrunda xüsusi canfəĢanlıq göstərən 

N.Pənahov və S.Təbrizli Bakıya dönərək 5 dekabrda Azadlıq meydanında 500-600 nəfərlə 

mitinq keçirdilər. Görünür, onların fəallığı arxasında hakimiyyət iddiasının dayandığını nəzərdə 

tutan AXC qurultayı öz qətnaməsində göstərdi ki, indi heç bir partiya ayrılıqda ölkəni 

böhrandan çıxarmaq gücündə deyil, buna ancaq AXC qadirdir. 

6 dekabrda qurultaya yekun vurarkən Bəy AXC-nin cəmiyyətimizdə, dövlət quruculuğunda 

yenə də əhəmiyyətli rol oynayacağını bildirdi. Onun fikrincə, yeni kadrların yetiĢdirilməsi AXC-

nin baĢlıca vəzifəsidir. 

Elə bu arada Türkiyənin Ermənistana elektrik enerjisi verməsi haqqında gözlənilməz 

məlumatlar yayılmağa baĢladı. Bu iĢlə ölkənin baĢ naziri Dəmirəl məĢğul olduğuna görə 

Əbülfəz bəy, təbii ki, narahatlıq keçirdi. 7 dekabrda onun dəvətiylə Süleyman Dəmirəlin 

müavini, dövlət naziri Ərdal Ġnönü baĢda olmaqla Türkiyənin nümayəndə heyəti Bakıya gəldi. 

Onlarla görüĢdə Əbülfəz bəy bildirdi ki, yüksək səviyyədə dövlətlərarası və hökumətlərarası 

sənədlər imzalamaqla iĢ bitmir, gərək bunlar konkret icra strukturları vasitəsiylə həyata 

keçirilsin. 

8 dekabrda Milli Məclisdə çıxıĢ edən Ġnönü Türkiyənin Ermənistana elektrik enerjisi verməsi 

haqqında məlumatı "anlaĢılmazlıq" adlandırdı. 

Əbülfəz bəy yuxarıda sadaladığımız səbəblər üzündən Türkiyədə kimlərisə qıcıqlandıracağını, 

görünür, gözdən qaçırmamalıymıĢ. Məncə, Fazil Qəzənfəroğlu çox doğru yazır: "Elçibəyin 

Azərbaycanda qazandığı siyasi zəfər Türkiyədə milliyyətçilik əyilimlərinin (təmayüllərinin) 

yenidən güclənməsinə səbəb olmuĢ, bu isə fərqli bir siyasi xəttin təmsilçisi olan bəzi dövlət və 

siyasət adamlarını narahat etmiĢdi. Bu üzdən bəzi siyasətçilər hələ Elçibəy, iqtidarının ən 

güclü dönəmini yaĢayırkən ALTERNATĠV LĠDER arayıĢlarına yönəlmiĢlər, bir qisim müxalif 

ünsürlərlə əl altından yardımlaĢmıĢlar. Türkiyədə dövlət siyasətlərinin mətbəxində olmaq kimi 

imtiyazlı sifətləri olan bəzi insanların Elçibəy (və əslində Azərbaycan) düĢmənlərinin çevriliĢlə 



iqtidara gəlməsindəki rolu azaldılmamalıdır" (F.Qəzənfəroğlu. "Əbülfəz Elçibəy. Tarixdən 

gələcəyə". Ġstanbul, 1995, 206-cı səh.). 

ELÇĠBƏY UKRAYNADA 

Azərbaycan Rusiya və Türkiyədən sonra Ukraynayla da əməkdaĢlığa böyük önəm verirdi. Ġki 

ölkə arasında yaxın münasibətlər qurulmasını faydalı sayan Əbülfəz bəy 9-10 dekabrda 

Ukraynada rəsmi səfərdə oldu. 

Ayın 9-unda Kiyevin "Borispol" hava limanında Əbülfəz Elçibəyi Ukrayna xarici iĢlər naziri 

A.Zinkov qarĢıladı. Mariya sarayı önündə prezident Leonid Kravçuk onun qarĢısına gəldi. 

Prezidentlər fəxri qarovulun önündən keçdilər. Sonra Ukrayna prezidenti Leonid Kravçukla 

Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyin Mavi salonda təkbətək görüĢü oldu. 

AxĢamdan xeyli keçmiĢ Mariya sarayında prezidentlər "Azərbaycan Respublikası ilə Ukrayna 

arasında dostluq və əməkdaĢlıq haqqında müqavilə" imzaladılar. Ġmzalanma mərasimindən 

sonrakı mətbuat konfransında hər iki dövlət baĢçısı bu sənədin ölkələrimizin tarixində yeni 

səhifə açdığını bildirdi. 

Həmin axĢam Kravçuk Əbülfəz bəyin Ģərəfinə ziyafət verdi. 

10 dekabrda Bəy Kiyevin görməli yerləriylə tanıĢ oldu, Ukrayna Elmlər Akademiyasının 

prezidenti, görkəmli alim Boris Patonla görüĢdü. 

Günortadan sonra Mariya sarayında rəsmi yolasalma mərasimi oldu. Azərbaycan prezidenti 

Əbülfəz Elçibəy axĢam Bakıya döndü. 

Elə həmin gün Ümumdünya Ġnsan Hüquqları günü münasibətilə həmvətənlərinə müraciət 

edən prezident Elçibəy bunları bildirdi: "Müstəqil Azərbaycan Respublikasının dünyəvi dövlət 

quruculuğu mərhələsində söz azadlığı, insanların siyasi partiya və ictimai birliklərdə birləĢmək 

imkanı artıq reallaĢmıĢdır. Ġndi Azərbaycanda 500-dən çox qəzet nəĢr olunur. 18 partiya 

rəsmən qeydiyyatdan keçmiĢ, 150-dən artıq ictimai birlik və cəmiyyət yaradılmıĢdır. 

Hakimiyyətin yaxın gələcəkdə ən vacib məqsədi heç bir məhdudiyyətə yol verməyən 

demokratik, mütərəqqi SEÇKĠ QANUNUNUN QƏBUL EDĠLMƏSĠNƏ NAĠL OLMAQDIR. 

Ġqtisadi siyasətin əsasını "HAMI ÜÇÜN BƏRABƏR ĠMKANLAR" cəmiyyəti yaratmaq, 

mülkiyyətin növündən asılı olmayaraq onun eyni səviyyədə toxunulmazlığını təmin etmək 

məqsədi təĢkil edir". 

Bu müraciətdən bir neçə gün sonra - 15 dekabrda müdafiə naziri Rəhim Qazıyev silahlı hərbi 

polis dəstəsiylə AMĠP-in binasını əhatəyə alaraq oranı boĢaltmağı tələb etdi.  

Ədalət Məmmədovun mənə bildirdiyinə görə, həmin bina Mütəllibovun yaratdığı Müdafiə 

Komitəsinin balansındaydı, indisə Müdaifə Nazirliyinə baxırdı. AMĠP sədri E.Məmmədovla 

müdafiə naziri R.Qazıyevin arası dəydiyinə görə Rəhim bu binanı Etibarın əlindən almaq 

istəyirdi. Rəhim R.Cavadova demiĢdi ki, bu binanı XTPD-yə ("OMON"a) verirəm, gedin, 

götürün. RövĢən də gedib qərargahı mühasirəyə almıĢdı. XTPD isə tabeçilik üzrə daxili iĢlər 

naziri Ġ.Həmidova baxırdı. Ġsgəndər də heç qərargaha gedib-eləmədi, telefonla R.Cavadovla 

danıĢaraq onu oradan çıxardı. XTPD çıxandan sonra R.Qazıyev onların yerinə hərbi polisi 

göndərdi. Bir qədər sonra Etibarla Rəhim düzəliĢdilər və məsələ də həll olundu.  

Bu "qəribə" hadisəni Ģəxsən mən təsadüf saymıram. Görünür, prezidentin demokratiyadan, 

seçkilərdən "çox danıĢması" artıq kimlərisə bezdirirdi... 



15 dekabr Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində əlamətdar bir hadisəylə anılır - həmin gün Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyimizin ad günüdür. Həmin bayram MTN-in Xüsusi Xidmət Kurslarının 

(indiki Təhlükəsizlik Akademiyasının sələfi) açılıĢıyla qeyd olundu. Dövlətin təhlükəsizlik 

orqanlarının gücləndirilməsinə xüsusi önəm verən prezident Əbülfəz Elçibəy məktəbin 

açılıĢında Ģəxsən özü iĢtirak etdi, sinifləri gəzdi, dövlətin gözü, qulağı və beyni olan bu 

orqanın əməkdaĢları qarĢısında çıxıĢ etdi. Bir vaxtlar sovet "KQB"-sinin dəhlizlərində 

əliqandallı aparılan, onun otaqlarında olmazın əzab-əziyyətlərə uğramıĢ dünənki dissident bu 

gün müstəqil Azərbaycan dövlətinin Təhlükəsizlik Nazirliyində bulunduğundan hədsiz 

sevinirdi. Prezident müstəqilliyimizin təhlükəsizliyinin keĢiyində ayıq-sayıq durmalı olan bu 

insanlara öz vəzifələrinin müqəddəsliyini bir daha qabartmaqçün dedi: "Mən Azərbaycan Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyinin serjantı olmağımla da fəxr edərdim". Nazirin ozamankı I müavini 

Sülhəddin Əkbər prezidentin xüsusən həmin sözlərindən heyətin çox duyğulandığını bizə 

söylədi. 

Sülhəddin bəy prezident Elçibəyin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin fəaliyyətinə xüsusi diqqətlə 

yanaĢdığını, nazirliyin heç vaxt maliyyə çatıĢmazlığıyla üzləĢmədiyini, nazirlik rəhbərliyinə 

əslində fəaliyyət sərbəsliyi verildiyini dilə gətirdi. Bütün bu amillərin nəticəsidir ki, Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyi sistemində təkcə nazirin I müavini Sülhəddin Əkbərin xəttiylə bir ildə 

aĢağıdakı iĢlər görüldü: 

 MTN-in əsasnaməsi hazırlandı və prezidentə təqdim edildi; 

 
MTN orqanları haqqında 2 variantda qanun layihəsi Milli Məclislə birgə hazırlandı (ancaq qəbul 

edilmədi); 

 
MTN-in baĢlıca fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləĢdirildi; buna uyğun olaraq MTN-in bütünlüklə 

yeni qurumu, Ģtat cədvəli hazırlandı və prezident onu təsdiqlədi; 

 sərhəd qoĢunlarımız yaradıldı; 

 MTN-in Xüsusi Təyinatlı Dəstəsi yaradıldı; 

 təhlükəsizlik orqanlarında milli kadr siyasəti və islahatı aparıldı, 400-ə yaxın yeni iĢçi götürüldü; 

 MTN-in Hərbi Əks-kəĢfiyyat Ġdarəsi yaradıldı; 

 təhlükəsizlik orqanlarının maddi-texniki bazası gücləndirildi və b. 

15 dekabrda təsadüfi saymadığım bir hadisə də baĢ verdi - naməlum Ģəxslər əliyevçi kimi ad 

çıxarmıĢ professor Murtuz Ələsgərovu döyərək yaraladılar. Hansı siyasi əqidəyə qulluq 

etməsindən asılı olmayaraq yaĢlı bir adamın, özü də professorun döyülməsi Əbülfəz bəyi 

ürəkdən incitdi. Oqtay Qasımovdan öyrənliyimə görə, prezidentin özü Ģəxsən Murtuz 

Ələsgərova zəng edərək onun səhhətiylə maraqlanmıĢdı. 

Sözsüz ki, həm AMĠP qərargahında baĢ verənlər, həm də professorla bağlı olay iqtidarın 

demokratik imicinə yağıcasına atılmıĢ çirkablardı. 

Söz demokratiyadan düĢmüĢkən, Bəy 18 dekabr tarixli sərəncamıyla Təzəpir məscidi 

kompleksindəki dini tədris binasının tamamlanmasından ötrü Prezident fondundan 10 milyon 

rubl vəsait ayırdı. Bu, o gündü ki, AMĠP televiziya Ģirkəti qarĢısında piket keçirərək birbaĢa 

efir tələb edirdi. (ġirkət bildirdi ki, AMĠP liderinə son vaxtlar dəfələrlə birbaĢa efir verilib). 



Dövlətin diplomatik uğurları prezidentə ağır otururdu. 10 dekabrda o, Kiyevdəykən səhər 

tezdən Ermənistanın silahlı qüvvələri Zəngilan və Qubadlı rayonlarında Azərbaycan 

sərhədlərini kobudcasına pozaraq hücuma keçdilər. Prezidentin mətbuat xidmətinin bununla 

bağlı bəyanatında deyilirdi: "...Nə qədər ki dünya birliyi Ermənistanı təcavüzkar ölkə kimi 

tanımamıĢdır, HƏR ĠKĠ XALQIN FACĠƏSĠ DAVAM EDƏCƏKDĠR". 

Arxasında Rusiyanın dayandığına Ģübhə olmayan bu hücumla bağlı Azərbaycan XĠN də 

bəyanat verdi və xarici səfirliklərə, BMT-yə ötürdü. 

Bu vaxt Rusiyada artıq yeni hökumət formalaĢdı və Yeqor Qaydarı əvəzləyən yeni baĢ nazir 

Viktor Çernomırdinin sədrliyiylə 15 dekabrda RF hökumətinin ilk iclası keçirildi. 

Bunun ertəsi günü - 16 dekabrda müdafiə naziri R.Qazıyev Naxçıvana uçdu və muxtar 

respublika Ali Məclisinin sədri H.Əliyevlə ən müxtəlif mövzularda söhbət apardı. Bu vaxt Bəy 

Prezident Aparatında ziyalıların nümayəndələrinin müĢavirəsini keçirirdi. Cəbhədə və arxada 

intizamın zəifliyi, bütövlükdə cəmiyyətin müharibə dövrünün tələblərinə ləng uyğunlaĢdırıldığı 

qeyd olunan bu yığıncaqda Bəy yekun sözü söyləyərək bildirdi ki, ziyalılarımız dövrün böyük 

tarixi hadisələrindən kənarda qalmamalıdır, çünki indi ziyalı sözünə ehtiyac daha böyükdür - 

onlar qələbəni yaxınlaĢdırmağa kömək etməlidirlər. 

Ölkənin bu vaxt ziyalı sözünə, həqiqətən, böyük ehtiyacı vardı. Ancaq həm iqtidarın ziyalılarla 

iĢi düzgün qura bilməməsi, həm də gözlərini ölkənin günbatanına dikmiĢ ziyalıların iqtidara 

laqeydliyi son nəticədə onların ikisinin də çökməsinə təsir göstərdi.  

Dekabrın 17-sində Bəy Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarında fövqəladə vəziyyət tətbiq etmək 

haqqında iki fərman verməli oldu, çünki bir yandan ermənilər buranı iĢğal etmək, baĢqa 

yandansa müəyyən qüvvələr onlara bu iĢdə yardımçı olmaqla Bakıdakı hakimiyyəti devirmək 

istəyirdilər. 

PULSUZ QIZIL BALIQ VƏ QARA KÜRÜ 

Çox təəssüf ki, hakimiyyətin gördüyü iĢlərin nəinki təbliğ edilməməsi, əksinə, ona qarĢı əks-

təbliğatın getdikcə güclənməsi dönməz prosesə çevrilirdi. Məsələn, 18 dekabrda prezidentin 

yanında qaçqınların, məcburi köçkünlərin təxirəsalınmaz problemlərinə həsr edilən müĢavirə 

keçirildi, bu sahədəki yarıtmaz iĢi prezident sərt və kəskin tənqid etdi. Maraqlıdır ki, hətta 

rəsmi dövlət qəzeti də bu haqda susdu, ancaq günbatanpərəst "Vətən səsi" qəzeti 

Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti Ġdarə Heyətinin bu yığıncağı tənqid edən geniĢ bəyanatını 

dərc etdi... 

Prezident əhalinin sosial müdafiəsinə fasiləsiz qayğı göstərirdi. Onun 29 sentyabrda imzaladığı 

"Əməyin mühafizəsi haqqında" qanun 16 dekabrda qüvvəyə mindi, 18 dekabrdasa dövlət 

baĢçısı birdən-birə üç fərman qolladı: "Qaçqınlar yerləĢdirilmiĢ sanatoriyalarda, 

profilaktoriyalarda, istirahət evlərində yemək xərci norması haqqında"; "Aspirantların, ali, orta 

ixtisas və texniki peĢə təhsili məktəbləri tələbələrinin sosial müdafi-əsi sahəsində əlavə 

tədbirlər haqqında"; "BAKI ĠSLAM ĠNSTĠTUTU TƏLƏBƏLƏRĠNĠN sosial müdafiəsinin 

gücləndirilməsi haqqında". 

Ġslam Ġnstitutu tələbələrinə ölkədə ən yüksək təqaüd ayrılmıĢdı. (Elçibəy hakimiyyəti devrilən 

kimi onların təqaüdü də kəsildi). Yeri gəlmiĢkən, qaçqınlarımıza 21 dekabrda BMT ilk yardım 

göndərdi. 

Ümumiyyətlə, prezident əhalinin dərdlərini dinləməyi, onlara əlac etməyi dövlət 



qurumlarından qəti tələb edirdi. Buna görə də istənilən Ģəxsin öz Ģikayətiylə ən yüksək dövlət 

instansiyalarınadək çıxmaq imkanı vardı.  

O zaman idarə qapılarında nəinki indiki kimi əliavtomatlı və zəhmi adamı basan polislər 

dayanmır, Ģikayətə gələnlər idarənin həndəvərinə belə yaxın buraxılmırdı, əksinə, 

vətəndaĢların böyük əksəriyyəti çalıĢırdı ki, hətta əhəmiyyətsiz iĢlə də bağlı məhz Prezident 

Aparatına, mümkün olsa prezidentin Ģəxsən özünə müraciət etsin.  

Maraqlı fakt - Prezident Aparatının qəbul otağında TƏKCƏ NOYABR AYINDA 776 nəfər (!) 

qəbul olunmuĢdu; həm də onların çoxunu yüksək vəzifəli dövlət adamları dinləmiĢdi. 

Dəfələrlə belə hal baĢ vermiĢdi ki, prezident həyətdə bərkdən "Elçibəy", "Elçibəy" deyə onu 

haraylayan sıravi vətəndaĢları yanına çağıraraq onların dərdinə əlac etmiĢdi.  

Ġnsanlara eyni qayğıkeĢ münasibət ölkənin rayonlarında da özünü göstərirdi. Prezidentdən 

nümunə götürən rayon icra hakimiyyəti baĢçıları onlara müraciət edən bütün vətəndaĢları 

dinləyərək onlara kömək edir, xüsusən Ģəhid ailələrinə, qaçqın və köçkünlərə son dərəcə 

həssaslıqla yanaĢırdılar.  

Ümumiyyətlə, bir çox rayonların icra hakimləri öz bacarıqları, iĢi qura bilmələri, əhali 

içərisində nüfuz qazana bilmələri sayəsində əhalinin yeni iqtidara inanmasına, ona 

məhəbbətlə yanaĢmasına nail olur və tətbiq etdikləri ən müxtəlif yeniliklərlə Elçibəy iqtidarının 

yeni dövlət quruculuğuna ən yaxından kömək göstərirdilər, özü də belələri çoxdu. Mən 

onların içərisində Ģəxsən özümün də yaxĢı tanıdığım Ayvazalı Orucov (Ağstafa rayon icra 

hakimiyyətinin baĢçısı), Bəybala Əbilov (Qaradağ), Vahid Orucov (AbĢeron), Elxan Nuruyev 

(Qubadlı), Ehtiram Əliyev (Binəqədi), Ədalət Yusubov (Salyan), Əli Quluyev (Nəsimi), 

Zəlimxan Məmmədov (Xətayi), Yusif Sevdimalıyev (Sumqayıt), MaĢallah Abdullayev 

(Goranboy), Müqəddəs Mehdiyev (Xaçmaz), Nadir Ġsmayılov (Ağdam), Osman Qunduzov 

(Balakən), Rasət Ağayev (Beyləqan), Rasim ġərifov (Ġsmayıllı), Saleh Rüstəmov (Gədəbəy), 

Həsən Kərimov (Səbail), ġamil Quluyev (Nərimanov) və bir çox baĢqa icra hakimlərinin adını 

çəkə bilərəm. Onlar ictimai Ģüurda sovet dövründə dərin kök atmıĢ "raykom" xofunu aradan 

götürərək bu hakimiyyətin məhz xalqa xidmət etdiyinə və rayon baĢçısının da xalq 

xidmətçisindən baĢqa bir Ģey olmadığına əhalini inandırmaq; rüĢvəti aradan götürərək 

rayonda mənəvi-psixoloji durumu sağlamlaĢdırmaq; sosial gərginliyi sovuĢdurmaqla bütün 

soydaĢları müstəqil dövlət quruculuğuna həvəsləndirmək; qanun qarĢısında hamının bərabər 

olduğuna insanları inandırmaq; demokratik quruluĢun inzibati-amirlik idarəetməsindən nə 

qədər üstün olduğunu konkret örnəklərlə əhaliyə əyani Ģəkildə göstərmək; rayonda iqtisadi 

tənəzzülün qarĢısını alaraq yüksəliĢə və əhalinin maddi vəziyyətinin daim yaxĢılaĢmasına nail 

olmaq; rayonu abadlaĢdırmaq, mədəniyyət, təhsil və səhiyyəni inkiĢaf etdirmək; döyüĢ 

bölgələrimizə müntəzəm yardım göstərmək; ali icraedici və qanunverici hakimiyyətlərin 

qərarlarının yerinə yetirilməsini təmin etmək... sahəsində vur-tut bir ildə, doğrudan da, çox 

mühüm iĢlər görmüĢdülər.  

ARTIRMA 

"-Camaat inana bilmirdi ki, dünən gördüyü bir fəhlə, yaxud adi kasıb balası birdən-birə 

hansısa çox məsul vəzifəyə gəlsin, çünki öyrənmiĢdilər ki, milyonerlərin, prokurorların, 

raykomların, bir sözlə, pulluların uĢaqları vəzifədə otura bilər. Camaat buna alıĢa bilmirdi... 

-Bəli, mən Sizinlə tamamilə razıyam. Təsəvvür edin ki, heç kəs inanmırdı ki, adamı iĢə 

rüĢvətsiz qoysunlar. Çoxlu adamlar, məsələn, baĢ nazirdən, nazirdən, yaxud onu vəzifəyə 



qoymuĢ hər hansı baĢqa Ģəxsdən soruĢurdu ki, bəs bu vəzifənin haqqı nə qədərdir? Biləndə ki 

iĢ rüĢvətsiz düzələcək, deyirdilər ki, haqqını götürməsəniz iĢim baĢ tutmayacaq - yəqin məni 

bir-iki aylığa götürürsünüz, sonra çıxaracaqsınız. Biz çalıĢırdıq ki, beyinlərdən bu psixologiyanı 

götürək; bundan ötrüsə həyatda inandırıcı nümunələr göstərmək lazımdı. Biz hamıdan öncə 

icra baĢçılarını rüĢvətsiz qoyduq, ancaq bunun həqiqətən belə olduğunu onlar ha desəydi də 

xalq inanmırdı. Sonra icra baĢçılarından da vəzifəyə qoyduqlarından rüĢvət almamağı tələb 

etdik. Minlərcə adamın özü vəzifəyə qoyulandan sonra inandı ki, yox, balam, bunlar doğrudan 

da almırlar. Bu inam kütlənin arasında yayılmağa baĢladı. Görürdülər ki, direktor qoyulub - 

pul verməyib, müdir qoyulub - ondan rüĢvət almayıblar. Bax, Sovet dövründən qalmıĢ bu 

sosial psixologiyanı məhv etmək hakimiyyətimizin baĢlıca məqsədlərindən birinə çevrilmiĢdi".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.53-54).  

Mənə elə gəlir ki, təkcə bir neçə rayonda görülmüĢ iĢlərə ötəricə baxmaqla baĢqa 

rayonlarımızda da hansı iĢlərin ortaya qoyulduğunu göz önünə gətirmək və Elçibəyin 

dediklərinin nə qədər doğru olduğuna inanmaq mümkündür. 

Zəlimxan Məmmədovun icra baĢçısı olduğu Xətayi rayonunda həftənin bir günü "açıq qapı" 

sistemiylə, bir gün də müəssisələrdə səyyar Ģəkildə kütləvi qəbullar keçirilir, vətəndaĢların 

Ģikayətləri yerindəcə və süründürməçiliyə yol verilmədən, aĢkarlıq Ģəraitində HALALLIQLA həll 

edilirdi. Rayonda yaradılmıĢ "Demokratiya və hüquqi yardım" qrupu (o, sonradan "Ziyalılar 

məclisi"nə çevrildi) əhali arasında demokratik dövlət quruculuğu və vətəndaĢların 

hüquqlarının təbliği sahəsində geniĢ iĢ aparırdı. Elçibəy iqtidarını xüsusən çörəkbiĢirmə 

müəssisələrində sabotaj edənlərə qarĢı mübarizə etməkçün rayon polis idarəsiylə birgə 

yaradılmıĢ xüsusi statuslu "ictimai nəzarət qrupu" sabotajların qarĢısını alırdı. Nəqliyyat 

sahəsində süni yaradılmıĢ gərginliyi aradan götürməkçün rayon büdcəsi hesabına 

respublikada ilk dəfə olaraq "Xətayi rayon bələdiyyə avtosərniĢinnəqliyyat idarəsi" yaradıldı və 

o, qarĢısına qoyulmuĢ məqsədə tam nail oldu.  

Ġqtisadiyyatda ciddi dönüĢ edildi: 1993-ün I rübündə 1992-nin II rübünə nisbətən istehsalın 

həcmi 6 faiz, xalq istehlakı mallarının istehsalı 21 faiz artdı. H.Z.Tağıyev adına toxuculuq 

fabrikində istehsal 100 faiz bərpa edildi, ayrı-ayrı yerlərdə bir çox sexlər, kiçik zavodlar 

tikilərək istifadəyə verildi. Vergidənyayınma hallarının minimuma endirilməsiylə rayon 

büdcəsinə əvvəlkindən 2 dəfədən artıq vəsait cəlb edildi. Sahibkarları polis, prokurorluq, vergi 

və b. orqanların özbaĢınalığından qorumaq məqsədiylə təsərrüfat hesablı "Sahibkarlığa 

yardım idarəsi" yaradıldı. 1992-nin dekabrında rayonda TƏSƏRRÜFATLARDA FÖVQƏLADƏ 

VƏZĠYYƏT elan edildi. Bunun nəticəsində az vaxt içində (1 ay 15 günə) sıradan çıxmıĢ 16 

kilometr uzunluğunda su istilik kəməri tam yeniləĢdirildi, yaĢayıĢ binalarında, məktəb, uĢaq 

bağçaları və səhiyyə müəssisələrində su istilik sistemləri yeniləriylə əvəzləndi, mərkəzi küçələr 

tam iĢıqlandırıldı (onlarda gecələr iĢıqları yandırmadan maĢın sürmək olurdu). Fövqəladə 

rejim nəticəsində 526 iripanelli binadan 505-i (qalanlarının tikintisi yarımçıqdı), 36 məktəbdən 

34-ü, 56 uĢaq bağçasından 55-i, 14 səhiyyə müəssisəsindən hamısı istiliklə tam təmin edildi 

(halbuki öncəki illərdə bu binaların qızdırılması dayandırılmıĢdı). Mənzillərin 

özəlləĢdirilməsində bürokratik süründürməçiliyin qarĢısını almaqçün RĠH vətəndaĢların 

ərizəsinə 20 günə baxılmasını tələb edən qərar çıxardı.  

Rayonda aparılmıĢ gərgin iĢin yalnız az bir hissəsini təĢkil edən bu sadaladıqlarıma bənzər 

fəaliyyətə baĢqa rayonlarda da rast gəlirik. Bütün bunlar Elçibəy hakimiyyətinin xalqa nə 

qədər doğma və yaxın olduğunu göstərir. "Gəldiniz, gördük də" ifadəsini xüsusən indi də 



təkrarlayan insanların görmə orqanının sağlamlığına inanmaq mümkünsüzdür... 

Osman Qunduzovun rəhbərlik etdiyi Balakəndə hər Ģeydən öncə ən mühüm sosial məsələ - 

milli münasibətlər ədalətlə həll edilmiĢ, rayonda son onilliklərdə ilk dəfə olaraq türk 

çoxluğunun hakimiyyətdə üstünlüyü bərpa edilmiĢdi. 600-ə yaxın ailəyə təmənnasız torpaq 

sahəsinin verilməsi, rayonda aparılan abadlıq iĢləri, əhalinin gündəlik ehtiyaclarına qayğı 

göstərilməsi, hər bir sahədə ədalətin gözlənilməsi və b. bu iqtidarı əhaliyə ürəkdən 

sevdirmiĢdi. Rayonda elə bir sağlam mühit yaranmıĢdı ki, hətta 10 il qabaq nəyisə oğurlanmıĢ 

vətəndaĢ polisə üz tutur və onun tapılacağına inanırdı.  

Müqəddəs Mehdiyevin baĢçılığı altında qısa müddətdə Xaçmaz rayonunda hər sahədə ciddi 

dönüĢ yaradıldı. Əhalinin yoxsul təbəqəsinə büdcədənkənar fonddan yardım kampaniyası 

aparıldı, Ģəhid ailələrinin problemlərinin həlli ĠH-nin gündəlik iĢi elan edildi, qaçqınların 

ərzaqla təminatı birdəfəlik yoluna qoyuldu. Müqəddəs bəyin icra baĢçısı olduğu bir il 

müddətində Xaçmaz və Xudat Ģəhərlərinin əhalisi içməli sudan ötrü dövlətə pul ödəməkdən 

azad edildi, Xaçmaz rayonu tarixində ilk dəfə olaraq balıq və qara kürü satıĢa çıxarıldı (bu 

məhsullar əhaliyə bəzi hallarda pulsuz verilirdi), rayonun mərkəzi xəstəxanası qızıl balıqla 

pulsuz təmin edildi, müəllimlərin vaxtaĢırı ərzaqla təmin edilməsi nəzarətə götürüldü, 

idarələrdə Ģikayətçilərin qəbulundakı bütün əngəllər yığıĢdırıldı (icra hakimi bir gündə 80-100 

nəfərin Ģikayətini dinləyirdi). Prezident Elçibəyin 1992-93-üncü illərdə milli azlıqlarla bağlı 

siyasətiylə, eləcə də sərhəd və gömrük sisteminin yaradılmasıyla bağlı təĢəbbüslərinin 

gerçəkləĢdirilməsi sahəsində də Xaçmaz rayonunda ürəkaçan ciddi iĢlər görüldü.  

Ədalət Yusubovun icra baĢçısı təyin edildiyi vaxtdan Salyan rayonunda da hər baxımdan ruh 

yüksəliyi və tərəqqi özünü göstərdi. Rəhbərliyin əhaliyə və əməkçiyə qayğısı öz bəhrəsini 

göstərdi. Məsələn, 1992-də Salyanda hər hektardan 31,6 sentner taxıl götürüldü (son illərdə 

rekord göstərici). Rayonda pambıq sahəsinin hesabına taxıl əkinlərinin geniĢləndirilməsi kimi 

faydalı ideya da o vaxtdan həyata keçirilməyə baĢlandı. Sənayedə də ciddi irəliləyiĢlər oldu. 

Rayonda 3-4 min adamın iĢləyə biləcəyi 40-50 min tonluq Ģəkər istehsal edən kombinatın 

inĢasında mühüm iĢlər görülmüĢdü. Salyanın bir sıra xarici dövlətlərin firmalarıyla birbaĢa 

əlaqələri yaradılmıĢdı. Bu əlaqələrin geniĢləndirilməsi rayon əhalisinin rifahını təmin edəcəkdi. 

Əhalinin sosial ehtiyaclarının ödənilməsini hakimiyyətin vacib məsələsi sayan Ədalət bəyin 

birbaĢa rəhbərliyi və nəzarəti sayəsində Salyanda 1 ildə 30 mənzilli 4, 20 mənzilli 2, 40 

mənzilli 1, 16 mənzilli 1 yaĢayıĢ evi sakinlərin istifadəsinə verildi. 5 təsərrüfatda 200 baĢlıq 

mal tövləsi, 2 təsərrüfatda 500 tonluq mərkəzi xırman və taxıl anbarı, 25 yerlik kənd 

xəstəxanası, məiĢət evi, 120 yerlik əlavə sinif otaqları və b. çoxlu obyektlər tikilib təhvil 

verildi. 

Ehtiram Əliyevin Binəqədi rayonunda icra baĢçısı iĢlədiyi bir ildə rüĢvətxorluq və korrupsiyanın 

qarĢısı əsasən alındı, iqtisadiyyatın özəl bölməsinin yaradılmasında ciddi ilkin addımlar atıldı, 

müharibə bölgələrinə dəfələrlə yardım göstərildi, Qarabağ uğrunda döyüĢlərdə Ģəhid və əlil 

olmuĢ soydaĢlarımızın baĢlıca sosial problemləri həll edildi, vətəndaĢlarçün yaĢayıĢ sahələrinin 

tikintisi 63% artdı, ev növbəsinə duran vətəndaĢlara torpaq sahələri ayrıldı və ev tikməyə 

uzunmüddətli kredit verildi, məktəb və uĢaq bağçalarının az qala hamısı təmir edildi, 

bataqlığa çevrilmiĢ ərazilərin qurudulmasından ötrü böyük nasos stansiyaları tikildi və b. 

Rasət Ağayevin baĢçılıq etdiyi Beyləqan rayonunda əhalinin sosial vəziyyəti xeyli 

yaxĢılaĢmıĢdı. Dövlət büdcəsindən maliyyələĢən təĢkilatların əməkdaĢlarının maaĢının 

ödənilməsində heç bir problem qalmamıĢdı. Əsgər ailələrinə, orduya həm maddi, həm mənəvi 



yardım ciddi diqqət mərkəzindəydi. Beyləqanın atəĢ xəttində qulluq edən bütün hərbçilərimiz 

rayon rəhbərliyinin bir an da zəifləməyən qayğısını hiss edirdilər.  

Beyləqanda 1992-də iqtisadi göstəricilər 1993-üncü illə müqayisədə xeyli yüksəlmiĢdi. 1992-

də, məsələn, pambıq istehsalı 38 min tona (1993-də - 16 min ton), qoyunların sayı 14.716 

baĢa (1993-də - 7.713 baĢ), qara malın sayı 8.800 baĢa (1993-də - hədsiz azalıb), taxıl 

tədarükü hər hektardan 38,4 sentnerə (1993-də - 16 sentner), üzüm tədarükü 40.800 tona 

(1993-də - 7.000 ton), yun tədarükü 20 tona (1993-də - olmayıb) çatdırıldı. Əhalinin real 

gəlirləri də buna uyğun olaraq xeyli artmıĢdı. Rayonda iĢsizlik problemi, demək olar ki, əsasən 

həll edilmiĢdi.  

Xatırladıram ki, bunlar Elçibəy dövründə Azərbaycan rayonlarında yeni hakimiyyət kadrlarının 

gördüyü iĢlərin ən cüzi bir hissəsidir. 

23 DEKABR XƏYANƏTĠ 

23 dekabr 1992-ci il Azərbaycanın çağdaĢ tarixində ən böyük xəyanətin baĢ verdiyi gündür. 

Bu gün yurdsatanlar, elsatanlar Azərbaycanın 10 ildən artıqdır içində qovrulduğu əzablara, 

daim irinləyən Qarabağ yarasına birdəfəlik son qoyacaq bir hərbi əməliyyatı pozdular, onun 

baĢ tutmasının qarĢısını aldılar. Nədənsə, ümumi sözlərlə çox danıĢılsa da bu xəyanətin 

incələnməsinə heç bir ədəbiyyatda rast gəlməmiĢəm (bəlkə də elə məlumatlar var, ancaq 

mənə bəlli deyil). Ona görə də polkovnik Oqtay Məmmədovun "Elçibəy ilə otuz il" kitabında 

qələmə aldığı faktlar Ģəxsən mənimçün çox maraqlıdır. Əsərin Türkiyədə çıxdığını və 

Azərbaycan oxucusunun onunla tanıĢ olmasının hədsiz çətinliyini göz önünə alaraq adı çəkilən 

əsərdə 23 dekabr xəyanətiylə bağlı hissəni (64-67-ci səhifələr) aĢağıda bütövlüklə verirəm. 

O.Məmmədov yazır ki, həmin gün Azərbaycan tarixinə qara bir ləkə kimi düĢdü və mən qəti 

Ģəkildə inanıram ki, nə vaxtsa 23 dekabr təqvimə də qara gün kimi, xainlərin lənətlənən günü 

kimi yazılacaq. Əgər xainlər və xəyanətkarlar olmasaydı həmin gün Azərbaycan tarixinə 

Ģərəfli bir gün kimi düĢə bilərdi - Xankəndinin ermənilərdən azad olunma günü kimi… 

23 dekabr 1992-ci il axĢam saat 21.00-da Xankəndini (Stepanakerti) ermənilərdən azad 

etmək üçün Azərbaycan ordusu xüsusi döyüĢ əməliyyatlarına baĢlamalı idi.  

Əməliyyat planına görə, Azərbaycan ordusu iki istiqamətdə Xankəndinə hücum edib saat 23-

də əməliyyatı baĢa çatdırıb Ģəhəri erməni qüvvələrindən azad etməli idi.  

Əməliyyatda Sırxavənd kəndi istiqamətində (Xankəndinə 11 km qalmıĢdı) Nəcməddin Sadıqov 

və Sərdar Həmidov, Vəng kəndi istiqamətində isə Surət Hüseynov rəhbərlik etməli idi. Rəhim 

Qazıyev isə bütün imkanları ilə Surət Hüseynovu dəstəkləyirdi.  

Saat 21.00-da həyətə çıxan prezident düz saat 23.00-a qədər çox narahat vəziyyətdə 

həyətdə var-gəl edir, bir yerdə dayana bilmirdi.  

Nəcməddin Sadıqovla telefon danıĢığında onun dediyi "saat 23-də Sizə Xankəndindən telefon 

edəcəyəm" sözünə Elçibəy "onda mən də Sizə "cənab general" deyə müraciət edəcəyəm" 

sözləriylə cavab vermiĢdi.  

Həmin vaxt Xankəndindən çox sevindirici kəĢfiyyat məlumatları gəlirdi. Məlumatlara görə, 

bütün Dağlıq Qarabağda təxminən iyirmi-otuz min erməni qalmıĢdı və imkanı olanlar bütün 

vasitələrdən istifadə edərək Dağlıq Qarabağdan çıxırdılar. Hətta Kəlbəcərdə xüsusi bələdçilər 

əmələ gəlmiĢdi ki, onlar ermənilərdən pul alıb bələdçilik edərək Ermənistana keçirirdilər. 

KəĢfiyyat məlumatlarına görə, ermənilər panika içində idilər və yüngül bir hücum Xankəndinin 



ermənilərdən azad olunması ilə nəticələnəcəkdi.  

Saat 23 tamam oldu, lakin döyüĢ bölgəsindən heç bir məlumat yox idi. Prezient CavanĢirə 

(CavanĢir Vəliyevə - Ə.T.) dedi ki, get Nəcməddinlə əlaqə saxla, görək nə oldu. Bir neçə 

dəqiqə sonra dönüb məruzə etdi ki, əməliyyat baĢ tutmayıb.  

Əməliyyatın baĢ tutmamasında hər iki tərəf bir-birini günahlandırırdı. 

Bu hadisədən bir qədər keçəndən sonra - yanvarın 1-də Surət Hüseynov xəyanətlə dolu bir 

əmr imzalayır. Həmin əmrə görə, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Xankəndinin arxasında olan, 

ağır döyüĢlər bahasına ermənilərdən azad edilmiĢ doqquz kəndi boĢaldıb geri çəkildi və 

erməni qüvvələri bir güllə belə atmadan gəlib həmin kəndlərdə mövqe tutaraq Xankəndinin 

arxasını möhkəmləndirdilər. 

23 dekabr əməliyyatının pozulması hadisəsi məni həmiĢə narahat edirdi və 1994-cü ildə mən 

ayrı-ayrı vaxtlarda hər iki mövqedə batalyon komandiri olmuĢ zabitlərlə görüĢdüm. Ən 

qəribəsi bu olu ki, onlar bir-birindən xəbərsiz bu məsələni təxminən eyni cür izah etdilər. Mən 

özüm də, demək olar ki, eynilə onların dediyi kimi fikirləĢirdim.  

Onların dediklərindən bu nəticəni çıxarmaq olardı ki, bu əməliyyatın baĢ tutmamasını hər iki 

tərəf istəməyib. Bunun səbəbini də onlar belə izah etdilər:  

Birincisi, Xankəndinin erməni qüvvələrindən azad edilməsini Rusiya istəmirdi. 

Ġkincisi, bu Ģəxslər belə hesab edirdilər ki, Qarabağın məsələsi artıq həll olunub və bunu 

istədikləri vaxt edə bilərlər. Belə olan halda niyə Xankəndinin azad olunması Elçibəyin adı ilə 

bağlansın? Onlar belə hesab edirdilər ki, Elçibəyin məsələsini həll etdikdən sonra Xankəndinin 

məsələsini çox asanlıqla həll edə biləcək və millətin gözündə həqiqi qəhrəman kimi görünə 

biləcəklər.  

Bu cür xainlərin təsiri altında sonradan Rəhim Qazıyev, Surət Hüseynov və onlara yardım 

edən Əvəz ġükürov, Saday Nəzərov və baĢqaları Kəlbəcər rayonunu da erməni-rus 

birləĢmələrinə təslim etdilər. 

ĠSLAHATLAR ÜZRƏ PREZĠDENT PROQRAMININ YENĠ VARĠANTI DA HAZIRLANDI 

Dekabrın ikinci yarısında ölkədə iqtisadiyyatın dirçəldilməsiylə bağlı bir sıra mühüm iĢlər 

görüldü. 

Gəlirin 70-80 faizinin müəssisənin əlindən alınması istehsalda ləngimə yaradırdı, çünki maddi 

maraq ölürdü. Bunun qarĢısını almaqdan ötrü təxirə salmadan vergi sisteminin kompleks 

yumĢaldılmasının qanunvericilik əsasları yaradılmalıydı. Ancaq, çox təəssüf ki, müstəqil 

dövlətin nəinki vergi qanunları, hətta bu qanunları gerçəkləĢdirə biləcək dövlət qurumları və 

kadrları da yoxdu. Bunların hamısının yetiĢdirilməsisə üç-beĢ günün iĢi deyildi. Ancaq yeni 

hökumət bütün vasitələrlə bu sahədə də irəliləyiĢə can atırdı. Prezidentin 1 dekabrda 

imzaladığı (1 yanvar 1993-dən qüvvəyə minən) "Büdcə sistemi haqqında" qanun ölkənin 

maliyyə sisteminin nizamlanmasında mühüm mərhələ oldu. 

Bu vaxt artıq dünyanın 90 ölkəsiylə əməkdaĢlıq edən Azərbaycanın Beynəlxalq Bankda 103 

milyon dollar pulu vardı. Xarici iqtisadi əlaqələrimizdə birinci yeri Ġran, ikinci yeri Ġngiltərə, 

üçüncü yerisə Türkiyə tuturdu. Ölkədə 340 müĢtərək müəssisə vardı və xarici ölkələrin 9 

Ģirkətinin filialı qeydə alınmıĢdı. 

Respublika ərazisindəki xəlvəti iqtisadiyyat iĢbazları və mafioz qurumlar əslində özlərinin 



idxal-ixrac sahəsindəki BÜTÜN FƏALĠYYƏTĠNĠ DAYANDIRMIġDILAR. Bu, əmtəələrin 

lisenziyalaĢdırılması və bağlanan müqavilələrin hamısının ən ciddi yoxlanılması sayəsində 

mümkün olmuĢdu. Güclü dövlət qurmaq istəyən Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy 

sahibkarlarımızla söhbətdə HALALLIQ prinsipindən söz açarkən elə bunları nəzərdə tuturdu. 

Sözsüz ki, HALALLIQ dövləti və Ģəxsən prezidenti nə qədər təmin etsə də 70 il boyunca 

HARAMA öyrəĢmiĢ, indisə divara söykədilmiĢ kommunist mafiozlar bunun qisasını almağa 

hazırlaĢırdılar. Onların həlledici qismi Nazirlər Kabinetində əyləĢirdi. Məhz bunu göz önündə 

tutan Tofiq Seyidovun sədrlik etdiyi AXC Ġcraiyyə Komitəsi bəyanat verdi. 19 dekabrda 

mətbuatda dərc edilmiĢ, Nazirlər Kabinetini artıq struktur sayan həmin sənəddə deyilirdi: 

"Prezident Aparatı ilə Nazirlər Kabinetinin paralellik təĢkil etməsi çoxsaylı bürokratik 

süründürməçilik hasarı yaradır ki, bu da xalqın haqlı narazılığına səbəb olur. YERLƏRDƏ 

KÖHNƏ ĠDARƏETMƏ VƏ TƏSƏRRÜFAT STRUKTURLARI DAĞILMIġ, YENĠ STRUKTURLAR ĠSƏ 

YARADILMAMIġDIR. [...] Son vaxtlar respublikada sosial gərginliyin artması bir daha sübut 

edir ki, Nazirlər Kabineti nəinki öz iĢini yeni tələblərə uyğunlaĢdırmamıĢ, hətta gözlənilən 

islahatların həyata keçirilməsində ƏSAS MANEƏYƏ çevrilmiĢdir". 

Bəyanatda Azərbaycan prezidentinin totalitar rejimdən miras qalmıĢ bürokratik idarəçilik 

aparatının maneələrini dəf edəcəyinə inam ifadə edilirdi. 

ARTIRMA 

"-…Yeri gəlmiĢkən, mühüm bir qanun da hazırlayırdıq - məmurlar haqqında qanun. Türkiyədə 

və baĢqa ölkələrdə sədr də məmur sayılır. Siyasi hakimiyyət dəyiĢir, sədr dəyiĢilmir. Siyasi 

hakimiyyət dəyiĢir, direktor dəyiĢilmir, çünki onu zavod seçib. Yaxud, deyək ki, məktəb müdiri 

dəyiĢdirilə bilməz, onun siyasi hakimiyyətə dəxli yoxdur. Bu məmurlar hər 4 ildən bir 

müsabiqə yoluyla seçilir. Məsələn, bir məktəbin direktorluğuna 10 nəfər ərizə verir, 

müsabiqədən keçən direktor olur. Daha onun siyasi hakimiyyətə dəxli yoxdur. O müəllimin, 

məktəb direktorunun siyasi xadimlərin mənafeyinə qulluq göstərməyə marağı olmur. Burada 

nə cür maraq ola bilər - sədr də, məmur da fikirləĢir ki, siyasi hakimiyyət dəyiĢir - dəyiĢsin, 

mənə dəxli yoxdur. Mən müsabiqəylə gəlmiĢəm. O, özüyçün çalıĢır ki, yaxĢı müəllim olum, 

yaxĢı direktor olum, yaxĢı alim, yaxĢı akademik olum, yaxĢı idarə edim ki, müsabiqədə 4 ildən 

sonra uduzmayım, yenə mən keçim. 

-Bu qanunun nə vaxt qəbul ediləcəyi gözlənilirdi? 

-1993-ün sonunda qərar qəbul olunacaqdı, 1994-də bunun həyata keçirilmə mexanizmi 

gerçəkləĢdiriləcəkdi".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.37-38).  

Elçibəy iqtidarı Naxçıvanda da əhalinin sosial durumunu yaxĢılaĢdırmaq, bu bölgəni 

blokadadan çıxarmaqçün ən müxtəlif tədbirlərə əl atırdı. Ġranla aparılmıĢ danıĢıqların uğurla 

nəticələnməsi də blokadaya son qoyan amil oldu. Artıq dekabrın ortalarından baĢlayaraq 

Bakıdan qatarlar Füzulinin Horadiz stansiyasınadək gedir, oradan maĢın, avtobus karvanları 

Ġrandan keçərək Naxçıvana hərəkət edirdi. Bu, Naxçıvanda vəziyyətin xeyli yaxĢılaĢmasına 

səbəb oldu.  

Ancaq burasını da gözdən qaçırmayaq ki, Naxçıvanda iqtisadi durumun pisləĢməsi yalnız 

blokadayla izah oluna bilməz - Naxçıvanın yerli hakimiyyəti vəziyyəti yaxĢılaĢdırmaqda nəinki 

bacarıqsızdı, həm də bu yöndə görülən bir çox tədbirlərə əngəl törədirdi. Məsələn, ABġ-ın 

hələ sentyabr ayından Sədərək əhalisinə göndərdiyi humanitar yardım dekabrda da qəsəbə 



əhalisinə çatdırılmamıĢdı. Bakıdan Naxçıvana göndərilən yardımlardan da H.Əliyev öz xeyrinə 

təbliğat Ģouları düzəltməkdə yararlanmağa çalıĢırdı.  

Pənah Hüseynov bir müsahibəsində Elçibəy iqtidarını nəzərdə tutaraq deyir: "Biz Naxçıvanın 

inkiĢafı üçün geniĢ plan hazırlamıĢdıq. Yeri gəlmiĢkən, Azərbaycanın mərkəzi hökuməti 

tərəfindən Naxçıvana edilmiĢ 10 milyonlarla deyil, 100 MĠLYONLARLA DOLLARLIQ 

KÖMƏKLĠKLƏR BARƏDƏ, NƏDƏNSƏ, SUSULUR. O vaxt belə qələmə verilirdi ki, GUYA BU, 

NAXÇIVANIN YERLĠ HAKĠMĠYYƏTĠ TƏRƏFĠNDƏN HƏYATA KEÇĠRĠLƏN TƏDBĠRLƏR OLUB. 

Hətta Naxçıvanın mərkəzi hökumət tərəfindən guya blokadaya alınması barədə Ģayiə 

yaymıĢdılar" ("Yeni Müsavat", 16.04.1999). 

Dekabrın sonuna yaxın ölkədə neft hasilatı da sabitləĢdi. Bu, ilk növbədə Azərbaycan Dövlət 

Neft ġirkətinin prezidenti Sabit Bağırovun əməyinin nəticəsiydi. O, vur-tut üç ay yarıma iĢdə 

dönüĢ yaratmağı bacarmıĢdı. Sabit bəy, məncə, buna ilk növbədə neftçilərin sosial 

problemlərinin həlli sayəsində nail olmuĢdu. Belə ki, Azərbaycan Neft və Qaz Sənayesi ĠĢçiləri 

Azad Həmkarlar Ġttifaqının sədri Mirmöhsün Mahmudovun mənə söylədiklərinə görə, ġirkət 

bu sahədə mühüm iĢlər görmüĢdü.  

Mirmöhsün bəy 1992-ni xatırlayaraq bildirdi ki, Sabit Bağırov ġirkətə baĢçılıq edəndən sonra 

qısa vaxt ərzində kartotekadakı bütün borclar ləğv edildi və əlavə milyardlarca manat gəlir 

əldə edildi. Bundan sonra prezident Əbülfəz Elçibəylə görüĢdüyümüz zaman neçə illər qabaq 

mənə dediyi bu sözlərini xatırlatdım ki, Kreml hakimiyyətinin Azərbaycan neftçisini iĢlədərək 

qazandığı 5 manatdan ona 5 qəpik verdiyindən Ģikayətlənirdiniz, ancaq indi müstəqil dövlət 

olan Azərbaycanda da neftçi yenə qəpik-quruĢ alır. Əbülfəz bəy tapĢırdı ki, gedin, 

neftçilərimizin əməkhaqqını nə qədər mümkündürsə artırın. Məhz bu göstəriĢ və neftdən 

gələn gəlirin HALAL xərclənməsi sayəsində neft-qaz sənayesi iĢçilərinin əməkhaqqı 

Azərbaycan tarixində heç vaxt görünməyən səviyyədə artırıldı. TutuĢdurmaqçün deyim ki, 

Əbülfəz Elçibəyin prezident kimi maaĢı 50 min rubldu, ancaq neftçilərin orta əməkhaqqı 40-

50 min rubl arasındaydı, ġirkətin prezidenti və mən 62 min manat alırdıq, dəniz neftçilərinin 

gəlirisə bizimkindən də yüksəkdi, çünki onlarçün çoxlu güzəĢt əmsalları da nəzərdə 

tutulmuĢdu. Biz Sabit bəyin prezident olduğu 1 ildən az müddətdə neft-qaz sənayesi 

iĢçilərindən ötrü 1.268 mənzil tikdirərək onlara pulsuz təhvil verdik. Bütün bunlara görə 

neftçilər fədakarlıqla iĢləyirdilər və iqtidara dərin rəğbət bəsləyirdilər (bu rəğbət indiyədək 

dəyiĢməz qalır).  

Yeri gəlmiĢkən, Bəydən onun iqtidarında çalıĢmıĢ yüzlərcə ən təmiz dövlət qulluqçusundan 

biri olmuĢ Sabit Bağırov haqqında eĢitmiĢəm ki, əcnəbi neft Ģirkətlərinin rəhbərləri Sabit 

Bağırovun nə qədər təmiz iĢçi olmasından mənə heyranlıqla danıĢırdılar. Bir dəfə Sabit bəy 

rəngi qaçmıĢ halda yanıma gələrək bildirdi ki, bir Ģirkətin baĢçısıyla görüĢümüzdən sonra bu 

saatı stolumun üstünə qoyub getdi. Sabit bəy saatı mənə göstərərək soruĢdu ki, indi bunu 

neyləyim? Gülərək dedim ki, saatsızın birinə bağıĢla…  

Ümumdünya Bankı Azərbaycana yardım proqramının həyata keçirilməsinə baĢladı. Bank 

qarĢıdakı üç ildə hər il Azərbaycana 100-150 milyon ABġ dolları kredit verməyi 

planlaĢdırmıĢdı. Bu yardımlar ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatının yaradılması məqsədiylə 

verilməliydi, iqtidar da məhz bu yolda çarpıĢırdı. 

ARTIRMA 

" -… Bəy, nə vaxtsa demiĢdiniz ki, Azərbaycanda iqtisadi qurumçün Ġsveçrə modelini 



götürməliyik? 

-Yox, Ġsveçrəni iqtisadi qurumçün deyil, milli münasibətlərçün örnək götürməyin 

tərəfindəydim. Mən bu düĢüncələri həbs olunan zamanlarda yazmıĢdım. Məhkəmədə də onu 

oxudular.  

Ġsveçrəni biz iki xətdə götürürdük. Birincisi, milli münasibətlərdə. Ġsveçrə dövlətində 3 iĢlək dil 

var. Kim hansında istəyir danıĢsın, yazsın. Yəni dillərə azadlıq verilir. Dövlət dili hansı olacaq - 

ona hələ sonra baxacağıq. Bu, çox maraqlıdır. 

Ġkincisi, bitərəflik məsələsində. Biz də qabaqlar istəyirdik ki, Asiyanın Ġsveçrəsi olaq - heç kim 

bizə dəyməsin, heç bir müharibəyə qoĢulmayaq. Bu, çox ciddi problemdir. Bu məsələni mən 

hələ Meydanda qoymuĢdum. Türkmənistan belə bitərəf dövlət oldu. O, bloklara qoĢulmur. 

Sonra fikirləĢdim ki, bu model bizə yaramır - azadlıq mübarizəsi aparırıq, Azərbaycanın Güney 

məsələsi var. Bu model bizə o zaman əl verər ki, Azərbaycan bütöv olsun, sonra onu tətbiq 

edək...".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.38).  

Bəyin 24 noyabrda imzaladığı (1 yanvar 1993-dən qüvvəyə minən) "Qiymətli kağızlar və fond 

birjaları haqqında" qanun 23 dekabrda iĢıq üzü gördü. Onun 24 dekabrda qolladığı "Bakı 

Ģəhərində ĠĢgüzarlıq Mərkəzinin yaradılması haqqında" və "Ġnhisarçı müəssisələrin və 

birliklərin məhsullarının (xidmətlərinin) qiymətlərinin (tariflərinin) dövlət tərəfindən 

tənzimlənməsi haqqında" fərmanları, xüsusən 15 dekabrda imzaladığı, 26 dekabrda dərc 

edilən və 1 yanvar 1993-dən qüvvəyə minən "Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında" qanun bazar 

iqtisadiyyatının formalaĢmasına, azad sahibkarlığın inkiĢafına Ģərait yaradan dəyərli hüquqi 

aktlardı. 

Ölkədə müxtəlif səbəblər üzündən tikintisi yarımçıq qalmıĢ çoxlu binalar vardı. Onları 

azaltmaq və bu iĢdə azad sahibkarlığın imkanlarından istifadə edilməsini geniĢləndirmək 

məqsədiylə Əbülfəz bəy "BaĢa çatdırılmamıĢ tikililərin ortaqlığına icazə verilməsi haqqında" 

fərman verdi (26 dekabr). 

Azərbaycanla Ġran Ġslam Cümhuriyyəti arasında yüksək səviyyədə imzalanacaq müqavilə 

layihəsini müzakirə etməkçün dövlət katibi Pənah Hüseynovun baĢçılığı altındakı nümayəndə 

heyəti 27 dekabrda Tehrana göndərildi və o, Ġranda üç gün iĢlədi. 30 dekabrdasa baĢ nazir 

Rəhim Hüseynov Moskvada Viktor Çernomırdinlə rəsmi görüĢ keçirdi. Bu görüĢdə Rusiyadan 

taxıl alınması məsələsi də müzakirə edilmiĢdi.  

O zaman baĢ referent kimi müdafiə naziri R.Qazıyevlə birlikdə Moskvada olan 

Arzu Səmədbəyli Ģahidi olduğu maraqlı bir faktı mənə söyləyib. O deyirdi ki, 

həmin vaxt baĢ nazir Rəhim Hüseynov və onun müavini Abbas Abbasov Rusiyanın 

baĢ naziri Viktor Çernomırdinlə razılığa gələ bilmədilər. Bu zaman Moskvada olan 

balakənli Əli Ansuxski Çernomırdinin yanına girərək məsələni asanlıqla həll etdi. 

Həm R.Hüseynov, həm də A.Abbasov sevindiklərindən Ə.Ansuxskini qucaqladılar. 

Məni təəccübləndirən oydu ki, P.Qraçov və R.Barannikovla (yəqin ki, Rusiyanın 

baĢqa rəsmi Ģəxsləriylə də) çox yaxın münasibətləri olan A.Abbasovun gücü 

çatmayan iĢi məhz Ə.Ansuxski düzəltdi. Maraqlıdır ki, Ə.Ansuxski də Qraçov və 

Barannikovun yanında hətta R.Qazıyevdən də nüfuzlu görünürdü...  

Yeri gəlmiĢkən, Ġran Əbülfəz bəyin Tehrana rəsmi səfər etməsini ürəkdən arzulayır, bu 

görüĢün hər baxımdan ən yüksək səviyyədə təĢkil ediləcəyinə söz verirdi, ancaq Bəy 



bununçün Güney Azərbaycanla bağlı bir çox tələblər irəli sürürdü. O, ilk növbədə burada 

türkcə məktəblərin açılmasını istəyirdi, nə qədər qəribə görünsə də Tehran buna razılıq 

vermiĢdi və ilk belə məktəbin açılıĢında Əbülfəz Elçibəyin iĢtirak etməsi qarĢılıqlı Ģəkildə 

bəyənilmiĢdi. (Ancaq hadisələrin sonrakı inkiĢafı Bəyin bu ölkəyə səfərini mümkünsüz etdi). 

29 dekabr tarixli "Azərbaycan" qəzeti "Ġslahatlar proqramının yeni variantı hazırdır" baĢlıqlı 

məqaləsində P.Hüseynova söykənərək yazırdı ki, bazar iqtisadiyyatına keçidçün prezident 

proqramının yeni variantı üzərində iĢ baĢa çatıb.  

110 səhifəlik bu proqramın ortaya çıxması iqtisadiyyatımızda yeni reallıqların yaranmasıyla 

bağlıydı. Məsələn, təkcə son bir neçə ayda istehsalın müəyyən qədər sabitləĢməsi meyli 

yaranmıĢdı - bir çox baĢlıca sahələrdə istehsalın həcminin azalması sürəti aĢağı düĢmüĢdü; 

bir çox suveren dövlətlərlə ikitərəfli respublikalararası saziĢlər bağlanmıĢdı; Azərbaycan bir 

neçə beynəlxalq maliyyə institutunun tamhüquqlu üzvü olmuĢdu və b. Bunlar qəbul edilmiĢ 

ilk proqrama köklü dəyiĢiklik və əlavələr edilməsini irəli sürürdü. 

Dekabrın 27-sində Əbülfəz bəy Prezident Aparatında nazirliklərin və baĢ idarələrin, yerli 

hakimiyyət orqanlarının, bank rəhbərlərinin dəvət edildiyi müĢavirə keçirdi.  

Yığıncaqda pambıqçılıq, üzümçülük, heyvandarlıq və b. baza sahələrində istehsalın aĢağı 

düĢməsi səbəbləri: bir çox məhsulların satınalma qiymətlərinin ucuzluğu, kənddə 

özəlləĢdirməyə hazırlığın əsassız ləngidilməsi, təsərrüfatların maddi-texniki bazasının zəifliyi, 

onların problemlərinin həllində Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Nazirliyinin, yerli hakimiyyət və 

idarəetmə orqanlarının lazımınca iĢtirak etməməsi və b. üzərində dayanıldı. 

DÖVLƏT DĠLĠMĠZ YENĠDƏN "TÜRK DĠLĠ" ADLANIR! 

ġərqĢünas professor Nəsib Nəsibli yazır: "Elçibəy təpədən-dırnağadək milli idi. AĢağılıq 

kompleksi ona tam yad idi. Mən onu milli məsələlərimizə münasibətdə heç vaxt yazıq, 

sızıldayan görməmiĢəm. Dostları Bəyin bu xüsusiyyətini sevir, ondan enerji alırdı. Elçibəy milli 

ideala bütün varlığı ilə, bəzən ifrat Ģəkildə sahib çıxan nadir lider idi. O, inamlı türkçü idi.  

"Atatürkün əsgəriyəm" demək türklüyə böyük sevgi tələb edirdi. Heç bir liderin cürət edib 

demədiyi "millətçiyəm" sözünü o, fəxrlə söylərdi və siyasi həyatında milli marağı digər 

maraqlarından (partiya, Ģəxsi) üstün tutardı. Elçibəyin bu fikri bir neçə kitablıq mətləbi qısa, 

lakonik Ģəkildə ortaya qoyur: "Millət yalnız türklüyünü dərk etdikdən sonra milli 

problemlərini həll etməyə baĢlayacaq"". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, 

s.93). 

Prezidentliyi həmin millətçi Əbülfəz Elçibəyə uğrunda həyatını həsr etdiyi ideyaları 

gerçəkləĢdirməkçün Ģərait yaratmıĢdı. Yəqin ki, oxucular Bəyin ana dilimiz uğrunda necə 

inadla çarpıĢdığını və həbsxanaya atılmasında bunun da az rol oynamadığını unutmayıblar. 

Prezident vəzifəsinə baĢladığı ilk gündən dövlət həyatının bütün sahələrində YALNIZ ANA 

DĠLĠMĠZĠN iĢlədilməsini, BÜTÜN baĢqa dillərə əcnəbi dil statusunda yanaĢılmasını qətiyyətlə 

tələb edən Bəy həm də 1937-ci ildə Stalinin qadağan etdiyi "TÜRK DĠLĠ" adını xalqımıza 

qaytarmağa çalıĢırdı. Milli Məclis onun təĢəbbüsüylə bu məsələni bir-iki dəfə müzakirəyə 

çıxarsa da kommunist deputatların Ģiddətli müqavimətiylə qarĢılaĢmıĢdı. Nəhayət, spiker Ġsa 

Qəmbərin də inadcıllığı sayəsində Milli Məclis 22 dekabr 1992-də "Azərbaycan Respublikasının 

dövlət dili haqqında" qanunu qəbul etdi və elə həmin gün də prezident onu imzaladı (28 

yanvarda mətbuatda dərc edilərək qüvvəyə mindi). 

Dilimizin yenidən "TÜRK DĠLĠ" adlanmağa baĢlanması millətimizin mənəviyyat tarixində ən 
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Ģərəfli və sevindirici hadisələrdən biridir! Nə yazıqlar ki, istər qanunun qəbulundan öncə, 

istərsə də bundan sonra onun təbliği yarıtmaz təĢkil edildi, soydaĢlarımıza "türk dili" haqqında 

tarixi gerçəkliklər aydınlaĢdırılmadı, buna görə də çoxları elə baĢa düĢdü ki, biz Türkiyədən dil 

alırıq, "osmanlılaĢacağıq" və s. Qanun həm də səriĢtəsiz hazırlandığına görə MĠLLƏTĠN öz 

"TÜRK" adına da rəsmən Ģamil edilmədi. Bu və baĢqa səbəblər üzündən 1995-də Azərbaycan 

Konstitusiyası qəbul edilərkən həmin qanunun üstündən qələm çəkmək H.Əliyevə çox da 

çətinlik törətmədi, o, qarĢısıalınmaz xalq müqavimətiylə də üzləĢmədi. Ancaq bütün 

çatıĢmazlıqlarına baxmayaraq 22 dekabr qanunu Azərbaycan Respublikasının müstəqillik 

yoluyla irəlilədiyini bütün dünyaya bir daha sübut etdi. Əlbəttə, dünya da çörəyi qulağına 

yemirdi və "TÜRK DĠLĠ" adının qaytarılmasının önəmini, sonrakı təsirini onu qaytaranlardan 

heç də pis anlamırdı. Təsadüfi deyil ki, artıq 23 dekabrda (!) Elmira Axundova "Literaturnaya 

qazeta"da "Samur sahillərində ikinci Qarabağ?" baĢlıqlı yazısında "Sadval"ın fəallaĢmasından 

söz açırdı... 

25 dekabrda M.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetində professor-müəllim heyəti və 

tələbələrlə görüĢən Əbülfəz bəy respublikanın ali məktəblərində iĢlərin vəziyyəti barədə geniĢ 

və prinsipial söhbət apardı. Prezident göstərdi ki, yalnız təhsil qanununun yerinə yetirilməsi 

bir müddətdən sonra bizim kadr hazırlığımızda DÜNYA STANDARTLARI SƏVĠYYƏSĠNƏ 

çatmağımıza imkan verəcək. 

Müxtəlif səbəblər üzündən ölkədə yaranan "beyin axını"na toxunan Bəy dedi ki, bu problem 

bizi də narahat edir, çünki o, milləti zəiflədir və bədxahlarımızın xeyrinədir. 

Müəllimlərin ĠQTĠSADĠ ASILILIQDAN QURTARMASINA nail olmağı zəruri sayan prezident 

bunun hər cür sui-istifadə hallarından qurtarmağın baĢlıca yolu olduğunu bildirdi. 

Yeri gəlmiĢkən, Əbülfəz bəy ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələrinin dekabrda 

yekunlaĢdırılmasıyla bağlı olaraq, vətəndaĢların həqiqi hərbi xidmətə 1992-ci il payız çağırıĢı 

müddətini 15 yanvaradək uzatmaq haqqında fərman vermiĢdi (24 dekabr). 

Azərbaycanın dövlət baĢçısının sərəncamıyla dünya azərbaycanlılarının qurultayını keçirmək 

qərara alındı və bu məqsədlə təĢkilat komitəsi yaradıldı (25 dekabr, "Azərbaycan" qəzeti). 

Bu günlər iqtidarın antidemokrat olduğunu sübuta yetirməli bir sıra, doğrudan da, 

"rəngarəng" hadisələr silsiləsi baĢ verdi. 

Dekabrın 23-ündə XTPD komandiri RövĢən Cavadov mətbuat konfransı keçirərək DĠN-də baĢ 

vermiĢ münaqiĢədən danıĢdı. O, bəyan etdi ki, "əgər daxili iĢlər naziri bu strukturu (XTPD-ni - 

Ə.T.) ləğv etmək fikrinə düĢərsə onun hər bir döyüĢçüsü sıravi əsgər kimi cəbhənin çətin 

nöqtələrində döyüĢməyə hazırdır". ġəhərdə yayılmıĢ Ģayiələri yalanlayan R.Cavadov bildirdi ki, 

DĠN-də XTPD-çilərlə nazirlik əməkdaĢları arasında atıĢma olmayıb və XTPD nazirliyin binasını 

ələ keçirməyib. (Təəssüf ki, qarĢı tərəf bu qalib tonda danıĢığa susmaqla cavab verdi). 

Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev 24 dekabrda yerli televiziyada çıxıĢ edərək 

Naxçıvanda ictimai-siyasi durumun gərginləĢməsində AXC-ni suçladı. O bildirdi, AXC-nin II 

qurultayında Naxçıvan haqqında söylənmiĢ fikirlər AXC-nin ZORAKILIQ TƏRƏFDARI 

OLDUĞUNU bir daha sübut edir. 

25 dekabrda respublikanın baĢ prokuroru Ġ.ġirinov bəyanat verdi. Sənəddə deyilirdi: 

"Vətənimizin xarici təcavüzə məruz qaldığı, qəhrəman əsgərlərimizin doğma torpaqlarımız 

uğrunda qanlı döyüĢlər apardığı Ģəraitdə mövcud çətinliklərdən sui-istifadə edən ayrı-ayrı 

siyasi qruplaĢmalar gənc Azərbaycan dövlətinin qarĢılaĢdığı problemləri daha da 



dərinləĢdirmək, respublikada siyasi sabitliyi nəyin bahasına olursa-olsun pozmağa çalıĢırlar. 

Son dövrün hadisələri göstərir ki, onlar bu məqsədlə SIRF CĠNAYƏTKAR ÜNSÜRLƏRLƏ 

BĠRLƏġMƏKDƏN DƏ çəkinmirlər". 

Bu bəyanat verilən gün - 25 dekabrda ZərdüĢt və Araz Əlizadə qardaĢlarının baĢçılıq etdiyi 

Sosial-Demokrat Partiyasının üzvləri Milli Məclis qarĢısında "TÜRK DĠLĠ"nin bərpasına etiraz 

edərək icazəsiz piketə çıxmıĢdılar (onlar latın əlifbasına qarĢı da beləcə "üsyan" etmiĢdilər). 

Qanunsuz hərəkətləri üstündə partiyanın 43 fəalı göz altına alındı. Bu vaxt N.Pənahovun 

"Meydan" qəzetinin redaksiyasını da naməlum Ģəxslər müəmmalı Ģəkildə dağıtdılar və 26 

dekabrda Pənahov, təbii ki, əlüstü mətbuat konfransı keçirdi. Unutmayaq ki, bu vaxt ayın 15-

ində əliyevpərəst professor Murtuz Ələsgərovu naməlum adamların yaralaması ətrafında 

qaldırılmıĢ hay-küy hələ səngiməmiĢdi. ġəxsən mən iqtidarı sevən kimsənin bu hadisələrdə əli 

olduğuna heç cür inana bilmirəm, çünki onlardan yalnız "zərərçəkənlər" xeyir götürürdü. 

Açığı, onların təxminən eyni zaman kəsiyində baĢ verməsi və təxminən eyni siyasi məfkurəli 

zümrəylə bağlı olması burada düĢünülmüĢ oyun getməsindən soraq verirdi.  

Hakimiyyətin öz rəqibləriylə hədsiz mədəni, demokratik rəftarı artıq bir çoxlarını 

ayaqlandırmağa baĢlamıĢdı. Məsələn, Pedaqoji Xarici Dillər Ġnstitutunun rektoru Zemfira 

Verdiyeva onun iĢdən azad edilməsi haqqında təhsil nazirinin əmrini 28 dekabrda cırıb atmıĢ 

və bildirmiĢdi ki, mən heç bir dövlət adamını tanımıram. Həmin gün institutda iclas keçirən 

Zemfira Verdiyeva respublika rəhbərliyini də təhqir etmiĢdi. Məncə, bu xanımı cəsarətləndirən 

bir sıra dövlət adamlarının onun qabağından qaçmasıydı (iĢ o yerə çatmıĢdı ki, həmin rektoru 

yalnız prezidentin təkidindən sonra iĢdən götürdülər - çoxları özünü bu hikkəli xanımın 

yanında "pis kiĢi" etmək istəmirdi).  

Zemfira Verdiyevanın nəinki cəzalandırılmaması, əksinə, onunla üzrxahlıq istərcəsinə rəftar 

edilməsi də hakimiyyətin nüfuzuna yetərincə zərbə endirdi və indiyədək səsini çıxarmağa 

çəkinən baĢqa dövlət məmurlarını və müxalifəti daha da cəsarətləndirdi. Bir qədər öncə siyasi 

fəaliyyətini dayandırdığını bəyan etmiĢ Nizami Süleymanov da sanki əmrlə hərəkətə gəldi və 

"dilimizin adının dəyiĢdirilməsinə etiraz etdiyinə görə" siyasətə döndüyünü mətbuatda xəbər 

verdi (29 dekabr). 

Artıq özlərini təĢkilatlanmıĢ sayan müxalif qüvvələr hakimiyyəti devirməkçün ciddi hazırlıq 

görürdülər. Onlar bu hərəkətə qanun donu geyindirməkdən ötrü kommunistlərdən ibarət 

köhnə Ali Sovetin sessiyasını çağırmaq və niyyətlərini orada gerçəkləĢdirmək istəyirdilər. Bu 

vaxt Rusiyanın baĢlıca məqsədi Ali Soveti çağıraraq Ayaz Mütəllibovu hakimiyyətə 

qaytarmaqdı və bu istək ayrı-ayrı adamların mətbuatdakı çıxıĢlarında özünü göstərirdi. 

Günbatanpərəstlərsə bu sessiyanı çağırmaqla H.Əliyevin hakimiyyətə qaytarılmasına 

çalıĢırdılar (ancaq Ali Sovetdə H.Əliyev tərəfdarlarının sayı çox azdı, buna görə də orada 

qələbə çalmağa arxayın olmayan H.Əliyev hətta 4 iyundan sonra da Ali Sovetin çağırılmasına 

imkan vermədi. Arif Rəhimzadə və baĢqa əliyevçilərin Ali Sovetin yığılması haqqında tələbləri 

hakimiyyətə təzyiqdən baĢqa bir Ģey deyildi). 30 dekabrda parlamentin spikeri Ġsa Qəmbər 

bildirdi ki, Faiq BaxĢəliyev (keçmiĢ cəbhəçi, keçmiĢ mütəllibovçu və Mingəçevir Ģəhərinin 

keçmiĢ icra baĢçısı) və baĢqa bir sıra deputatlar Ali Sovetin sessiyasını çağırmaq istəyirlər; 

həmin sessiyanın çağırılması dövlət çevriliĢinə cəhd kimi qiymətləndiriləcək. 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günündə - 31 dekabrda prezident Əbülfəz Elçibəy hərbi 

qospitalda, Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya Ġnstitutunda müalicə olunan yaralı 

döyüĢçülərimizə baĢ çəkdi, onların sağlamlığı, əhval-ruhiyyəsi, qayğılarıyla maraqlandı, 



əsgərlərimizi həmrəylik bayramımız və Yeni il münasibətiylə təbrik etdi.  

Bu müqəddəs gündə aranı qataraq Azadlıq meydanında icazəsiz mitinq keçirməyə çalıĢan 

avantürist N.Pənahov tutuqlandı. Məncə, Nemətin tutulması hakimiyyətin kobud səhviydi - 

birincisi, onun özü də elə bunu istəyirdi ki, iqtidarı sonra min günahda suçlandıra bilsin; 

ikincisi də, Nemətin tutulması onun ölmüĢ nüfuzuna zəif də olsa yeni nəfəs verdi. 

DÖVLƏT QURUCULUĞU ĠLĠ 

Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy 1993-ü dövlət quruculuğu ili elan etdi. 

"-…1993-cü ili dövlət quruculuğu ili elan etmiĢdik. … Birinci tələb parlamentin buraxılması, 

demokratik parlamentin seçilməsiydi. 

-O nə vaxta nəzərdə tutulmuĢdu? 

-Yeni parlament seçkisi 1993-cü ilin oktyabr ayında olmalıydı. Ciddi hazırlıq gedirdi. Bununçün 

hətta parlamentə özünü buraxmağı təklif etmiĢdik - belə olsaydı seçkiyə yazda da baĢlaya 

bilərdik. Ancaq parlament razılaĢmadı. … Milli Məclisdə bizim əksimizə olan qrup - keçmiĢ 

kommunistlər. Bərk dirəĢmiĢdilər ki, biz istefa verəndə nə qazanacağımızı bilməliyik. Biz 

onlara vəzifə, iĢ, ev verməyə razılaĢdıq. Onlar da bu zaman razı oldular.  

-Bəs niyə parlamenti buraxmadınız? 

-Deputatların hamısı razı deyildi axı. Belə razılaĢdıq ki, bunlar iĢləsinlər, avqustda tətilə 

çıxanda buraxılsın. Sonra seçkiyə hazırlıq getsin, oktyabrda da seçki olsun.  

Yeni parlament seçilsəydi bütün problemlərimizin böyük qismi həll olunacaqdı. Dövlət 

quruculuğu oradan baĢlanır - qanunvericilikdən. Qanunvericilik gərək hərtərəfli iĢlənilsin. Bir 

də ki, parlamentə baxanda hər sosial qrup öz adamını orada görməlidir. Hər qrupun, hər 

partiyanın gücü çatacaq bir neçə adamı seçməyə. Hərə öz adamını görəndə bu parlamentin 

məhz onun parlamenti olduğuna inanacaq. 

…Sonra da məhkəmə sistemi tam demokratik yolla seçiləcəkdi. Biz rüĢvətlə məhkəmə hakimi 

təyin etməyi aradan götürəcəkdik. Nəticədə nə alınırdı - prezident demokratik yolla seçilib, 

qanunverici orqan demokratik yolla seçilib, nəzarətçi orqan demokratik yolla seçilib. Belə bir 

dövlət istər-istəməz güclü olmalıdır. Bizim son məqsədimiz də elə buydu.  

…Demək, dövlətin yuxarı qədəmələri demokratikləĢir. Bundan sonra keçmək lazımdır aĢağıya 

- bələdiyyə seçkisinə. 

-Onu nə vaxta nəzərdə tuturdunuz? 

-Ġstəyirdik ki, parlament seçkisi qurtaran kimi, ondan bir-iki ay sonra bələdiyyə seçkisi 

keçirilsin. 

"Dövlət quruculuğu" dedikdə bunları nəzərdə tuturduq. Dövlətin bütün iĢlək mexanizmləri 

demokratik əsaslara söykənməlidir. Bundan sonra dövlət öz-özünə iĢləyəcək. 

…Biz fikirləĢirdik ki, Amerikanın kiçik dövlət modelini Azərbaycanda quracağıq. 

…Rəhmətlik Turqut Özal bizim dövlət quruculuğu planlarımızla tanıĢ olandan sonra mənə bir 

neçə dəfə bunları demiĢdi: sizin seçdiyiniz yol düzdür, bundan əl çəkməyin; biz indi görürük 

ki, o cür qurumlu dövlətlər daha geniĢ qərar qəbul edir, daha fəallaĢır. Biz artıq Türkiyəni 

keçmiĢ formada (Ġngiltərə formasında) qurmuĢduq. Prezident təqribən oradakı kral rolunu 

oynayır, ancaq hər Ģeyi baĢ nazir idarə edir. Ġndi bu quruluĢdan imtina etmək bizə çox 



çətindir - gərək onda bütün strukturları neçə illərə dəyiĢək. Sizsə elə bu baĢdan düz yolla 

gedirsiniz.  

Bunu deməkdə məqsədim odur ki, təcrübəsiz olmağımıza baxmayaraq, dövlət quruculuğunda 

götürdüyümüz xətti çoxları bəyənirdi. Açıq bildirirdik ki, Amerika tipli dövlət qurmaq istəyirik. 

Sadəcə, bizdə parlamentin iki palatası olmayacaqdı - kiçik dövlətdə buna ehtiyac yoxdur. Biz 

dövlət katibi strukturunu ona görə tətbiq etmiĢdik. Gələcəkdə onu inkiĢaf etdirib həm xarici 

iĢlər nazirini, həm də dövlət katibini qovuĢdurmaq niyyətindəydik. Sonra vitse-prezidentlik 

haqqında düĢünürdük. Vitse-prezident seçkilərini bələdiyyə, ya parlament seçkiləriylə bir 

yerdə keçirmək olardı. 

1993-də dövlət quruculuğuyla bağlı ən mühüm qərarları qəbul edəcəkdik, yeni parlament, 

bələdiyyələr, məhkəmələr seçiləcəkdi. Qalır, məsələn, məmur məsələsi (o, böyük müsabiqələr 

tələb edir), o da 1994-də yerinə yetiriləcəkdi". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.36-39).  

Deməli, prezidentin və onun hakimiyyət komandasının öncəgörmələrinə görə, bu il iĢlək icra 

hakimiyyəti formalaĢdırılacaq, yeni Azərbaycan parlamenti seçiləcək, yeni Konstitusiya qəbul 

ediləcək, dövlətdə qanunun aliliyini təmin edəcək məhkəmə hakimiyyətinin bərqərar 

olmasından ötrü mühüm addımlar atılacaq, bazar iqtisadiyyatına keçilməsindən ötrü zəruri 

olan mühüm islahatlar gerçəkləĢdiriləcəkdi... BaĢqa sözlə desək, müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin ayaq üstə Ģax dayana bilməsinin sarsılmaz özülü qoyulacaqdı.  

ARTIRMA 

"-Bəli, xalqa azadlıq idealını aĢıladıq, indisə dövlət quruculuğuna baĢlamaq lazımdı. 

Biz müharibənin içərisindəydik. Gərək öncə onu davam etdirib uğur qazanaydıq, düĢməni 

torpaqlarımızdan geri ataydıq. Biz bütün gücümüzü dövlət quruculuğunun əsasını təĢkil edən 

qanun və qərarların parlamentdə qəbul edilməsinə yönəltdik, çünki onlarsız yeni dövlət 

qurmaq mümkün deyildi. Ancaq bütün zəruri qanunları da birdən-birə qəbul etmək imkan 

xaricindəydi. Əvvəlcə ayrı-ayrı sahələrə aid qanunlar yazılmalı, sonra parlamentdə qəbul 

edilməli, xalqa çatdırılmalı, onların icrasına nəzarət edilməlidir. Bu qanunlar yetərincə 

yaradıldıqdan sonrasa onlar ümumiləĢdirilərək Anayasa hazırlanmalıdır. Birdən-birə Anayasa 

yazmaq olmaz - sən öncə kolxozu ləğv etməlisən, bundan ötrü xüsusi mülkiyyət haqqında 

qanunları ortaya qoymalısan.  

-Əslində biz bir quruluĢdan digərinə, yəni sosializmdən yenidən kapitalizmə qayıdırdıq... 

-Yox, biz kapitalizm deyil, baĢqa forma düĢünürdük. Biz düĢünürdük ki, gələcəkdə imkanımız 

olsa Məmmədəmin Rəsulzadənin irəli sürdüyü təsanüd cəmiyyəti quraq. Yəni ictimai sərvət 

elə bölünməlidir ki, xalqın yoxsul təbəqələrini kasıblıqdan tamam çıxarsın. Kapitalizmdəsə 

belə deyil - orada sənaye inkiĢaf edir, tərəqqini də öz ardınca aparır. Bizsə ümumxalq 

mülkiyyətini də saxlamaqla tərəqqiyə nail olmaq istəyirdik. 

-Bu düĢüncədə sosial-demokratiya ünsürləri yoxdurmu? 

-Sosial-demokratiya ünsürlərinin olması danılmazdır. Bunu XIX əsrdə fransızlar meydana 

çıxarıblar və adını "solidarizm" qoyublar. Milli təsanüd solidarizm deməkdir, yəni iqtisadi baza 

üzərində cəmiyyət həmrəylik əsasında qurulacaq ki, ictimai sərvətin paylanmasından narazı 

qalmasın, hər kəsə o sərvətdən ədalətli pay çatsın". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. 

- "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.31).  



Təəssüf ki, ilin elə baĢlanğıcından nikbin diləkləri qanqaraldıcı gerçəkliklər əvəzlədi. 1993-də 

prezidentin ilk fərmanı Ağdam rayonu ərazisində FV tətbiq edilməsi haqqında oldu (3 yanvar).  

Yeni ilin ilk günlərində Azərbaycançün digər önəmli hadisə uzaq Moskvada baĢ verdi. 3 

yanvarda Kremldə RF prezidenti Boris Yeltsinlə ABġ prezidenti Corc BuĢ Dağlıq Qarabağa dair 

birgə bəyanat qəbul etdilər. Sənəddə deyilirdi: "Rusiya Federasiyası və Amerika BirləĢmiĢ 

ġtatları Dağlıq Qarabağda, son vaxtlar isə Azərbaycan və Ermənistan arasında sərhəddə 

qurtarmaq bilməyən qanlı faciə ilə əlaqədar dərindən narahat olduqlarını bildirirlər. Uzun 

çəkən kəskin qarĢıdurma insan tələfatını, həm də getdikcə daha çox dinc əhali arasında 

tələfatı artırmaqla, iki dövlətin iqtisadiyyatına sayagəlməz ziyan vurmaqda, onların 

inkiĢafındakı demokratik meylləri gözdən salmaqda, bütün Zaqafqaziya bölgəsində vəziyyətin 

sabitliyini pozmaqda davam edir". 

Prezidentlər "Azərbaycan və Ermənistanın rəhbərlərinə, münaqiĢənin bütün iĢtirakçılarına" 

müraciət edərək münaqiĢəni siyasi metodlarla aradan qaldırmaq səyi barədə bəyanatları 

əməli iĢlərlə təsdiqləməyə, əldə olunmuĢ sülh razılaĢmalarına hörmət etməyə təkidlə 

çağırırdılar. Sənəddə Azərbaycanın adının Ermənistandan qabaq çəkilməsi göstərir ki, 

tərəflərin təkidli çağırıĢı ilk növbədə məhz Azərbaycana aiddir; deməli, onlar iĢğalçı 

Ermənistandansa torpaqları iĢğal edilmiĢ Azərbaycanla sərt danıĢılmasının tərəfdarıdırlar. Bu 

ögey-doğmalıq, görəsən, nədən irəli gəlirdi? Məncə, hər Ģeydən öncə, dini təəssübkeĢlikdən. 

Bu düĢüncəmə tanınmıĢ Rusiya jurnalisti Dmitri Furman'dan dəstək tapıram: "Avropa və 

Amerika cəmiyyətlərində və psixoloji baxımdan onlardan asılı olan rus qərbçilərinin beynində 

müsəlmanlara və müsəlman mədəniyyəti cəmiyyətlərinə qarĢı olduqca dərin bir inamsızlıq var 

ki, o, həmiĢə "ikili standart"la nəticələnir. Bunun üzərinə erməni diasporuna və elə həmin 

antimüsəlman duyğulara söykənən erməni təbliğatının nəhəng rolu gəlir. Müsəlman 

mədəniyyəti ölkələri haqqında bildiyimiz bütün pis Ģeylər artıq mövcud mənfi təsəvvürün 

üstünə qalaqlanır, bütün yaxĢı Ģeylərsə bir qırağa atılır. Nəticədə belə alınır: Sumqayıt, Bakıda 

erməni talanları "normal"dır, bunu artıq yaranmıĢ obraz təsdiqləyir. Əgər obiri tərəfdən 

Xocalıdakı kimi vəhĢilik törədilərsə bu ya, sadəcə, yalandır, ya da nəysə qəribə bir təsadüfdür. 

Əgər biz Azərbaycandakı korrupsiya haqqında, azlıqların təqib edilməsi haqqında, islam 

özülçülüyü haqqında (bu hələ gerçək qüvvə kimi mövcud deyil, ancaq yəqin ki, hər halda, 

dirçələcək) eĢidiriksə bütün bunlar "normal" görünür. Ancaq biz Elçibəyin və onun 

silahdaĢlarının qeyd-Ģərtsiz səmimi liberal-demokrat yönəliĢi haqqında "bir Ģey eĢitməmiĢik" 

sözlərini eĢitdikdikdə bu ya oyun, ya da, hər halda, nəysə qeyri-ciddi bir Ģey kimi düĢünülür. 

Özü də bu, sadəcə, məiĢət qavrayıĢı deyil, gerçək siyasətə təsir göstərən qavrayıĢdır. ABġ 

Azərbaycana yardım göstərməkdən erməni lobbisinin təzyiqi altında imtina etdi. Ermənistanın 

Qarabağ münaqiĢəsindəki rolunun Serbiyanın Xorvatiya və Bosniyadakı roluyla üst-üstə 

düĢdüyünü söyləməyə heç kəsin cürəti çatmadı" (D.Furman. Üçüncü dünyaya dönüĢ. 

Azərbaycan demokratiyasının kədərli tarixçəsi. - "Svobodnaya mısl" jurnalı, 1993, N11).  

Bəli, ikinci milli cümhuriyyətimiz də 1918-1920-dəki ilk cümhuriyyətimizin uğursuz taleyini 

yaĢamağa məhkum edildi - onda da ABġ və Rusiya Azərbaycanı Ġrəvan xanlığımızın ərazisində 

yeni yaratdıqları Ermənistan dövlətinə güzəĢtə getməyə məcbur edirdilər, indi də üstüörtülü 

Ģəkildə buna can atırlar. Axı Azərbaycan Ermənistana məhz NƏYĠ güzəĢtə getməliydi? 

Müqəddəs torpağı Qarabağımı? Yox! ġuĢa və Laçınımı? Yox! Bəs nəyi? O dövrdə 

Azərbaycanın NƏZƏRĠ BAXIMDAN güzəĢtə gedə biləcəyi yeganə Ģey Dağlıq Qarabağın ilkin 

muxtariyyətinin bərpası ola bilərdi. Ancaq ozamankı ictimai rəy bu fikri heç yaxına belə 



buraxmazdı və buna razılıq verən iqtidarı xalq, sadəcə, ayaqları altına salıb məhv edərdi. 

Görünür, bunları nəzərə alan Azərbaycanın xarici iĢlər naziri Tofiq Qasımov bu sənədi 

"mənasız bəyanat" adlandırdı. Onun fikrincə, ABġ, Türkiyə və Rusiya münaqiĢənin həlliyçün 

gələcək razılaĢmalara təminat vermək vəzifəsini öz üzərinə götürə, tərəflərdən biri saziĢi 

pozduqda onlar müvafiq sanksiyalar tətbiq edə bilərlər. Gerçəkliksə bundan ibarətdi ki, öz 

aralarında strateji hücum silahlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq barədə Kremldə müqavilə 

imzalayan Rusiya və ABġ-ı Tofiq Qasımovun Azərbaycanın xeyrinə olan məntiqi qətiyyən 

maraqlandırmırdı - onlar yalnız öz çıxarlarını düĢünürdülər. Bu fövqəldövlətlər onlara kiminsə 

ağıl öyrətməsini qətiyyən sevmirdilər. Fikrimcə, Tofiq bəyin verdiyi qiymət diplomatcasına 

söylənməmiĢdi və yanılmıramsa, xüsusən ABġ-ın Azərbaycana münasibətində P.Hüseynovun 

Ġran səfərindən sonra yaranmıĢ nisbi sərinlik bu vaxtdan gücləndi. Vəziyyəti düzəltməyə 

çalıĢan prezident diplomatik davranıĢ örnəyi göstərdi. Əbülfəz Elçibəy Yeltsinə və BuĢa 

göndərdiyi məktubda yazırdı ("Azərbaycan" qəzeti, 8 yanvar): "Sizin birgə bəyanatınız... ƏN 

YÜKSƏK QĠYMƏTƏ LAYĠQDĠR. Eyni zamanda, Azərbaycan xalqı baĢ verən hadisələrin 

mahiyyətinə istər beynəlxalq təĢkilatların, istərsə də böyük dövlətlərin münasibətindən SON 

DƏRƏCƏ NARAZIDIR. Azərbaycanın hamı tərəfindən tanınmıĢ ərazilərini zorla ondan 

qoparmaqçün Ermənistanın Azərbaycana qarĢı açıq təcavüzə əl atdığı göz qabağındadır. Hamı 

tərəfindən Azərbaycan ərazisi kimi tanınan Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləĢdirmək 

haqqında Ermənistan Ali Sovetinin qərarı Ermənistan tərəfinin əsl niyyətini sübut edən 

RÜSVAYÇI FAKTDIR və nədənsə, BU UTANDIRICI FAKTIN ÜSTÜNDƏN SÜKUTLA KEÇĠLĠR və 

ona müvafiq siyasi qiymət verilməmiĢdir". 

Elçibəy sonra yazır: "Bütün hərbi əməliyyatların YALNIZ AZƏRBAYCAN ƏRAZĠSĠNDƏ getdiyi, 

nədənsə, HEÇ KƏSĠN diqqətini cəlb etmir". 

Əbülfəz bəy prezidentliyi çağında yarım addım belə geri çəkilmədiyi bu prinsipi bir də irəli 

sürür: "TƏCAVÜZKARIN SĠMASINI MÜƏYYƏNLƏġDĠRMƏDƏN QANLI QIRĞINA SON QOYMAQ 

ÇƏTĠN OLACAQ. Zənnimcə, müharibənin uzun sürməsinin səbəbi də məhz budur". 

Prezidentimiz ən sonda bəyan edir: "...Göstərdiyiniz səylərə tərəfdar olduğumuzu və bu 

sahədə keçirilən bütün tədbirlərdə fəal iĢtirak etməyə hazır olduğumuzu bildiririk". 

Ancaq Rusiya və ABġ "təcavüzkarın simasını müəyyənləĢdirmək" istəyindən xeyli uzaqdılar və 

Azərbaycanı öz əraziləri hesabına hökmən güzəĢtə getməyə məcbur etməyə çalıĢırdılar. 

Görünür, məhz bu "mənasız bəyanat"dan sonra Qarabağdakı qoĢunların komandanı Surət 

Hüseynov yanvarın baĢlanğıcında Xankəndinin bir neçə kilometrliyində qələbəni gözlədiyimiz 

anda (əslində Yeltsinlə BuĢun bəyanatı da bu həssas dönəmdə verilmiĢdi) qoĢunlarımızı 

Ağdərədən geri çəkməyə baĢladı. Bundan sonra Rusiya (daha doğrusu, Rusiyanın müdafiə 

naziri Pavel Qraçov) bir çoxlarıyla yanaĢı, S.Hüseynova da prezident olmaq iĢtahı aĢıladı və o, 

Qarabağı ermənilərə "əlborcu" verməklə öz millətinə və ona Milli Qəhrəman adı vermiĢ 

dövlətinə xəyanətini 4 iyun qiyamıyla baĢa çatdırdı. 

Artıq 5 yanvarda Milli Məclisdə Füzulinin Veysəlli kəndinin ermənilərə verilməsi, Qazaxda 

sərhədyanı kəndlərin boĢaldılması səbəbləri müzakirə edilirdi. Deputat Ġsmayıl ġıxlı bildirirdi 

ki, Laçındakı əhvalatlar Qazaxda da təkrarlanır - kimlərinsə göstəriĢiylə gələn avtobuslar 

sərhəd kəndlərindəki əhalini Ceyrançölə köçürməyə cəhd göstərib. 

Bu zaman ölkə yenə taxıl çatıĢmazlığı nigaranlığını yaĢayırdı. Türkiyə Azərbaycana ötənilki 

qiymətlərlə 500 min ton taxıl göndərmiĢ, yaxın vaxtlarda bir o qədər də göndərməyi qərara 



almıĢdı (həmin taxılın 50 min tonu Azərbaycana hədiyyə olacaqdı). Əbülfəz bəy 5 yanvarda 

Türkiyənin kənd təsərrüfatı naziri Nəcməddin Cövhəri'ni qəbul edərkən söhbət əsasən bunun 

üzərində getdi. Bu fakt ölkəmizdə çörək qıtlığı təhlükəsinin sovuĢmadığını göstərirdi.  

Respublikada maliyyə vəziyyəti də hələ sabitləĢməmiĢdi. Bunun mühüm səbəbi vardı. 

"Azərbaycan" qəzeti 8 yanvarda yazırdı: "Respublika Sənaye-Ġnvestisiya Səhmdar 

Kommersiya Bankı üzrə debitor borcları 16 milyard rublu ötüb. Bunun 9 milyard rublu Rusiya 

müəssisələrinin payına düĢür". (DəqiqləĢdirmə: 8 yanvar 1993-də 417 rubl 1 ABġ dolları 

dəyərindəydi). 

Türkiyədən ölkəmizə taxılla yanaĢı, xoĢagəlməz xəbərlər də gəlirdi. Azərbaycan prezidenti 

mətbuat xidmətinin məlumatında ("Azərbaycan" qəzeti, 12 yanvar) bildirilirdi ki, Türkiyənin 

"Sabah" qəzeti 6 yanvar tarixli sayında baĢ nazir Süleyman Dəmirəllə "Elçibəyi KQB təhrik 

edir" sərlövhəli müsahibə dərc edib. Prezidentin mətbuat xidməti qəzetin S.Dəmirəlin sözlərini 

təhrif etdiyini göstərsə də bu sözlərin ortaya çıxmasının özü baĢ nazirin Azərbaycan liderinə 

"əziz dostum, qardaĢım" deyəcək səmimiyyətdə olmadığından soraq verirdi. 

ELÇĠBƏY ĠQTĠDARININ ġĠKƏST ÖVLADI 

Elçibəy iqtidarında həm icraedici, həm də qanunverici hakimiyyətlər çox çətinliklə olsa da, 

vaxtın və Ģəraitin imkan verdiyi dərəcədə öz iĢlərini qaydaya sala bilmiĢ, hədsiz müqavimətlə 

üzləĢərək cəmiyyəti irəli apara biləcək çox ciddi tarixi iĢlər görməyə baĢlamıĢdılar. Həm 

prezidentin baĢçılıq etdiyi icraedici hakimiyyət, həm Ġsa Qəmbərin rəhbərliyi altındakı 

qanunverici hakimiyyət qısa zaman içində dövlət müstəqilliyimiz yolunda xeyli vacib yeniliklər 

etmiĢdilər. Ancaq üçüncü hakimiyyət - məhkəmə sistemi, təəssüf ki, nəinki yeniləĢməyə 

baĢlamadı, əksinə, bu iĢin baĢında duranların (ilk növbədə Ali Məhkəmənin sədri Tahir 

Kərimlinin) səriĢtəsizliyi ucundan o, yenilik yolunda əngələ çevrildi. Belə ki, rüĢvətxorluqla, 

korrupsiyayla, iqtisadi maxinasiyalarla, müxtəlif baĢqa cinayətlərlə dövləti sarsıtmağa 

çalıĢdığına görə vəzifədən uzaqlaĢdırılan kriminal səciyyəli Ģəxslərin əksəriyyəti xilas yolunu 

məhkəmələrdə tapır, onların vasitəsilə yenidən iĢə bərpa edilərək hakimiyyətə meydan 

oxuyur, onu devirmək istəyənlərin sosial bazasına çevrilirdi. Ġqtidarın vəzifədən 

kənarlaĢdırdığı 63 "xüsusi əhəmiyyətli" Ģəxsdən 59-u məhkəmədə bəraət qazanaraq yenidən 

öz iĢinə qaytarılmıĢdı və onlar, təbii ki, bu hakimiyyəti, yumĢaq ifadəylə desək, sevmirdilər.  

Üçüncü hakimiyyət sahəsində görülən yeganə dəyərli iĢin təĢəbbüsçüsü də məhz prezidentin 

özüydü! Belə ki, ölkədə QANUNUN ALĠLĠYĠNĠ təmin etmək arzusunda olan dövlət baĢçısının 

fərmanıyla məhkəmə qərarlarının icrası sistemini təkmilləĢdirmək, bu sahədə iĢin təĢkilini 

yaxĢılaĢdırmaq və cəza-tərbiyə iĢini humanistləĢdirmək məqsədilə DĠN-nin Ġslah ĠĢləri Ġdarəsi 

tabeliyindəki bütün müəssisələrlə birgə (istintaq təcridxanalarından baĢqa) daxili qoĢun 

hissələri də dünyanın digər demokratik dövlətlərində olduğu kimi Ədliyyə Nazirliyinin (ƏN) 

tabeliyinə verildi. Bununla bağlı olaraq ƏN-də Məhkəmə Qərarlarının Ġcrası BaĢ Ġdarəsi təsis 

edildi və onun sıravi heyəti "ədliyyə polisi" adlandırıldı. Rayon və Ģəhər məhkəmələrinin 

tərkibində də ədliyyə polisi bölməsi yaradıldı ("Azərbaycan" qəzeti, 12 yanvar). 

Məhkəmə hakimiyyətinin baĢçısı - Ali Məhkəmənin sədri Tahir Kərimli 13 yanvarda 

"Azərbaycan" qəzetinə müsahibə verərək "ona görə hakimiyyətə gəlmiĢik ki, cəmiyyəti 

qanunlarla idarə edək" söyləsə də indiyədək bu yolda konkret hansı iĢi ərsəyə gətirdiyini deyə 

bilmədi. Onun sözlərindən aydınlaĢdı ki, yerlərdə Ali Məhkəmənin çıxardığı qərarların icra 

edilməməsi halları var. Ümumiyyətlə, Tahir bəyin baĢlıca fəaliyyəti araverməz səmərəsiz 

Ģikayətlərdən, bir də, həyat verməyə gücü çatmadığı müxtəlif sənədlərin ölü layihələrini 

../../Sened/qanunlar01.htm
../../Sened/qanunlar01.htm


hazırlamaqdan ibarət oldu. Çox heyf ki, onun həm Prezident Aparatına, həm Milli Məclisə, 

həm baĢqa dövlət qurumlarına, həm də öz tabeliyindəki məhkəmə sisteminə nüfuz edə 

bilməməsi nəticəsində üçüncü hakimiyyət Elçibəy iqtidarının ayaq aça bilməyən Ģikəst 

övladına çevrildi.  

Dövlət katibi Pənah Hüseynovun köməkçisi iĢləmiĢ Elçin PaĢayev söyləyir ki, T.Kərimli bir 

xarici ölkəyə gedərkən məndən xahiĢ etmiĢdi ki, mən burada olmayanda müavinimi çağırıb 

ondan iĢdən çıxmaq haqqında ərizə al, çünki o, mənim sözümə baxmır. Təsadüfi deyil ki, 

məhz belə kəsərsizliyin nəticəsidir ki, 1993-ün iyunundan sonra Elçibəydənqalma icraedici və 

qanunverici qurumlar öz simalarını pis-yaxĢı qoruyub saxlaya bilsələr, irticaya müqavimət 

göstərsələr də yenilik ruhu aĢılanmamıĢ məhkəmələr çox asanlıqla yeni iqtidarın qisas alətinə, 

dəyənəyinə çevrildi və ölkədə avtoritar rejimin yaradılmasına müstəsna yardım göstərərək 

onun heç bir sifariĢindən boyun qaçırmaq cəsarətində bulunmadı.  

Hakimiyyət bölgüsünün qanunçuluqla tənzimlənməsindəki problemlər Naxçıvanla mərkəzi 

hakimiyyət arasındakı münasibətlərdə də yenə kəskinliklə üzə çıxmaqdaydı. 12 yanvarda 

"Azərbaycan" qəzetinə müsahibə verən AXC Ordubad rayon Ģöbəsinin baĢçısı, millət vəkili 

Fərəc Quluyev bildirirdi ki, Naxçıvanda ayrıca Dövlət Müdafiə Komitəsinin, Dövlət Gömrük 

Komitəsinin, Xarici Ġqtisadi Əlaqələr Komitəsinin yaradılması Azərbaycanın vahid dövlət 

atributlarına uyğun deyil. Yəni bütün bunlar Naxçıvanı ayrıca dövlət Ģəklinə salmaq niyyətində 

olan simptomlardır. Müxbirin "Bu il dekabr ayının 7-sində çıxan "Ordubad" qəzetində 

yazmısınız ki, Sirus, Nemət və Heydər üçlüyü fövqəladə sessiya vaxtı deyiblər ki, ĠRAN, 

RUSĠYA, ERMƏNĠSTAN VƏ DQR NAXÇIVANI MÜSTƏQĠL DÖVLƏT KĠMĠ TANIYIB" sualını 

Fərəc bəy belə cavablandırırdı: "Düz deyirsiniz, bu sözlər sessiya vaxtı deyilməyib, mitinqlərin 

birində söylənilib. Əgər onlar bunu sübut etsələr ki, belə bir fikir heç bir yerdə səslənməyib, 

qoy onda məni məhkəməyə versinlər. Mən isə məhkəməyə videokasetlər təqdim edərəm". 

(Onlar ermənilərə qarĢı mərdliklə vuruĢmuĢ, Naxçıvanı alınmaz qalaya çevirmiĢ Fərəc bəyi 

nəinki məhkəməyə verdilər, hətta ona 10 ildən artıq iĢ də kəsərək zindanlara atdılar). 

Ordubadın niyə muxtar respublikanın hakimiyyət qurumlarına tabe olmaması haqqında 

sorğusuna F.Quluyev orijinal cavab verir: "Naxçıvan Azərbaycana etinasızlıq göstərir. Biz 

buna etiraz əlaməti olaraq birbaĢa Azərbaycanla hesablaĢmaq istəyirik. Lakin, təəssüflər 

olsun ki, hələlik buna nail ola bilməmiĢik". 

Əbülfəz bəy sabitliyin qorunmasında ən çox marağı olan Ģəxs kimi ölkədə vətəndaĢ 

həmrəyliyi yaratmağı ən ümdə vəzifələrdən biri sayırdı. 13 yanvar 1993-də onun 

respublikadakı siyasi partiyaların nümayəndələriylə görüĢü də bu istəkdən doğmuĢdu. GörüĢə 

həm iqtidarpərəst, həm də müxalifət partiyalarının təmsilçiləri qatılaraq çıxıĢ etdilər. 

BaĢlıca mövzusunu dövlət quruculuğu problemləri təĢkil edən görüĢdə prezident bəyan etdi 

ki, MAY AYINDA PARLAMENT SEÇKĠLƏRĠNĠN KEÇĠRĠLMƏSĠ NƏZƏRDƏ TUTULUR. 

"Sovet dövründən qalmıĢ iyrənc, betonlaĢmıĢ aparatı dağıtmaq lazımdı. Dağıtmaq, sadəcə, 

sökmək deyil - gərək çoxlu qanunlar yaradılsın ki, o, ləğv edilsin. Yeni aparatın qurulmasıyçün 

də müxtəlif qanunlar verilməlidir. Deməli, iki iĢ eyni vaxtda görülməlidir. Özü də bu ağırlığın 

hamısı parlamentin üstünə düĢür. Parlamentimiz bu məsələ üzərində gecə-gündüz iĢləyirdi, 

amma tam gücüylə iĢləyə bilmirdi - mane olanlar çoxdu; onlar keçmiĢ parlament üzvləriydi. 

KeçmiĢdə bir çox millət vəkillərini parlament fəaliyyətindən uzaqlaĢdırdığımıza görə onlar 

müqavimət göstərirdilər ki, parlamenti yenidən bərpa etsinlər, o, "Milli Məclis" adıyla yox, 

keçmiĢ Ali Sovet kimi fəaliyyət göstərsin. Bir tərəfdən, bu müqavimət normal iĢləməyə imkan 



vermirdi və biz bu sahədə çətinlik çəkirdik. BaĢqa tərəfdən, yenini qurarkən ortaya suallar 

çıxırdı: biz bunu tələsik edəkmi, yoxsa zamana buraxaraq tədricən edəkmi? Deyək ki, 5 ilə 

görəcəyiksə ilk növbədə nələri etməliyik?". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - 

"Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.34).  

AMĠP-in sədri Etibar Məmmədov bildirdi ki, indiki parlament qanuni olmadığından o, 

Konstitusiya qəbul edə bilməz. Qanuni, demokratik Konstitusiyanı qanuni, demokratik 

parlament təsdiqləməlidir. Etibar bəyə etiraz edən Sabir Rüstəmxanlısa dedi ki, Azərbaycanda 

demokratik dövlətin yaradıldığını elan edənlər çar dumasının deputatlarıydı, ancaq o vaxt heç 

kəs onların qərarlarını qeyri-qanuni saymamıĢdı. 

Ali Sovetin ozamankı sədri Ġsa Qəmbər'in dedikləri bu məsələni ən obyektiv Ģəkildə 

aydınlaĢdırır: "Bunu bilirəm ki, o bir ildə parlamentdə qəbul edilən qanun və qərarların istər 

kəmiyyət, istər keyfiyyət göstəriciləri çox yüksəkdi. Ġstər baĢqa dövlətlərin parlamentlərinin 

birillik dövrüylə, istərsə də bizdən sonrakı parlamentin bir neçə ildə gördüyü iĢlə Azərbaycanın 

ozamankı parlamentinin fəaliyyəti arasında paralellər aparılsa əməyimiz bizdən sonrakı 

hakimiyyətlə müqayisədə birmənalı Ģəkildə, digər dövlətlərin parlamentləriylə müqayisədəsə 

xeyli dərəcədə müsbət qiymətləndirilə bilər. 

Ancaq gərək heç nəyi ideallaĢdırmayaq, çünki həmin parlament - Milli Məclis cəmi 50 

nəfərdən ibarətdi ki, onlardan 25-i keçmiĢ partnomenklatura nümayəndəsi, 25-i demokratdı. 

Sözsüz ki, bir dövlətin parlamenti üçün 50 nəfər azdır. Məsələləri həll edib çatdırmaq 

olmurdu. Həm də bu parlamenti əslində xalq seçməmiĢdi. Doğrudur, onların içində nüfuzlu 

adamlar da vardı (partnomenklaturaçıları da kənara qoymuram - onların arasında da elələri 

vardı ki, normal seçkidə seçilə bilərdilər), ancaq, hər halda, o parlament xalqın seçdiyi tam 

legitim qurum yox, eksperimental bir qurumdu. Milli Məclisin yaranması Azərbaycan xalqının 

uğurlarından biri kimi qiymətləndirilməlidir. Mürəkkəb durumda vəziyyətdən belə çıxıĢ yolu 

tapılmıĢdı ki, 360 nəfərlik parlamenti 50 nəfərlik, paritet əsasında formalaĢmıĢ Milli Məclis 

əvəz etsin. Bəli, həmin parlamentin qüsurları da vardı, iĢ qabiliyyəti də həmiĢə arzu olunan 

səviyyədə deyildi, bir sıra komissiyaların baĢçıları keçmiĢ partnomenklaturaçılardı və məncə, 

onların bəziləri qanun layihələrinin müzakirələrini Ģüurlu Ģəkildə sabotaj edirdilər (təəssüf ki, 

belə hallar vardı). Bütün deyilənlərlə yanaĢı, görülən iĢin həcminə, keyfiyyətinə və 

kəmiyyətinə bütövlükdə müsbət qiymət verməmək mümkün deyil". 

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

Siyasi partiyalarla bu görüĢü milli birlik yolunda uğurlu addım sayan Bəy bir daha belə 

tövsiyədə bulundu ki, Vətən təəssübü bütün siyasi mənafeləri üstələməlidir.  

Yanvarın ortalarından Azərbaycanın müstəqilliyi baxımından fərəhli hadisələr meydana çıxdı. 

13 yanvarda mətbuat xəbər verirdi ki, artıq Azərbaycanın ilk poçt zərfləri hazırdır və bu 

günlərdə Bakı köĢklərinə göndəriləcək. Ġlk zərflərimiz Əhməd Cavadın 100 illiyinə həsr 

olunmuĢdu.  

14 yanvardan üzübəri Lənkəran sərhəd dəstəsi respublikanın öz tabeliyinə keçdi. 

Azərbaycandan Rusiya sərhədçilərinin təmizlənməsi Əbülfəz bəyin strateji məqsədlərindəndi. 

O, 1999-un martında məsləkdaĢları qarĢısında çıxıĢ edərkən bildirdi ki, rus sərhədçilərini 

sərhədlərimizdən götürməklə biz Rusiyanın türk dünyasına qarĢı yönəldilmiĢ möhtəĢəm 

kəĢfiyyat sistemini darmadağın etdik, Rusiyanın PKK-ya yardımının qarĢısını aldıq və s. Rus 

qoĢunu daha Ġrana girə, oradakı inqilabı yatıra bilməyəcək.  



Görünür, sərhədlərimizin Azərbaycanın öz nəzarətinə keçməsi Rusiyanı bərk 

narahat edirdi. Bunu müdafiə naziri Rəhim Qazıyevin baĢ referenti iĢləmiĢ Arzu 

Səmədbəylinin mənə söylədikləri də təsdiqləyir: "1993-ün yanvarının ortalarında 

Moskvada dövlətə məxsus qonaq evlərinin birində Rəhim Qazıyevlə Rusiyanın 

müdafiə naziri P.Qraçovun və təhlükəsizik naziri R.Barannikovun görüĢü keçirildi. 

Qapı açıq olduğuna görə mən qonĢu otaqda onların söhbətini tam eĢidirdim, həm 

də R.Qazıyevin referenti olduğuma görə onlar məndən çəkinmirdilər. 

Söhbət zamanı Rusiya nazirləri R.Qazıyevə Azərbaycanın müstəqil siyasət 

yeritməsindən kəskin narazılıqlarını bildirdilər, rus qoĢunlarının çıxarılması 

məsələsinə toxundular. Onlar R.Qazıyevə "Ģikayət" etdilər ki, sən bu məsələdə 

prezident Elçibəyə təsir göstərmirsən. Ancaq özünün də hakimiyyətdən 

narazılığını dilə gətirən R.Qazıyev bildirdi ki, mən rus qoĢunlarını Azərbaycanda 

saxlamaqçün hər vasitəylə prezidentə təsir göstərirəm, lakin o, Azərbaycanın 

müstəqilliyi və ölkənin rus qoĢunlarından təmizlənməsi uğrunda tərsliklə 

mübarizə aparır, onu fikrindən döndərmək qeyri-mümkündür.  

Bu zaman P.Qraçov və R.Barannikov R.Qazıyevə təzyiq göstərməyə baĢladılar. 

Onlar Azərbaycan müdafiə nazirindən qoĢunların çıxarılmasına tam gücüylə 

müqavimət göstərməsini tələb edirdilər. Söhbət zamanı onlardan biri dedi: "Tı je 

obeĢal, Raxim!" ("Rəhim, sən ki söz vermiĢdin!"). R.Qazıyev prezidentin 

qarĢısında bu məsələdə gücsüz olduğunu bildirəndə P.Qraçov dedi ki, onda 

Elçibəy baxar görər ki, hakimiyyətdə qalmaq necə olar! R.Barannikovsa əlavə etdi 

ki, Elçibəy hakimiyyətdə 3-4 aydan artıq qala bilməyəcək.  

Mən Moskvadan gələn kimi bu söhbətin məzmunu haqqında prezident Əbülfəz 

Elçibəyə məlumat çatdırdım, təxminən may-iyun aylarında Azərbaycanda 

hakimiyyətin devrilməsi qorxusu olduğunu bildirdim. Sonradan öyrəndim ki, 

prezident baĢqa iki çox inanılmıĢ qaynaqdan da bu haqda informasiya alıb".  

Ġslam ĠnkĠĢaf BankI 1 MĠLYARD DOLLAR boyun oldu 

Müstəqil dövlətimizin sonuncu rəmzi atributu - dövlət gerbi də, nəhayət, Milli Məclisin 19 

yanvar sessiyasında qəbul edildi. Bu gerbin qəbul edilməsində prezidentin müstəsna Ģəxsi 

rolu oldu. Belə ki, o, xəbərdarlıq etmiĢdi ki, Milli Məclis Cümhuriyyətimizin gerbindən baĢqa (o 

zaman layihə Ģəklində qalsa belə) hər hansı variantı qəbul etsə ona veto qoyacaq. Bu 

xəbərdarlıq və spiker Ġsa Qəmbərin prinsipiallığı öz iĢini gördü. 

Dövlət gerbinin qəbulu milli pasportlarımızın yaradılmasını da sürətləndirməliydi, ancaq, çox 

təəssüf ki, Daxili ĠĢlər Nazirliyi və baĢqa əlaqədar qurumlar bu məsələdə hədsiz astagəllik 

göstərdilər və nəticədə milli pasportlar yalnız 1998-də (!) ortaya çıxa bildi, halbuki hələ 28 

yanvar 1993-də mətbuat xəbər vermiĢdi ki, "Azərbaycanın yeni pasportlarının dəyiĢdirilməsi 

məsələsi artıq həll olunub və bu yaxınlarda sovet sənədləri yeni pasportlarla əvəzlənəcək". 

19 yanvarda Azadlıq meydanında Azərbaycan xalqının müstəqilliyi tarixində unudulmaz bir 

gün olan 20 Yanvara həsr edilmiĢ mitinq keçirildi. Prezident Əbülfəz Elçibəy də orada iĢtirak 

və çıxıĢ etdi. Dünyada 20 Yanvar faciəsinə bərabər bir hadisənin olmadığını söyləyən Bəy 

bildirdi ki, tarixdə heç bir millət böyük imperiyaya qarĢı mübarizədə onun ordusundan və 

gücündən çəkinmədən 40 gün matəm saxlamayıb. Bu, xalqımızın əyilməzliyi deməkdir. 

Həmin gün prezident Elçibəy 20 Yanvarla bağlı soydaĢlarımıza müraciət etdi. O, ġəhidlər 



xiyabanına gedərək azadlıq yolunda canlarını fəda etmiĢ ərənlərimizin ruhlarını yad etdi. Bəy 

20 yanvarda "Respublika" sarayında keçirilən "Qanlı Yanvar"la bağlı xatirə gecəsinə də qatıldı. 

ABġ-ın yeni prezidenti Bill Klinton vəzifəsinin icrasına 20 yanvarda baĢladı. Onun andiçmə 

mərasimində iĢtirak etməkçün Azərbaycandan da nümayəndə heyəti getdi və prezidentimizin 

təbrikini ona yetirdi. Naxçıvan Ali Məclisinin sədri H.Əliyev də B.Klintona təbrik teleqramı və 

məktub yolladı, Naxçıvana humanitar yardım göndərməyi ondan xahiĢ etdi. 

Ədliyyə nazirinin birinci müavini Aydın Kərimovun "Azərbaycan" qəzetindəki (21 yanvar) 

yazısında ölkəmizdəki dövlət quruculuğu sahəsindəki iĢlərin mahiyyətinə dəqiq qiymət 

verilirdi. A.Kərimov göstərirdi: "Bu gün bütün çətinliklərə baxmayaraq bizdə ÜMUMMĠLLĠ 

DÖVLƏTÇĠLĠK PSĠXOLOGĠYASI FORMALAġIR, dövlətçilik ideologiyası yaranır". Məncə, nazir 

müavini Elçibəy iqtidarının ən mühüm nailiyyətlərindən birini həssaslıqla duymuĢdu. Ancaq 

müəllif yeni iqtidarın dövlət bürokratiyasının (bu sözün müsbət anlamında) yaradılmasındakı 

səriĢtəsizliyini, onun qanunlarının iĢləməməsini də gizlətmir. A.Kərimov bildirir ki, "Siyasi 

partiyalar haqqında" qanun, demək olar ki, iĢləmir, çünki mükəmməl deyil. "Təsəvvür edin ki, 

partiyanı qeydiyyata alarkən Ədliyyə Nazirliyinin tanıĢlıq üçün onun məramnaməsini tələb 

etmək imkanı da yoxdur" (?!). Təəssüf ki, bu fakt hakimiyyət bürokratiyasının saysız 

qüsurlarından hələ biridir. Ancaq orası da var ki, qüsurlar öz-özünə düzəlməz - onları aradan 

götürməkçün gərək kimsə qolunu çırmayıb ortaya düĢsün… 

Hər Ģeydən öncə, dövlətçilik ənənəsinin yoxluğundan irəli gələn təcrübəsizlikdən doğan belə 

təbii çətinliklərə baxmayaraq iqtidar uğurlu diplomatiya sayəsində özünə etibarlı dostlar 

qazana bilmiĢdi. 22 yanvarda maliyyə naziri Saleh Məmmədov bildirirdi ki, Ġslam ĠnkiĢaf Bankı 

Azərbaycan iqtisadiyyatının maliyyələĢdirilməsinə 1 MĠLYARD DOLLAR borc verəcək. Bu pulun 

alınması əslində Azərbaycan dövlətinin dirçəlməsi demək olacaqdı. (Nə yazıqlar ki, 

Azərbaycana baĢqa ölkə və təĢkilatların da ayırdığı pulların verilməsinin hədsiz gecikdirilməsi 

4 iyun çevriliĢinin uğuruyla, iqtidarın özünü qoruya bilməməsiylə nəticələndi).  

22 yanvarda prezident Əbülfəz Elçibəy Misir Ərəb Respublikasının Rusiyadakı səfiri Nəbil 

Əbdül Qafur əl-Orabini qəbul etdi. GörüĢdə ölkələrimiz arasındakı əməkdaĢlığın gələcək 

inkiĢafından səmimi söhbət getdi. 

ATƏM-in Minsk Konfransının sədri Mario Raffaelli də 22 yanvarda Bakıya gəldi və ertəsi gün 

Bəy onu qəbul etdi. 

Azərbaycanın Moskvadakı səlahiyyətli nümayəndəliyi səfir Hikmət Hacızadənin rəhbərliyi 

altında Azərbaycan - Rusiya münasibətlərinin normallaĢdırılmasıyçün çox məqsədyönlü və 

faydalı iĢ aparır, ölkələrimizin münasibətlərinə xələl gətirə biləcək hərəkətlərə operativ 

reaksiya verirdi. Daimi nümayəndəlik 23 yanvarda mətbuatda belə bir etiraz notası dərc 

etdirdi: "Bu günlərdə Moskvanın kinomərkəzində mətbuat konfransı keçirilmiĢdir. Onun 

təĢkilatçıları Yelena Bonnerin və Britaniya təbəəsi Kerolayn Koksun dediklərinə görə, mətbuat 

konfransı "Beynəlxalq Xristian Həmrəyliyi" təĢkilatı nümayəndələrinin Dağlıq Qarabağa 

səfərinin yekunlarına həsr edilmiĢdi. Mətbuat konfransında AZƏRBAYCAN XALQI, 

RESPUBLĠKANIN RƏHBƏRLĠYĠ açıq Ģəkildə təhqir olunmuĢlar. Rusiyanın Ermənistandakı səfiri 

cənab V.StupiĢin mətbuat konfransında fəal iĢtirak etmiĢdir. Səfir mətbuat konfransındakı 

çıxıĢında Azərbaycan əleyhinə deyilən fikirlərlə həmrəy olduğunu dəfələrlə qeyd etmiĢdir". 

SEÇKĠLƏR HAQQINDA qanunun layĠhəsĠ dərc edĠldĠ 

Ġstər xaricdə, istərsə də daxildə hakimiyyətə qarĢı güclənən hücumlara, təhqir və təzyiqlərə 



baxmayaraq Azərbaycan prezidenti öz xalqını qısa müddət içərisində dünyanın qabaqcıl, 

yüksəlmiĢ xalqları cərgəsində görməkçün gecə-gündüz çalıĢırdı. Ancaq o, çox gözəl dərk 

edirdi ki, əgər ölkənin öz sahibkarları yetiĢdirilə bilsə onların özü bir çox problemləri həll 

edəcək. Təbii ki, sahibkarlar ilk növbədə pullu adamlardan yetiĢəcəkdi, ancaq iĢ burasındaydı 

ki, onlar uyğun qanunun yoxluğu üzündən hələ pulunu üzə çıxarmağa çəkinirdi. Bəy bu 

inamsızlığı aradan götürməkçün respublika ərazisindəki ayrı-ayrı Ģəxslərdə olan pul, valyuta 

və digər varidatdan sərbəst istifadə olunmasını təmin etmək məqsədi daĢıyan "Varidata 

təminat verilməsi haqqında" KONSTĠTUSĠYA QANUNUNU 15 yanvarda imzaladı. Həmin qanun 

23 yanvarda dərc edilməklə qüvvəyə mindi və "pullu adamlar"ın öz sərmayələrini çəkinmədən 

dövriyyəyə buraxmasında mühüm rol oynadı. 

Surət Hüseynovun qoĢunları Ağdərədən geri çəkməsi ermənilərin əks-hücuma keçməsinə 

Ģərait yaratmaqla yanaĢı, Qarabağa bitiĢik, eyni zamanda Ermənistanla həmsərhəd 

rayonlarımızı da iĢğal təhlükəsi altına salmıĢdı. Bu təhlükəni öncədən görən prezident 25 

yanvarda Laçın rayonu sakinlərinin qismən səfərbərliyinin təmin edilməsi haqqında sərəncam, 

26 yanvardasa həm Qubadlı, həm də Qazax rayonlarında FV tətbiq edilməsi haqqında 

fərmanlar verməli oldu. 

26 yanvarda baĢ nazir Rəhim Hüseynov iĢdən azad olundu. Prezident baĢ nazirin 

səlahiyyətlərinin icrasını onun I müavini - Dövlət Ġqtisadiyyat və PlanlaĢdırma Komitəsinin 

sədri Ə.Məsimova həvalə etdi.  

Həmin gün axĢam Əbülfəz bəy Boris Yeltsinlə telefonla danıĢdı və Azərbaycanla Rusiya 

arasındakı iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsi məsələlərinə toxundu. O, Rusiyanın yeni gömrük 

qaydalarının bu əlaqələrin inkiĢafında əngələ çevrilə biləcəyindən narahatlığını bildirdi. Yeltsin 

hökumətdə bu məsələyə bir daha baxılacağına söz verdi.  

Doğrudur, Boris Yeltsin Rusiyanın dövlət maraqlarını hər Ģeydən üstün tutur və Azərbaycanla 

da bu maraqlar dairəsində rəftar edirdi, ancaq o bütövlükdə götürdükdə Əbülfəz Elçibəyin 

Ģəxsiyyətinə dərin hörmət bəsləyir və bu üzdən də Azərbaycanla münasibətlərdə ifratçılıqdan 

qaçırdı. Bunu da nəzərdən qaçırmaq gərək deyil ki, Rusiyanın özündə də vəziyyət xeyli 

mürəkkəbdi və istər Hərbi-Sənaye Kompleksi, istərsə də Federal Təhlükəsizlik Xidməti 

Yeltsinə təzyiqlər göstərirdilər (bu təzyiqlər Azərbaycanla da bağlı olurdu). Onların içərisindəki 

bəzi qüvvələr SSRĠ-nin bərpası fikrində kommunistlərlə ortaq məxrəcə gəlir, bu zaman 

Sovetlər Birliyini diriltmək naminə nəinki Azərbaycan iqtidarını, hətta Yeltsinin özünü də 

devirməyə hazırdılar. Rusiya mətbuatı çeĢidli siyasi xadimlərin bu yöndəki çıxıĢlarına geniĢ yer 

verirdi.  

Ölkənin müstəqillik meylləri gücləndikcə ikiqat (bəlkə daha artıq) çoxalan təzyiqləri dəf etməli 

olan iqtidar dövlətin demokratik təməllərini və bazar iqtisadiyyatını bərqərar etməkçün hər 

gün bir mühüm yeniliyi ortaya qoyurdu. 20 yanvarda Ġsa Qəmbərin sədrliyi altında Milli Məclis 

"Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində Dövlət Proqramı (1993-1995-ci 

illər)" və "Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkiĢafı sahəsində dövlət siyasətinin Əsas 

Ġstiqamətləri"ni təsdiqlədi. Bunlar dövlətin sahibkarlığın inkiĢafı haqqında bəyanatlarının 

quruca sözdən ibarət olmadığını təsdiqləyən çox mühüm sənədlərdi. 

"…Ġnsanlara bu psixologiyanı aĢılamaq lazımdı ki, dövlət sənə varlanmağa Ģərait yaradacaq; 

təĢəbbüskarsansa buyur, bacarığını göstər, sən də dövlətli ol. Yox, deyəcəksənsə ki mənə elə 

o köhnə maaĢdan verin, gedim yatım, bunda sövdəmiz baĢ tutmayacaq. Bu psixologiyanı 

təlqin edə bilmirdik ki, dövlət xalqa çörək verməz - onun özü çörəyi qazanıb yeməlidir. Dövlət 



sənə çörək biĢirəndir? Dövlət xalqdan aldığı vergiləri onun ehtiyaclarına sərf etməlidir. 

Məsələn, deyək ki, böyük bir sanatoriyanın, xəstəxananın tikilməsi ayrı-ayrı adamların imkanı 

xaricindədir. Dövlət aldığı verginin hesabına onları tikir, verir ki, buyurun, istifadə edin. Buna 

hələlik yalnız dövlətin gücü çatar, gələcəkdəsə, əlbəttə, xüsusi xəstəxanalar tikiləcək". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.54).  

Prezident Aparatının təqdim etdiyi "AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI MĠLLĠ MƏCLĠSĠ SEÇKĠLƏRĠ 

HAQQINDA" qanunun layihəsi 27 yanvarda mətbuatda dərc edildi. Bu, Elçibəyin siyasi 

partiyaların baĢçılarıyla görüĢündə may ayında parlament seçkiləri keçirmək haqqında vədinin 

gerçəkliyini təsdiqləyirdi. Ancaq, nə yazıq ki, Azərbaycanda 1988-dən üzübəri hər seçkiqabağı 

bir fəlakət baĢ verib, dövlət çevriliĢi olub, ölkənin demokratik seçilmiĢ parlamentə 

yiyələnməməsiyçün böyük dövlətlər əllərindən gələni əsirgəməyiblər. Həmin dövlətlər xalqın 

gerçək istəyiylə seçilmiĢ parlamentə yiyələnən Elçibəy hakimiyyətini yıxmağın zor olacağını 

gözəlcə anlayaraq buna imkan vermək istəmirdilər.  

Heyf ki, müxalifətin bu iĢdə xarici qüvvələrə dəstək verməsiylə yanaĢı, iqtidarın özündə də 

müxtəlif qruplaĢmaların toqquĢan maraqları seçkinin mayda keçirilməsinə imkan vermədi. Hər 

qrup məhz özünün güclənərək seçkini uda biləcəyi əlveriĢli anadək seçkiləri ləngitməyə 

çalıĢırdı. Bu cür partiya mənafeyi son nəticədə bütövlükdə hakimiyyətin fəlakətli çökümünün 

səbəblərindən oldu. Fikrimcə, Elçibəy iqtidarının yıxılmasında bu amilin incələnməsi gələcək 

tarixçilərin üzərinə düĢən vəzifələrdəndir. Bizsə hələlik təkcə onu göstərək ki, qanun 

layihəsinin dərc edilməsiylə həmin hakimiyyətdaxili güc mərkəzlərinin qarĢılıqlı hücumları və 

ittihamları Ģiddətlənməyə baĢladı; bunu mətbuatın çıxıĢları da göstərirdi.  

ARTIRMA 

"-Ġsa bəy, belə fikir söyləyənlər də var ki, o zaman hakimiyyətdəki cəbhəçilər çalıĢırdılar ki, 

icra baĢçılarının çoxu cəbhəçi olsun, yurdçular icra baĢçıları içərisində yurdçuların, 

müsavatçılar da müsavatçıların sayca çoxluq təĢkil etməsinə can atırdılar, bu üzdən də onlar 

həmin çoxluğun yaranacağı vaxtı gözləyə-gözləyə (məhz "öz" icra baĢçılarının yardımıyla qalib 

gəlməkçün) hərəsi bir tərəfdən parlament seçkilərinin keçirilməsinə maneçilik törətdi. Bu fikir 

gerçəkliyə nə qədər uyğundur? 

-Müxtəlif qüvvələrin öz adamlarının icra baĢçısı olmasına çalıĢması və buna görə də 

parlament seçkilərinə tələsməməsi mümkündür. Ola bilər ki, müəyyən rəqabət vardı, 

müəyyən siyasi təĢkilatlar, siyasi qruplar hakimiyyətdə öz nümayəndələrinin daha çox yer 

tutmasına çalıĢıb. Bunu istisna etmək olmaz və prinsipcə həmiĢə belə olub ki, hər bir siyasi 

təĢkilat özünün hakimiyyətdə təmsil olunmasına, hakimiyyətdəkilərsə daha güclü təmsil 

olunmasına çalıĢıb.  

Əbülfəz Elçibəy prezident olaraq, mən də parlament baĢçısı olaraq, sözün açığı, o qədər də 

maraqlanmırdıq ki, filan yerdə icra baĢçısı hansı partiyadandır, filan nazir hansı partiyanın 

nümayəndəsidir. Biz həmiĢə, doğrudan da, ciddi bir hakimiyyətin formalaĢmasına çalıĢmıĢıq, 

adamlara da Ģəxsi keyfiyyətinə görə qiymət vermiĢik, hansı partiyanın üzvü olmasına görə 

yox. 

-Bizim iqtidar dövründə Ģəxsən Sizinlə Əbülfəz Elçibəy və Müsavat Partiyasıyla Azərbaycan 

Xalq Cəbhəsi arasında münasibətlər necə olub? 

-Çətin sualdır, çünki o vaxt Xalq Cəbhəsi ölkənin ən güclü təĢkilatıydı, hakimiyyətə gəlmiĢdi 

və bu da bir gerçəklikdir ki, hakimiyyətdə olan partiya, bir qayda olaraq, zəifləməyə baĢlayır. 



(Bunun izahatı geniĢ, ancaq aydındır). Müsavat Partiyasısa bərpa edilən və güclənməkdə olan 

bir partiyaydı. 

Biz Müsavat Partiyasını hakimiyyətə iddialı partiya saymırdıq. Biz quruculuq dövrünü 

yaĢayırdıq. Müsavat Partiyası bir partiya olaraq qərar qəbul etmirdi ki, filan məsələ necə 

olmalıdır. Məsələn, Xalq Cəbhəsinin rəhbər orqanları qərar qəbul edərək onu hakimiyyətin 

görəcəyi iĢlər kimi təklif edə bilirdi, Xalq Cəbhəsinin rayon Ģöbəsi qərar qəbul edərək həmin 

rayonun icra baĢçısının kim olacağını təklif edə bildirdi. Ancaq Müsavat, demək olar ki, bu 

addımları atmırdı. Müsavatın da üzvü olan bir çox Ģəxslər hakimiyyətdə təmsil olunmuĢdular, 

ancaq Müsavat bir partiya olaraq hakimiyyətdə deyildi.  

Hər halda, Əbülfəz Elçibəy prezident olaraq Xalq Cəbhəsinin namizədi kimi seçilmiĢdi. Mən də 

parlament sədri olaraq 18 mayda Xalq Cəbhəsinin təmsilçisi kimi seçilmiĢdim, baxmayaraq ki, 

Müsavat Partiyasının bərpa prosesini biz martda baĢlamıĢdıq. Rəsmi Bərpa Mərkəzi 

yaratmıĢdıq və mən həm Müsavatın, eyni zamanda həm də Cəbhənin üzvüydüm. Müsavatda 

rəhbərlikdə olanlara da zaman-zaman bildirirdim ki, mən hakimiyyətdə Müsavatı deyil, Xalq 

Cəbhəsini təmsil edirəm, Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. 1993-ün əvvəllərinə qədər mövqeyimiz 

belə olub.  

Münasibətlərə gəldikdəsə bu, müttəfiq münasibətləriydi. Eyni zamanda, istisna deyildi ki, ayrı-

ayrı səviyyələrdə ayrı-ayrı müsavatçılarla ayrı-ayrı cəbhəçilər arasında problemlər də ola 

bilərdi.  

-ġəxsən sizin öz aranızda necə? 

-Mənimlə Əbülfəz Elçibəy arasında heç zaman belə problem olmayıb ki, mən bu 

partiyadanam, sən baĢqa partiyadansan".  

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

ÖZƏLLƏġDĠRMƏ HAQQINDA QANUN QƏBUL EDĠLDĠ 

28 yanvarda "Azərbaycan Respublikasında DÖVLƏT MÜLKĠYYƏTĠNĠN ÖZƏLLƏġDĠRĠLMƏSĠ 

HAQQINDA" qanun da mətbuatda dərc edilməklə qüvvəyə mindi (7 yanvarda imzalanıb). Bu 

qanunun gerçəkləĢdirilməsi əslində parlament seçkiləri keçirmək qədər önəmliydi və 

hakimiyyətin seçdiyi iqtisadi yolun mahiyyətini əks etdirirdi. 

ARTIRMA 

"-… Ġstəyirdik ki, kənd təsərrüfatını özəlləĢdirək. Biz onu niyə yubatdıq? ÖzəlləĢdirmənin 

qaydası var. Torpağın özəlləĢdirilməsi üçün əsas Ģərt nədir? Sən kolxozları və sovxozları ləğv 

edir və özəl təsərrüfata keçirsənsə baĢlanğıcda özəl təsərrüfatçının onu iĢlətməyə heç bir 

imkanı yoxdur. Bəs nə etməli? Birinci, böyük bank yaratmaq, pul yığmaq lazımdır ki, kredit 

verə bilsin, istənilən adam oradan kredit götürsün. Digər tərəfdən, böyük texniki baza 

yaradılmalıdır. Yəni özəl təsərrüfatçının traktor, gübrə və b. zəruri Ģeylərə ehtiyacını ödəmək 

imkanı olmalıdır. Biz məhz bunların hamısından sonra islahata baĢlamaq istəyirdik. Baxın, 

bunlar islahata gediblər, ancaq ortada heç nə yoxdur, çünki hazırlıqsızdır. 

-Yazıq camaat torpağı geri qaytarmaq istəyir... 

-Bu cür olmaz. Torpaq islahatını Avropada yüz yerdə keçiriblər; onların dərsləri var, o 

dərslərdən öyrənilməlidir. Onun Ģərtləri var - torpağı götürürsənsə gəl, məsələn, beĢ illiyə 

kreditini götür, traktorunu götür, gübrəni götür, apar, torpağı ək, becər. Sonra bu qədər 

dövlətə verəcəksən, qalanını da bazara çıxaracaqsan - bunun kimsəyə dəxli yoxdur. Amma 



bazara hökmən məhsul çıxarmalısan, yoxsa torpağı götürməyin nə mənası? Bəli, məhsul 

yarat, qazan. 3-5 ildən sonra da dövlətin kreditini qaytarıb verəcəksən, vəssəlam. 5 illik 

möhlət çox böyük güzəĢtdir. Onu adətən 2-3 il müəyyənləĢdirirlər. Biz 5 il nəzərdə 

tutmuĢduq". 

" -…Sənaye müəssisələrinin özəlləĢdirilməsi necə aparılacaqdı? 

-Sənaye müəssisələrinin özəlləĢdirilməsini indi tamam səhv aparırlar. Bunun dünyada gözəl 

nümunələri var. Birinci məiĢət xidməti sahələri - kiçik obyektlər (ayaqqabı dükanı, bərbərxana 

və b.) özəlləĢdirilir. Bunların yiyələri kasıb adamlardır. Oradan baĢlayırlar müstəqil təsərrüfatı 

idarə etməyə. Ġndiyə qədər onun köĢkünü yuxarıdan hansısa bir məmur idarə edirdi, indisə 

özü idarə edir, bilir qazancı nədir, çıxarı nə. Bəlkə gecə də iĢləyəcək - özü bilər. Orada əlinə 

bir az maya gəlir, qazanır.  

Bundan sonra orta səviyyəli dövlət mülkiyyəti özəlləĢdirilir ki, onu kasıblar ala bilsin, varlıların, 

yuxarıda oturan rüĢvətxorların əlinə keçməsin. Məhz buna görə biz öncə evləri özəlləĢdirdik, 

xüsusiləĢdirdik, sonra taksilərin özəlləĢdirilməsi haqqında qanun çıxardıq, daha sonra da 

keçəcəkdik avtobusların, marĢrutların özəlləĢdirilməsinə (filan yoldan filan yola qədər).  

ÖzəlləĢdirmə aĢağıdan olmalıdır ki, yoxsul, yaxud azca pullu insanlar nisbətən varlansınlar, 

iĢdə fəallaĢsınlar. Onların mülkiyyəti almaq qabiliyyəti olmalıdır ki, o, baĢqasının əlinə 

keçməsin. Bundan sonra orta təbəqə yaranır və iri müəssisələrin özəlləĢdirilməsi mərhələsi 

baĢlayır. Amma elə böyük müəssisələr (məsələn, ağır sənaye, neft sənayesi müəssisələri) var 

ki, onları tam özəlləĢdirmək mümkün deyil, yoxsa dağılıb gedər, buna görə də onların ən azı 

20-25 faizi dövlətin əlində qalmalıdır. Neft maĢınqayırmasını necə özəlləĢdirəsən? Bu mümkün 

deyil axı - özəlləĢdirib kimə verəcəksən? Gərək orta təbəqə yarana, sonra o, müəyyən qədər 

Ģərik ola bilər.  

-Səhmdar cəmiyyətlər də. 

-Bəli, səhmdar cəmiyyətlər də dövlətlə Ģərik ola bilər, amma səhmdar cəmiyyətə 49 faiz 

verilməli, dövlətə 51 faiz qalmalıdır". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.55-56). 

Ermənilərin hücumları və ölkəiçi düĢmənlərin fürsətcilliyi prezidenti ciddi Ģəkildə Bakıya 

bağlayırdı, çünki artıq o, hakimiyyəti qorumaqçün güc qurumlarına çox da arxayın ola 

bilmirdi. Bu səbəb üzündən Bəyin bir neçə ölkəyə rəsmi səfəri və xarici ölkələrdən 

Azərbaycana rəsmi səfərlər təxirə salındı. Məsələn, Rusiya prezidenti Yeltsinin Azərbaycana 

səfəri bu səbəbdən baĢ tutmadı. 

Yanvarın son günlərində Elçibəy Ġsveçrəyə səfərini təxirə salmalı oldu; o, Davos Ģəhərində 

keçirilən beynəlxalq iqtisadi forumda iĢtirak edəcəkdi. Səfər əslində hazırdı, ancaq Bəy 

öyrənmiĢdi ki, BuĢ, Yeltsin və Kravçuk orada iĢtirak etməyəcək, ona görə də getməyə lüzum 

görmədi.  

Rusiya, Ġran və Ermənistanın təzyiqləri azmıĢ kimi, bu vaxt Türkiyə də anlaĢılmaz hərəkətlərə 

yol verməyə baĢladı. Belə ki, Türkiyə Fransadan Ermənistana göndəriləcək humanitar 

yardımlara hava yolu verdi (bu iĢdə prezident Turqut Özalın əli yoxdu). Bu hərəkət 

Azərbaycana ən azı sayğısızlıq deməkdi, çünki Ermənistana "humanitar yardım" adı altında 

silah-sursatın və b. göndərildiyi hamıya gün kimi bəlliydi. Türkiyə hökumətinin izahat 

verməsini istəyən Əbülfəz Elçibəy 28 yanvarda səfir Altan Karamanoğunu qəbul etdi və ona 



öz etirazını bildirdi.  

RUSĠYANIN ÜZÜ BOZARIR 

Rusiyanın baĢ naziri vəzifəsini icra edən Yeqor Qaydar Bakıda olarkən bildirmiĢdi ki, Rusiya 

Azərbaycanla "iqtisadi əlaqələrdən heç vaxt bu respublikaya təzyiq vasitəsi kimi istifadə 

etməyəcək". Ancaq, görünür, onun varisi Viktor Çernomırdin bu niyyətdə deyildi. Onun 

baĢçılıq etdiyi hökumət Rusiyadan MDB üzvü olmayan ölkələrə ixrac edilən məhsullara və 

xammala 1 fevraldan baĢlayaraq 65 faiz (!) gömrük rüsumu tətbiq etməyi qərara aldı. Bu, 

MDB-yə girməyən Azərbaycançün olduqca ciddi problemdi. 

Son vaxtlar ölkəmizdə qiymətlərin sərbəstləĢdirilməsindəki kəskinlik rus iqtisadçılarının 

gözündən yayınmamıĢdı. Rusiya öz daxili bazarında qiyməti qaldırmır, yalnız gömrük 

rüsumunun yeni qaydalarıyla bunun əvəzini çıxırdı. Bu, Azərbaycanı Rusiyadan bütün 

məhsulları əslində dünya bazarı qiymətləriylə almağa məcbur edirdi. Belə olduqdasa rubl 

məkanında qalmağın əhəmiyyəti itirdi, çünki Azərbaycan MDB-yə girmək fikrindən uzaqdı. 

YaranmıĢ durumu Ģərh edən xarici iqtisadi əlaqələr naziri Rauf Qarayev 29 yanvarda 

mətbuatda öz rəyini açıqladı: "ÇıxıĢ yolu kvotaya aid razılaĢmalara nail olmaqdır. Əgər bu baĢ 

tutmasa və Rusiya hökuməti öz niyyətini qətiləĢdirsə Azərbaycanın RUBL MƏKANINDAN 

ÇIXMAQDAN baĢqa çarəsi qalmır. Bunun üçünsə ÖZ MĠLLĠ PULUMUZU TAM DÖVRĠYYƏYƏ 

BURAXMAQ, onun dönərliliyini təmin etmək gərəkdir". 

Əlbəttə, nazirin prezidentdən xəbərsiz bu fikri söyləməsini düĢünmək sadəlövhlük olardı. 

Azərbaycan hökuməti bununla ayın 26-sında ona vəziyyəti düzəltməkçün kömək edəcəyinə 

söz vermiĢ Rusiya baĢçısına xəbərdarlıq edirdi. 

Bütövlükdə fevral ayını prezident Əbülfəz Elçibəyin xarici siyasət məsələləriylə ən gərgin 

məĢğul olduğu aylardan biri saymaq olar. Belə ki, prezident 1 fevralda ABġ səfiri Riçard 

Maylsı və Ġsrailin Rusiyadakı səfiri Haym Barlevi; 2 fevralda Azərbaycan Respublikasında 

yaĢayan əslən Güneyli ziyalıların böyük qrupunu və Ġslam ĠnkiĢaf Bankının prezidenti doktor 

Əhməd Məhəmməd Əlini; 5 fevralda Çeçenistan prezidenti CÖVHƏR DUDAYEVĠ; 12 fevralda 

vəliəhd Rəad ibn Zeydin baĢçılıq etdiyi Ġordaniya səltənətinin nümayəndə heyətini və Qreq 

Laflin baĢda olmaqla ABġ nümayəndə heyətini; 16 fevralda Ġranın "Mostəfəzan və canbazan" 

fondunun prezidenti Möhsün Rəfiqdustu; 18 fevralda Fransa səfiri Can Perreni və 22 fevralda 

Almaniya bundestaqı xarici iĢlər komissiyasının sədri Hans ġterkeni qəbul edərək onlarla 

Azərbaycanın taleyiylə bağlı ən çeĢidli və ən ciddi mövzularda danıĢıqlar apardı. Bununla da 

o, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə təklənməsi cəhdlərini iflasa uğratdı.  

SOYADLARIMIZ DA MĠLLĠLƏġDĠ 

Elçibəy iqtidarı iliyinə-sümüyünəcən milliyyətçiydi (onu "liberal milliyyətçi" adlandırmaq daha 

düzgün olardı), buna görə də milli-mənəvi dəyərlərin bərpasına və qorunmasına xüsusi 

həssaslıqla yanaĢır, kosmopolitizm təzahürlərinə yol vermirdi. Milli Məclisin 2 fevral tarixli 

"Azərbaycan Respublikası vətəndaĢlarının soyadlarının dövlət dilinə uyğunlaĢdırılması 

haqqında" qərarı da bu baxımdan yaddaqalandır. Doğrudur, prezidentin özü soyad yox, yalnız 

"Elçibəy" təxəllüsü iĢlədirdi, ancaq o və əksər komanda yoldaĢları millətin total rus familiya 

Ģəkilçisindən (-ov, -yev) qurtulmasına çalıĢırdılar. Maraqlıdır ki, bu qanunu öz soyadına ilkin 

tətbiq edənlərdən biri elə Milli Məclisin sədri oldu - çox çəkmədi ki, parlamentin qəbul etdiyi 

qanunların altında "Ġsa Qəmbərov" əvəzinə "Ġsa Qəmbər" imzası görünməyə baĢladı. (Çox 

təəssüf ki, müsavatçıların əksəriyyəti onda da, indinin özündə də Ġsa bəyin bu sahədə 



davamçısına çevrilməyib).  

1975-də həm də Bütöv Azərbaycan ideyasının təbliği üstündə zindana atılmıĢ və katorqa 

əməyinə məhkum edilmiĢ Əbülfəz bəy 1993-ün 2 fevralında Azərbaycan prezidentiykən kökcə 

Güney Azərbaycandan olan ziyalılarımızla görüĢdə bunları dedi: "Mənim üçün Cənub, ġimal 

anlayıĢı yoxdur. Biz hamımız Ģimallıyıq və hamımız cənubluyuq. GÖYÇƏDƏN XƏZƏRƏ, 

DƏRBƏNDDƏN HƏMƏDANA UZANAN sevgili bir yurdumuz var". 

Bəy öz fikirlərini belə davam etdirdi: "...Ġndən belə cənublulara dövlət strukturlarında 

vəzifələr tutmaqda HEÇ BĠR MƏHDUDĠYYƏT QOYULMAYACAQ. Azərbaycan Respublikası 

vətəndaĢı olmağı arzulayanların niyyəti də HEÇ BĠR MÜġKÜLLƏ QARġILAġMAYACAQ". 

Cənubi Azərbaycanla bağlı siyasi məsələlərə də toxunan Bəy "vahid Azərbaycan"dan 

danıĢarkən göstərdi: "tarix daimi inkiĢaf prosesindədir və hadisələri qabaqlamaq qətiyyən 

yaramaz". Lakin bu o demək deyil ki, heç bir iĢ görülməməlidir. "Ġkitərəfli əməkdaĢlığı inkiĢaf 

etdirmək, bu əlaqələri xalqımızın mənafeyinə yönəltmək gərəkdir".  

Məncə, bu deyilənlərə hər hansı diplomatik yozum vermək Əbülfəz Elçibəyin gerçək 

düĢüncələrinə xələl yetirə bilər. 

ARTIRMA 

"-…Yanılmıramsa Siz bir vaxtlar Heydər Əliyevə Azərbaycanı birləĢdirə biləcək güclü bir 

siyasətçi kimi inanırdınız; bəs indi necə? 

-Mən bunu Heydər Əliyev Moskvada yüksək vəzifə tutanda demiĢdim. Bir dəfə Moskvada bir 

çıxıĢında o bildirdi ki, bizim hələ baĢqa dərdimiz də var - Ġranda milyonlarca həmvətənimiz, 

qardaĢımız zülm və istibdad altındadır; biz onların da haqqında düĢünməliyik. Mən onda 

fikirləĢdim ki, H.Əliyev elə yüksək məqama çatıbdır ki, dediyini edə bilər, buna gücü çatar. 

Çünki Brejnevin yanında böyük nüfuzu var və bu məsələnin həlliyçün ondan kömək istəyə 

bilər, axı bu, Rusiyaya da xeyirdir - Sovet dövlətinin sahəsi daha da böyüyər. Həm də bu 

birləĢmə H.Əliyevin özünə də böyük nüfuz qazandırardı. 

Bu düĢüncəmin kökü haradan gəlirdi? Mərhum Seyid Cəfər PiĢəvəri Mircəfər Bağırova deyib 

ki, gəl bu məsələni Azərbaycan KP-nin bürosunda qoyaq və Azərbaycanı birləĢdirək. Belə də 

ediblər - Azərbaycanda KP MK bürosu çağırılıb və Azərbaycanın birləĢdirilməsi haqqında qərar 

qəbul edilib. 

-Neçənci ildə? 

-1946-da - müharibədən sonra. Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosundan xahiĢ edilib ki, bu məsələ 

haqqında o da qərar qəbul etsin. Mircəfər Bağırov bu sənədi Stalinin yanına aparıb. Stalin 

onun məsələyə Siyasi Büroda baxılmaq arzusunu eĢidəndə cavab verib: "Büro mənəm. Bu 

haqda heç söhbət də ola bilməz!". Sənədi məhv edib. Bağırov bunu olduğu kimi PiĢəvəriyə 

danıĢıb.  

Deməli, bu məsələni Moskvanın əliylə həll etmək olardı, bu Ģərtlə ki, birinci adam ona razılıq 

versin. Mən də Brejnevin buna gedə biləcəyini düĢünürdüm, çünki o zaman SSRĠ Yaxın və 

Orta ġərqə çox güclü təsir göstərirdi. Təkcə bunu xatırlayaq ki, Əfqanıstana artıq Sovet 

ordusu çıxarılmıĢdı. Azərbaycan məsələsini də bu kontekstdə həll etmək olardı.  

Ancaq sonradan gördüm ki, səhv düĢünmüĢəm - Azərbaycanı parçalayan elə Moskvadır, onu 

birləĢməsini istəməyən çoxlu qüvvələr var və Əliyev bu iĢin öhdəsindən gələ bilməz. Ġndi - 

yenidən Azərbaycana baĢçılıq etdiyi bir vaxtdasa birləĢdirmə məsələsi onun imkanlarından 



xaricdir - bu, Əliyevlik deyil.  

Heydər Əliyev son vaxtlar Tehrana gedəndə ona sual verdilər ki, sizdə Güney Azərbaycan 

problemi varmı? O dedi ki, bizdə belə problem yoxdur və bu haqda heç düĢünmürük də. 

Deməli, problemdən tamamilə qaçdı. Amma mənsə prezident olanda demiĢdim ki, bəli, belə 

problemimiz var və biz Azərbaycanın Güneyindəki xalqımızı azad görmək istəyirik; biz 

xalqımız bütövlükdə azad olanda özümüzü azad sayacağıq". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.136-

137). 

"FÜZULĠ POEZĠYA TANRISIDIR" 

Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy 4 fevralda öz sədrliyi altında türk dünyasının dahisi 

Məhəmməd Füzulinin 500 illiyi üzrə yubiley komitəsinin ilk iclasını keçirdi və dedi: "Füzuli 

poeziya Tanrısıdır".  

Əbülfəz bəy milli mədəni dəyərlərimizi ən yüksək səviyyədə, çox dərindən bilir, 

mədəniyyətimizin ən müxtəlif sahələri haqqında öz düĢüncələrini bildirir, onları təbliğ etmək 

və etdirmək istəyirdi. 

Bəyin sənətimizə bələdliyi haqqında Azərbaycanın ən ünlü sənətkarlarından biri olan xalq 

artisti Habil Əliyev deyir: "…YaĢar (hüquqĢünas YaĢar Əliyev - Ə.T.) məni və Elçibəyi öz evinə 

apardı. Burada çox gözəl bir məclis və olduqca maraqlı söhbətlər alındı. Daha çox YaĢar 

Elçibəyə suallar verir və Elçibəy onlara mənim indiyədək heç yanda oxumadığım və 

eĢitmədiyim hədsiz orijinal cavablar verirdi. Yadımdadır ki, Elçibəy rənglərin ətrindən, 

dadından, dərinlik və dayazlığından elə danıĢırdı ki, ürəyimdə öz-özümə dedim, yox, bu, elə-

belə alim deyil; belə incəlikləri yalnız qədim ġərq fəlsəfəsini və mədəniyyətinə ən incəliklə 

yiyələnmiĢ bir alim açıqlaya bilər. O, Azərbaycan musiqisinin, ümumən türk musiqisinin 

sehrinin mahiyyətini elə izah edirdi ki, dediklərinin çoxunu mənim kimi bir sənət xiridarı ilk 

dəfə eĢidirdi". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.51).  

Elçibəyin milli dəyərlərimizə bu cür incəliklə yiyələnməsi onun millətimizə sevgisindən 

qaynaqlanmıĢdı və çalıĢırdı ki, dost-tanıĢlarına da öz milli duyğularını aĢılasın. Cəsarətlə deyə 

bilərik ki, bir çox musiqiçilər, Ģairlər, rəssamlar, alimlər… məhz Bəylə ünsiyyətdən sonra, necə 

deyərlər, nihilist mövqedən biryolluq uzaqlaĢaraq millətçilik "səngər"inə keçiblər. Məsələn, 

onlardan biri olan sevimli bəstəkarımız CavanĢir Quluyev yazır: "Elçibəylə ünsiyyətdən sonra 

(70-inci illərin baĢlanğıcında - Ə.T.) artıq mənim vətənim Sovet Azərbaycanı deyildi - mənim 

Vətənim bütün Türküstan oldu! M.Rəsulzadəni tanıdım! Türkün Ģanlı tarixi mənim tarixim 

oldu! Türkün musiqisi də mənim musiqim oldu! Mən özüm də türk oldum! Döndüm özümə! 

Döndüm saza! Döndüm Dədə Qorquda! Özümə yeni tar aldım!..  

Mənə hava gəldi, mənə nəfəs gəldi, həvəs gəldi, arzu gəldi - təzə yazılar yazmaq istədim! Və 

yazdım! Mənim musiqi taleyimdəki "çat xətti" 1972-ci ildə yazdığım "1-ci simli kvartet"in 2-ci 

hissəsi ilə 3-cü hissəsinin arasından keçir! Çünki Əbülfəz bəy məni "yuxudan ayıldanda" 

kvartetin iki hissəsini artıq yazmıĢdım. 3-cü hissə mənim sonrakı musiqi taleyimi həll etdi - 

mənə uğurlar gətirdi, məni dünyada gəzdirdi! Və bütün sonra yazdıqlarım 1-ci kvartetin 3-cü 

hissəsinin "Ģinel"indən çıxıb - Ə.Elçibəyin məfkurəsindən bəhrələnib! Beləcə, Elçibəy məndən 

bəstəkar "yaratdı"!". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.39-40).  

Bəy bacarıqlı sənətkarlarımıza qiymət verilməməsini bütövlükdə sənətimizə soyuq 

münasibətin bir göstəricisi sayırdı və bu halı pisləyirdi. Ona görə də özü prezident olanda milli 



incəsənətimizin inkiĢafında xüsusi xidmətləri olmuĢ insanlara qayğını artırmağı tələb etdi. Alim 

Qasımov, Flora Kərimova, Qədir Rüstəmov, Afaq BəĢirqızı, Arif Quluyev… kimi yüksək 

sənətçilərə Azərbaycanın "Xalq artisti" fəxri adını məhz Elçibəy verdi. Ancaq fəxri adlar almıĢ 

insanların sayca azlığının özü də səbəbsiz deyil - Bəy ümumən dövlətin, prezidentin bu cür 

adlar verməsini prinsipcə bəyənmir, onların bütün mədəni ölkələrdə olduğu kimi yerli-dibli 

ləğv edilməsini istəyir, deyirdi ki, insan gərək öz mükafatını, öz adını xalqdan alsın, dövlətdən 

yox - dövlətdən alınmıĢ hər hansı bir ad onu az və ya çox dərəcədə dövlətdən asılı edir, bu 

üzdən də fəxri adları nüfuzlu qeyri-hökumət qurumları verməlidir. Bəy dövlətin (prezidentin) 

yalnız "Milli Qəhrəman" adı və məhdud sayda orden (o da hərbçilərə) verməsi tərəfdarıydı. 

Elçibəy iqtidarı ümumən mədəniyyətimizin inkiĢafından ötrü əlindən gələni edir, ölkədə 

müharibə getməsinə baxmayaraq onun yüksəliĢinə vəsait ayırırdı. 

ARTIRMALAR 

I. Azərbaycan mədəniyyət, incəsənət və mətbuatını inkiĢaf etdirmək məqsədiylə Azərbaycan 

prezidenti Əbülfəz ELÇĠBƏY aĢağıda adları çəkilənlərə Prezident fondundan birdəfəlik yardım 

ayırmıĢdır: 

Azərbaycan Ensiklopediyası - 5 milyon rubl, Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik 

Orkestri - 3 milyon rubl, "Qobustan" toplusu - 0,5 milyon rubl, "Ədəbiyyat qəzeti" - 0,5 

milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrı - 4 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Opera və 

Balet Teatrı - 4 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı - 3 milyon rubl, Gənc 

TamaĢaçılar Teatrı - 2 milyon rubl, "Yuğ" Dövlət Teatrı - 0,5 milyon rubl, Marionet Teatrı - 

0,5 milyon rubl, Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrı - 0,5 milyon rubl, "Türkologiya" jurnalı - 0,5 

milyon rubl, Bakı Xoreoqrafiya məktəbi - 1 milyon rubl, respublikada yaĢayan milli azlıqların, 

azsaylı xalqların və etnik qrupların mədəniyyətini inkiĢaf etdirməkçün - 5 milyon rubl = 30 

milyon rubl. ("Azərbaycan" qəzeti, 31 mart 1993). 

II. "Ġqtisadi islahatlar dövründə mədəniyyət və incəsənətə dövlət himayəsi haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz ELÇĠBƏYĠN 16 aprel 1993 tarixli 

sərəncamından 

"Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə tapĢırılsın ki, bir ay müddətində: 

1. Mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət sahəsində çalıĢan yaradıcıların qonorarının artırılması 

və yaradıcılıq ittifaqları xətti ilə mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət iĢçilərinə, yazıçılara 

verilən qonorardan gəlir vergisindən baĢqa digər ödənclər tutulmaması məsələlərini nəzərdən 

keçirib müvafiq qərar qəbul etsin; 

2. Yazıçılar Birliyinin orqanı olan "Azərbaycan" ədəbi-bədii jurnalının maliyyələĢdirilməsinə 

dövlət yardımı məsələsini həll etsin; 

3. "Azərkinovideo" Ġstehsalat Birliyinə birdəfəlik maliyyə yardımı göstərilməsi məsələsini həll 

etsin; 

4. Yaradıcılıq ittifaqlarının xətti ilə xarici ölkələrə qastrollara, sərgi açmağa, beynəlxalq 

festivallara, müsabiqələrdə iĢtirak etməyə gedən sənət kollektivlərinin və ayrı-ayrı fərdlərin 

yol xərclərinə dövlət hesabına 50 faiz güzəĢt tətbiq olunması məsələsini həll etsin; 

5. Müvafiq yaradıcılıq ittifaqlarına və peĢəkar yaradıcı iĢçilərə qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiĢ qaydada onların yerli icra hakimiyyəti orqanlarından icarəyə götürülmüĢ sərgi 

salonları, rəssam, memar və heykəltaraĢ emalatxanalarına görə ödənilən kommunal, rabitə, 



enerci xərjləri üzrə güzəĢtlər nəzərdə tutsun; 

6. Tarixi, milli mədəni obyekt və abidələrin, muzey əhəmiyyətli sənət nümunələrinin qeyri-

qanuni yolla alqı-satqısının, mənimsənilməsinin, xaricə aparılmasının qarĢısını almaq üçün 

müvafiq tədbirlər hazırlayıb həyata keçirilməsini təmin etsin". 

"QAFQAZ EVĠ"NĠ DƏ ERMƏNĠLƏR YIXDI 

Rusiyanın yeni gömrük tarifləri 1 fevraldan qüvvəyə mindi. 

BaĢ nazirin I müavini Vahid Əhmədov 2 fevralda bəyan etdi ki, hökumət ümumi məbləği 18 

milyard manat olan milli valyutamızın çapını Fransaya sifariĢ verib.  

ARTIRMA 

"-Mən Meydanda da dəfələrlə deyirdim ki, müstəqil olmaq üçün Azərbaycanın ən əsas iki 

göstəricisi olmalıdır: birincisi - pulu, ikincisi - ordusu. Hətta bir dəfə Polyaniçko mənə dedi ki, 

sən bu Ģüardan əl çək. Mən onu həmiĢə təkrarladım, çünki söhbət adi bir Ģüardan yox, 

dövlətçilik prinsipindən gedir. Ona görə də biz hakimiyyətə gələn kimi puldan və ordudan 

baĢladıq.  

Birinci, pulumuzu buraxdıq. Paralel olaraq ordunu da yaradırdıq. Obiri tərəfdən də Rusiyaya 

qarĢı təzyiqlərə baĢladıq ki, ordunu buradan yığıĢdır, sərhəd qoĢunlarını da. Xarici ordunun 

ölkəmizdə olması artıq müstəmləkə olmağımız deməkdir. Xarici ordunu çıxardırsan, öz 

müstəqil ordunu yaradırsan - onun yerinə oturur. Xarici pulu çıxardırsan, öz milli pulunu 

yaradırsan - onun yerində durur. Və olursan müstəqil dövlət.  

-Ġndikilər bizi ittiham edirlər ki, ordu quruculuğu 1993-dən, 4 iyun qiyamından sonra baĢlayıb. 

Bizim dövrümüzdə ordu quruculuğunda həqiqi vəziyyət necəydi? 

-Axı bunu necə deyə bilərlər? Ġttiham edirlərsə ya bu ölkədə yaĢamırlar, ya da, doğrudan da, 

Ģərəfsizlik edirlər. Məhz Heydər Əliyev "Cəbhənin batalyonları" adı altında 33 batalyonu ləğv 

etdirdi. Bu nə deməkdi? Onlar Xalq Cəbhəsinin yox, Azərbaycan Ordusunun batalyonlarıydı. 

Bizim vaxtımızadək, lap bizim dövrümüzdə də həm Cəbhə batalyonları, həm də könüllü 

batalyonlar vardı. Biz könüllü batalyonları ləğv elədik. Mən özüm ləğv elədim ki, nizami ordu 

olmalıdır. "54 min hərbi qüvvə vardı" deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Bunun siyahısı 

var, dəftəri var - getsinlər baxsınlar hamısına. Onların heç biri Cəbhənin batalyonu deyildi. 

Sadəcə olaraq, əvvəldən könüllü yaranmıĢdılar, sonradan nizami orduya qəbul olunmuĢdular, 

içlərindəki yaĢlı adamlar da çıxıb getmiĢdilər. Nizami ordudan kənarda bir dənə də batalyon 

yoxdu. Kim nə deyir-desin. 

Biz nəinki ordumuzu və pulumuzu yaratdıq, həm də rus ordusunu ölkəmizdən çıxartdıq". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.39-40).  

Rusiyanın təzyiqi altına düĢmüĢ iki Qafqaz Respublikası: Gürcüstan və Azərbaycan xarici 

əlaqələrçün ən kəsə və sərfəli yollar axtarıĢında bir-birinə üz tutmalı olmuĢdu. Gürcüstan 

Azərbaycan vasitəsilə Xəzərə və ġərqə çıxmaq istədiyi kimi, Azərbaycan da öz məhsullarını 

Qara dənizlə Qərbə göndərmək diləyindəydi. Hər iki ölkə MDB-yə girmək istəmirdi. 

Düzünə qalsa, Gürcüstanın Azərbaycana ehtiyacı daha çoxdu. Buna görə də 3 fevralda 

Gürcüstan parlamentinin sədri - dövlət baĢçısı Eduard ġevardnadze baĢ nazir Tengiz Siqua və 

baĢqa dövlət rəhbərləriylə birgə Bakıya rəsmi səfərə gəldi. 

Günün birinci yarısında Elçibəylə ġevardnadzenin təkbətək görüĢü oldu. Bu görüĢün çox 



səmərəli keçdiyini bildirən ġevardnadze xəbər verdi ki, bundan sonra tərəflər qarĢılıqlı mal 

göndərilməsinin haqqını təkcə rublla deyil, möhkəm valyutayla da ödəmək haqqında razılığa 

gəliblər. 

AxĢam hər iki dövlətin baĢçıları "Azərbaycan Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasında 

dostluq, əməkdaĢlıq və qarĢılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilə"ni imzaladılar. Sənəddə hər 

iki respublikadakı milli azlıqların hüquqlarının qorunması da nəzərdə tutulurdu. 

Bütünlükdəsə 20-dən çox saziĢ bağlanıldı ki, onların içərisində parlamentlərarası əlaqələr 

haqqında müqavilə də var. 
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mətbuat konfransında Əbülfəz bəy dedi ki, bu gün Azərbaycan paytaxtında sülh və əmin-

amanlığın hökm sürdüyü QAFQAZ EVĠ yaratmaqçün bünövrə qoyulub. 

Gürcüstan nümayəndə heyəti elə o gün gecədən xeyli keçmiĢ vətənə döndü. 

Prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımov sonralar mənə söylədi ki, ġevardnadze gecə Bakıda 

qaldı. Dudayev də paytaxtımıza gəldi. "Qafqaz evi" ideyası Bakıda Elçibəy-ġevardnadze-

Dudayev birgə görüĢündə müzakirə olundu.  

Cövhər Dudayev təklif etmiĢdi ki, Elçibəy "Qafqaz evi"nin ağsaqqalı, özüsə hərbi məsələlərə 

cavabdeh Ģəxs olsun. Elçibəysə dövri sədrlik təklif etmiĢdi və prezidentlər bununla 

razılaĢmıĢdılar. ġevardnadze Yeltsinlə Dudayevi barıĢdırmalı, Dudayevsə Ter-Petrosyanla 

görüĢərək onu "Qafqaz evi"ndə ümumi maraqlara uyğun iĢtirak etməyə razı salmalıydı. Sonra 

ümumi qərara əsasən Dudayev Ter-Petrosyanla da bu haqda danıĢıq aparmıĢdı. Ġlkin 

söhbətdə o razılıq versə də sonra Moskvanın təzyiqi altında sözündən qaçmıĢ, bununla da 

"Qafqaz evi" ideyası baĢ tutmamıĢdı. 

ELÇĠBƏY - KLĠNTON MƏKTUBLAġMASI 

Əbülfəz Elçibəyin ABġ prezidenti Bill Klintona göndərdiyi təbrik məktubu 3 fevralda 

mətbuatda dərc edildi. 

Ġndiki müharibənin Ermənistanın ölkəmizə qarĢı ƏRAZĠ ĠDDĠASIYLA etdiyi ilk təcavüzün 

olmadığını xüsusi vurğulayan Azərbaycan prezidenti, Ģəxsən mənim fikrimcə, Azərbaycan 

diplomatiyası tarixində dəyərli sənədlərdən olan bu məktubda göstərir ki, bundan öncəki 

təcavüz 1921-də 1.200 kvadrat kilometrlik ZƏNGƏZUR VĠLAYƏTĠNĠN AZƏRBAYCANDAN 

QOPARILMASIYLA nəticələnib. Lakin indiki respublikamızın hökuməti BMT Nizamnaməsinə, 

ABġ Dövlət Departamentinin ifadə etdiyi əsas prinsiplərə, o sıradan mövcud sərhədlərin 

toxunulmazlığı prinsipinə hörmətlə yanaĢaraq ƏZƏLĠ TORPAQLARIMIZIN QAYTARILMASI 

MƏSƏLƏSĠNĠ QALDIRMIR. Bununla birgə, burası da aydındır ki, indiki təcavüz YUXARI 

QARABAĞ TORPAQLARININ RESPUBLĠKAMIZDAN QOPARILMASI məqsədi daĢıyır. 

Əbülfəz bəy baĢqa dövlət baĢçılarıyla görüĢlərində və imzaladığı sənədlərdə dəfələrlə irəli 

sürdüyü bu müddəanı bir daha Klintona da təkrarladı ki, Ermənistanın təcavüzkarlığının 

pislənilməməsindən narahatlıq keçirir. 

ABġ prezidenti Bill Klinton Əbülfəz Elçibəyə cavab məktubu göndərdi və həmin məktub 10 

fevralda mətbuatda dərc edildi. 

Diplomatik fəallıq yalnız Bakıda yox, Naxçıvanda da müĢahidə edilməyə baĢlamıĢdı. 3 fevralda 

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Mahmud əs-Səid və 4-5 fevralda ABġ səfiri Riçard 

Mayls Naxçıvanda olaraq Heydər Əliyevlə görüĢdülər, bu bölgədəki sosial-iqtisadi durumdan 

../../images/Arxiv/1993_0203_Severnadze.JPG


da danıĢdılar. 

ERMƏNĠLƏR ƏKS-HÜCUMA KEÇĠR 

Yanvar ayının 21-ində Rəhim Qazıyev və Surət Hüseynovun Kəlbəcər - Ağdərə istiqamətinə 

nəzarət edən 2-ci korpusun 3 briqadasından 2-sini döyüĢ xəttindən çıxarıb arxa cəbhəyə 

aparması və onların yerinə heç bir qüvvə göndərməməsi nəticəsində qüvvələr nisbəti 

ermənilərin xeyrinə 2-3 dəfə dəyiĢdi və onlar bu fürsətdən vaxtında istifadə edərək əlavə 

qüvvə toplamadan 5 fevralda ağır toplardan və zirehli texnikadan istifadə etməklə güclü əks-

hücuma keçdilər və bu hücumlara aprelədək ara vermədilər. Həmin gün Ağdərə bölgəsində 

irəliləyən düĢmən Sırxavənd və Çıldıran kəndlərini tutdu, Laçın dəhlizindən keçərək 7 

kəndimizi də iĢğal etdi. Fevralın sonunadək ermənilər Ağdərə rayonunun 17 kəndini ələ 

keçirdilər və Sərsəng su anbarını nəzarətə aldılar. Onlar martın baĢlanğıcında anbarı, 8 mart 

ərəfəsindəsə 6 kəndi də tutaraq Ağdərəyə yaxınlaĢdılar. Beləliklə, 1992-nin iyulunun 

sonundakına bənzər durum yarandı. 

Pənah Hüseynov bununla bağlı olaraq bildirir: "Fevral ayında cəbhədə çox ağır məğlubiyyətlər 

oldu. Bu məsələdə S.Hüseynovun və R.Qazıyevə yaxın rus hərbçilərinin rolu açıq-aĢkar 

meydana çıxdı. R.Qazıyevlə Rusiya müdafiə naziri Qraçov və onun köməkçiləri arasında 

danıĢıqlar haqqında bizə dəqiq məlumatlar daxil oldu. Həmin məlumatlar Milli Məclisin qapalı 

sessiyasında səsləndiriləndə R.Qazıyev istefa haqda bəyanat verdi" ("Yeni Müsavat", 

15.04.1999). 

"Azərin" analitik-informasiya mərkəzi ermənilərin bu hücumundan danıĢarkən bildirir ki, 

Rusiya hərbi rəhbərliyi ULTĠMATUM Ģəklində Azərbaycan rəhbərliyindən GENERAL ġERBAKIN 

BAġÇILIQ ETDĠYĠ 104-üncü HƏRBĠ DESANT DĠVĠZĠYASINI NƏĠNKĠ RESPUBLĠKADA 

SAXLAMAĞI, HƏM DƏ BU DĠVĠZĠYAYA "SÜLHMƏRAMLI QÜVVƏ" STATUSU VERMƏYĠ tələb 

etsə də Azərbaycan prezidentinin bundan imtinası Rusiyanın güclü təzyiqinə səbəb olub. 

Rusiyanın 7-ci ordusunun bölmələri fevral ayında Dağlıq Qarabağda döyüĢ əməliyyatlarında 

fəal iĢtirak etmiĢdi. Eyni zamanda, Azərbaycanın Rusiyadakı hesabları (təxminən 30 milyard 

rubl) dondurulmuĢdu. Azərbaycan maliyyə nazirinin müavini Fikrət Yusifov 12 fevralda 

bildirirdi: "KeçmiĢ Ġttifaqın bankları arasında nağdsız hesablaĢmalar üzrə bütün əməliyyatların 

dayanması üzündən indi AZƏRBAYCAN MÜƏSSĠSƏLƏRĠNĠN ĠFLASA UĞRAMASI təhlükəsi 

yaranıb". Onun dediyinə görə, bir aydır ki, bu haqda Rusiya hökumətiylə danıĢıqlar gedir. Bu 

haqda razılaĢma olmasa Azərbaycan iqtisadiyyatının iflasa uğraması labüddür. 

Rusiyayla nəqliyyat kommunikasiyalarını kəsmək cəhdləri də edilmiĢdi. (Moskva-Bakı qatarının 

hərəkəti müvəqqəti dayandırılmıĢ, Bakı-Kislovodsk qatarındasa partlayıĢ törədilmiĢ, insanlar 

həlak olmuĢdu). 

Prezidentin mətbuat xidməti ermənilərin 5 fevral hücumuyla bağlı bəyanat verdi: "Əgər təcili 

olaraq beynəlxalq səviyyədə müvafiq tədbirlər görülməzsə bu, bütün bölgədə vəziyyətin daha 

da gərginləĢməsinə gətirib çıxara bilər". 

Füzuli rayonundakı fövqəladə vəziyyətin müddəti 5 fevralda yenidən uzadıldı. 6 fevraldasa 

Ağdam rayonunda da FV tətbiq edildi. 

Fevralın 6-sında prezident AzərTAc-ın, "Azərbaycan" qəzetinin, Teleradio ġirkətinin və baĢqa 

kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləriylə görüĢdü. 

Fevralın 8-inə keçən gecə Ağstafa rayonunda Saloğlu məntəqəsində Gürcüstanla Azərbaycan 



arasındakı körpü partladıldı, iki qonĢu dövlət arasındakı dəmiryolu əlaqəsi kəsildi. 

AXC ĠCRAĠYYƏ KOMĠTƏSĠNĠN "YAYLIM ATƏġĠ" VƏ GƏNCƏ HƏYƏCANI 

Elçibəy hakimiyyətinin yıxılmasıyçün general ġerbakın yardımıyla yanvar-fevral aylarında ikinci 

çevriliĢ planı hazırlanmıĢdı. Bu plana görə, may ayında Gəncədə Ali Sovet yığıĢaraq yeni 

iqtidar qurulduğunu elan edəcəkdi. 

Dövlət baĢçısı 5 fevralda Prezident Aparatında kənd təsərrüfatında yaranmıĢ böhranla bağlı 

geniĢ müĢavirə çağırdı. Yığıncaqda bu baĢlıca tezis qəbul edildi ki, kənd təsərrüfatını inkiĢaf 

etdirməkçün ilk növbədə aqrar-sənaye kompleksinin fəaliyyətində səmərəliliyi yüksəltmək, 

onun idarəetmə strukturunu yeni iqtisadi Ģəraitə uyğunlaĢdırmaq gərəkdir. Əslində onda 

"böhran" adlandırılan Ģey Azərbaycanın indiki iqtisadi durumuyla müqayisədə əsl rifah 

adlandırıla bilər. Müqayisədən ötrü baxaq: 5 fevral 1993-də 1 ABġ dolları 572 rubla 

bərabərdi. Həmin qıĢ günündə bazarlarda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətisə beləydi: 

mal əti - 472 rubl, qoyun əti - 574 rubl, kartof - 84 rubl, soğan - 34 rubl, xiyar - 865 rubl, 

alma - 148 rubl, pomidor - 573 rubl, üzüm - 333 rubl, nar - 226 rubl. 

Ancaq bu günlərdə prezidenti iqtisadiyyatdan daha çox ölkədəki durum narahat edirdi. Rusiya 

hərbçilərinin oylağı olan Gəncədə dövlətin taleyiyçün gözlənilən təhlükədən yetərincə 

məlumatlanmıĢ Bəy öz Ģəxsi həyatıyçün də gerçək ciddi təhlükənin mövcudluğuna 

baxmayaraq 8-10 fevralda Gəncədə oldu. 

QarĢıdan ağır çarpıĢmalar gözləyən və bu çarpıĢmada ən etibarlı dayağın məhz AXC olacağını 

kəsdirən Bəy Gəncəyə yola düĢməzdən öncə - 8 fevralda AXC Ġcraiyyə Komitəsinin 

rəhbərliyində dəyiĢiklik etdi. AXC sədrinin 18 saylı sərəncamıyla Ġcraiyyə Komitəsinin "mülki" 

sədri Tofiq Seyidovu "hərbçi" Fərəc Quluyev əvəz etdi. Naxçıvanı erməni hücumlarından 

qəhrəmancasına qorumuĢ millət vəkili Fərəc bəyin Cəbhə rəhbərliyinə gətirilməsi qarĢıdakı 

döyüĢlərin gərgin olacağından xəbər verirdi.  

Ayın 8-ində Bəy Gəncə Ģəhər icra hakimiyyəti, hüquq-mühafizə orqanları və AXC Gəncə Ģəhər 

rəhbərlərinin iĢtirakıyla müĢavirə keçirərək burada geniĢ çıxıĢ etdi. Ertəsi günsə prezident 

cəbhədə yaranmıĢ vəziyyətlə bağlı hərbi Ģuranın iclasını keçirdi, Gəncə zonası hərbi-inzibati 

orqanları rəhbərləriylə durumu müzakirə etdi. Ağdərədə olan R.Qazıyev və Ġ.Həmidov da 

hərbi Ģurada iĢtirak etməkçün Gəncəyə gəlmiĢdilər.  

Polkovnik Oqtay Məmmədov yazır: "ġəhərdə Ģayiələr baĢ alıb gedirdi. Hər an Surət 

Hüseynovun adamlarının bizim üstümüzə hücum edəcəkləri, bizi əsir alacaqları, öldürəcəkləri 

barədə Ģayiələr bizim də qulağımıza çatırdı. Belə bir Ģayiə gəzirdi ki, Elçibəy gəlib ki, Surəti 

tutub özü ilə Bakıya aparsın (nə qədər gülünc bir Ģayiə)" ("Elçibəy ilə otuz il", s.68). 

Təbii ki, Gəncədəki ən vacib görüĢ də Surət Hüseynovla oldu. Bəy onun hərəkətlərini kəskin 

pisləyərək prezidentin səlahiyyətli nümayəndəliyindən azad edəcəyini bildirdi və Surət 

bununla razılaĢdı. Onların söhbətində iĢtirak etmiĢ bir nəfərin mənə söylədiyinə görə, 

prezidentin qarĢısında farağat dayanan Surət qorxudan ağappaq olmuĢdu, çünki o da Bəyin 

"boz" üzünə bələddi. (Ümumiyyətlə, Bəyin sərtliyini yetərincə "dadmıĢ" BÜTÜN güc 

qurumlarının baĢçıları onun hüzurunda farağat dayanaraq əmrlərinə müntəzir olardılar...).  

ARTIRMA 

"Mən Gəncədə olarkən Surətə onu iĢdən çıxaracağımı demiĢəm və o da buna razılıq verib. 

Eyni zamanda o, Bakıya gələrək burada yaĢamağa, Yun ġirkətinə prezidentlik etməyə söz 



vermiĢdi və biz də televiziyada AXC-nin bəyanatını xeyli yumĢaltmıĢdıq və məhkəməsi 

olmayan adamın "vətən xaini" adlandırılmasını pisləmiĢdik. Ancaq verdiyi sözü məhz o, yerinə 

yetirmədi, çünki bu, onun özündən asılı deyildi - onu baĢqaları idarə edirdi. Mənə 

inanmayanlar 4 iyundan azca sonra Gəncə Ģəhərinin icra baĢçısı olmuĢ rəhmətlik Hacı Vaqifin 

televiziyadakı çıxıĢını xatırlasın - o deyirdi ki, Surət dəfələrlə hərbi iĢdən uzaqlaĢmaq istəsə də 

biz ona imkan verməmiĢik; bu zaman artıq Surət ġerbakın qarmağında idi". ("Mən istiqlalımızı 

hakimiyyətdən üstün tutdum!". Əbülfəz Elçibəylə onun mətbuat katibi Ədalət Tahirzadənin 

söhbəti. -"Azadlıq" qəzeti, 20 iyun 1998).  

Oxucuya bu da maraqlı olar ki, Surət Hüseynovun prezident təyin edildiyi AR 

"Azəryunsənaye" Dövlət ġirkətinin yaradılması haqqında fərmanı Bəy Gəncəyə gəlməmiĢdən - 

4 martda imzalamıĢdı. 

Bəy hələ Gəncədəykən - 9 fevralda AXC Ġcraiyyə Komitəsinin yeni rəhbərliyi ilk "yaylım 

atəĢ"ini açdı - "Respublikadakı hərbi-siyasi durumla bağlı AXC ĠK-nin bəyanatı"nı yaydı. Fərəc 

Quluyevin qolladığı sənəddə deyilirdi: "Son zamanlar baĢ vermiĢ Zəngilan və ən nəhayət, 

Ağdərə hadisələri bir daha sübut edir ki, orduda artıq kök salmıĢ bəzi təxribatçı qüvvələr, 

imperiya və erməni diasporunun casusları, səriĢtəsiz komandirlər tərəfindən aparılan uğursuz 

əməliyyatlarla nəyin bahasına olursa-olsun xalqın yeni hakimiyyətinin Qarabağ böhranını həll 

etməyə qadir olduğuna Ģübhə yaratmaq, inamsızlığı gücləndirmək məqsədləri güdürlər. 

Təəssüf ki, orduda nizam-intizamın dözülməz dərəcədə zəif olması, vahid komandanlığın 

təmin olunmaması, fərariliyin kütləvi xarakter alması Müdafiə və Milli Təhlükəsizlik 

Nazirliklərinin ciddi narahatlığına səbəb olmur.  

Xüsusilə Ağdərə hadisələri bizi ciddi narahat etmiĢdir. Azərbaycan prezidentinin Ali BaĢ 

Komandan kimi Ağdərədə müdafiə xəttini möhkəmləndirmək əmrinə baxmayaraq korpus 

komandiri Surət Hüseynov baĢçılıq etdiyi korpusu və hərbi texnikanı döyüĢ mövqelərindən 

çıxararaq Gəncəyə aparmıĢ və indi iĢğal olunmuĢ Ağdərə kəndlərini müdafiəsiz qoymuĢdur.  

BaĢ vermiĢ hadisələr bir daha sübut edir ki, planlı Ģəkildə aparılan bu təxribatın arxasında 

GENĠġ MĠQYASDA DÖVLƏT ÇEVRĠLĠġĠ hazırlamaq niyyətində olan qüvvələr durmuĢdur. 

Əslində S.Hüseynovun Ali BaĢ Komandanın əmrini yerinə yetirməməsi HƏRBĠ CĠNAYƏT hesab 

edilməli və Ağdərə hadisələrində təqsiri olan bütün cinayətkarlar CĠNAYƏT MƏSULĠYYƏTĠNƏ 

CƏLB OLUNMALIDIR. 

AXC Ġcraiyyə Komitəsi belə hesab edir ki, ən qısa müddətdə Müdafiə Nazirliyinin strukturunda 

CĠDDĠ DƏYĠġĠKLĠKLƏR edilməli, hərbi intizamı pozanlara, döyüĢ mövqelərini özbaĢına tərk 

etmiĢ fərarilərə qarĢı ölüm cəzasına qədər ən sərt tədbirlər tətbiq edilməlidir". 

AXC ĠK-nin sözügedən bəyanatı çox prinsipial sənəddi. Əslində bu sənəd dövlət çevriliĢi 

planının puça çıxarılmasında çox mühüm rol oynadı. Təsadüfi deyil ki, həmin bəyanat 

televiziyayla oxunduqdan sonra müdafiə naziri Rəhim Qazıyev AXC qərargahına - Fərəc 

Quluyevə zəng vuraraq Cəbhə üzvlərini hədələmiĢ və AXC binasını dağıdacağını demiĢdi. 

Prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımovdan eĢitdiyimə görəsə, R.Qazıyev Gəncəyə zəng edərək 

prezidentə Ağdərəni ermənilərə təslim edəcəyini söyləmiĢdi.  

Ümumiyyətlə, bu bəyanatdan sonra Gəncədə son dərəcə gərgin vəziyyət yaranmıĢdı. 

Prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımov sonralar mənə bunları bəyan etdi: "Gəncədə 

PREZĠDENTĠ GĠROV GÖTÜRÜB ÇEVRĠLĠġ ETMƏYƏ CƏHD GÖSTƏRĠLDĠ. Onun avtomobilinin 

və təyyarəsinin vurulacağı haqqında məlumatlar daxil oldu. Surətin yaxın adamlarından olan 



Fəxrəddin adlı birisi prezident təyyarəsinin Gəncə hava limanından buraxılmayacağı haqda 

məlumat verdi. Hətta hava limanını tərk etmək mümkün olacağı təqdirdə də təyyarənin 

Mingəçevirdə vurulacağı bildirildi. (Təyyarə Mingəçevirdən keçərkən ona atəĢ açılsa da, 

xoĢbəxtlikdən, hədəfə dəyməyib). 

Gəncədə bir neçə saat ərzində (saat 18 - 21) baĢ vermiĢ bu narahatlıq Bakıda ildırım sürətiylə 

yayılmıĢ və prezidentin devrilməsi haqqında Ģayiələr həqiqət kimi qəbul edilmiĢdi. Bakıda 

bütün dövlət və strateji obyektlərin dərhal polis və qismən hərbçilər tərəfindən nəzarətə 

götürülməsi təsadüfi deyildi". 

Gəncədəki durumun nə qədər ağır olduğunu Bəyin sürücüsü Xəlil Qəniyev'in söylədiklərindən 

də təsəvvür etmək mümkündür: "Prezidentin həyatına qəsd olacağı haqqında məlumatlar 

vardı. Biz Bakıya qayıtmaq istəyərkən bildirildi ki, rusların Mingəçevirdəki hava hücumundan 

müdafiə hissəsi gecə vaxtı təyyarələrin uçuĢunu qadağan edib. Bunu bildirən Surətin bir yaxın 

qohumuydu. ĠĢ o yerə çatdı ki, Bəy özü Ģəxsən onunla danıĢdı və həmin adam prezident 

təyyarəsinin uçuĢuna Ģərait yaratmalı oldu. Ancaq həmin təyyarəni rus mütəxəssislərinin 

göydə vuracağı da artıq bəlliydi. Buna görə Bəy yanındakı dövlət adamlarına Bakıya maĢınla 

dönməyi tövsiyə etdi və özü təyyarəyə tək oturmaq istəyəndə prezidentin müĢaviri Nəcəf 

Nəcəfov cəsarətlə irəli çıxıb dedi ki, Allah taleyimizə nə yazıbsa o da olacaq və baĢqalarına da 

nümunə olacaq tərzdə təyyarəyə mindi. Artıq ekipaj da təhlükədən xəbərdardı. Təyyarə çox 

yüksək sürətlə və alçaqdan uçaraq 22 dəqiqəyə Bakıya çatdı. Bu haqda Gəncədə telefonla 

xəbər aldığımızda hədsiz sevindik. Bəyə sui-qəsd təhlükəsi real olduğuna görə Bakıda da 

təhlükəsizlik tədbirləri görülmüĢdü, belə ki, Bəyin prezident olduğu bir il ərzində yalnız 

Gəncədən döndüyü gün Binə aeroportundan Ģəhərədək yol qırağında polislər 

düzdürülmüĢdü".  

Pənah Hüseynov "Cinayətimiz məğlubiyyətimizdir" əsərində yazır: "Dekabrın (1992) 

ortalarında keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢ əməliyyatı R.Qazıyev bir ay da uzatdı. Çünki ordu 

hazır deyildi və hazır ola da bilməzdi. [...] Yanvar əməliyyatı Laçın əməliyyatından daha 

dəhĢətli məğlubiyyətlə qurtardı. Artıq bu əməliyyatda RUSLARIN TEXNĠKA, SĠLAH, 

AVĠASĠYASININ QALIQLARI DA MƏHV EDĠLDĠ. BÜTÜN HƏRBĠ HĠSSƏLƏR ƏZĠLDĠ. R.Qazıyev 

axırıncı dəfə özü məcbur olub Ağdərədə olarkən Ali hərbi məktəbin I kursunu döyüĢə cəlb 

etmək haqqında əmr vermiĢdi. Ġndi isə deyir ki, həmin əməliyyat xəyanət nəticəsində (AXC-

nin 9 fevral bəyanatını nəzərdə tutaraq) pozulub. 9 FEVRALDA HƏR ġEY ARTIQ 

QURTARMIġDI. R.QAZIYEV ORDUSUZ, SĠLAHSIZ VƏ TEXNĠKASIZ QOYMUġDU 

RESPUBLĠKANI!".  

Pənah bəyin fikrincə, AXC ĠK-nin bəyanatı artıq yetiĢmiĢ hadisələri sürətləndirdi. Orada 

S.Hüseynova qarĢı olan hücumlar əslində R.Qazıyevə yönəldilmiĢdi, çünki, P.Hüseynovun 

sözləriylə desək, "dövlət quruculuğunun, xarici siyasət quruculuğunun, biz baĢa düĢdüyümüz 

mənalarında, yolunda əsas əngəl R.Qazıyev idi. R.Qazıyev bu 1 ildə bizim baĢımıza nə oyun 

açıb, bir Allah bilir".  

AXC Ġcraiyyə Komitəsinin sədri olmuĢ və əslində həmin sənədi Fərəc Quluyevə "miras" qoyub 

getmiĢ Tofiq Seyidov'sa mənə bunları açıqlayıb: "Mən Rəhim Qazıyevlə 1989-dan - AXC Ġzmir 

rayon Ģöbəsində birgə çalıĢdığımız vaxtdan normal münasibət qurduğuma görə onunla 

istənilən mövzuda söhbət apara bilirdim. Bu münasibət biz iqtidarda olanda da davam etdi. 

1992-nin avqustundan sonra o, tez-tez mənə eĢitdirirdi ki, Əbülfəz Elçibəy məni özünə vitse-

prezident təyin etsə Qarabağ məsələsini tezliklə yoluna qoyaram, çünki mənə kömək edənlər 



çox olacaq. (Nədənsə, vitse-prezidentliklə bağlı Ġsgəndər Həmidov da mənə söz eĢitdirirdi). 

Surət Hüseynov haqqında Rəhim Qazıyevlə tez-tez söhbətlərimiz olardı. Buna 

təəccüblənərdim ki, o, müdafiə naziri olmasına baxmayaraq öz tabeliyindəki S.Hüseynovdan 

bərk çəkinirdi. Dəfələrlə Ģahidi olmuĢam ki, R.Qazıyev S.Hüseynovun telefon çağırıĢlarıyla 

Gəncəyə gedib və onun bir sözünü iki etməyib.  

Cəbhənin 9 fevral bəyanatından sonra mən Müdafiə Nazirliyində Rəhim Qazıyevlə görüĢdüm. 

Ġnandırmağa çalıĢdım ki, bəyanat ona yox, Surətə qarĢıdır və Surətin törətdiyi qeyri-qanuni 

hərəkətləri sadalayaraq bunların əslində Vətənə xəyanət olduğunu söylədim. R.Qazıyevə təklif 

etdim ki, bu baĢ verənlərdə özünün də əli olmadığını sübut etməkçün əmrlə Surəti korpus 

komandiri vəzifəsindən azad etsin. Açığı, onun cavabından heyrətləndim: "Bu gün ərizə 

yazıb nazir vəzifəsindən istefa verərəm, ancaq Surəti iĢdən çıxara bilmərəm, çünki 

özümün və ailəmin taleyini düĢünürəm"".  

Rəhim Qazıyev baĢda olmaqla hakimiyyətin düĢmənləri prezidentin Gəncə səfərindən sonra 

cilov gəmirir, onun haqqında ən iyrənc Ģayiələr yaymaqdan çəkinmirdilər. Onlardan biri 

Gəncədə yaĢayan Tamara adlı qadınla bağlıdır. Ədalət Məmmədov bu hadisəyə aydınlıq 

gətirir: 

"Tamara xanım hamımızın yaxĢı tanıdığımız Xanım Xəlilovanın bacısıdır və Gəncədə yaĢayır. 

Onların qoca anası da Tamara xanımın yanında olurdu (bu yaxınlarda vəfat etdi). Bəy bu 

qadına hədsiz hörmət bəslərdi, çünki onun əlindən çörək yemiĢdi. O, hələ gəncliyindən 

Gəncəyə hər gedəndə "ana" adlandırdığı bu qadını hökmən görərdi. Bəy indi də Gəncədən 

onu görməmiĢ getmək istəmirdi. Ancaq Ģəhərə yeni gəlmiĢ qonĢuları onların evini 

tanımırdılar, buna görə də ünvanını bir neçə qonĢudan soruĢmaq lazım gəldi. (Əslində bu iĢi 

Ģəhər icra hakimiyyətinin rəhbərləri etməliydilər). Məhz bu soruĢmaları sonra Rəhim Qazıyev 

namərdcəsinə Bəyin əleyhinə yönəltdi - guya prezident sərxoĢ olaraq Gəncənin küçələrində 

"Tamara" qıĢqırırmıĢ!..".  

SURƏT HÜSEYNOV SƏLAHĠYYƏTLĠ NÜMAYƏNDƏ DEYĠL 

Uğursuz yanvar-fevral əməliyyatlarından sonra respublika prezidenti Surət Hüseynovun 

istefası məsələsini qoydu, çünki Surət Laçın əməliyyatından sonra ikinci dəfə məğlub 

olmuĢdu. Pənah Hüseynov onun təklifiylə prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi qoyulmuĢ bu 

adam barəsində yazır: "...Bir çox peĢəkar hərbçilər məğlubiyyətləri xeyli dərəcədə 

S.Hüseynovun hərbi iĢi bilməməsi (onun təyyarələrə verdiyi komandalar barədə lətifələr 

danıĢırdılar), səriĢtəsizliyi, volyuntarizmi, ancaq rus hərbi məsləhətçilərindən istifadə etməsi, 

özbaĢınalığı (o, zabitləri məhkəməsiz kletkaya saldırır, hərbi əks-kəĢfiyyatın zabitlərini 

döydürür və s.) ilə izah edirdilər. Bundan baĢqa, bütün cəbhəətrafı yerli hakimiyyət orqanları 

(MürĢüd Məmmədov istisna olmaqla!) S.Hüseynovun ətrafının özbaĢınalığından Ģikayət 

edirdilər".  

10 fevralda "Azərbaycan Respublikası prezidentinin fövqəladə səlahiyyətli nümayəndəsinin və 

onun aparatının fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında" fərmanıyla Surət Hüseynovu bu 

vəzifədən kənarlaĢdıran Əbülfəz Elçibəy əslində Rusiyayla ikinci cəbhədə örtülü müharibəyə 

giriĢməli oldu. ĠĢ burasındadır ki, Bəy özünün TARĠXĠ MĠSSĠYASINI həm də rus hərbi 

qüvvələrinin Azərbaycandan təmizlənməsində görürdü. O, bu məqsədinə, demək olar ki, 

çatmaq ərəfəsindəydi - Gəncədə olan diviziya da çıxarılanda bu arzu tam gerçəkləĢəcəkdi. 

Ancaq ruslar S.Hüseynovun əliylə inadla öz mövqelərini qoruyurdular. 



ARTIRMA 

"-Özünün vəzifədən uzaqlaĢdırılmasının səbəbini S.Hüseynov bunda görür ki, Seyfəlidə 5 

minlik qoĢun hazırlanaraq 2 aylıq təlimdən sonra döyüĢ vəziyyətinə gətirilib. Oradakı hərbi 

hissələrin təlim baxıĢından çəkilən lentə Sizin iĢ otağınızda baxılarkən guya deyilib ki, bu 

cavan oğlanın əlində qoĢun, təyyarə, vertolyot var, o nə vaxt istəsə respublikada çevriliĢ edə 

bilər. Məhz elə orada da onun vəzifədən uzaqlaĢdırılması qərara alınıb. 

-…Mən yalnız Seyfəlidəki hava qüvvələrimizin yaranması və təlimi haqqında lentə baxmıĢam 

və xeyli sevinmiĢəm. FərəhlənmiĢəm ki, bizim bu cür hava desantımız var. Ağ paltarlı, 

möhkəm can-cüssəli, mübariz ruhlu desantçılarımızı görəndə adamın ürəyi açılırdı. Mən bu 

qüvvələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün hər cür Ģərait yaradılmasına göstəriĢ vermiĢəm. 

Onu da deyim ki, bu baxıĢdan sonra mən hətta R.Qazıyevə öz təĢəkkürümü də bildirmiĢəm, 

çünki bu məsələ ona aid bir iĢ idi və Surət Hüseynova dəxli yoxdu. S.Hüseynov deyən 5 

minlik qoĢun haqqında lenti isə mən görməmiĢəm.  

Surətdən biz o vaxt aralanmağa baĢladıq ki, onun Rusiya generalı ġerbakla yaxın əlaqədə 

olduğunu öyrəndik. ġerbak bizim hərbi məsələlərdə çox mənfur rol oynayıb. S.Hüseynov 

ġerbakla əlaqəyə girərək onun yanında iĢləyən bir generala döyüĢ əməliyyatlarımızın 

xəritələrini göstərir, onunla məsləhətləĢirdi. Biz bunu bildik və ona həmin adamlardan 

uzaqlaĢmağı əmr etdik. Sonralar gördük ki, həmin əməliyyat xəritələri Ermənistana satılıb.  

Artıq heç bir Ģübhə qalmamıĢdı ki, Surət Rusiyanın BaĢ KəĢfiyyat Ġdarəsinin əlinə keçib, buna 

görə də onun vəzifədən uzaqlaĢdırılması labüd idi…  

…Bu qərara biz Ağdam əməliyyatı zamanı gəldik. Ağdamda Fərrux təpəsini və Vəngin 

üstündəki təpələri götürəcəkdik. Bu əməliyyat ən yüksək səviyyədə hazırlanmıĢdı. Əməliyyat 

planını Surət Hüseynov əvvəlcə 15 gün yubatdı, sonra yenə 15 gün gecikdirdi, halbuki 

əvvəlcə bizə hər Ģeyin hazır olduğunu demiĢdi. Mən öyrəndim ki, o, kimlərləsə məsləhətləĢir. 

Nəticədə bizim hücumumuz pozuldu. Doğrudur, müəyyən təpələri aldıq, acaq onları əldə 

saxlaya bilmədik. Daha sonra Surət "təmir" adı altında texnikanı oradan geri çəkdi. Bunun 

üçün razılıq sənədinə o, bizdən xəbərsiz BaĢ Qərargahın rəisi Nurəddin Sadıqova qol 

çəkdirmiĢdi. Mən texnikanın niyə geri çəkildiyini soruĢduqda N.Sadıqovu zərbə altında 

qoydular. Surətin xəyanət etdiyi artıq bəlli oldu. Bundan sonra onu vəzifədə saxlamaq 

mümkün deyildi. 

…-S.Hüseynov Qubadlı, Ağdam, Əsgəran, Vəng, Xankəndi istiqamətində Sizin əmrinizlə 

aparılan hücum əməliyyatının alınmamasını qoĢun bölmələrinə hökumət, iqtidar tərəfindən 

heç bir əməli kömək göstərilməməsi ilə əsaslandırmağa çalıĢır. 

-Həmin əməliyyat vaxtı iki mühüm hadisə baĢ verdi. Birincisi, hücuma keçəcək qüvvələrimizin 

yerləĢdiyi Ağdam orta məktəbi gecə partladıldı və 30-a qədər əsgərimiz Ģəhid oldu. Ġkincisi 

də, biz nə qədər kömək göndərsək də S.Hüseynov əməliyyatı yubadırdı. O bilə-bilə belə edirdi 

ki, düĢmən hərbi mövqelərimizi yaxĢı öyrənsin və bizim hücumumuz baĢ tutmasın.  

Gizli deyil ki, Fərrux istiqamətindəki əməliyyatımızın planını satmıĢdılar və nəticədə bir gündə 

90 əsgərimiz Ģəhid oldu. Ağdam rayon icra hakimiyyətinin baĢçısı Nadir Ġsmayılov və Tərtər 

rayon icra hakimiyyətinin baĢçısı Sərdar Həmidov bu xəyanəti çox gözəl bilir və mənə 

məlumat verirdilər. Bu adamlar hücum üçün hər cür Ģərait yaratmıĢdılar, ancaq Surətin və 

ġerbakın əli ilə həmin əməliyyat pozuldu".  

("Mən istiqlalımızı hakimiyyətdən üstün tutdum!". Əbülfəz Elçibəylə onun mətbuat katibi 



Ədalət Tahirzadənin söhbəti. -"Azadlıq" qəzeti, 20 iyun 1998). 

Bu günlərdə çörək mağazalarının qarĢısında yenə növbələr yaranmıĢdı. Əhali arasında Ģayiə 

dolaĢırdı ki, guya taxıl ehtiyatı tükənib, aclıq təhlükəsi gözlənilir. 

Fevralın 11-ində dövlət katibi P.Hüseynov mətbuat konfransı keçirdi. O bildirdi ki, Naxçıvan 

rəhbəri H.Əliyev bütün siyasi qüvvələrin Azərbaycan prezidentinin ətrafında birləĢməsinin 

zəruriliyini bəyan edib. Ancaq H.Əliyev AXC ĠK-nin 9 fevral bəyanatını "tələsik edilən uğursuz 

bəyanat" adlandırıb. 

Jurnalist MirĢahinin "Siz bilirsiniz ki, Surət Hüseynov bölgədə fövqəladə nüfuza malikdir və 

onun iĢdən uzaqlaĢdırılması VƏTƏNDAġ MÜHARĠBƏSĠNƏ gətirib çıxara bilər" sözlərinə 

P.Hüseynov belə cavab verdi: "Azərbaycan dövlətinə qarĢı kimsə çıxa bilməz və çıxarsa da elə 

yerindəcə MƏHV EDĠLƏR". Bu sözlər iqtidarın S.Hüseynovun nazıyla oynamaq fikrində 

olmadığını göstərir. Ancaq iqtidar sonralar onunla davranıĢına yumĢaqlıq çalarları artırdı və 

aradan bir neçə il ötəndən sonra bu yumĢalma üstündə özünü qınadı. 

Bəli, artıq 4 iyun təndirinin ilk kösövləri alıĢmaqdaydı!  

12 fevral tarixli "Azərbaycan" qəzeti Surət Hüseynovun hazırda Gəncədə yerləĢdiyini və 

müdafiə naziri Rəhim Qazıyevə tabe olduğunu Elçibəyin fərmanıyla hesablaĢmadığını, 

Ağdərənin verilməsinə 22 yanvardan baĢlandığını söylədiyini bildirsə də 16 fevralda düzəliĢ 

verərək S.Hüseynov "prezident fərmanıyla hesablaĢmadığını deməyib" yazdı.  

HEYDƏR ƏLĠYEV BAKIDA 

Naxçıvan rəhbəri Heydər Əliyev 4 fevralda rəhmətə getmiĢ qardaĢı, akademik Həsən Əliyevin 

təziyəsində iĢtirak etməkçün Bakıya gəldi və həm prezident Əbülfəz Elçibəylə (12 fevral), həm 

də spiker Ġsa Qəmbərlə (13 fevral) görüĢdü.  

Bəyin H.Əliyevlə görüĢü üst-üstə 8 saat çəkdi və hansı məsələlərin müzakirə edildiyini onların 

ikisi də sirr kimi qoruyub saxladı. Sirr olmayansa budur ki, H.Əliyev Azərbaycanın və Ģəxsən 

prezidentin durumunun ağırlaĢdığı çağda gəlmiĢdi. DüĢünürəm ki, bu gəliĢ kəĢfiyyat məqsədi 

daĢıyırdı - Bakıya hücumları gücləndirməlimi, zəiflətməlimi?  

Elçibəylə söhbəti və sonrakı nailiyyətləri Əliyevi aramsız hücum taktikasını seçməyə 

həvəsləndirdi. 

Bəy H.Əliyevlə görüĢdüyü gün Bakıda iĢgüzar səfərdə olan Qreq Laflinin baĢçılığı altında ABġ 

nümayəndə heyətini də qəbul etdi. 

Prezident Elçibəy Misrə qarĢıdakı səfərini təxirə salmağa məcbur oldu. Ədalət Məmmədovun 

bildirdiyinə görə, Misir səfərinin baĢ tutmaması orucluqla bağlı oldu. Ancaq səfərçün hər Ģey 

hazırlanmıĢdı. Hətta Misirdə Bəyin tanıĢı olan qoca bir kiĢini də tapmıĢdılar və Qahirədə onlar 

görüĢəcəkdilər.  

Hələ Bakıda olan (15 fevral) H.Əliyev YAP-ın paytaxtdakı ĠQAMƏTGAHINDA partiyadaĢlarıyla 

görüĢ keçirərək onları ruhlandırdı və Elçibəylə 8 saat söhbətləĢdiyini də vurğuladı (o, sonralar 

Elçibəy dönəmində YAP-a Ģərait yaradılmamasından Ģikayətlənməyi xoĢlardı). 

"Azadlıq" qəzetinin 16 fevral sayında Bahəddin Həziyevin "Prezidenti Ali BaĢ Komandanlıqdan 

uzaqlaĢdırmaq istəyirdilər" məqaləsində iqtidarın öz içindəki qütbləĢmənin bir məqamı öz 

əksini tapıb. Ali Sovetin təĢəbbüsü saydığı məsələyə toxunan müxbir öz fikrini bildirir: 

"...Prezident dövlət baĢçısı olduğu üçün bu hüququ ondan heç kəs ala bilməz". (19 fevral 



tarixli "Azərbaycan" qəzeti Bahəddin bəyə "Arxadan zərbə, yoxsa qeyri-obyektivlik?" yazısıyla 

cavab verdi). 

ARTIRMA 

"-Ġsa bəy, o dövrdə mətbuatda da getməyə baĢlamıĢdı ki, parlament prezidentin, daha 

doğrusu, Ali BaĢ Komandanın səlahiyyətlərini məhdudlaĢdırmağa çalıĢır və bu sahədə qanun 

layihələri təklif olunur. Əslində nə baĢ vermiĢdi? 

-Ümumiyyətlə, bu, cəfəngiyatdır. O vaxt qanun layihələrinin böyük əksəriyyəti Prezident 

Aparatından - Hüquqi Ġslahatlar Komissiyasından gəlirdi. Onları Prezident Aparatında və 

parlamentdə çalıĢan hüquqĢünaslar birgə hazırlayırdılar. Mən parlament sədri olaraq qanun 

yaradıcılığıyla birbaĢa məĢğul olmurdum. Yalnız layihələr hazır olandan sonra özüm baxır, 

eyni zamanda parlamentin iĢində də iĢtirak edir, mövqeyimi bildirirdim.  

Məsələnin mahiyyətisə, mənim yadımda qalan, ondan ibarətdi ki, Silahlı Qüvvələr haqqında 

Azərbaycanın qanununun təkmilləĢdirilməsi tələbi gəlirdi. Hərbi qulluqçulardan baĢqa, 

hüquqĢünaslar da hesab edirdilər ki, bu qanun təkmilləĢdirilməlidir. Onların baĢlıca arqumenti 

bundan ibarətdi ki, Silahlı Qüvvələr haqqında bir yox, bir neçə qanun olmalıdır və onların 

layihələri də hazırlanmıĢdı. Deməli, bir qanun bir neçə qanunla əvəz ediləcəkdi. Özü də, bu 

qanunların hamısı qəbul edildikdən sonra paket halında prezidentə təqdim olunacaqdı; 

prezident imzalasaydı onlar qüvvəyə minəcək, imzalamasaydı yenidən müzakirəyə 

qaytarılacaqdı. Ali BaĢ Komandanın səlahiyyətləri də o qanun layihələrindən birində öz əksini 

tapmıĢdı. Görünür, müzakirəyə çıxarılan layihə Ali BaĢ Komandanın səlahiyyətləri göstərilən 

layihədən əvvələ düĢüb və Ģəxsən mən burada hansısa qərəzli münasibət axtarmağı doğru 

saymıram.  

Ümumiyyətlə, bu məsələnin ortalığa atılmasının özü qərəzli və məntiqsizdir. Ona görə ki, 

birincisi, ölkənin prezidenti ölkənin Ali BaĢ Komandanıdır və komandan olaraq prezidentin 

səlahiyyətlərini onun əlindən heç kəs və heç cür ala bilməz - bu, mümkün olan Ģey deyil. 

Ġkincisi də, axı parlamentdə qəbul edilən istənilən qanun yalnız prezident qol çəkəndən sonra 

qüvvəyə minə və tətbiq oluna bilər. Buna görə də parlamentin guya prezidentin Ali BaĢ 

Komandan səlahiyyətlərini əlindən almaq, yaxud onları məhdudlaĢdırmaq istəməsi haqqında 

fikirlər çox gülməlidir. Ancaq bunu da bildirim ki, o vaxt həm belə uydurmaları yaymağa 

çalıĢan, həm də onları yaĢatmağa həvəsi olan qüvvələr çox fəaldı".  

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

Fevralın 17-sinə keçən gecə Qarabağın quzeyində durum yenə gərginləĢdi. Tərtər və Ağdərə 

bölgəsində son dərəcə ağır vəziyyət yarandı. 

Mətbuatın 18 fevralda verdiyi bilgiyə görə, Ədliyyə Nazirliyi indiyədək 293 ictimai təĢkilat, 22 

siyasi partiya, 1 siyasi hərəkat və 2 siyasi qrupu qeydə almıĢdı. Onların içərisində, sözsüz ki, 

ən böyüyü Azərbaycan Xalq Cəbhəsiydi. Ancaq seçkilər gerçəkləĢməyə doğru üz tutduqca 

nəinki müxalifətdə, hətta iqtidarın özündə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ciddi tənqidə 

uğramağa baĢlamıĢdı. "Azərbaycan" qəzetində ġahvələd Çobanoğlunun yazısı artıq siyasi 

qüvvə kimi meydana atılmıĢ Müsavat Partiyasının mənafeyini daha çox əks etdirirdi. 

Ġqtidarı tənqid etməyə giriĢən müəllif baĢlıca hədəf kimi AXC-ni seçir və yeri gəldikcə 

prezident tərəfə də daĢlar atmağa baĢlayır. "May sıçrayıĢı"ndan sonra hakimiyyətə gələn 

siyasi qüvvənin dövləti "QANUNLARLA yox, MÜNASĠBƏTLƏRLƏ" idarə etmək xəttini üstün 

tutduğundan, intizamsızlığın, siyasi və hüquqi uyğunsuzluqların hələ də qaldığını bildirən 



müxbir yeni siyasi rejimi bu durumda "birbaĢa səbəbkar" saymasa da onu vəziyyətin qarĢısını 

əsaslı Ģəkildə ala bilməməkdə suçlandırır. Daha sonra o, siyasi qüvvələrin hamını prezidentin 

ətrafında birləĢməyə çağırmasını siyasi sabitliyin pozulacağı qorxusunun "ilk iĢartısı" sayır. 

Ölkədəki gərginliyin məhz AXC ĠK-nin bəyanatıyla mövcud həddə çatdığını bəyan edən və 

həmin bəyanatın televiziyayla yayılmasını "SĠYASĠ və HÜQUQĠ ÖZBAġINALIĞIN ifrat həddi" 

adlandıran ġ.Çobanoğlu bəyanat oxunan vaxt prezident Gəncədə olduğuna görə bunun onun 

Ģəxsi təhlükəsizliyinə də böyük təhlükə törədə biləcəyi ehtimalını dilə gətirdikdən sonra əsas 

mətləbə keçir: "AXC BU GÜN HÜQUQĠ STATUSU OLMAYAN BĠR SĠYASĠ QÜVVƏDĠR. Prezident 

bu təĢkilatın sədri qalmaqla, bununla SĠYASĠ MƏNSUBĠYYƏT daĢımaqla qanunlar dövləti 

yaratmaq istəyinə ĠLK ZƏRBƏNĠ ÖZÜ VURMUġDUR. Sonrakı zərbələr də onun sədrlik etdiyi 

AXC TƏRƏFĠNDƏN VURULMUġDUR". Bir daha xatırladıram ki, bu sözləri "Meydan", "Səs", 

yaxud "Ġki sahil" yox, məhz rəsmi dövlət qəzeti "Azərbaycan" yazırdı! 

Daha sonra müəllif AXC-ni az qala H.Əliyevin nüfuzunu qaldırmaqda ittiham edir: "Heç bir 

hüquqi və siyasi məntiqə sığmayan Naxçıvan hadisələri zamanı da eyni mövqe tutuldu: hər 

Ģey sanki Heydər Əliyevin reytinqinin yüksəldilməsinə xidmət edirdi". Əlbəttə, bu cümlənin 

ikinci yarısında böyük həqiqət var, ancaq Əliyevin reytinqini yüksəltməyə çalıĢanları AXC-də 

yox, güc qurumlarında axtarmaq gərəkdi. 

Nəhayət, müəllif baĢlıca narahatlığını (özününmü?!) ortaya çıxarır: "Qəflətən AXC Ġcraiyyə 

Komitəsinə yeni sədrin (Fərəc Quluyevin - Ə.T.) gətirilməsi, PREZĠDENTĠN KOMANDASINDA 

BĠR-BĠRĠNĠ ƏSLĠNDƏ TARAZLAġDIRMAQ ĠSTƏYƏN ĠKĠ QÜVVƏNĠN MEYDANA ÇIXMASI hər 

hansı "ssenari"dən söhbət açmağa da imkan verir". 

Fikrimcə, "Azərbaycan" qəzetinin bu mövqeyi artıq fevralın sonlarında iqtidarda, doğrudan da, 

"iki qüvvə"nin yarandığını göstərir və istər parlament seçkisinin gecikdirilməsində, istərsə də 

ümumi düĢmənə qarĢı vahid mübarizə cəbhəsinin yaradıla bilməməsində bu "qüvvələĢmə" 

önəmli amilə çevrildi. 

Yeri gəlmiĢkən, bu yazının məhz H.Əliyevin Bakıya gəlməsindən və dövlət baĢçılarıyla 

görüĢündən sonra meydana çıxmasını da təsadüf saymıram. 

 

Z.ƏLĠZADƏ: ĠQTĠDAR SEÇKĠLƏRĠN SAXTALAġDIRILMASINDA MARAQLI OLMAYACAQ 

"Xocalı faciəsi zamanı həlak olanların ailələrinə maddi yardım verilməsi haqqında" 18 fevralda 

sərəncam verən prezident həmin gün Ġran Ġslam Cümhuriyyəti ġərqi Azərbaycan ostanının 

valisi Əli Əbdüləlizadənin baĢçılığı altındakı nümayəndə heyətini qəbul etdi. 

Türkiyənin Konya Səlcuq Universitetinin fəxri professoru adı verilməsi haqqında universitet 

elmi Ģurasının qərarı da Bəyə ayın 18-ində təqdim edildi. Rektor Xəlil Cin Azərbaycan 

prezidentini Konyaya dəvət edirdi. Elə eyni vaxtda Trabzon Qara Dəniz Texniki Universiteti də 

Elçibəyi özünün fəxri doktoru seçdi. Bu haqda qərarı rektor Aydın Dumanoğlu gətirmiĢdi. 

Fevralın 18-ində Milli Məclisin prezidentin də qatıldığı qapalı iclası keçirildi. Burada Azərbaycan 

Milli Ordusundakı, döyüĢ bölgələrindəki vəziyyət müzakirə edildi. Müdafiə naziri Rəhim 

Qazıyevin Rusiyanın hərbi dairələriylə əlaqələri nəticəsində milli mənafeyimizə vurulan 

zərbələr haqqında danıĢıldı. Qazıyev - Qraçov telefon danıĢıqlarının məzmunu açıqlandı. 

Ġnkaredilməz sübutlar qarĢısında qalan müdafiə naziri istefa verməyə məcbur oldu. Sonralar 

o, istefasının səbəbini hökumətin təxribatlarından cana gəlməsi və əsəblərinin dözməməsiylə 



izah etdi (bax: "Yeni Müsavat", 27 aprel 1999). 

AMĠP-in qərargahında 18 fevralda 21 siyasi partiyanın iĢtirakıyla keçirilən "Parlament seçkiləri 

və partiyalar" mövzulu forum həmin günlərdə iqtidarın müxalifətlə birgə gərgin durumdan 

demokratik yollarla çıxmağa çalıĢmasının görsəntisiydi. QarĢıdakı parlament seçkilərinə çeĢidli 

baxıĢ bucaqlarından göz yetirən siyasilərimiz seçkilərə baĢlıca sabitləĢdirici amil kimi 

yanaĢdılar. 

ASDP-nin sədrdaĢı ZərdüĢt Əlizadə bildirdi ki, iqtidar seçkilərin keçirilməsinin köklü 

saxtalaĢdırılmasında maraqlı olmayacaq. Mövcud durumu təhlil edən Z.Əlizadənin fikrincə, 

iqtidar MÜXALĠFƏT QÜVVƏLƏRĠNĠN ÖLKƏNĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠNDƏ ĠġTĠRAKINA tərəfdar 

duracaq. 

ġəxsən Ə.Elçibəyə qarĢı həmiĢə kəskin mövqe tutmuĢ Z.Əlizadənin iqtidarın səmimiyyətinə 

inam bəsləməsi bu arada iqtidar-müxalifət münasibətlərinin hələ sağlam məcrada getdiyini 

göstərir və hakimiyyətə hörmət qazandırırdı. 

ARTIRMA 

"-Yeni parlament seçkilərini keçirməməyimizi bizim hakimiyyətin ciddi səhvlərindən sayan 

xeyirxahlarımız da az deyil. SoruĢuram: niyə yeni parlament seçkilərinə gedilmədi? 

-Gəlin yenə ictimaiyyətdə yaranmıĢ yanlıĢ versiyanın xronologiyasına baxaq.  

14 may 1992-ci ildə parlamentdə Konstitusiyanı dəfələrlə pozdular - 6 martda istefa vermiĢ 

bir adamı yenidən prezident kürsüsünə qaytardılar, prezident seçkiləri haqqında parlamentin 

qərarını ləğv etdilər və s. 15 mayda Konstitusiyanı qorumaq üçün xalq ayağa qalxdı və biz 

Xalq hərəkatı nəticəsində hakimiyyətə gəldik. Qısa müddətdə - bir neçə saat içində 

parlament, Prezident Aparatı, dövlət televiziyası, bütün hakimiyyət qurumları və rayonlardakı 

icra qurumları xalqın, Xalq hərəkatının və Xalq Cəbhəsinin nəzarəti altına keçdi.  

Biz qərara almıĢdıq ki, hakimiyyəti götürürük, parlamenti - Ali Soveti, Milli Məclisi buraxırıq və 

müvəqqəti hökumət yaradırıq, 7 iyuna - prezident seçkilərinə qədər Azərbaycanı müvəqqəti 

hökumət idarə edir, 7 iyunda kim qalib gəlsə hakimiyyət də, təbii ki, ona təhvil verilir. Ġlkin 

fikrimiz beləydi.  

Respublikanı nəzarətə götürəndən sonra həm ölkədaxili müxtəlif siyasi qüvvələrin təkliflərini, 

həm də beynəlxalq ictimaiyyətin rəyini (imkan varsa parlament yoluyla gedilsin, müvəqqəti 

hökumət yoluyla yox) nəzərə almalı olduq. Qərara gəldik ki, bütün siyasi qüvvələr Ali Sovetin 

buraxılaraq onun səlahiyyətlərinin tam Ģəkildə Milli Məclisə verilməsinə razılaĢsa biz bu 

variantdan istifadə edək. Hamı da razılaĢdı və biz buna getdik, yəni ilk günlər parlament tam 

buraxılmadı - yalnız Ali Sovet buraxıldı və onun səlahiyyətləri Milli Məclisə verildi. Bunu daha 

legitim yol kimi üstün tutduq.  

Sonrakı mərhələdə parlament seçkilərinin haçan keçirilməsi haqqında müzakirələr baĢlandı, 

çünki parlament mütləq buraxılmalı və yeni parlament seçkiləri mütləq keçirilməliydi. Bu seçki 

keçirilsin, yoxsa keçirilməsin - bizimçün belə bir sual yoxdu. (Bizə qarĢı çıxıĢ edən qüvvələr 

1993-ün yayında hakimiyyətə gəldilər, ancaq parlament seçkilərini öz aləmlərində 

konstitusion bir müddətdə - 1995-in noyabrında keçirdilər. Yəni 1995-in noyabrına qədər 2 

ildən artıq müddət vardı. Bizim birillik hakimiyyətimiz dövründə hər Ģey tələb olunurdu, amma 

bizdən sonrakı dövrdə heç kimdən heç nə tələb olunmadı. Mən baĢa düĢürəm - uman yerdən 

küsərlər, ancaq, hər halda, gerçəkliklərə diqqət eləmək lazımdır).  



Bəli, ümumi fikir bundan ibarət oldu ki, parlament seçkiləri keçirilməlidir. Bundan ötrü uyğun 

qanun hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. 1992-nin yayında bu iĢ çox sürətlə getmədi, 

çünki həmin ildə bizim əsas hədəflərimiz həm də ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləməkdi. 

Ölkədə həqiqi müharibə gedirdi və parlament seçkiləri keçirmək, doğrudan da, bir qədər 

qəribə alınardı. Axı harada görünüb ki, bir ölkədə müharibə də getsin, eyni zamanda 

parlament seçkiləri də keçirilsin? Bizim strateji kursumuz beləydi ki, 1992-ci ildə hərbi uğurlar 

nəticəsində Ermənistanı konfliktsiz bir sülh müqaviləsinə razı salacağıq, bu iĢ bitəcək, sonra 

obiri vəzifələrə keçəcəyik. 1992-nin sonu - 1993-ün əvvəllərində aydın odlu ki, bu plan hələlik 

gerçək deyil; ona gücümüz çatmadı. Onda parlament seçkilərinin keçirilməsi məsələsi yenidən 

aktuallaĢdı və 1993-ün yanvar-fevral aylarında bu haqda qərar qəbul edildi. Prezident 

Aparatında Hüquqi Ġslahatlar Komissiyası vardı; hüquqĢünaslar yığıĢaraq Konstitusiya 

islahatları hazırlayırdılar və layihə, səhv eləmirəmsə, fevral ayında hazırlanaraq parlamentə 

göndərildi, parlamentin komissiyalarında da onun müzakirələri baĢlandı. 

-Seçki qanununun? 

-Seçki qanununun. Parlament seçki qanunu qəbul etməliydi, yoxsa biz nəyin əsasında 

parlament seçkiləri keçirə bilərdik? Bu seçki qanunu layihəsinə, təbii ki, Milli Məclisdə 

müəyyən müqavimət vardı. Burada çoxlarının nədən həvəsi olmalıydı ki, Milli Məclis buraxılsın 

və yeni seçkilər keçirilsin? Yenidən seçiləcəyinə hamı arxayın deyildi, ona görə də müqavimət 

göstərirdilər. Hətta bu layihənin müzakirəsini belə istəməyənlər vardı, ancaq sonda 

müqavimətin mənasızlığını, prosesin qarĢısıalınmazlığını baĢa düĢdülər və razılaĢdılar. Qanun 

layihəsi komissiyada müzakirə olunmağa baĢlandı. Bizim təxmini proqramımız beləydi ki, 

yayda bu qanun qəbul ediləcək və payızda ölkədə parlament seçkiləri keçiriləcək. 

-Təxminən sentyabrda. 

-Sentyabr-oktyabr, yəni oktyabrdan oyana keçməmək Ģərtiylə. Ġlkin fikrimiz beləydi. Təəssüf 

ki, çatdıra bilmədik və 4 iyun bir çox məsələlər kimi bunun da qarĢısını aldı.  

Uydurma versiyalar irəli sürürlər. Bəziləri birbaĢa deyir ki, Ġsa Qəmbər parlament seçkilərinin 

keçirilməsini istəmirdi, halbuki mən bütün müzakirələr zamanı söyləmiĢdim ki, ümumi fikrə 

gələk, seçkiləri keçirək.  

Bəziləri Müsavatın maraqlarını önə çəkir, guya Müsavat yeni yaranan partiya olduğuna görə 

seçkilərə tam hazır olmadığından bunu istəmir. Bunun səhv olduğunu mən çox sadə bir 

arqumentlə sübut edə bilərəm. Müsavat Partiyası rəsmi hakimiyyətdə olmaya-olmaya bir çox 

müsavatçılar dövlətdə mühüm vəzifələr tuturdu. Yerlərdə Müsavatın nümayəndələri icra 

baĢçısı, baĢçının müavini və baĢqa vəzifələrdə çalıĢırdılar. Cəbhənin, hərəkatın 

nümayəndələrindən də bir çoxu, o vaxtadək siyasətdə fəal iĢtirak eləməyənlərin də bir çoxlu 

Müsavatda birləĢmiĢdi. Onlar yetərincə nüfuzlu adamlardı və seçkilər keçirilsəydi onların istər 

majoritar, istərsə də proporsional dairələrdən seçilməyə Ģansı olacaqdı. Hər halda, Müsavatın 

adı da, Müsavat rəhbərlərinin Ģəxsiyyəti də və Müsavat nümayəndələrinin hakimiyyətdəki 

mövqeyi də, mən bilən, Müsavat Partiyasına parlamentdə kifayət qədər yer qazandıracaqdı. 

Ona görə də bu versiyaları cəfəng sayıram, çünki onlar bəzən qərəzli mənbələrdən, bəzən də 

baĢadüĢməzlikdən, informasiyanın azlığından irəli gəlirdi". 

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

Bu günlərdə Transmilli Radikal Partiyasının Romada keçirilmiĢ 26-cı qurultayı 

nümayəndələrinin rəyi belə olmuĢdu: "Azərbaycan prezidenti ölkədə müharibə getdiyi bir 



vaxtda belə ölüm hökmünü ləğv etməyə tərəfdardırsa, deməli, BURADA HUMANĠZM 

ƏNƏNƏLƏRĠ ÇOX GÜCLÜDÜR". 

AXC AM-nin 21 fevraldakı sessiyasında çıxıĢ edən hərəkatın sədri Əbülfəz Elçibəy bəyan etdi 

ki, Xalq Cəbhəsi öz fəaliyyətini yenidən canlandırmalıdır. 

Bəzi dövlət rəhbərlərinə qarĢı əsassız ittihamlar sürüldüyünü və onların kadr məsələsini 

özbaĢına həll etməkdə suçlandırıldığını söyləyən prezident kadr dəyiĢikliklərinə aid bütün 

məsələlərin onun razılığı və nəzarətiylə həll edildiyini bildirdi. Bəyin ilk növbədə müsavatçı Arif 

Hacıyevi nəzərdə tutması, bu mövzunun prezident səviyyəsində dilə gətirilməsi, "Azərbaycan" 

qəzetində "Arif Hacıyevə qarĢı haqsız hücumlar olduğunu görürəm..." baĢlıqlı böyük material 

verilməsi (18 fevral) və b. artıq iqtidariçi AXC-Müsavat qütbləĢməsinin üzdəki görsəntiləriydi. 

Sözsüz ki, bu qütbləĢmənin daha mürəkkəb səhnələri pərdə arxasında oynanılırdı. Təəssüf ki, 

hakimiyyətdə nüfuz dairəsi uğrunda "Yurd"-Müsavat və "Yurd"-AXC çəkiĢmələrinin də 

konturları artıq yetərincə aydın seçilməyə baĢlamıĢdı. (Ozamankı iqtidariçi çoxtirəlik daha 

sonralar müxalifətiçi ziddiyyətlərə çevrildi). 

ARTIRMA  

AXCP sədrinin müavini Zəlimxan Məmmədli: "Xatırımdadır, AXC hakimiyyəti zamanı siyasi 

mühitdə Müsavat, "Yurd" və AXC qanadlarının xaotik Ģəkildə inkiĢafını görərək on bir rayonun 

icra baĢçıları bir yerə toplaĢdıq, qərara aldıq ki, prezident Əbülfəz Elçibəyin yanına gedək, baĢ 

verən bu anlaĢılmazlığı ona deyək və qəti tədbir görülməsə yazdığımız və cibimizdə 

saxladığımız istefa ərizələrini ona verək.  

Dediyimiz kimi də etdik. Elçibəyin yanına girdik. Bəy bizi görən kimi gülər üzlə qarĢılayıb nə 

deyəcəyimizi gözlədi. Vəziyyəti izah etməyə çalıĢdıq. Diqqətlə qulaq asdı və sonra tamam 

baĢqa fikir söylədi.  

Dedikləri təxminən belə idi:  

-Bəylər, qarĢıdan çox böyük qara buludlar gəlir. Bu buludlar ötüĢsə Azərbaycan ciddi 

çətinliklərdən qurtulacaq...  

Bir neçə aydan sonra 4 iyun qiyamı göründü və... Elçibəyin aylar öncə dediyi həmin qara 

buludları gördük. Bu görüntü idi Elçibəyə "hər Ģeyin zamana ehtiyacı var" dedirtdirən". 

("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, s.127). 

RƏHĠM QAZIYEV GETDĠ. ĠSGƏNDƏR HƏMĠDOV DA ĠSTEFA VERĠR? 

20 fevralda Bəy mühüm kadr dəyiĢiklikləri etdi. O, öncə P.Qraçovun hədələrinə (!) 

baxmayaraq fərmanla iĢdən çıxardığı Rəhim Qazıyevin yerinə DadaĢ Rzayevi müdafiə naziri 

təyin etdi.  

Prezident Surət Hüseynovu korpus komandirliyindən də azad etdi və onun yerinə Nəcməddin 

Sadıqovu təyin etdi. Nəhayət, Bəy Surət Hüseynova rəğbətini gizlətməyən Gəncə Ģəhər icra 

hakimiyyətinin baĢçısı MürĢüd Məmmədovu da vəzifəsindən çıxardı. Ancaq gərginlik 

yaratmamaqçün bu qərarlar çox da səsə-küyə salınmadı. 

R.Qazıyev Milli Məclisin qapalı iclasındakı müzakirədə istefa ərizəsi yazdıqdan sonra Gəncəyə 

getmiĢ, bundan sonra Elçibəyə zəng vuraraq demiĢdi ki, ġerbak söz verir ki, 1 ay yarıma yeni 

hərbi hissələr hazırlamaqçün zabitlər verəcək. Ancaq prezident daha ruslarla iĢləməyəcəyini 

bildirmiĢdi. R.Qazıyev ġerbakın diviziyasının Gəncədə saxlanılmasına təkid edir, prezidentsə 

onunla razılaĢmırdı. Bəyin bu iĢdə dönməzliyini görən R.Qazıyev demiĢdi ki, o qoĢunları bu 



gün çıxarırsan, ancaq sabah yalvara-yalvara geri çağıracaqsan. (Təəccüblü deyil ki, R.Qazıyev 

iĢdən çıxarılandan sonra da Rusiyanın müxtəlif dairələri onun yerinə qaytarılmasını tələb 

edirdilər, görünür, o da elə buna arxayın olaraq qorxmadan ərizə yazıbmıĢ). 

Fevralın 22-sini Əbülfəz bəyin diplomatik fəallıq günü də saymaq olar. Öncə Almaniya 

bundestaqı xarici iĢlər komissiyasının sədri, doktor Hans ġterkeni qəbul edən Bəy müharibə 

alovunun söndürülməsinə Avropanın əməli yardım göstərə biləcəyinə inamını bildirdi və belə 

köməyi gözlədiyini dilə gətirdi. 

Böyük Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Brayan Follu qəbul edən prezidentə məlumat verildi ki, 

Britaniya Bakıda öz səfirliyini açmaq qərarına gəlib. 

Ġran Ġslam Cümhuriyyətinin səfiri Əliəsğər Nəhavəndianı qəbul edən Ə.Elçibəyə səfir Ġranın 

Naxçıvandakı konsulu Məhəmməd Turi'ni təqdim etdi. 

"AZƏRBAYCANLILARA QARġI EDĠLMĠġ VƏHġĠLĠKLƏRĠN AÇIQLANMASI VƏ ERMƏNĠ 

TERRORĠZMĠ QURBANLARININ XATĠRƏSĠNĠN ƏBƏDĠLƏġDĠRĠLMƏSĠ HAQQINDA 

AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI PREZĠDENTĠNĠN BƏYANATI" və prezidentin 

"AZƏRBAYCANLILARA QARġI EDĠLMĠġ VƏHġĠLĠKLƏRĠN AÇIQLANMASI VƏ ERMƏNĠ 

TERRORĠZMĠ QURBANLARININ XATĠRƏSĠNĠN ƏBƏDĠLƏġDĠRĠLMƏSĠ HAQQINDA" fərmanı 

(23 fevral) çox ciddi siyasi sənədlərdi.  

Bəyanatda deyilirdi: "Bu gün Azərbaycan torpaqlarına qəsd edən qüvvələr "dənizdən-dənizə 

böyük Ermənistan" xülyası naminə 170 ildən artıqdır ki, Qafqaz türklərinə qarĢı açıq və gizli 

soyqırımı siyasəti həyata keçirirlər". Fərmandasa bir çox tədbirlərlə yanaĢı, keçmiĢ 26-lar 

bağının "Qaçqınlar meydanı" adlandırılması və oradakı memorialın yerində 1,5 milyon 

azərbaycanlı qaçqına həsr olunmuĢ abidə kompleksinin ucaldılması da nəzərdə tutulurdu. 

Təəssüf ki, kütləvi informasiya vasitələrimiz kimi dövlət qurumlarımız da bu sənədlərin 

müntəzəm təbliğiylə məĢğul olmadılar. 

"Azərbaycan" qəzetinin 24 fevral tarixli sayındakı "AXC-ni seçkidən kənarda qoymaq bəri 

baĢdan qarĢıdurma yaratmaqdır" baĢlıqlı yazıdan aydınlaĢır ki, Ali Sovetin sədri Ġsa bəyin bu 

xəbərdarlığı boĢ yerə yaranmayıb - bəzi siyasi qüvvələr, eləcə də bir çox deputatlar "Siyasi 

partiyalar haqqında" qanuna dəyiĢiklik etməklə seçkidə Cəbhəni oyundankənar vəziyyətə 

salmaq istəyirdilər. 

ARTIRMA 

"-O zaman bəzi mətbuat orqanlarında belə ifadə iĢlənmiĢdi: "ikincinin birinci olması". Bu fikrin 

yaranmasına münasibətiniz? 

-Təbii ki, istər Müsavat Partiyasının, istər digər siyasi qüvvələrin içərisində elə adamlar vardı 

ki, dövlətə Ġsa Qəmbərin daha uğurlu rəhbərlik edə biləcəyinə inanırdılar. Kimlərdəsə belə 

düĢüncə vardı; insanın düĢünməsini ona qadağan eləmək olmaz ki.  

Açığı, elə 1992-nin 18 mayından 7 iyununadək olan dövrdə bir çox məsul dövlət adamları 

(əsasən keçmiĢ partnomenklatura nümayəndələri) mənə təklif edirdilər ki, gəl 7 iyunda elə 

edək ki, seçkidə yetərsay olmasın, sonra yenidən prezidentliyə namizədlər verilsin, sən də öz 

namizədliyini ver, sən prezident seçil, Əbülfəz Elçibəy yox. Təbii ki, mən onların ağzının 

üstündən vurdum və dedim ki, gedin, öz iĢinizlə məĢğul olun - seçki tam qanunauyğun 

keçirilməli, xalq içində təbliğat aparılmalıdır ki, hamı gəlib səs versin.  

"Ġsa Qəmbər prezident olmalıdır" düĢünən adamlar, əlbəttə, sonrakı mərhələdə - Əbülfəz bəy 



artıq prezident olan dövrdə də vardı. Ancaq bu, kimlərinsə Ģəxsi düĢüncəsi, əqidəsiydi. Həmin 

vaxt mənim Əbülfəz Elçibəyə qarĢı çevriliĢ etmək fikrində olmağımı iddia etmək ya 

nadanlıqdan, ya da qərəzdən irəli gələ bilər. Allaha Ģükür, onda da yeni prezident seçkiləri 

barədə düĢünmürdük ki, mən də yeni prezident seçkilərində Əbülfəz Elçibəyə rəqib olacağım 

haqqında plan quraydım. Seçki 1997-də olacaqdı, ona görə də belə fikirlərə düĢə bilməzdik. 

Ancaq 1992-93-də müharibə aparırdıq, ağır dövrdü. Günün çox mühüm problemləriylə 

məĢğulduq. Bizi vəzifələr, kürsülər minimum maraqlandırırdı, o da iĢ görə bilmək 

baxımından". (Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

Rəsmi dövlət qəzetinin həmin sayındakı bir baĢlıq da diqqəti çəkir: "Ġ.Həmidovun istefası 

haqqında Ģayiələr təsdiq olunmamıĢdır". Bununla bağlı olaraq Ġsa bəy bildirib: "Hazırda nazir 

Azərbaycan prezidentinin icazəsiylə məzuniyyətdədir; o, öz nazirliyinə rəhbərlik edir". 

HEYDƏR ƏLĠYEV MOSKVADA 

Azərbaycan XĠN Ermənistan ərazisində yerləĢən Rusiya 7-ci ordusu hərbi qulluqçularının 

ermənilər tərəfində hərbi əməliyyatlarda iĢtirak etməsiylə bağlı bəyanat verdi ("Azərbaycan" 

qəzeti, 25 fevral). Sənəddə deyilir: "Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyi onu da qeyd etməyi 

lazım bilir ki, Rusiya Federasiyasının belə mövqeyi Dağlıq Qarabağa dair ATƏM-in Minsk 

qrupu nümayəndələrinin Romada keçiriləcək görüĢlərinin məzmunu ilə bir araya sığmır". 

Yeri gəlmiĢkən, bu zaman Zaqafqaziyanın baĢqa respublikaları da çalxanmaqdaydı. 

Ermənistanda müxalifətin aramsız mitinqləri keçirilirdi; Paruyr Hayrikyanın baĢçılığı altında 

onlar hökumətin Qarabağla bağlı yanlıĢ siyasətinə etiraz edirdilər. Polislə toqquĢmada 7 nəfər 

həlak olmuĢdu. Gürcüstan prezidenti E.ġevardnadzesə 25 fevralda bəyanat verərək RF 

müdafiə naziri P.Qraçovun Abxaziyaya və Batumiyə səfər etmək istəməsini pislədi. Ancaq 

ġevardnadzenin etirazına baxmayan Qraçov istədiyini etdi. O, həmin günlərdə Gəncədəki rus 

diviziyasına da baĢ çəkməkçün gəlmək istəyəndə Bəyin "mən ona ġevardnadze deyiləm..." 

xəbərdarlığıyla üzləĢdi və "üzüboz" prezidentdən çəkinərək Azərbaycan səfərindən daĢınmalı 

oldu. 

Bir çoxları bu və baĢqa hərəkətlərinə görə Bəyi "taktsızlıqda", "Rusiyanı hirsləndirməkdə" 

indinin özündə də həvəslə suçlamaqdadırlar. Onların fikrincə, guya o, Rusiyanın "kefinə 

dəyməsəydi" ruslar dostumuza çerilərdi. Sözsüz ki, bunlar Rusiyanın I Pyotrdan üzübəri gələn 

qlobal siyasətinin əsl mahiyyətini anlamayanların diletantcasına düĢüncələridir. Tarix Nadir 

Ģahın (onda "Təhmasibqulu xan" adlanırdı) təcrübəsində sübut edib ki, Rusiya yalnız güclü 

olduğumuz vaxt Azərbaycandan çəkinib, ona hörmətlə yanaĢıb. Buna görə də Əbülfəz 

Elçibəyin Rusiyayla rəftarını yalnız Nadir Ģahın doğru yoluyla gedilməsi kimi dəyərləndirirəm. 

Təəssüf ki, budəfəki Rusiya artıq Nadir Ģahın dövründəkindən seçilərək qarĢısında 

dayanılmayacaq qüvvəyə çevrilmiĢdi. 

Son vaxtlar Azərbaycan mətbuatı Rusiyayla birbaĢa bağlı sərt çıxıĢları gücləndirmiĢdi. Təkcə 

rəsmi dövlət qəzeti "Azərbaycan"da son 22 gündə dərc edilmiĢ bu əsas məqalələrin adını 

çəkə bilərik: "Rusiya "Bakı-Moskva" qatarını məhv etmək istəyir" (16 fevral), "Təhlükəli 

niyyət" (18.02), ""Ġzvestiya" qəzetinin verdiyi məlumat həqiqətə uyğun deyildir" (19.02), 

"Rusiya səfirinə etiraz bəyanatı təqdim edilmiĢdir"; ""Vesti" Ģərindən əl çəkmir ki, əl çəkmir" 

(20.02), "Səfirliyin bəyanatı" (23.02), "Rusiya hökuməti daxili iĢlərimizə qarıĢır" (24.02), 

"Rusiyanın Azərbaycandakı səfirinə respublika Xarici ĠĢlər Nazirliyinin notası təqdim 

edilmiĢdir" (26.02), ""Vesti" yalan deyir, bir nəfərin də burnu qanamayıb" (10.03) və b. Bu 

yazılar əslində Rusiyaya qarĢı Azərbaycan xalqının münasibətinin ifadəsiydi. 



Anasının erməni olduğu söylənilən P.Qraçovun himayə göstərdiyi ermənilər 25 fevralda 

Ağdərə rayonundakı Sərsəng su anbarı istiqamətində geniĢmiqyaslı hücuma keçdilər. 

Azərbaycan hərbi qüvvələri anbara nəzarəti hələlik öz əlində saxlamağı bacardı. Həmin gün 

Bəy Qırğızıstan prezidenti Əsgər Akayev, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və 

Gürcüstan baĢçısı Eduard ġevardnadzeylə telefon danıĢıqları apardı, Dağlıq Qarabağdakı 

durumu müzakirə etdi. 

MünaqiĢənin yenidən qızıĢdırılması Azərbaycanı müstəqillik uğrunda çarpıĢmalardan 

sapdırmaq məqsədi güdürdü. Buna görə də Bəy düĢmənlərimizin niyyətini gözündə 

qoymaqçün həqiqətən fədakarcasına çalıĢırdı. Onun 26 yanvarda imzaladığı "Azərbaycan 

Respublikasında mənzil fondunun özəlləĢdirilməsi haqqında" qanun 26 fevralda qüvvəyə 

mindi.  

ARTIRMA 

"-…Prezident olanda da evim yoxdu. Polyaniçko çıxıb Moskvaya getmiĢdi. Bir dəfə 

televiziyada bir veriliĢ oldu, Polyaniçko dedi ki, Bakıdan ötrü ürəyim darıxır; çalıĢacağam ki, 

ora qayıdım. Bizim adamlar fikirləĢdilər ki, Polyaniçko gəlməmiĢ evini əlindən alaq, belə 

fikirlərə düĢməsin. Ancaq bu mənzili dövlət adamlarından birinin ayağına yazmaq lazımdı. 

Kimə dedilərsə götürmədi. Pənah bəy də, Ġsa bəy də razı olmadılar. Axırda məni "biĢirdilər" 

ki, Sizin xaricdən Ģəxsi qonaqlarınız, dostlarınız gələndə onları öz evinə aparmağınız yaxĢıdır. 

Prezident otaqlarında qalmağınız düz deyil, həm də axı hamını prezident sarayında qəbul 

etmək mümkün olmur, mehmanxanaya yerləĢdirirsiniz. Özü də bu mənzil Prezident Aparatına 

yaxındır; ailəniz də qalar, qonaq da qəbul edərsiniz. Nəysə, razılaĢdım, mənim adıma 

yazdılar, ancaq eləcə də qaldı. Özüm bircə dəfə gedib baxdım ki, bu nə evdir. Baxdım, dedim 

ki, bura mənim yerim deyil - burada yaĢaya bilmərəm. 

-Dəbdəbəliydi? 

-Dəbdəbəli deyəndə ki, yaxĢı təmirli evdi. 

-Neçə otaqdı? 

-Vallah, bilmirəm - 4, ya 5 otaqdı. Otaqların 1-2-sinə baxdım. Bir də krantları açdım, gördüm 

ki, suyu yoxdur. Dedilər ki, burada olmursunuz, ona görə su gəlmir, köçsəniz açılacaq. 

Vəssalam. Oradan o çıxan oldum, bir də getmədim. Bunu hamı bilir. 

-Heç orada yaĢamadınız? 

-Qətiyyən. 

-Ailəniz də? 

-Heç on dəqiqə belə!".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.114-

115).  

Milli Məclisin 24 fevral tarixli "Dövlət avtonəqliyyat vasitələrinin özəlləĢdirilməsi haqqında" 

qərarıyla taksilər də özəlləĢdirilməyə baĢladı. 

"Respublika" sarayında AXC Ġcraiyyə Komitəsinin təĢəbbüsüylə 27 fevralda "AXC bu gün və 

sabah" mövzusunda müĢavirə keçirildi. Prezident bu forumda geniĢ çıxıĢ etdi. (Çox qəribədir 

ki, rəsmi dövlət qəzeti bu mühüm yığıncaqdan hesabat vermədi!). Ölkənin ictimai-siyasi 

durumunu ətraflı Ģərh edən AXC sədri Əbülfəz Elçibəy məĢhur "Bəylər, rüĢvəti yığıĢdırın!" 



xəbərdarlığını etdi. Onun fikrincə, düĢmən tanklarının qarĢısında sinə gərib dayanan bəzi 

cəbhəçilər rüĢvət qarĢısında dözməyib geri çəkildilər. Bəy öz silahdaĢlarına israrla aĢılamaq 

istəyirdi ki, uğrunda qanlarımızı tökərək qurduğumuz dövləti rüĢvət asanlıqla dağıda bilər. 

Çeçenistanın Qudermes stansiyası yaxınlığında Kislovodsk qatarı partladıldı, çoxlu sərniĢin 

həlak oldu. Prezidentin mətbuat xidməti bununla bağlı bəyanat yaydı. 

Fevralın 27-sində Naxçıvan baĢçısı H.Əliyev Moskvadan qayıtdı. O, bir neçə gün burada 

qalaraq Rusiyanın yüksək vəzifəli və rütbəli Ģəxsləriylə, məsələn, Rusiyanın təhlükəsizlik naziri 

R.Barannikovla (Oqtay Qasımovdan eĢitdiyimə görə, H.Əliyevin kürəkəni prezidentin 

köməkçisi mərhum G.Zərbəliyevlə danıĢarkən bunu təsadüfən ağzından qaçırmıĢdı), eləcə də 

Böyük Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Brayan Folla da görüĢmüĢdü. Ədalət Məmmədovun mənə 

dediyinə görə, H.Əliyevin Moskvada təhlükəsizliyini Barannikovun göstəriĢiylə "Alfa" qrupu 

təmin etmiĢdi. H.Əliyev Kremldə də kiminsə yanında olub.  

Sonralar H.Əliyevin Moskvaya bu səfərinin məqsədləri haqqında müxtəlif fikirlər yayıldı. 

Məsələn, Əliyevin hakimiyyətə qaytarılmasında müstəsna xidmətləri olmuĢ Rəsul Quluyev 

bəyan edir ki, H.Əliyevin 1993-ün fevralında "Moskvaya səfəri zamanı Rusiyanın səlahiyyətli 

orqanları ilə gələcək hakimiyyət dəyiĢikliklərini müzakirə etməsi və 4 iyunla bağlı razılaĢmalar 

əldə edilməsi haqqında əlimizdə tutarlı sənəd və dəlillər vardır".  

Jurnalist Dmitri Furman da elə bunu nəzərdə tutaraq 1993-ün iyulunda yazırdı: "Əliyevin bu 

yaxınlarda Moskvaya səfərində qətiyyən yalnız Naxçıvanın iqtisadi problemləri müzakirə 

edilməyib". 

Martın 2-sində Əbülfəz bəy Moskva səfərindən dönmüĢ H.Əliyevi yenidən qəbul etdi. Oqtay 

Qasımovun dediyinə görə, Əliyev Moskvadakı görüĢləri haqqında məlumat versə də 

Barannikovla olan söhbətini danmıĢdı. 

Fevral ayının ən mühüm hadisələrindən biri də bu oldu ki, Azərbaycanla Türkiyə Azərbaycan 

neftini Aralıq dənizinə göndərməkçün Bakı - Ceyhan neft kəmərinin çəkiliĢi haqqında saziĢ 

imzaladılar. Mart ayında Qazaxıstan da bu kəmərə qoĢulmaq istədiyini bildirdi.  

"MƏHKƏMƏNĠN GÜCÜ ONUN MÜSTƏQĠLLĠYĠNDƏ VƏ YALNIZ QANUNLARA TABE 

OLMASINDADIR" 

Ermənilərin hücumları gücləndikcə rayonlarımızın iĢğal edilməsi təhlükəsi artırdı. Buna yol 

verməməkçün Bəy qabaqlayıcı tədbir kimi fövqəladə vəziyyət rejimini seçməli oldu. Onun 2 

mart fərmanıyla Qubadlı, Zəngilan və Cəbrayıl rayonları ərazisində də FV tətbiq edilməyə 

baĢladı. 

Müharibə aparan ölkədə idmanın son dərəcə önəmli rolunu dəyərləndirən prezidentin 

göstəriĢiylə Prezident Aparatının humanitar siyasət Ģöbəsi, mətbuatın 2 martda bildirdiyinə 

görə, respublikada bədən tərbiyəsi və idmanın inkiĢafı konsepsiyasını hazırlayıb baĢa çatdırdı. 

(Yeri gəlmiĢkən, Azərbaycanda karateni inkiĢaf etdirmək məqsədiylə Bəy Karate-do 

Federasiyasına 20 min dollar ayrılması barədə martda sərəncam vermiĢdi). 

3 martda mətbuatda Rusiya və ABġ-ın yeni birgə bəyanatı dərc edildi. Sənəddə deyilirdi ki, 

Rusiya və ABġ Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında cərəyan edən münaqiĢənin sülh yoluyla 

həlliyçün ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində göstərilən səyləri davam etdirmək əzmində 

olduqlarını təsdiqləyirlər. Onlar tərəfləri öz xalqlarının taleyi qarĢısında tarixi məsuliyyəti dərk 

etməyə və münaqiĢəni YALNIZ DĠNC YOLLA aradan qaldırmaqçün siyasi iradə nümayiĢ 



etdirməyə çağırırlar. 

ABġ-ın Dövlət Departamenti 5 martda Gürcüstana nota verdi ki, ABġ hökuməti Rusiya-

Gürcüstan münasibətlərinin açıq-aĢkar pisləĢməsindən narahatdır və Rusiyayla cəbhələĢmə 

Gürcüstanda demokratik cümhuriyyət yaratmaq səyləriyçün fəlakətli ola bilər. Bu, əslində 

Azərbaycana da xəbərdarlıqdı. [Türkiyədən olan çox məlumatlı birisindən eĢitdiyimə görə, 

Türkiyədə bəziləri Elçibəyin devrilməsi və Əliyevin gəlməsiylə həm də ona görə razılaĢdılar ki, 

bundan sonra yaranacaq yeni Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin Türkiyəyə (görünür, ilk 

növbədə ABġ-a!) daha baĢağrısı olmayacağına inanırdılar].  

Prezidentin mətbuat xidməti 5 martda mətbuatda xəbər verdi ki, Azərbaycanın Dövlət 

Müdafiə Komitəsi geniĢ müzakirədən sonra dövlətimizin milli müdafiə konsepsiyanın əsaslarını 

qəbul edib. 

6 martdasa mətbuatda belə bir xəbər yayıldı ki, RF prezidenti Boris Yeltsin Ermənistanla 

Azərbaycan arasında baĢ vermiĢ ixtilafları dayandırmaqçün Rusiyaya səlahiyyət verilməsini 

BMT-dən xahiĢ edib. Bu təĢəbbüs əslində Rusiyanın münaqiĢənin həllindən ATƏM-i sıxıĢdırıb 

çıxarmaq, problemin həllinin açarını yalnız öz əlində saxlamaq istəyinin ifadəsiydi. 

ġəhriyar sarayında 5 martda Azərbaycan Ali Məhkəməsinin 70 illik yubileyində qısa təbrik 

nitqi söyləyən Bəy dedi: "Güclü məhkəmə, islahatların keçirildiyi müddətdə cəmiyyətdə 

sabitlik və təhlükəsizlik atmosferinin olmasını təmin edə bilər. Məhkəmənin güclü olması isə 

onun müstəqilliyində və yalnız qanunlara tabe olmasındadır". 

Ali Məhkəmənin sədri Tahir Kərimli bəyan etdi ki, biz istintaq məhkəməsini ləğv edərək 

yerində çəkiĢmə prosesi prinsiplərinə dayanan mühakimə icraatı qurmalıyıq. Bu, hər hansı bir 

prosesin - istər mülki cinayət, istərsə də inzibati və konstitusion prosesin əsas özəyi olmalıdır.  

Çox təəssüf ki, üçüncü hakimiyyətin baĢında dayananlar qarĢılarında qoyulmuĢ vəzifələri 

gerçəkləĢdirə biləcək səviyyədə səriĢtəli olmadıqlarına görə prezidentin də, sədrin də 

söylədikləri Ģirin arzu olaraq qaldı.  

Bəy "dövlət quruculuğu ili" elan etdiyi 1993-də vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyən bir çox 

dövlət qurumlarının, nazirliklərin baĢçılarını dəyiĢmək niyyətindəydi və onların içərisində Ali 

Məhkəmənin sədri də vardı. (Bunu T.Kərimli aradan 6 il keçəndən sonra "Yeni Müsavat" 

qəzetində boynuna aldı. Bu etiraf T.Kərimlinin Elçibəyə 6 illik hücumlarının baĢlıca səbəbini də 

üzə çıxardı). 

Bəy ġərq ölkələriylə əlaqələrimizin inkiĢafını da gözdən qaçırmırdı. 4 martda Türkiyənin 

ekologiya naziri Doğancan Akyürəklə görüĢən prezident martın 5-ində Yaponiyanın Rusiya və 

Azərbaycandakı səfiri Edamura Sumionu və Çinin Azərbaycandakı səfiri Sya ġuyuanı qəbul 

edərək bu ölkələrlə əməkdaĢlığımızın perspektivlərinə toxundu. Sonuncu dövlətlə 

münasibətlərə Elçibəyin özəl yanaĢması vardı. Bu, əsl türk milliyyətçisi olan bir prezidentin 

yanaĢmasıydı. 

ARTIRMA 

"-Öz hakimiyyəti dövründə Qarabağ məsələsini nəinki həll etməyən, hətta Kəlbəcəri də itirən 

prezidenti Çin sərhədinədək türk bayraqlarının dalğalanacağını iddia etməkdə 

günahlandıranlar indinin özündə də az deyil... 

-Məsələni nədə dolaĢdırırlar? Bəli, mən bir prezident kimi Qarabağı qurtarmalıydım və onun 

uğrunda da mübarizə aparırdım. Düzdür, Kəlbəcəri itirdik, ancaq iki rayonu da geri aldıq. 



Qarabağı qaytara bilməməyimizə və Kəlbəcəri itirməyimizə görə, bəli, xalq bizi qınamalıdır - 

bu qınaq düzdür. Ancaq Çin sərhədlərinə qədər türk bayraqlarının dalğalanacağını mən bir 

tarixçi kimi deyirəm. Alim Əbülfəzlə prezident Əbülfəzi qarıĢıq salırlar. Mən aliməm, 

sosioloqam. Zamanın gediĢini qabaqcadan görüb deyirəm ki, ay camaat, bir zaman gələcək, 

Çində türk bayrağı dalğalanacaq. Həqiqətən də, Çinədək bu bayraqlar dalğalandı. Çində 40 

milyon uyğur öz bayrağını qaldırıb. Bu gün dünyada 27 türk bayrağı dalğalanır. Mən bunu 

neçə il qabaqdan deyirdim. 

-Ancaq Siz bunu deyəndə dünyada tək bir türk bayrağı vardı. 

-O zaman, bəli, yalnız Türkiyənin bayrağı vardı. Sizi inandırıram ki, gələcəkdə bu bayraqlar 

33-ə, 35-ə çatacaq. Harada əzilən türklər varsa orada onlar bayraqlarını qaldıracaqlar. 

Düzdür, Azərbaycanın Güneyində yeni bayraq yaranmayacaq - oraya bu bayraq gedəcək. 

Amma, ola bilsin, Ġranın lap cənubunda yaĢayan qaĢqaylar öz bayrağını qaldıracaq. Çində 5-6 

türk xalqı yaĢayır. Bəlkə onlar ümumi bayraqdan baĢqa öz bayraqlarını da qaldıracaqlar, çünki 

türk xalqı bir qövm kimi öz sancağı olan xalqdır. Təsəvvür edin ki, orta əsrlərdə türklərin 

dövlət bayrağından savayı hər tayfanın da öz bayrağı, hər birinin öz gerbi - damğası da 

olurdu. Bu, türk ruhunun müstəqilliyə, azadlığa can atmasından irəli gəlir - dövlətimiz 

böyükdür, əlbəttə, olmalıdır, amma bizim ərazi, bizim tayfa da qüvvətli olmalıdır! Buna nə 

sultan, nə xaqan bir söz deyir. Nə olar - sənin də bayrağın olsun, döyüĢə öz ordunla, öz 

bayrağınla gəl! Tayfa, yaxud elat yaylağa qalxanda bayrağını sancırdı ki, bu örüĢ mənimdir. 

Həmin örüĢə bayraq gəlib çıxmasa xan icazə verirdi ki, oraya filan tayfa gəlib öz bayrağını 

sancsın, heyvanlarını orada otarsın. Qədimdə beləydi. Ġndi türk bayraqlarının çoxluğu 

adamları niyə xofa salır? 

Mən deyəndə ki Skandinaviyanın ən qədim əhalisi türklərdir, inanmırdılar. Bu yaxınlarda 

mənə XII əsrdə Skandinaviyada tərtib olunmuĢ bir sənəd göstərdilər. Skandinaviya dilindən 

ruscaya tərcümə olunub. Orada yazılır ki, "bu yerin, bu ölkənin əhalisi Asiyadan gəlmiĢ 

türklərdir". XII əsr, Skandinaviya mətni, Skandinaviya dilində. Buna nə deyirsiniz? Mən 

deyəndə oluram dəli, amma Skandinaviya alimi deyəndə böyük kəĢf sayılır. 

Bilirsiniz, türkün özüyçün və dünya üçün nə olduğunu, türk tarixinin nə olduğunu hələ çox 

adam bilmir. Türk bir zaman o qədər güclü olub ki, türk inanca çevrilib. Təsəvvür edin ki, 

islam dini, xristian dini necə bir inancdırsa türk özü də elə bir inancdır - türk inancı! BaĢqa 

xalqlar da onu qəbul edirdilər. Türk inancı artıq millət adından çıxaraq bir sistem, idarə və 

əxlaq kimi bir ideyaydı". 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.76-77).  

H.ƏLĠYEV: "ƏBÜLFƏZ ELÇĠBƏYƏ HAMIMIZ HÖRMƏT ETMƏLĠYĠK" 

Gənc Azərbaycan Partiyası Bakıda Böyük Xalq Qurultayı keçirmək təĢəbbüsüylə çıxıĢ etmiĢdi. 

6-7 martda qurultay öz iĢinə baĢladı. Burada 19 partiyanın, 17 ictimai-siyasi təĢkilatın 

nümayəndəsi və 300-ədək alim və mütəxəssis iĢtirak edirdi. Qurultayın baĢlıca məqsədi 

mövcud siyasi və ictimai təĢkilatlar arasında ümumi dil tapmaq, xalqın mövcud təhlükədən 

xilas edilməsində onların hamısının gücündən istifadə etmək kimi xeyirxah niyyətdən irəli 

gəlirdi. 

GeniĢ ictimai rəy doğurmayan qurultayda ən müxtəlif çıxıĢlar eĢidildi. Məsələn, artıq keçmiĢ 

DTK generalı Heydər Əliyevin əl buyruqçusuna çevrilmiĢ N.Pənahov qətiyyətlə bildirdi ki, 

imperiyadan miras qalan bütün strukturları ləğv etmək, arxivləri açmaq gərəkdir. Əsas hissəsi 



DTK-nın AGENTĠ OLAN indiki iqtidar respublikanı xilas etmək imkanında deyil. Pənahovun 

dediyindən belə çıxırdı ki, ölkəni DTK-nın "agent"ləri yox, məhz generalı xilas edə bilər! 

Nəysə, qurultay 13-14 martda sürsə də gözə görünən yeganə sonucu doğulduğu anda ölmüĢ 

Azərbaycan Xalq Birliyi ġurası yaratmaq oldu. 

Martın baĢlanğıcında Azərbaycan bölgələrində vəziyyət yenidən gərginləĢdi. Ayın ilk 

günlərində əksər yerlərdə çörək növbələri yenidən uzanmağa baĢladı. Milli zəmində münaqiĢə 

ocaqları yaratmaqçün Rusiya ciddi iĢ aparırdı. 7 martda "Vesti" proqramı xəbər verdi ki, 5 

martda əsasən ləzgilərin yaĢadığı Qusar rayonunda keçirilən mitinqi xüsusi təyinatlı polis 

dəstəsi dağıdıb, 7 ləzgi həlak olub. Bu, açıq-aĢkar yalan xəbər Azərbaycanın quzeyində 

qardaĢ xalqları üz-üzə qoymağa xidmət edirdi. 

Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin dayandırılması barədə təklifləri müzakirə etməkçün 9 

martda Bakıya gəlmiĢ Türkiyənin xarici iĢlər naziri Hikmət Çətini qəbul edən Azərbaycan 

prezidenti qəti Ģəkildə bildirdi ki, barıĢıq o zaman mümkün ola bilər ki, Ermənistan ən adi 

prinsipə əməl etsin - öz qoĢunlarını Azərbaycandan çıxarsın və ərazi iddialarından əl çəksin. 

Çox təəssüf ki, erməniləri buna razı sala biləcək (yaxud razı salmaq istəyən) beynəlxalq təzyiq 

vasitəsi hələ yoxdu. Həm də onlar Rusiyanın dəstəyiylə artıq məğlubiyyət zolağından çıxmağa 

baĢlamıĢdılar. Ermənilərin Ağdərəyə 5 fevralda baĢlayan hücumu 10 martda baĢa çatdı - 

onlar Ağdərənin mərkəzindən və bir neçə kənddən baĢqa bütün rayon ərazisini yenidən iĢğal 

etdilər. 

10 mart günü də Bəy gərgin iĢlədi. Öncə ABġ səfiri Riçard Maylsı qəbul edərək Dağlıq 

Qarabağdakı vəziyyəti, ATƏM-in Minsk qrupunun Romada apardığı danıĢıqların yekunlarını 

onunla müzakirə etdi. Həmin danıĢıqlarda ABġ rəsmi Ģəkildə ATƏM xəttini müdafiə etmiĢdi. 

Yeri gəlmiĢkən, nüfuzlu "VaĢinqton post" qəzeti 907-ci düzəliĢin qəbul edilməsinə görə 11 

mart tarixli sayında ABġ-ı kəskin tənqid edirdi. 

Beynəlxalq yəhudi təĢkilatının nümayəndələrini qəbul edən Əbülfəz bəyə Ümumdünya Yəhudi 

Konqresinin prezidenti Edqar Bronfmanın məktubu təqdim olundu. Bronfman Azərbaycan 

rəhbərliyinin milli azlıqlara münasibətdə yeritdiyi siyasətdən razılığını bildirirdi. 

Günün ikinci yarısında prezident Türkiyədən gəlmiĢ hörmətli qonaqlarla - görkəmli alim Ġnsan 

Doğramacı, Qazi Universitetinin rektoru Ənvər Həsənoğlu və həmin universitetin dekanı Ersin 

Onayla görüĢdü. 

Prezident milli müdafiə konsepsiyamıza uyğun Müdafiə Nazirliyi yaratmaq, daha doğrusu, 

orada köklü yenidənqurma aparmaq istəyirdi. O, sərəncam verdi ki, dövlətin müdafiə 

qabiliyyətinə zərər vurmadan nazirlik aparatının Ģtat vahidləri 30 faiz ixtisar edilsin. 

Bəy həm də XĠN-ni dövlətin xarici siyasətini lazımınca həyata keçirə biləcək güclü mexanizmə 

çevirmək niyyətindəydi. Xarici siyasət üzrə dövlət müĢaviri Vəfa Quluzadənin "Azərbaycan" 

qəzetindəki (11 mart) "Tezliklə xarici siyasət strukturlarımızı yaratmasaq beynəlxalq aləmdə 

böyük çətinliklərlə üzləĢəcəyik" baĢlıqlı yazısı, sözsüz ki, prezidentin düĢüncələrini, daha 

doğrusu, onun bu nazirliklə bağlı niyyətlərini ictimai müzakirəyə çatdırırdı. Məqalənin ana 

xəttini oradakı bu cümlə təĢkil edir: "Azərbaycanın xarici aləmlə əlaqələri kortəbii Ģəkildə 

inkiĢaf edir". BaĢlıca olaraq XĠN-nin iĢinin tənqidinə yönəldilmiĢ bu yazı, məncə, daha çox 

xarici iĢlər nazirinin özünə ünvanlanmıĢdı və görünür, bu vaxt artıq dövlətin ən yüksək 

kabinetlərində XĠN-nə də "əl gəzdirmək" söhbətləri gedirdi. (Güman ki, həmin söhbətlər 

nazirin özünə də çatıb və Tofiq Qasımovun prezidentə sonrakı soyuq münasibətinin kökündə 



də məhz bu amil dayanıb). 

Adı çəkilən qəzetin 13 mart tarixli sayında XĠN mətbuat xidmətinin rəhbəri RövĢən 

CəmĢidovun açıqlamalarını Vəfa Quluzadənin tənqidlərinə cavab da saymaq olar. R.CəmĢidov 

XĠN-nin maddi-texniki təchizatının yarıtmazlığından Ģikayətlənərək bildirir ki, nazirliyin səkkiz 

idarəsinin informasiyaları bircə teleks qurğusu vasitəsilə göndərilir, bir ədəd də faksımız var. 

Bu dar otaqda iki böyük Ģöbə yerləĢir. Dünyanın heç bir yerində Azərbaycanın müxbir postu 

yoxdur. 

Əlbəttə, göstərilənlər danılmaz gerçəklikdi. Ancaq, görəsən, XĠN-dəki həmin çatıĢmazlıqları 

kim aradan qaldırmalıydı - nazirliyin rəhbərliyi, yoxsa ölkə prezidenti?!. Öz Ģəxsi təcrübəmdən 

deyə bilərəm ki, Azərbaycan prezidenti dövlət mənafelərimiz naminə ölkənin maddi 

durumunun hətta ən ağır anında da vəsait ayrılmasında tərəddüd göstərməyib. (Mən hələ 

nazir müavini ola-ola Əbülfəz bəyə müraciət etməyimlə Təhsil Nazirliyinə 110 milyon rubl 

faizsiz kredit ayrıldı və dərslik problemi həll edildi). Xarici siyasət idarəmizin maddi 

ehtiyaclarını ödəməkdə də hansısa problemin yarana biləcəyinə inanmıram; demək, 

çatıĢmazlıqların kökünü baĢqa yerdə yox, təĢkilatçılığın zəifliyində axtarmaq gərəkdir - nazir 

Tofiq Qasımovun yüksək Ģəxsi keyfiyyətlərinə dərin hörmətimizi bildirməklə yanaĢı, bu 

gerçəkliyi də boynumuza almağa məcburuq.  

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi Mahmud əs-Səidi qəbul edən (12 mart) Elçibəy 

beynəlxalq siyasətin bir sıra mühüm məqamları üzərində dayandı. 

13 mart 1993-də Azərbaycanın müstəqilliyi tarixində unudulmaz bir hadisə baĢ verdi - ilk dəfə 

məhz prezident Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə 604 kilometrlik cənub sərhədlərimizin 

Azərbaycan Sərhəd QoĢunlarının nəzarəti altına keçməsi prosesi sona yetdi. QoĢunlarımız 

bütün sərhəd kommunikasiyalarını qəbul etdi [Göytəpədən (PriĢibdən) baĢqa]. Ərazimizdən 

Rusiyanın sərhəd qoĢunlarının tam çıxarılması martın sonunda baĢa çatdı ki, bu, Rusiya-

Azərbaycan saziĢində nəzərdə tutulduğundan ĠL YARIM TEZDĠ. Ən maraqlısı da budur ki, 

proses heç bir qarĢılıqlı narazılıq və ittiham olmadan gerçəkləĢdi. Əksinə, Boris Yeltsinin 

Əbülfəz bəyə göndərdiyi aĢağıdakı məktub ("Azərbaycan" qəzeti, 16 mart) iki ölkə arasında 

prezidentlər səviyyəsində normal münasibətlərdən soraq verir: 

"Hörmətli cənab prezident! 

Sizin xoĢ arzularınızı və Rusiyada həyata keçirilən demokratiya və islahatlar xəttini müdafiə 

etməyinizi dərin minnətdarlıq hissi ilə qarĢıladım.  

Mən də öz tərəfimdən respublikanızın seçdiyi yolda çətinlikləri aradan qaldırmaqda 

Azərbaycan xalqına və Ģəxsən Sizə uğurlar arzulayıram.  

Hörmətlə.  

Boris Yeltsin". 

"Azərbaycan"ın həmin məktub dərc edilmiĢ sayında "Azərbaycan Respublikası prezidentinin 

bəyanatı" da yer alır. Bəy bunları bildirir: "Rusiya Federasiyası deputatlarının VIII 

qurultayında baĢ vermiĢ hadisələr Azərbaycanda dərin narahatlığa səbəb olmuĢdur. [...] 

KeçmiĢə qayıtmaq arzusu mühafizəkar qüvvələrə dinclik vermir. Son vaxtlar onlar bütün 

keçmiĢ sovet respublikalarında nəzərəçarpacaq dərəcədə fəallaĢmıĢlar. [...] Azərbaycan 

Rusiya xalqının öz gələcəyini demokratik proses vasitəsilə müəyyənləĢdirmək səylərini, Rusiya 

prezidentinin və hökumətinin əsaslı islahatlar xəttini qətiyyətlə müdafiə edir". 



ĠĢ burasındadır ki, Rusiyada SSRĠ-ni bərpa etmək istəyən qüvvələr yenidən fəallaĢmıĢdılar və 

Yeltsinin demokratik islahatlarına da əməlli-baĢlı mane olurdular. Onlar Tacikistanda və 

Gürcüstanda qızıĢdıra bildikləri vətəndaĢ müharibəsi alovunu Azərbaycanda da Ģölələndirmək, 

sonra bu dalğanı Moldova və Qırğızıstana da adlatmaq, buradakı milli qüvvələri Moskvanın 

vassallarıyla əvəzləmək, eyni zamanda Rusiyaya da "əl gəzdirərək" SSRĠ-ni bərpa etməyi 

düĢünürdülər. Azərbaycana münasibətdə Rusiyanın irticaçı dairələrinin baĢlıca planı bundan 

ibarətdi ki, ölkədə hökmən vətəndaĢ müharibəsi yaradılsın, demokratik hakimiyyət devrilsin, 

Moskvanın istədiyi Ģəxs respublikaya rəhbərlik etsin. Onların içərisində Ayaz Mütəllibov və 

Heydər Əliyev ən real namizədlərdi. Hərbi Sənaye Kompleksi Mütəllibovu dəstəkləyir və onu 

qaytarmaqçün Surət kartından yararlanırdı. Yeltsinin Əliyevə Ģəxsi nifrətisə ikincinin Ģansını 

öldürürdü.  

Rəsul Quluyev və Dmitri Furmanın Əliyevin hakimiyyətə qayıtmaqçün Moskvadan icazə alması 

haqqında yazdıqlarının doğruluğuna inanmalı olsaq buna razılıq verənləri, görünür, Yeltsindən 

kənarda, yəqin ki, Əliyevin köhnə KQB-dəki (sonrakı FTX-dəki) silahdaĢları içərisində 

axtarmalıyıq. Dövri mətbuatdakı yazılardan, siyasətçilərin müxtəlif çıxıĢlarından və hadisələrin 

sonrakı inkiĢafından çıxardığım məntiqi nəticələrə dayanaraq söyləyə bilərəm ki, adı çəkilən 

iki Ģəxsdən biri (rusların S.Hüseynov, R.Qazıyev kimilərinə də prezidentlik boyun olduğu açıq-

aydın görünsə də bu təklifləri ciddi saymaq olmaz) vətəndaĢ müharibəsinin gediĢində 

Moskvanın əliylə hakimiyyətə oturdulan kimi bütün demokratik qüvvələr məhv ediləcək (Surət 

Hüseynovun MĠLLĠ MƏCLĠSDƏ demokratları Azadlıq meydanında dar ağacından asmaqla 

hədələməsi hamının yadındadır), "azad yaĢamağı bacarmayan" milləti "ağıllandırmaqçün" 

yeni rəhbərin xahiĢiylə rus qoĢunları geri qayıdacaq və Moskva Azərbaycandakı azadlıq 

ruhunu ən azı yarım əsrliyə məhv edəcəkdi. Eyni tale, əlbəttə, adı çəkilən baĢqa müstəqil 

respublikaları da gözləyirdi.  

Tarixin gediĢini bir mütəxəssis kimi incəliklə izləyən, üstəlik, prezident kimi də geniĢ və 

yoxlanılmıĢ informasiyaya malik Əbülfəz Elçibəy, sözsüz ki, hadisələrin mənim təsəvvür edə 

bilməyəcəyim daha geniĢ panoramını gözləri önündə canlandıraraq narahat olur və bu 

səbəbdən də öz narahatlığını Yeltsinlə bölüĢürdü. 

Azərbaycan prezidenti 15 martda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində kadrların təyin və azad 

edilməsiylə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi qaydaları haqqında fərman imzaladı. Bu fərman 

ilk növbədə orduda hakimiyyətin mövqelərini möhkəmlətməyə yönəlmiĢdi. 

Bəy martın 17-sində Rusiya səfiri Valter ġoniyanı qəbul etdi. ġoniya Boris Yeltsinin təĢəkkür 

məktubunu prezidentimizə təqdim etdi. 

Bu günlərdə ġahbuz rayonunda YAP-ın yerli Ģöbəsinin təsis yığıncağında çıxıĢ 

edən Heydər Əliyev Bakıdan xoĢ təəssüratla qayıtdığını bildirdi. O, partiyanın 

bütün təəssübkeĢlərini RESPUBLĠKANIN QANUNĠ PREZĠDENTĠNĠ müdafiə 

etməyə, bütün qüvvələri Azərbaycanın müstəqilliyini qoruyub möhkəmləndirməyə 

çağırdı. O dedi: "Əbülfəz Elçibəyə hamımız hörmət etməliyik". 

Adətən "havayı" heç nə söyləməyən H.Əliyevin bu xoĢ sözlərinin arxasında duran 

məqsəd tezliklə aydınlaĢdı - o, Ġran Ġslam Cümhuriyyətinə iki günlük səfərə çıxdı. 

18 martda bu haqda xəbər verən mətbuatdan öyrənirik ki, Tehranda o, 

"Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvanın Ġranla əlaqələrinin geniĢləndirilməsində 

marağı var" söyləyib. Ancaq orada 4 iyundan sonrakı hakimiyyətə yardımlar 

istiqamətində də danıĢıqlar getdiyini bildirənlər də (məsələn, R.Quluyev) var. 



23 saylI sərəncam və müsavatIn bəyanatI 

"Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının liberallaĢdırılması haqqında" 15 

martda sərəncam verən prezidentin baĢqa bir sərəncamı da respublikanın yerli icra 

hakimiyyəti orqanları rəhbər kadrlarının iqtisadi təhsilinin təĢkil edilməsi haqqında oldu. 

Sonuncuya əsasən, Bakı Sosial Ġdarəetmə və Politologiya Ġnstitutunda rayon ĠH baĢçılarının 

və baĢqa aparat rəhbərlərinin "DövlətĢünaslıq" ixtisasına yiyələnməsiyçün 3 illik qiyabi təhsil 

kursu açıldı. 

Prezident qaçaqmalçılıqla mübarizədə gömrük və polis orqanlarını həvəsləndirməkçün fərman 

verdi ki, tutulmuĢ qaçaqmalı keçirməyə cəhd göstərənin Ģəxsiyyəti müəyyən olunduqda 

həmin malın satıĢından əldə edilən pul vəsaitinin yarıdan çoxu qaçaqmalı tutan orqanın 

hesabına, qalanısa dövlət büdcəsinə keçirilsin. 

Əbülfəz bəy nə qədər baĢıqarıĢıq olsa da ümumtürk mədəniyyəti problemlərinə qayğını 

unutmurdu. Görkəmli Azərbaycan alimi, professor Kamil Vəli Nərimanoğlu doğru qeyd edir: 

"Əbülfəz Elçibəy Əli bəy Hüseynzadə, Ġsmayıl bəy Qaspıralı, Ziya Gökalp, Mustafa Kamal 

Atatürk, Məmmədəmin Rəsulzadə, ġeyx Məhəmməd Xiyabani, Seyid Cəfər PiĢəvəri, Alparslan 

TürkeĢ ideologiyasının daĢıyıcısı, yaradıcı davamçısıdır". (Kamil Vəli Nərimanoğlu. Missiya. - 

"Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.6-7). Bu düĢüncə azmanlarının "ideologiyasının 

daĢıyıcısı və yaradıcı davamçısı" olan prezidentin 17 mart tarixli sərəncamıyla qədim türk 

Orxon-Yenisey yazılı abidələrinin oxunmasının (dekabr 1893) 100 illiyini təntənəli Ģəkildə 

qeyd etməkçün təĢkilat komitəsi yaradıldı. Tərkibinə bu sətirlərin yiyəsinin də salındığı həmin 

komitə 4 iyundan sonra büsbütün unuduldu və nəzərdə tutulan iĢlərin heç biri görülmədi. 

Həm ölkədəki iqtisadi sıxıntılar, həm də dövlətin ayağının altını qazan bütün açıq və gizli 

qüvvələrin mütəĢəkkil hücumları AXC-nin nüfuzunu o qədər aĢağı salmıĢdı ki, hətta qarĢıdakı 

parlament seçkilərində Cəbhənin uduza biləcəyi qorxusu da yaranmıĢdı, buna görə də AXC-ni 

təĢkilat olaraq möhkəmlətmək təbii istəkdi. 9 martda AXC sədri 23 saylı sərəncam verdi. AXC 

Nizamnaməsində 1992-nin dekabrında edilmiĢ dəyiĢikliyə və bu sərəncama əsasən, müxtəlif 

partiyalara mənsub olan və AXC-nin seçkili orqanlarında çalıĢan Ģəxslər ya yalnız AXC-də 

qalmalı, ya da bu təĢkilatın qurumlarından çıxmalıydı. Bu vaxt AXC-dəki belə "kənar" Ģəxslərin 

əksəriyyəti müsavatçılardı, ona görə də Müsavat Partiyasının Divanı bu sənədləri müzakirə 

edərək bəyanat verdi: "Müsavat Partiyası indiki mərhələdə AXC-nin kollektiv üzvü olmağı 

hələlik məqsədəuyğun saymır, MÜSTƏQĠL FƏALĠYYƏT GÖSTƏRMƏYĠ DAHA MÜNASĠB BĠLĠR 

ki, bu, partiyanın daxili quruculuq, təĢkilat problemlərinin həlli, partiyanın formalaĢması 

prosesini baĢa çatdırmaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin HAKĠMĠYYƏTDƏ AXC-

nin deyil, MÜSAVATIN OLDUĞU barədəki demoqoji (?-Ə.T.) iddialara son qoymaq məqsədi ilə 

Müsavat Divanı bildirir ki, əgər AXC rəhbərliyi bunu dövlətin və BUGÜNKÜ ĠQTĠDARIN 

mənafeyinə uyğun hesab edirsə PARTĠYA ÖZ ÜZVLƏRĠNĠ HAKĠMĠYYƏT STRUKTURLARINDAN 

GERĠ ÇAĞIRMAĞA HAZIRDIR" ("Yeni Turan" qəzeti, 24 mart 1993). Bu, bir növ, ultimativ 

bəyanat, fikrimcə, iqtidardakı qruplararası gərgin ziddiyyətlərin artıq rəsmi üzəçıxdısıydı. 

ARTIRMA 

"-Ġsa bəy, düĢünürəm Siz də mənimlə razılaĢarsınız ki, bu bəyanatda söylənilən fikirlərin 

gerçəkləĢməsi əslində iqtidarın dağılmasıyla nəticələnə bilərdi. Mənim fikrimcə, bu, bizim 

hakimiyyət dövrünə aid ən ciddi siyasi sənədlərdəndi. Həmin bəyanat hansı əhval-ruhiyyədən 

doğmuĢdu? 



-1992-ci ilin sonunda Xalq Cəbhəsinin qurultayı keçirildi və orada AXC Nizamnaməsinə 

dəyiĢikliklər edildi. Nizamnaməyə "baĢqa partiyanın üzvü Xalq Cəbhəsinin üzvü ola bilməz" 

müddəası salındı. "BaĢqa partiya" yalnız Xalq Cəbhəsinin kollektiv üzvü olduqda həmin 

partiyanın üzvləri Xalq Cəbhəsinin də üzvü sayıla bilərdi. Mən qurultayda siyasətçi 

dostlarımıza da, Əbülfəz bəyə də söyləmiĢdim ki, bu, düzgün fikir deyil. Bu, baĢqa təĢkilatları 

Xalq Cəbhəsindən kənarlaĢdırmağa yönəlmiĢ bir qərardır, çünki bütün partiyalarda Cəbhənin 

üzvü olan insanlar var. Cəbhənin də üzvü olan o insanlar Cəbhənin üzvü olaraq da qalmaq 

istəyirlər. Siz nəyə görə onların hamısından tələb edirsiniz ki, ya təĢkilatınız bütövlükdə Xalq 

Cəbhəsinin üzvü olsun, ya da sizi Cəbhədən çıxaracağıq?..  

Nəysə, AXC Nizamnaməsində dəyiĢiklik etdilər. Biz də, təbii ki, qurultayın qərarına hörmətlə 

yanaĢdıq, çünki hər təĢkilatın öz müstəqil qərarı ola bilər. Və bizdə də diskussiya baĢlandı ki, 

indi nə edək? Çünki bizim qarĢımızda artıq rəsmi Ģərt qoyulub ki, ya Müsavat kollektiv Ģəkildə 

Cəbhənin üzvü olmalı, ya da cəbhəçi müsavatçılar cəbhəçilikdən imtina eləməlidirlər. Bu 

məsələ müzakirə olunan əsnada Xalq Cəbhəsinin qərargahında çalıĢan və AXC-də yetərincə 

mühüm vəzifə tutan Ģəxslər: Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləri, Ģöbələrin məsul iĢçiləri, 

"Cümhuriyyət" qəzetinin əməkdaĢları olan müsavatçılar bir gün (yanılmıramsa, fevral ayıydı) 

qərargaha buraxılmadılar. AraĢdırsanız, o dövrün mətbuatına baxsanız, yaxud ozamankı 

"Cümhuriyyət" rəhbərliyindən soruĢsanız dediklərimin tam doğruluğunu özünüz də 

təsdiqləyərsiniz.  

Nəysə, xüsusən müsavatçıların qərargaha buraxılmaması Müsavatda çox pis əhval-ruhiyyə 

yaratdı. Müsavatçılar düĢündülər ki, bizi Cəbhənin qərargahına buraxmırlarsa, deməli, biz 

artıq Cəbhəyə lazım deyilik. Və bu hadisə Müsavatda Cəbhənin kollektiv üzvü olub-olmamaqla 

bağlı gedən diskussiyalara nöqtə qoydu. Ġndiyədək tərəddüdlər olsa da bu addımdan sonra 

Müsavatın rəhbərliyi məsələni müzakirə edərək qərara aldı ki, biz Cəbhənin kollektiv üzvü 

olmayacağıq.  

Bizi bu qərara gəlməyə sövq edən baĢqa amil də vardı. Müəyyən adamlar Əbülfəz Elçibəyi 

inandırmağa çalıĢırdılar ki, müsavatçıları hakimiyyətdən kənarlaĢdırmaq lazımdır, çünki onlar 

öz partiya maraqlarından çıxıĢ edirlər, Cəbhəyə çalıĢmırlar. Ona görə biz də məsələni belə 

qoyduq ki, əgər Əbülfəz Elçibəy baĢda olmaqla Xalq Cəbhəsinin rəyi belədirsə ki, 

müsavatçıların hakimiyyətdə olması Cəbhəyə, cəmiyyətə problem yaradır, biz təkid 

eləməyəcəyik. Ancaq bunu Cəbhə həll eləməlidir, çünki təvazökar qüvvə kimi etiraf edirik ki, 

biz hakimiyyətə Müsavat olaraq gəlməmiĢik - hakimiyyətə Cəbhə gəlibdir, biz də 

hakimiyyətdə cəbhəçi kimi təmsil olunmuĢuq. Ġndi Cəbhə bizi fakt qarĢısında qoyursa 

(əvvəlcə Nizamnamədə dəyiĢiklik edərək sonra da müsavatçıları Cəbhənin qərargahına 

buraxmırsa) hakimiyyətdə mütləq təmsil olunmağa iddia eləmirik - heç bir dava-Ģavasız 

tutduğumuz vəzifələrdən geri çəkilə bilərik. Cəbhənin qurumlarında çalıĢmağımız da 

məqsədəuyğun deyilsə yenə mövqeyinizi bildirin. 

Həmin bəyanatın yaranması səbəbləri bundan ibarətdir. 

-Ġndi sualı tərsinə çevirirəm - Cəbhənin o qərarı qəbul eləməsinə və müsavatçıların qərargaha 

buraxılmamasına səbəb nəydi?  

-Bunu yəqin ki, cəbhəçilər daha yaxĢı izah edə bilərlər.  

-Həm Cəbhənin öz Nizamnaməsində dəyiĢiklik etməsi və müsavatçıları qərargaha 

buraxmaması, həm də Müsavatın o tonda bəyanat verməsi artıq hakimiyyət komandasında 



ciddi qütbləĢmənin yarandığını göstərmirdimi? 

-Mən bayaq da dedim ki, hakimiyyətdə müxtəlif siyasi qüvvələrin təmsilçiləri iĢtirak edirdi və 

onların arasında müəyyən rəqabət yarıĢı vardı. Ancaq bu, Əbülfəz Elçibəylə mənə aid deyildi. 

Biz bu cür məsələlərə qarıĢmırdıq. 

Əbülfəz bəy mənim müdafiə naziri olmaq təklifimlə bağlı açıq Ģəkildə bildirdi ki, mənə 

parlament daha önəmlidir, nəinki ordu, ona görə də sən parlamentdə olmalısan, orduda yox".  

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

NOVRUZ ÖNCƏSĠ VƏ SONRASI 

Demokrat prezident, təbii ki, ölkədə bir siyasi qüvvənin inhisarını yaratmaq fikrindən xeyli 

uzaqdı, buna görə də bütün partiya və hərəkatların fəaliyyətinə eyni cür Ģərait yaradılmasına, 

Azərbaycanda əsl demokratik cəmiyyətin formalaĢmasına ürəkdən çalıĢırdı. Bu əslində onun 

yalnız dövlət baĢçısı kimi yox, bir Azərbaycan vətəndaĢı olan siyasətçi kimi neçə illərdən bəri 

ürəyində yaĢatdığı ən böyük Ģəxsi arzularındandı. Məhz bu arzunun gerçəkləĢdirilməsinə 

cəhdin birbaĢa nəticəsiydi ki, 17 mart 1993-də artıq 29 partiya Ədliyyə Nazirliyində rəsmən 

qeydiyyatdan keçmiĢdi. Onların, demək olar ki, hamısının öz mətbuat orqanı vardı. 

Ümumiyyətlə, Elçibəy iqtidarı çağında təsis olunmuĢ kütləvi informasiya vasitələrinin sayı 744-

ə (!) çatmıĢdı. Bu, yaradılmasına iqtidarın nail olduğu və özündən sonrakı avtoritar rejimin 

belə dağıda bilmədiyi ən mühüm demokratik təsisatlardandı.  

"Azərbaycan" qəzeti 19 mart tarixli sayında xəbər verdi ki, Rusiyanın Gəncədə yerləĢən hava-

desant diviziyası Azərbaycan ərazisini tərk etməyə hazırlaĢır. Sonradan bəlli oldu ki, həmin 

diviziyanın baĢçısı general ġerbak Surət Hüseynovla yaxın münasibətlər qurub və gedərkən 

(25 may 1993) bütün silah-sursatı Azərbaycan dövlətinə yox, məhz ona - artıq rəsmən heç 

bir hərbi vəzifə daĢımayan mülki Ģəxsə təhvil verib. 

Elçibəylə bu söhbət rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılmasının mahiyyəti və mexanizmi 

haqqında təsəvvür yaratmağa yetərlidir. 

"-Bəzilərinə elə gəlir ki, rus ordusu Azərbaycandan asanlıqla çıxıb. 

-Biz nə yaratmıĢıqsa, nə etmiĢiksə hamısı asanlıqla baĢa gəlib - elə-belə baĢ verib, Allah bizə 

göydən yetirib. Ġndi demokratiyadan dəm vuran bəziləri onda deyirdilər ki, azadlığı biz 

almamıĢıq, bizə veriblər. Guya bu xalq havayı yerə Ģəhidlər veribmiĢ, havayı yerə qırğına 

gedibmiĢ!.. 

-Siz bu yaxınlarda Əlyazmalar Ġnstitutundakı görüĢdə rus ordusunun çıxarılmasıyla bağlı 

maraqlı faktlar açdınız. Bəlkə bəzi baĢqa Ģeyləri də deyəsiniz? 

-Biz hər Ģeydən öncə Azərbaycandakı rus qoĢunlarını imkan olan dərəcədə içəridən 

sarsıtmağa çalıĢdıq. Əsas məsələ bu idi ki, ordu özü içəridən aĢılansın. Gördük ki, onun böyük 

bir hissəsi rusdur, qalanlarsa ukraynalılar, azərbaycanlılar, qazaxlar, qırğızlar, özbəklər və 

baĢqa xalqlar. Biz o xalqların nümayəndələrini baĢladıq dilə tutmağa ki, sən burada niyə 

xidmət edirsən? Onları dağıtmağa baĢladıq. Məsələn, Qazaxıstandan, Qırğızıstandan gələnlər 

əsgərlikdən qaçırdılar. Biz onların biletini alırdıq. Gətirib Bakıda 1-2 gün saxlayırdıq. Bəzən 

qaçanda paltarı da olmurdu. Biz ona paltar, ayaqqabı alıb verirdik ki, çıxıb evlərinə getsinlər. 

Bizə Ukrayna millətçiləri də çox kömək edirdilər. Onların özləri buraya gəldilər. Lpinosun 

burada çox böyük xidməti var. O getdi Naxçıvanda, Lənkəranda, Bakıda olan batalyonlara 

girdi. Oradakı yüksək rütbəli Ukrayna zabitlərini çıxartdı ki, gedək Ukraynaya, sizə vəzifə 



verəcəyik - öz rütbənizdə qalacaqsınız. Elçibəy də sizə burada müəyyən hədiyyələr verəcək və 

hətta sizə buradakı evinizin pulunu ödəyəcək ki, Ukraynada ev alasınız. Evinizdə hər Ģeylə 

təmin olunacaqsınız.  

Rus səhər oyanırdı ki, iki polkovnik yoxa çıxıb, gedib. Komandir yox, batalyon qalıb baĢsız. 

Rus əsgərləri də qaçıb dağılıb küçələrə - Bakının küçələri o zaman doluydu rus əsgərləriylə. 

BaĢı açıq, yaxası açıq, nə bilim neyləyən. Bu, həmin ordunun içəridən dağılmasıydı. AĢağını 

da idarə etmək olmur, yuxarını da. Elə bir vəziyyət yaranmıĢdı ki, zabitlər gəlib deyirdilər ki, 

əsgərlər qaçıb gedib, arvadımı yazmıĢam qarovula, o da getmir, məcbur qalıb onun yerində 

dururam, onun da maaĢını alıram. Zarafata salıb deyirdim ki, iki maaĢ alırsan, sənə bəs edər. 

Amma hiss edirdim ki, Rusiyanın BaĢ KəĢfiyyat Ġdarəsi çevrilib mənə qarĢı. Mənə ən azı 4-5 

dəfə terror təĢkil ediblər. 

-Bir qəsd də Gəncədə baĢ vermiĢdi... 

-Gəncədə lap açıq oldu. 

-Onu da onlar təĢkil etmiĢdi? 

-Hamısı onların iĢiydi. Bunlar heç, keçib-gedib. Bir vaxt hər Ģeyi açacağam - hansı terror 

nəylə əlaqəliydi, nəydi.  

Sonra mən Yeltsinlə danıĢanda məsələni qəti qoyaraq bildirdim ki, sizin ordunuz 

Azərbaycandan çıxmalıdır, sərhədlərimizi də tərk etməlidir. Yeltsin mənə dedi ki, çıxmayacaq. 

Mən dedim çıxacaq. Gördü ki, mümkün deyil, xahiĢ etdi ki, bu, mədəni formada həyata 

keçirilsin - qırğınla olmasın, heç olmazsa bir-iki il çəksin. Mən də gəldim bu mədəni formaya - 

üç-dörd ayın içərisində baĢa çatdırdım. 

-Əbülfəz bəy, ordunun çıxarılmasını Yeltsinlə müzakirə etmək Sizin Ģəxsi təĢəbbüsünüzdü, 

yoxsa dövlətin baĢqa rəhbərləriylə qabaqcadan məsləhətləĢmiĢdiniz? 

-Dövlətin baĢqa rəhbərlərinin əksəriyyəti bu məsələnin əleyhinəydi. Mən dedim ki, buna 

gedəcəyəm. Bəli, bu, mənim Ģəxsi təĢəbbüsümdü!".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.40-41).  

Bəy 21 mart günü Novruz bayramı münasibətilə bütövlükdə xalqımızı, eləcə də xaricdə 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan birlikləri və cəmiyyətləri vasitəsilə yurddaĢlarımızı və 

soydaĢlarımızı təbrik etdi. 

O, bayram ərəfəsində Böyük Britaniyanın baĢ naziri Con Meycorun Ģəxsi məktubunu aldı. BaĢ 

nazir Əbülfəz bəyi Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə dəvət edirdi.  

Novruz bayramı günü Bəy ġəhidlər xiyabanını ziyarət etdi. Sonrasa Bakının "Binə" hava 

limanında yeni aerovağzal kompleksi beynəlxalq terminalının açılıĢına həsr edilmiĢ təntənəli 

mərasimə qatılaraq ürək sözlərini dedi. 

Bayram günü - 21 martda Türkiyənin Antalya Ģəhərində Türk Dövlət və Topluluqlarının Birinci 

Dostluq, QardaĢlıq və ĠĢbirliyi Qurultayı keçirildi. Əbülfəz bəy türk mənəvi birliyində önəmli 

yer tutan bu qurultayı təbrik etdi. Qurultayda Azərbaycan prezidentinin bu sözləri oxunanda 

sürəkli alqıĢlar qopdu: "Ġçdən inanıram ki, Əli bəy Hüseynzadə, Ziya Gökalp, Ġsmayıl bəy 

Qaspıralı, Məmmədəmin Rəsulzadə, Zəki Vəlidi Toqan, Nihal Atsız və XX yüzilliyin böyük türk 

fikir adamlarının getdiyi yolla gedəcək və onların arzularını həyata keçirəcəyik". 

Qurultayın iĢində iĢtirak edənlərdən biri də Naxçıvanın "ġərq qapısı" qəzetində müxbir iĢləyən 



Əli ġamildi. Onun səfərdə öz vəzifəsi vardı. Həmin qurultay günlərini Əli bəy belə xatırlayır: 

"1993-ün martının ortalarında mənim Bakıya - Prezident Aparatına çağırıldığımı söylədilər. 

Getdim. Bəylə görüĢdük. Sonda dedi: 

-Antalyada Türk Dövlət və Topluluqlarının Birinci Dostluq, QardaĢlıq və ĠĢbirliyi Qurultayı 

keçiriləcək. Sən də gedəcəksən. SSRĠ-də yaĢayan türk xalqları və topluluqlarının bir çox 

nümayəndələriylə Ģəxsi tanıĢlığın var. Onların Azərbaycan təmsilçiləriylə səmimi münasibətini 

qurmaq, bizimkilərlə fikir birliyini təmin etmək, bir sözlə, əlaqələri tənzimləmək sənin 

boynuna düĢür. Bir də, bəlkə tərcüməçilərə ehtiyac yarandı. Türkiyə türkcəsində fikrini aydın 

ifadə edə bilən, ruscanı və SSRĠ-də yaĢayan türk xalqlarının ləhcələrini, dillərini anlayan bir 

neçə gənci də siyahıya daxil edin, bəlkə lazım oldu. 

-Bəy, mənim tanıdığım gənclərin heç birinin xaricə getməyə pasportu yoxdur; vaxt da daralıb, 

belə qısa müddətdə pasport ala bilməzlər, - dedim. 

O gülümsünərək: 

-Bir günə də olsa pasportları hazırlayıb verəcəklər. Lazım gəlsə lap pasportsuz yola 

salacaqlar. Sən get adamlarınla danıĢ, siyahını tut, - dedi. 

Bizimlə gedəcək adamları seçdim. Siyahı hazırladım. Bəyin dediyi kimi oldu - Azərbaycanda 

xarici pasport almaq imkanı tapmayanlar, müxalifətçi olduqlarına görə Qazaxıstan, 

Özbəkistan və baĢqa ölkələrdən xarici pasport ala bilməyənlər də ölkə daxilində iĢlədilən 

Sovet pasportuyla Bakıdan təyyarəyə mindilər və Türkiyə tərəfi bunu keçərli sənəd saydı. 

…Qurultay yuksək səviyyədə keçirdi. SSRĠ-nin müxtəlif bölgələrindən gəlmiĢ nümayəndələri 

Türkiyənin hökumət adamları və siyasi xadimləri qəbul edəndə dil baxımından anlaĢılmazlıq 

ortaya çıxdı. Nədənsə, Türikyə tərəfi buna tam hazır deyildi. Bizimlə gedən gənclər dadımıza 

çatdılar. Tərcüməçi vəzifəsini onlar yerinə yetirdilər.  

Apardığımız kadrların tapĢırığı necə yerinə yetirdikləri, tərcümə zamanı hansı çətinliklərlə 

qarĢılaĢdıqlarıyla maraqlanır, onlara məsləhətlər verir, ruhlandırırdıq. Belə vəziyyətdə 

söhbətlərin məzmunundan da istər-istəməz xəbər tuturduq. 

Geri dönəndə Bəylə bir də görüĢdük. Türkiyədə bəzi siyasi xadimlərin, hökumət adamlarının 

Azərbaycana və onun prezidentinə bizim düĢündüyümüz qədər də sevgi bəsləmədiklərini, 

Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Tatarıstan və Yakutiyadan gəlmiĢ nümayəndələrlə 

söhbətlərində bunu gizlətmədiklərini söylədim. Çox sakit və təmkinlə: "Bildiklərimi bir 

daha təsdiqlədin...", - dedi". 

Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankının direktorlar Ģurası Novruz günlərində (22 mart) 

Londonda keçirilən iclasında Azərbaycana yardım göstərilməsi strategiyasını bəyəndi. Burada 

qəbul edilmiĢ sənəddə deyilir ki, Azərbaycan hökuməti "bazar iqtisadiyyatına tamamilə 

sadiqdir", ölkədə nisbi siyasi sabitliyə və iqtisadi islahatlar prosesini sürətləndirməyə nail ola 

bilmiĢdir. Azərbaycan keçmiĢ Sovet Ġttifaqının bəzi baĢqa respublikalarına nisbətən 

ÇOXPARTĠYALI DEMOKRATĠYA VƏ BAZAR ĠQTĠSADĠYYATI YOLUYLA ĠRƏLĠLƏMƏYƏ DAHA 

ÇOX HAZIRDIR. Ancaq ölkənin problemləri də var: maliyyə sistemi zəif inkiĢaf edib, sənaye 

bölməsi xeyli dərəcədə köhnəlib. 

Elçibəy dönəmində Dövlət Vergi Komitəsinin sədri iĢləmiĢ Ġsa Bağırov prezidentin yürütdüyü 

iqtisadi siyasətin mahiyyətinə toxunaraq bunları bildirir: "Prezident həyata keçiriləcək iqtisadi 

islahatların əhalinin yaĢam səviyyəsinə göstərəcəyi mənfi yan təsirlərin maksimum 



önlənməsini iqtisadi qurumların baĢçılarından tələb edirdi. Məsələn, 1992-ci ilin dekabr ayında 

qiymət islahatları həyata keçirilərkən bir sıra ərzaq məhsullarıyla yanaĢı çörəyin də qiymətinin 

artırılması Ġqtisadi ġurada müzakirə olunurdu. Müzakirələr çox gərgin keçdi və prezident 

çörəyin qiymətini artırmağa yalnız o vaxt razılıq verdi ki, bu artımın qarĢılığı olaraq əhaliyə pul 

vəsaiti ödənilə biləcəyinə tam zəmanət aldı. Həmin müzakirələrdə biz Ə.Elçibəyin necə geniĢ 

iqtisadi təxəyyül yiyəsi olduğunu öz gözlərimizlə gördük.  

Elçibəyin prezidentliyi dövründə iqtisadiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi maliyyə və vergi 

sistemində də qısa müddətdə ciddi islahatlara baĢlanıldı. "Vergi xidməti haqqında" qanun, bir 

sıra vergilərə aid mühüm qanunlar ilk dəfə qəbul olundu.  

Prezident aparılan vergi siyasətinin ədalətliliyi prinsipini hər Ģeydən önə çəkərdi. O, 

vətəndaĢların üzərinə düĢən vergi yükünün mərhələ-mərhələ azaldılmasını qarĢımıza mühüm 

bir vəzifə kimi qoymuĢdu və bizimlə hər söhbətində ədalətli vergi sisteminin cəmiyyətin 

inkiĢafına yardım edəcək çox mühüm amillərdən olduğunu xüsusi vurğulayardı. 

Prezident Elçibəyin tapĢırığıyla vergi yükünü azaltmaqçün 1993-ün əvvəlindən bir sıra iĢlər 

görülməyə baĢlandı. Öncə əlavə dəyər vergisinin dərəcəsi 28%-dən 20%-ə endirildi. BaĢqa 

vergi növləri dərəcələrinin ardıcıl azaldılması üzrə təkliflərin mərhələli gerçəkləĢdirilməsi də 

qərarlaĢdırıldı". 

Elə bu günlərdə respublikada valyuta hərraclarının keçirilməsi planlaĢdırılırdı. Eyni zamanda, 

mətbuatda xəbər verildi ki, respublika banklarında əhalinin borclarını ödəməkçün yetərincə 

nağd pul var. 

Dövlət katibi Pənah Hüseynov 23 martda Gəncəyə getdi. Həmin gün o, Ģəhərdə müĢavirə 

keçirdi. Burada Ġxtiyar ġirinov, Sülhəddin Əkbərov, RövĢən Cavadov və baĢqaları da iĢtirak 

edirdilər.  

MüĢavirədə baĢlıca olaraq Gəncədə yaranmıĢ gərgin kriminogen durumun aradan 

qaldırılmasıyçün dövlətin gördüyü tədbirlərdən danıĢıldı. Əsas məqsəd Ģəhərdə tam sabitlik 

yaratmaq, QAN TÖKÜLMƏSĠNĠN qarĢısını almaq, əhalinin təhlükəsizliyini qorumaqdı. Hərbi 

vəzifələrdən çıxarıldıqdan sonra prezidentin fərmanıyla "Azəryun" dövlət Ģirkətinin prezidenti 

təyin edilmiĢ S.Hüseynovun tabeliyində olan, Gəncədəki 123-üncü diviziyanın qərargahında 

məskunlaĢan qeyri-qanuni silahlı dəstənin ZƏRƏRSĠZLƏġDĠRĠLMƏSĠ üçün bütün dinc 

vasitələrdən istifadə olunurdu. 

Martın 24-ündə Ġsgəndər Həmidov, Nəcəf Nəcəfov, Nəcməddin Sadıqov, Ġsmayıl ġıxlı və Tofiq 

Bağırov da prezidentin tövsiyəsiylə Gəncəyə getdilər. Sonuncu ikisi qan tökülməsinin qarĢısını 

almaqçün Surətlə ağsaqqal kimi söhbət etməyə razılıq vermiĢdi. Artıq 26 martda onların 

hamısı Gəncədən qayıtdı və xəbər verildi: "Gərginlik artıq aradan qalxıb". 

Pənah Hüseynov 27 martda keçirdiyi brifinqdə "Gəncədə heç bir hökumətə zidd çıxıĢlar" 

olmadığını bildirdi. O dedi ki, müəyyən qüvvələr Surət Hüseynovu "qətiyyətlə hərəkət etməyə 

və möhkəm dayanmağa" təhrik edib. S.Hüseynov prezidentə sadiqliyini bildirib. Onun təĢkil 

etdiyi qanunsuz silahlı birləĢmələrsə cəbhəyə göndəriləcək. Rusiyanın Gəncədə yerləĢən 

hərbi-desant diviziyasının komandiriylə (ġerbakla) də görüĢülüb, onlar BĠTƏRƏF olduqlarını 

təsdiqləyiblər. 

Gəncəylə nə qədər bağlı olduğunu deyə bilmərik, ancaq 27 martda səhər ermənilər Kəlbəcər 

rayonuna hücuma keçdilər. Onlar Ağdərədəki Sərsəng su anbarı ətrafında da döyüĢü 

gücləndirdilər. Ermənistan tərəfdən uçub gələn təyyarələr (onlar Rusiyanın 7-ci ordusuna 



məxsusdu; Ermənistanda yalnız vertolyotlar vardı) Kəlbəcər rayonunun kəndlərinə raket-

bomba zərbələri endirdilər. Bunun ardınca Ermənistanın Vardenis (Basarkeçər) rayonu 

tərəfdən, eləcə də cəbhənin Ağdərə və Laçın bölgələrindən eyni vaxtda hücuma keçdilər. 

27 martda "Azərbaycan" qəzeti "Sadval" cəmiyyəti liderlərinin fitnəkar hərəkətləriylə bağlı 

olaraq Azərbaycan XĠN-nin Rusiya XĠN-nə nota göndərdiyini xəbər verdi. 

Avropa parlamenti deputatlarını 26 martda qəbul edən Əbülfəz bəy dedi: "Azərbaycan elə bir 

cəmiyyət qurmağa çalıĢır ki, burada demokratik münasibətlər dövlət həyatının norması 

olsun". 

Ancaq, görünür, Azərbaycanda heç də hamı prezident kimi düĢünmürdü. Çünki bir neçə 

günün içində dövlətin demokratik nailiyyətlərinə ciddi ləkə salan biabırçı hadisələr baĢ verdi. 

23 martda "Hürriyyət" qəzetinin müxbiri, 26 martda Gəncədə "Azərbaycan", "Azadlıq" 

qəzetlərinin bölgə müxbirləri və AzərTAc-ın baĢ direktorunun I müavini döyüldülər. 27 

martdasa daxili iĢlər naziri Ġsgəndər Həmidov "Ġstiqlal" qəzetinin baĢ redaktoru ZərdüĢt 

Əlizadəni döydü və həmin gün televiziyada dövlət katibi Pənah Hüseynovla AMĠP üzvlərinin 

teledebatı zamanı studiyaya girərək birbaĢa canlı efirdə onları və dövləti təhqir edərək veriliĢi 

pozdu. Heç bir normaya sığmayan bu hərəkətləriylə və televiziyada iĢlətdiyi "tüpürüm" 

sözüylə Azərbaycan hakimiyyətinə və dövlətimizin ölkə içində və beynəlxalq aləmdə nüfuzuna 

tüpürcək atdı. (4 iyundan sonra keçmiĢ silahdaĢları həbs edilərkən də Milli Məclisdə bir küncə 

qısılıb xısın-xısın gülən, onlara qarĢı təhqirlərə və repressiyalara heç bir etiraz bildirməyən və 

özünə H.Əliyevdən "dayı" axtaran Ġsgəndər bəy, təəssüf ki, hərəkətlərinin son nəticəsini 

hesablamaqda ciddi yanlıĢlıqlara yol verdi). 

Təbii ki, jurnalistlər bu zorakılıq hallarına kəskin etirazlarını bildirdilər (29 mart). Onlar bəyan 

etdilər ki, "daxili iĢlər nazirinin jurnalistlərə qarĢı hərəkətlərinə respublika rəhbərliyi siyasi 

qiymət verməyəcəyi halda mətbuat və kütləvi informasiya iĢçiləri 30 mart 1993-cü ildən etiraz 

tətilinə baĢlayacaqlar". Çox keçmədən bəlli oldu ki, prezident teledebatın videoyazısına baxıb 

və uyğun qərar çıxaracağını söyləyib. 

ARTIRMA 

"-Bizə gələn məktublardan birində BuĢ mənə belə yazırdı ki, sizin inqilabi demokratiyanızı biz 

müdafiə edirik və bəyənirik. Ancaq çox təəssüf edirik ki, jurnalistlərin birini daxili iĢlər naziri 

döyübdür, bunu da nöqsan kimi qeyd edirik. 

- Axı Siz jurnalistin döyülməsinə görə prezident olaraq üzr istədiniz. Amma indi jurnalistin 

gözü çıxarılır, heç kəsin tükü də tərpənmir. 

-Bilirlər ki, bunlar demokrat deyillər, ona görə də heç kəs heç nə ummur".  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat üz-üzə", Bakı, 1999, s.45). 

Jurnalistlərlə bu cür davranıĢın ən qəti əleyhdarı olan Bəy onlarla həmiĢə ən səmimi 

ünsiyyətdə bulunurdu, çünki o, kütləvi informasiya vasitələri iĢçilərini Azərbaycanda 

demokratiyanın bənnaları sayırdı. Ona görə də "Yeni Müsavat" qəzetinin müxbiri ġeyda 

Nəsibli'nin yazdığıyla onun əksər iĢdaĢlarının razılaĢacağına Ģübhəm yoxdur: "Elçibəyin 

yanında adam özünü, öz dərdini, öz qayğılarını, ağrılarını unudurdu. Müsahibədən çıxanda 

həmkarlarım: "Elçibəylə müsahibədən sonra səni tanımaq olmur", - deyirdilər. Azı bir ay o 

görüĢün təsirində olurdum. Bir rahatlıq tapırdım ondan. Ruhumu oxĢayırdı Əbülfəz bəy. Mən 

onu nə siyasətçi, nə prezident, nə partiya sədri kimi qəbul edirdim. O, Ruh idi. Onu ruhum 



kimi duyurdum. Özümü onun müridi sayırdım". ("Savalanda görüĢənədək, Bəy!". Bakı, 2000, 

s.113). 

"ƏRAZĠMĠZDƏ XARĠCĠ QOġUN YOXDUR" 

"Azərbaycan" qəzetinin 27 mart tarixli sayında xarici məsələlər üzrə dövlət müĢaviri Vəfa 

Quluzadə ölkəmizin xarici siyasətinin baĢlıca çalarlarından danıĢdı. Dövlət müĢaviri göstərdi 

ki, SSRĠ-nin bir sıra keçmiĢ üzvlərindən fərqli olaraq bizdə dövlət müstəqilliyinin, demək olar 

ki, bütün atributları göz qabağındadır. Söhbət bayraqdan, gerbdən, himndən, valyutadan və 

milli ordudan gedir. "ƏRAZĠMĠZDƏ XARĠCĠ QOġUN YOXDUR (xoĢ məramla əldə edilmiĢ 

razılığa əsasən, rus ordusu ərazimizi, demək olar ki, tamamilə tərk etmiĢdir), 

SƏRHƏDLƏRĠMĠZĠ ÖZÜMÜZ QORUYURUQ". 

V.Quluzadə bildirdi ki, Azərbaycanın bir çox Qərb dövlətləriylə yaxĢı siyasi əlaqələri təĢəkkül 

tapmaqdadır. ABġ, Ġngiltərə, Almaniya, Fransa, Ġtaliya və bir sıra baĢqa dövlətlərlə iĢgüzar 

əlaqələr yaranır. 

AMĠP-in sədri Etibar Məmmədov 29 martda mətbuat konfransı keçirərək bəyan etdi ki, 

prezident xalq qarĢısında hesabat verməli və hökumət TAM TƏRKĠBDƏ ĠSTEFAYA 

GETMƏLĠDĠR. Əgər koalisyon hökumət yaradılarsa və seçkilərin dəqiq vaxtı təyin olunarsa 

onda biz iqtidarla danıĢığa gedə bilərik. 

Elə həmin gün Prezident Aparatında keçirilən mətbuat konfransında prezidentin mətbuat 

xidmətinin baĢçısı Arif Əliyev dövlət katibi Pənah Hüseynovun qəflətən istefa ərizəsi verdiyini 

bildirdi, ancaq istefanın səbəblərini açıqlamadı, ancaq bu istefayla E.Məmmədovun bəyanatı 

arasında hansısa bağlılığın olduğunu da düĢünmək mümkündü.  

Artıq ölkədə böhranın yetiĢdiyi (yetiĢdirildiyi) göz qabağındaydı. Ölkə həm dıĢarıdan, həm də 

içəridən zərbələrə uğramaqdaydı. 

Ermənilərin SNARK agentliyi 28 martda bütün dünyaya belə yalan yaydı ki, guya Gəncədə, 

Yevlaxda və Azərbaycanın baĢqa yerlərində kürdlər mitinq keçirərək Kürd-Qarabağ 

konfederasiyası yaratmağı tələb ediblər.  

Milli Məclis 30 mart tarixli iclasında Etibar Məmmədovun bəyanatını müzakirə edəndən sonra 

qərara aldı ki, respublika prezidenti on aylıq fəaliyyəti haqqında Milli Məclisə məlumat versin. 

Milli Məclis Ġsgəndər Həmidovun jurnalistləri döyməsini qətiyyətlə pislədi və prezidentə təklif 

etdi ki, nazirin belə hərəkətlərinin qarĢısının alınmasına ciddi təminat versin. 

AMĠP-in Siyasi ġurası 31 mart saat 12-yə Azadlıq meydanına mitinq təyin etmiĢdi. 10 partiya, 

2 cəmiyyət, 1 birlik və 1 ittifaq birlikdə bəyanat verərək bildirdilər ki (30 mart), belə Ģəraitdə 

çətinliklərdən bəhanə kimi istifadə edən AMĠP Siyasi ġurasının qərarı təəssüf doğurur. "Biz 

bunu yolverilməz sayır, respublikada əldə edilmiĢ kövrək siyasi sabitliyin və vətəndaĢ 

sülhünün pozulmasına yönəldilmiĢ hərəkət hesab edirik". 

Martın 30-unda AMĠP sədri Etibar Məmmədov gecədən xeyli keçmiĢ televiziyada çıxıĢ edərək 

mitinqin təxirə salındığını bildirdi. O, mitinqdə irəli sürüləsi tələblərin həyata keçirilməsi 

barədə prezident Elçibəylə müəyyən razılığa gəldiyini bildirdi. Sədr siyasi partiyaların 

bəyanatının AMĠP-in qərarına heç bir təsir göstərmədiyini söylədi. O, 17 apreldə Azadlıq 

meydanında icazəli mitinq keçirmək niyyətində olduğunu bildirdi. 

Bəyin baĢını qatanlar bu günlər onu az qala dövlət quruculuğu məsələlərindən yayındırmağa 

nail olmuĢdular. Adətən gündə-günaĢıra ölkə iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və b. sahələrlə bağlı 



bir neçə fərman imzalayan prezident indi ermənilərlə və onlarla həmrəy olanlarla məĢğuldu. 

30 martda o, "Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində intizamı möhkəmləndirmək 

üçün bəzi tədbirlər haqqında" fərman və Silahlı Qüvvələrdə intizamı möhkəmləndirmək və 

fərariliyin qarĢısını almaq məqsədiylə "Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali BaĢ Komandanının 

əmri"ni imzaladı. 

Əbülfəz bəy çalıĢırdı ki, heç bir vəziyyətdə diktatora çevrilməsin, çünki belə olarsa qurmaq 

istədiyi dövlətin mahiyyətinə zərbə endirilərdi. Buna görə də hədsiz səbirlilik nümunəsi 

göstərirdi. O, jurnalistlərin döyülməsini demokratiyamıza xəyanət sayırdı. Ancaq onun 

mətbuatla ərköyün övlad kimi davranması da bəzən qəzetlərin "ağ etməsiylə" nəticələnirdi.  

RƏSMĠ DÖVLƏT QƏZETĠ "Azərbaycan" 31 martda yazırdı: ""Azərbaycan" qəzetinin kollektivi 

bu tələblərə (jurnalistlərin tələblərinə - Ə.T.) tamamilə Ģərikdir və onları müdafiə edir (afərin! 

- Ə.T.). Dünən redaksiya TƏTĠLƏ QOġULMAQ barədə qərar qəbul etmiĢ və saat 20.00-da 

qəzetin nəĢri ilə məĢğul olan iĢçilərin hamısı evə getmiĢdir. Lakin axĢam saat 10-dan sonra 

respublika prezidenti Ə.Elçibəyin jurnalistlərin tələblərini ödəyəcəyi, baĢ vermiĢ SĠYASĠ 

HADĠSƏYƏ prinsipial SĠYASĠ QĠYMƏT verəcəyi baĢ redaktora məlum olduqdan sonra BÖYÜK 

ÇƏTĠNLĠKLƏ... bu nömrəni buraxmalı olduq".  

Açığı, "Azərbaycan" qəzetinin öz jurnalist həmkarlarını belə ürəkdən müdafiə etməsini 

baĢucaldan bir hərəkət kimi alqıĢlasam da onun baĢlığıında göstərilmiĢ "RƏSMĠ DÖVLƏT 

QƏZETĠ" ifadəsiylə prezidentə minnət qoyulması arasında heç bir məntiqi uyğunluq tapa 

bilmirəm! Doğrudur, daxili iĢlər nazirinin jurnalistlərlə üzqaraldan davranıĢı iqtidarın ən 

yüksək pilləsindəki bir sıra adamlarda da ciddi etiraz doğurmuĢdu; məsələn, prezidentin 

müĢaviri Nəcəf Nəcəfov bildirmiĢdi ki, nazir və prezident bu iĢə görə jurnalistlərdən üzr 

istəməsələr o, vəzifəsindən istefa verəcək (və üzr istətmiĢdi də!). Bu baxımdan qəzetin 

jurnalistlərlə həmrəyliyi nə qədər sevindiricidirsə də onun prezident qarĢısında tələb qoyması 

və tətilə qoĢulması o qədər baĢadüĢülməzdir (bu halda yeganə doğru yol istefa verməkdir; 

yeri gəlmiĢkən, bunun ən gözəl örnəyini elə həmin "Azərbaycan"ın həmin redaktoru - 

qələminə və redaktorluq bacarığına böyük hörmət bəslədiyim Mehman Cavadoğlu H.Əliyev 

dövründə göstərdi!).  

Maraqlıdır ki, bəziləri iqtidarın siyasi hadisələrin həllində ordudan istifadə etməsi təsəvvürünü 

yaratmaqçün qabaqdangəlmiĢlik edərək hay-küy salırdılar. Məsələn, Rəhim Qazıyev 

zamanından mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuĢ Leyla Yunusova yenə "Azərbaycan" 

qəzetindəki (31 mart) böyük yazısını "Ordu siyasi döyüĢlər üçün poliqon deyil" (?!) 

adlandırmıĢdı. Ġqtidarı gah tənqid edən, gah da ona ağıl öyrədən xanım AXC-nin 9 fevral 

bəyanatına münasibət bildirərək S.Hüseynovun vəzifədən götürülməsi üsulunu qeyri-

sivilizasiyalı sayır. 

Həm Kəlbəcər-Laçın yolunun, həm də Kəlbəcərin yeganə çıxıĢ yolunun bağlanması qorxusu 

olduğunu xatırladan 31 mart tarixli yazılardan biri "Kəlbəcər yeni xəyanətin qurbanı ola bilər" 

adlanır. Doğrudan da, bu anlarda Kəlbəcər üzərində qara buludlar dolaĢmaqdaydı. 

Nə qədər qanqaralığı olsa da prezident ölkədə mədəni tədbirlərin səngiməməsini istəyirdi. 

Onun xeyir-duasıyla 31 mart-1 apreldə Bakıda Məhəmmədhüseyn ġəhriyarın poeziyasına həsr 

olunmuĢ beynəlxalq elmi konfrans keçirildi. Elçibəy təbrik məktubu göndərərək yığıncağı 

təbrik etdi (məktubu akademik Bəkir Nəbiyev oxudu). 

KƏLBƏCƏR ĠġĞAL EDĠLDĠ 



Erməni ekspedisiya korpusunun hissələri martın 31-ində səhərə yaxın güclü artilleriya 

hazırlığından sonra tanklarla, PDM-lərlə Kəlbəcər rayonuna hücum edərək 12 kəndi iĢğal 

etdilər. Rayon mərkəzinə yaxınlaĢan ermənilər bu rayonu Azərbaycanın qalan ərazisiylə 

birləĢdirən yeganə yolu kəsərək 60 min dinc sakini mühasirəyə saldılar. Çoxlu insanın həlak 

olduğu bu hücumda əhalinin döyüĢ zonasından çıxarılmasına humanitar dəhliz belə 

saxlamayan ermənilər Laçın rayonunun iĢğal edilmiĢ kəndlərindəki on minlərcə əhalini də eyni 

duruma saldılar. 

Sonralar Elçibəy bunları söyləyəcəkdi: 

"-…Bəli, Rusiya gördü ki, Azərbaycanda azadlıq mübarizəsini boğa bilmir, ona gücü çatmır, 

onun yerləĢdirdiyi fiqurlar hakimiyyətdən bir-bir aĢır, iĢlərimizə heç cür müdaxilə edə bilmir, 

onun yeganə yolu qaldı - yeni hakimiyyəti müharibəyə daha yaxından cəlb etmək. Buna görə 

də erməniləri yenidən qızıĢdırmağa, rus batalyonlarını iĢə salmağa baĢladılar. Nəticədə 

müharibəyə giriĢdik və iki rayonu - Goranboyu (keçmiĢ ġaumyan rayonunu) və Ağdərə 

rayonunu ermənilərdən aldıq. Ordunu Laçına çıxardıq (Laçın da o vaxt əldən gedirdi) - onun 

böyük hissəsini ələ keçirdik, Laçın dəhlizinə çıxdıq. Belə bir vəziyyətdə Rusiya gördü ki, 

qabağımızda dayanmaq çətindir. Təzədən rus batalyonlarını ortaya atdı, daha doğrusu, 

Qarabağda rus batalyonlarının qabağında dayana bilmədik, çünki hərbi cəhətdən o səviyyədə 

hazırlıqlı deyildik. Onlar peĢəkarlar, xüsusi təyinatlı hərbi qüvvələrdir.  

Sonra Kəlbəcəri əlimizdən aldılar ki, bizə böyük zərbə vursunlar. Doğrudan da, Kəlbəcəri 

qoruyub saxlaya bilmədik. Bu, bizi yıxmaq üçündü, xalq da bunu müəyyən qədər baĢa düĢdü. 

Kəlbəcər qaçqınlarının özlərini də, mal-qaralarını da Gəncənin ətrafındakı bölgələrə 

yerləĢdirdik. Nisbətən az itkiylə o məsələdən qurtardıq. Rusiyanın Xarici ĠĢlər Nazirliyində 

Qarabağ üzrə vəkil olan Kazimirov bizim dövlət adamlarımıza demiĢdi ki, siz bu bəladan 

qurtardınız, sabah içərinizdə bir hərəkat, qiyam baĢlasa onda nə cavab verəcəksiniz? Artıq o, 

bizə iĢarə etdi - ya gəlin girin Rusiyanın qoltuğuna, ya da qiyam baĢlayacaq.  

-"MDB-yə girin" demək istəyirdi?  

-MDB-yə girmək yox, Rusiya nə desə onunla razılaĢmaq lazımmıĢ. Rusiyanın ordusunu, 

Rusiyanın bazalarını, Rusiyanın bütün nüfuzunu saxlamalıydıq burada, bütün siyasətəmizi 

ancaq Moskva deyənlə uyğunlaĢdırmalıydıq. Biz, təbii ki, tamamilə bunun əleyhinəydik, 

müstəqil siyasət yürüdürdük". (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - "Elçibəylə 13 saat 

üz-üzə", Bakı, 1999, s.31-32).  

Ermənilərin Kəlbəcərə soxulması ölkənin həm içində, həm də dıĢarısında geniĢ əks-səda 

doğurdu. Prezidentin mətbuat xidməti bəyanat verdi. Sənəddə oxuyuruq: "Azərbaycan 

Respublikasının rəhbərliyi dövlətlərin, dünya hökumətlərinin baĢçılarını və parlamentlərini, 

BMT-ni, ATƏM-i, ĠKT-ni, digər nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatları Ermənistan Respublikasının 

təcavüzkar əməllərini prinsipial surətdə pisləməyə, təcavüzkarı cilovlamaq üçün qəti tədbirlər 

görməyə çağırır". 

Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyi də oxĢar məzmunlu bəyanat verdi. 

Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Həsən Həsənov prezident Əbülfəz Elçibəyin 

məktubunu BMT-nin baĢ katibi Butros Qaliyə təqdim etdi. Məktubda deyilirdi: “Vətənimizin bu 

ağır vaxtında mən Sizdən xahiĢ edirəm ki, bölgəyə atəĢin dayandırılmasına dərhal nail olmaq 

üçün BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının bütün nüfuzundan, Sizin çox böyük Ģəxsi nüfuzunuzdan 

istifadə edəsiniz”. 



H.Həsənov eyni vaxtda BMT Təhlükəsizlik ġurasının sədri Terens O'Brayenə də məktubla 

müraciət etdi. 

Azərbaycanın Moskvadakı səlahiyyətli nümayəndəliyi bu vəhĢilik aktıyla bağlı elə həmin gün 

bəyanat yaydı. Bəyanatda belə bir təĢviĢ ifadə olunurdu ki, “təcavüzkarın cəzasız qalması, 

beynəlxalq təĢkilatların lazımi reaksiya verməməsi Zaqafqaziyada, ġərqi Avropada və Orta 

ġərqdə sülh və sabitlik üçün qorxu törədən təhlükəli hadisələrə gətirib çıxara bilər”. 

Türkiyə hökuməti də 31 martda bəyanat qəbul edərək Ermənistanın təcavüzünü qətiyyətlə 

pislədi. Hikmət Çətin Rusiya xarici iĢlər naziri Andrey Kozırev və ABġ-ın dövlət katibi Uorren 

Kristoferlə telefonla danıĢdı.  

Ən qəribəsi budur ki, belə çox həssas durumda Ģəxsiyyəti bilinməyən 4 nəfər (onların iqtidarı 

sevən Ģəxslər olması mümkün deyil) əliyevpərəstlikləriylə seçilən “Əlincə” xeyriyyə 

cəmiyyətinə və “Səs” qəzetinə 31 martda basqın etdi və təbii ki, bu hadisədən iqtidara qarĢı 

əkstəbliğatçün yaxĢıca istifadə edildi. 

Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy aprelin 1-ində səhər televiziyayla çıxıĢ etdi. Ölkədəki 

daxili siyasi durumu Ģərh edən, iqtisadiyyat və mədəniyyət problemlərinə toxunan Bəy hərbi 

quruculuq və dövlət quruculuğu problemlərindən də danıĢdı. Onun fikrincə, çoxlu 

problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq ölkədə ilk növbədə baĢlıca həyati məsələlər həll 

edilir, xarici əlaqələr möhkəmləndirilir. Bəy göstərdi ki, qonĢu dövlətlərlə (Ġran, Türkiyə, 

Gürcüstan, Rusiya), eləcə də Ukrayna, Ġsrail və Misirlə sabit, tarazlaĢdırılmıĢ münasibətlərimiz 

var. 

Azərbaycan Ordusunun yaradılmasındakı çətinliklər üzərində geniĢ dayanan prezident 

Kəlbəcərə hücum haqqında da məlumat verdi. 

Kütləvi informasiya vasitələrinə münasibətini açıqlayan Bəy KĠV iĢçilərini qanunlara hörmət 

etməyə, etik normalara sayğı göstərməyə dəvət etdi, bildirdi ki, əks halda Azərbaycan 

demokratiyasının nailiyyətlərinin təhlükə qarĢısında qalması labüddür. 

Ġsgəndər Həmidovun “Ġstiqlal” qəzeti redaktoruna qarĢı hərəkətlərini pisləyən prezident dedi: 

“Dövlət xadimi özünü bu tərzdə apara bilməz və daxili iĢlər naziri bir daha belə hərəkətlərə 

yol verərsə BĠZ BĠR YERDƏ ĠġLƏYƏ BĠLMƏYƏCƏYĠK”. 

Müxalifətin Milli Məclisdə irəli sürdüyü tələblə bağlı Bəy dedi ki, 16 iyulda televiziyada xalqa 

məlumat verməyə hazıram. 

Parlament seçkisinin bu ilin PAYIZINDA keçirilməsinə tərəfdar olduğunu bəyan edən 

prezident Elçibəy xalqı birliyə səslədi, əhalini uğurlarımızı möhkəmləndirməkçün gərgin 

iĢləməyə çağırdı və anarxiyaya, özbaĢınalığa yol verməmək, Azərbaycanda müstəqil dövlətin 

qurulması naminə lazım gələrsə QƏTĠ TƏDBĠRLƏR GÖRMƏYƏ HAZIR OLDUĞUNU söylədi.  

Aprelin 1-ində ölkə prokurorluğunun 90-dan çox rəhbər və məsul iĢçisi cəbhə xəttinə 

göndərildi. 

Ġsa Qəmbərin sədrliyi altında Milli Məclis də ermənilərin Kəlbəcərə hücumuyla bağlı 1 apreldə 

“Dünya ölkələrinin parlamentlərinə, Avropa Birliyinə, ATƏM-ə və BMT-yə” müraciət qəbul 

etdi. 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının iqamətgahı qarĢısında 1 apreldə ABġ-da yaĢayan Azərbaycan 

və Türkiyə türkləri, baĢqa millətlərin nümayəndələri etiraz nümayiĢi keçirdilər. 



Elçibəy 2 apreldə ABġ və Rusiya prezidentlərinə məktub göndərərək Kəlbəcərin 60 minlik, 

Laçın rayonunun 32 minlik əhalisinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin güclü hücumu 

nəticəsində mühasirəyə düĢdüyünü və məhvolma təhlükəsiylə üzləĢdiyini bildirdi. 

Kəlbəcərə hücum ermənilərin ərazi iĢğalı istəyindən baĢqa, Azərbaycanda iqtidarı 

devirməkçün əhalidə qəzəb yaratmaq məqsədinə də xidmət edirdi. Kəlbəcərin getməsiylə 

bağlı iqtidarı devirməyə üçüncü təĢəbbüs göstərildi; belə ki, Rəhim Qazıyev və Surət 

Hüseynovla sıx əlaqəli olan zabitlərin xəyanəti nəticəsində bu rayonun ermənilərə 

verilməsindən sonra, çevriliĢçilərin fikrincə, Bakıya axacaq böyük qaçqın kütləsindən vəziyyəti 

kəskinləĢdirərək siyasi böhran yaratmaq və sonra silahlı adamları “iĢə salmaq” asan olacaqdı.  

Təsadüfi deyil ki, “böyük bir sevinclə Naxçıvandakı Heydər Əliyevi axtaran Nemət 

Pənahov Kəlbəcərin iĢğal olunduğunu, iqtidara qarĢı yürüĢlərə baĢlamanın tam 

zamanı olduğunu müjdələmiĢdi. Heydər Əliyev isə Bakıdakı iĢbirlikçilərinə bir az 

da səbr etmək təlimatı vermiĢdi” (F.Qəzənfəroğlu, göstərilən kitabı, 212-ci səh.). Ancaq 

ölkədə fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi bütün fitnəkarlıqların qarĢısını almağa imkan 

verdi.  

Kəlbəcərin iĢğalıyla bağlı prezidentin özü sonralar bildirdi:  

«Biz Kəlbəcər rayonunu qorumaq üçün bütün tədbirləri görmüĢdük. Burada 3.000 nəfərədək 

əsgəri qüvvə cəmləĢdirilmiĢdi. Ancaq, birincisi, Ermənistandakı rus qoĢunlarının da 

ermənilərlə birgə hücuma keçməsi, ikincisi, S.Hüseynovun Əvəz ġükürov kimi adamlarla əlbir 

olaraq xəyanət etməsi Kəlbəcərin əldən getməsinə səbəb oldu. 

Məhz xəyanət nəticəcində Kəlbəcərdə elə vəziyyət yarandı ki, biz əhalini köçürməyə məcbur 

olduq. Bu məqsədlə ora vertolyot göndərdik. Vertolyotumuzu vurdular və səs çıxdı ki, bu, 

ermənilərin iĢidir, halbuki onu ġerbakın qüvvələri vurmuĢdu. [Yeri gəlmiĢkən, Kəlbəcərin 

getməsində Rəhim Qazıyevin də günahı var. O, Kəlbəcər alınandan sonra demiĢdi ki, 

Ġsgəndər Həmidov indi gedib öz torpağını qorusun]». ("Mən istiqlalımızı hakimiyyətdən üstün 

tutdum!". Əbülfəz Elçibəylə onun mətbuat katibi Ədalət Tahirzadənin söhbəti. -“Azadlıq” 

qəzeti, 20 iyun 1998. Qeyd: son cümlə müsahibənin qəzet variantında getməyib). 

Qanuni seçilmiĢ hakimiyyəti qorumaq niyyətində olan və dünən sərt tədbirlər görəcəyini 

bildirmiĢ prezident 2 apreldə iki qanun və bir fərman imzaladı. “Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyasına (Əsas Qanununa) əlavələr edilməsi haqqında” və «“Fövqəladə vəziyyət 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununa əlavələr edilməsi haqqında» qanunlar (onlar 

imzalandığı andan qüvvəyə minirdi) fövqəladə vəziyyətlə bağlıydı. “Azərbaycan 

Respublikasında fövqəladə vəziyyət elan edilməsi haqqında” prezident fərmanısa baĢ verə 

biləcək iğtiĢaĢları qabaqlamaq məqsədi daĢıyırdı. Bu fərmanla Azərbaycanda 3 aprel saat 6-

dan 60 günlük FV rejiminə baĢlanıldı. Fərmanın 7-ci maddəsində senzura qoymaq yoluyla 

mətbuatın və digər KĠV-nin azadlığının məhdudlaĢdırılması da nəzərdə tutulurdu. 

Doğrudur, senzura üstündə Elçibəy iqtidarını sonralar da xeyli qınayıblar. Ancaq iĢ 

burasındadır ki, televiziyada və baĢqa KĠV-də ordunun döyüĢkənlik ruhunu öldürməyə, 

əhalidə ruh düĢkünlüyü yaratmağa çalıĢan çoxlu materiallar yer alırdı. Məsələn, televiziyada 

müxbir əsgərimizə sual verirdi ki, siz ermənilərlə vuruĢarkən bəs insan öldürdüyünüzdən 

narahat olmursunuz? Yaxud əsgərlərimizin çətinlikləri xüsusi qabardılırdı. Ona görə də bu 

dövrdə senzura yalnız hərbi mövzudakı materiallara tətbiq edilirdi və qərarı bütünlüklə təbii 

saymaq gərəkdir.  



Milli Məclis həmin gün qapalı iclas keçirdi. Burada Müdafiə Nazirliyinin Kəlbəcərlə bağlı 

məlumatı dinlənildi və prezidentin imzaladığı qanunlar və fərman təsdiqləndi. 

Müdafiə Nazirliyində keçirilən brifinqdə aviasiyanın tətbiq edilməsi və 60 min əhalidən 20 

mininin mühasirə zonasından çıxarılması bildirildi. 

Kəlbəcərdən olan ziyalıların təĢəbbüsüylə Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi önündə etiraz piketi 

keçirildi. Piketçilər bu hərbi müdaxilədə Rusiyanın Ermənistanın arxasında dayandığına etiraz 

etməklə yanaĢı, həm də Rusiya və Ermənistan siyasi dairələrinin Azərbaycanı parçalamaq 

niyyətiylə KÜRDÜSTAN RESPUBLĠKASI yaratmaq səylərini qətiyyətlə pislədilər. 

Türkiyənin bütün qəzetləri 2 apreldə Kəlbəcər hadisələrindən yazırdı. “Elçibəy bütün dünyanı 

Ermənistana qarĢı kəskin mövqe tutmağa çağırdı”, “Bakı iki atəĢ arasında” kimi baĢlıqlar 

altında verilən yazılarda ölkə rəhbərliyinin təcavüzün nəticələrini aradan qaldırmaqçün 

gördüyü tədbirlərdən, eləcə də onun xaricdən ermənilərin, içdən müxalifətin təzyiqləri altına 

düĢdüyündən söz açılırdı. 

Azərbaycanın xarici iĢlər naziri Tofiq Qasımov 2 apreldə Ankaradakı “Anadolu” agentliyinə 

müsahibə verərək dedi: “Ermənilərin sülh danıĢıqlarını poza biləcək yeni hücumlarının 

arxasında bölgədə öz nüfuzunu saxlamağa çalıĢan Rusiya durur. Rusiya burada yeritdiyi 

siyasətə uyğun olaraq sülh yaranmasını istəmir. Ermənistanda yerləĢən Rusiya hərbi 

qulluqçuları hücumlarda iĢtirak edirlər. Onların məqsədi sülh prosesini pozmaqdır. Çünki belə 

hesab edirlər ki, bölgənin Rusiyadan asılılığını yalnız bu yolla saxlaya bilərlər”. Ġstanbulda 2 

apreldə 10 min nəfər etiraz mitinqi keçirdi, Rusiya səfirliyi qarĢısına qara əklil qoydu. 

Azərbaycandakı vəziyyəti öz gözləriylə görmək istəyiylə ölkəmizə gələn Riçard Lemanın 

baĢçılığı altındakı bir qrup ABġ konqresmenini qəbul edən (3 aprel) Əbülfəz bəy onları 

durumla tanıĢ etdi və Konqresi ədaləti müdafiə etməyə çağırdı. 

APRELĠN 3-ündə Kəlbəcər rayonu bütövlüklə ermənilərin əlinə keçdi. Prezidentin mətbuat 

xidmətinin məlumatında (“Azərbaycan” qəzeti, 6 aprel) deyilirdi: “Kəlbəcərin düĢmənə təhvil 

verilməsinin baĢlıca səbəbi komandanlığın Ģəhəri müdafiə etmək haqqında əmrini 

ƏSGƏRLƏRĠN YERĠNƏ YETĠRMƏMƏSĠ və əlavə qüvvələrin gəlməsini gözləmədən DÖYÜġ 

MÖVQELƏRĠNĠ TƏRK ETMƏSĠ olmuĢdur”. 

Bu məlumatda qeyd olunur ki, Kəlbəcərdə baĢ verən hadisə əsgərlərimizin mənəvi və hərbi 

hazırlığının çox aĢağı səviyyədə olduğunu göstərdi. Nizam-intizamın olmaması əmrlərin yerinə 

yetirilməməsinə, nəticə etibarilə qoĢun hissələri arasında əlaqələrin pozulmasına və 

bütünlükdə rayon müdafiə sisteminin dağılmasına gətirib çıxarmıĢdır. 

Yeri gəlmiĢkən, göstərək ki, iĢğal zamanı Laçın-Kəlbəcər istiqamətində 3 mindən artıq əsgər 

və zabit cəmləĢmiĢdi ki, bu qüvvəylə həmin əraziləri qorumaq mümkündü. Kəlbəcərin 

düĢmənə təslim edilməsinin səbəbkarları içərisində iqtidarı devirməyə çalıĢan R.Qazıyev və 

S.Hüseynovun, Laçın-Kəlbəcər istiqamətində yerləĢən hərbi hissələrin komandiri Qənizadənin, 

korpus komandiri Nəcməddin Sadıqovun adları daha çox çəkilir. (Əlbəttə, bu iĢdə Rusiya 

hərbçilərinin müstəsna “xidmət”i unudula bilməz). MəĢhur “Kəlbəcəri bir alayla da saxlamaq 

olardı” fikrinin müəllifi olan müdafiə naziri DadaĢ Rzayevsə iĢğalın səbəbini belə açıqlayır: 

“[Kəlbəcərdən] ilk həyəcanlı xəbərlər martın 31-dən baĢlayaraq daxil olurdu. Korpus 

komandirinin məruzəsindən sonra mən ora zəruri texnika və canlı qüvvə göndərdim. Bir 

qədər əvvəl Surət öz qüvvələrini Tərtərdəki mövqelərdən geri çəkmiĢdi. Bundan istifadə edən 

ermənilər də qüvvələri Kəlbəcərə köçürməyə imkan tapdılar” (“Yeni Müsavat”, 02.04.1999).  



Ancaq, məncə, Kəlbəcərin düĢmən əlinə keçməsinin ən obyektiv səbəbini peĢəkar hərbçi, 

polkovnik Ġsa Sadıqov göstərib: “Kəlbəcərdə məğlubiyyətimizin, daha doğrusu, o zaman 

müharibəni qələbəylə bitirə bilməməyimizin ən baĢlıca səbəbisə, söz yox ki, VAHĠD 

KOMANDANLIĞIN OLMAMASIYDI. Hərbi bölmələr gah əmri yerinə yetirmirdi, gah bir-birini 

dar ayaqda qoyub qaçırdı, ya da ən “yaxĢı” halda əməkdaĢlıqdan imtina edirdi. [...] Kəlbəcər 

iĢğal olunanda D.Rzayev müdafiə naziri idi. Əgər Kəlbəcəri bir alayla saxlamaq mümkün idisə 

onda bunu niyə eləmədi?.. Mənsə deyirəm ki, o Ģəraitdə Kəlbəcəri qorumaq artıq heç cür 

mümkün deyildi” (“Yeni Müsavat”, 22.04.1999).  

Prezident 3 apreldə bir çox xarici dövlətlərin baĢçılarıyla, BMT ilə telefon danıĢıqları apardı və 

təcavüzün qarĢısının alınmasıyçün tədbirlər görməyə çağırdı. Həmin gün o, fövqəladə 

vəziyyət rejimini tətbiq etməkçün Azərbaycanın Ģəhər və rayonlarında hərbi komendantları 

təsdiqlədi. 

Azərbaycanın Ġrandakı səfiri Nəsib Nəsibzadə Kəlbəcərin iĢğal edilməsiylə bağlı olaraq 

Tehrandakı bütün xarici ölkə səfirliklərinə məktub göndərdi. 

Azərbaycan Kütləvi Ġnformasiya Vasitələri Həmkarlar Ġttifaqının rəyasət heyəti dünya 

jurnalistlərinə müraciət etdi və AzərTAc onu bütün dünya agentliklərinə ötürdü. 

ABġ hökuməti son hadisələrlə bağlı Ermənistana iki rəsmi təqdimat göndərdi. Onlarda 

Ermənistanın təcavüzü pislənilir, atəĢin dayandırılması tələb edilirdi. ABġ Dövlət 

Departamentinin nümayəndəsi öz bəyanatında “etnik erməni qüvvələrinin Kəlbəcər 

rayonundakı hücumu”nu pisləmiĢ, ABġ hökuməti “həmin hücumla əlaqədar dərin narahatlığını 

Ermənistan hökumətinin ali rəhbərliyinə və Dağlıq Qarabağ erməniləri nümayəndələrinin 

nəzərinə çatdırmıĢdır”. 

Ġran Ġslam Cümhuriyyəti Kəlbəcərdə baĢ verən hadisələrdən narahat olduğunu bildirdi. 

Naxçıvan AM sədri Heydər Əliyev bu ağır günlərdə bütün qüvvələri respublika prezidentinin 

ətrafında birləĢməyə və onunla həmrəy olmağa səslədi. 

DaĢkənddə rəsmi səfərdə olan Türkiyə prezidenti Turqut Özal təcavüzkarı cilovlamaqçün 

Türkiyənin mümkün olan hər Ģeyə əl atacağını bəyan etdi. Turqut Özal təyyarədə 

jurnalistlərlə söhbətdə Rusiyanı Ermənistanı müdafiə etməkdə suçlandırdı və “ermənilərin 

Azərbaycana hücumlarını dayandırmaq üçün silahdan istifadə olunmasının zəruriliyini” 

göstərərək dedi: “Hərbi müdaxilədən çəkinmək lazım deyil. Biz özümüzü göstərməliyik”. BaĢ 

nazir Süleyman Dəmirəlsə əhali qarĢısında bildirdi ki, Ermənistan ən qısa zamanda təcavüzü 

dayandırmasa “bizim səbrimiz tükənəcəkdir”. 

Türkiyə Cümhuriyyəti yalnız Kəlbəcərin iĢğalından sonra - 3 apreldə Ermənistana yardımı 

dayandırdı. 

Azərbaycan Milli Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Kəngərli, Azərbaycan Kültür Dərnəyinin 

baĢçıları Cəmil Ünal və Əhməd Qaraca Ermənistanın təcavüzkarlığına qəti etiraz bildirərək 

dünya ictimaiyyətinə müraciət etdilər. 

Aprelin baĢlanğıcında Tehranda olan Rusiyanın xarici iĢlər naziri Andrey Kozırev Ġran 

prezidenti Əliəkbər HaĢimi-Rəfsəncaniylə görüĢündə Ermənistana Ġran ərazisindən humanitar 

yardım yüklərinin daĢınmasında bu ölkənin limanlarından istifadə məsələsini müzakirə etdi. 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı Ermənistanın təcavüzünü pislədi. 

Xatırladım ki, hərbi əməliyyatlardan sonra Dağlıq Qarabağdan və Ermənistanla həmsərhəd 



rayonlardan 235 min 385 nəfər qaçmıĢdı ki, onlardan 73 min 244 nəfəri Bakıda, 9 min 963 

nəfərisə Naxçıvandaydı. Kəlbəcərin iĢğalından sonra köçkün olanlara prezidentin sərəncamıyla 

1 milyard rubl məbləğində yardım göstərilmiĢdi. 

Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Əliyev 5 apreldə keçirdiyi mətbuat konfransında 

Ermənistanın fəallaĢması səbəblərini bununla izah etdi ki, Ermənistan, birincisi, “Qırmızı 

Kürdüstan” məsələsini bir daha qaldırmaq niyyətindədir; ikincisi də, o, yeni torpaqlar iĢğal 

etməklə (boĢaldılmıĢ Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazicə keçmiĢ DQMV boydadır) Azərbaycanı 

“DQR”-i rəsmi tərəf kimi tanımağa məcbur etmək və məhz onunla danıĢıqlar masası 

arxasında oturmağa məcbur etmək istəyir. 

A.Əliyev məlumat verdi ki, 55 min kəlbəcərli Xanlar rayonuna gətirilib. Vaxtında görülmüĢ 

tədbirlər nəticəsində Kəlbəcərdə ĠKĠNCĠ XOCALI FACĠƏSĠNĠN TƏKRARLANMASININ QARġISI 

ALINIB. 

Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy həm ölkəmizin BMT-dəki nümayəndəsi, həm Xarici 

ĠĢlər Nazirliyi, həm də xarici ölkələrdəki səfirliklərimiz vasitəsilə gərgin diplomatik danıĢıqlar 

aparılmasına nail olsa da Ģəxsən özü də xarici dövlətlərlə yorulmadan birbaĢa təmasda olaraq 

təcavüzün nəticələri haqqında məlumat verir və onu cilovlamağı xahiĢ və tələb edirdi. 

5 apreldə o, Ġsrailin baĢ naziri Ġshaq Rabinlə (bu vaxt Rabin mühüm dövlət tədbirindəydi və 

Əbülfəz bəyin xahiĢiylə onu yarımçıq qoyaraq danıĢığa gəlmiĢdi) və VaĢinqtonda səfərdə olan 

MƏR xarici iĢlər naziri Əhməd Mahirlə telefonla danıĢdı, ABġ səfiri Riçard Maylsı qəbul etdi, 

“Azadlıq” radiostansiyasının “Azad həyat” proqramına müsahibə verdi.  

Müsahibəsində Bəy Azərbaycana təcavüzün gediĢində üç baĢlıca qüvvənin adını çəkdi: erməni 

iĢğal qoĢunu, xarici terrorçu qruplar, arxasında müəyyən qüvvələrin dayandığı rus əsgər və 

zabitləri. 

Prezident müsahibədə bunu da bildirdi ki, ağır müharibə Ģəraitinə baxmayaraq biz 

danıĢıqların davam etdirilməsinə, ATƏM çərçivəsində danıĢıqlar prosesinin inkiĢafına 

tərəfdarıq. Ancaq biz iĢğal qoĢunlarının Azərbaycan ərazisini tərk etməsini tələb edirik. 

Fövqəladə vəziyyətə toxunan Elçibəy dedi ki, BĠZƏ MÜSTƏQĠLLĠK YOLU ĠLƏ SƏRBƏST 

GETMƏK ĠMKANI VERMƏDĠLƏR, AZƏRBAYCAN DEMOKRATĠYASINA ZƏRBƏ VURDULAR. Biz 

məcburi addım ataraq FV elan etdik. Vətənimizin təhlükəsizliyi və hüquqlarının müdafiəsi 

naminə müəyyən məhdudiyyətlər qoyduq. 

Azərbaycan hökuməti xaricdə yaĢayan həmvətənlərimizə, Azərbaycanla bağlı ictimai və 

mədəni dərnəklərə, cəmiyyət və federasiyalara, dünya azərbaycanlılarına belə bir müraciətdə 

bulundu: “Ġnanırıq ki, ...Azərbaycanın haqqını dünyada tanıtmaqda, dəhĢətli faciədən sonra 

qarĢılaĢdığımız ciddi problemlərin həllində əlinizdən gələn yardımı əsirgəməyəcəksiniz”. 

BMT TƏHLÜKƏSĠZLĠK ġURASI SƏDRĠNĠN BƏYANATI 

Aprelin 6-sında BMT Təhlükəsizlik ġurasında Əbülfəz Elçibəyin bu quruma müraciətinə baxıldı. 

Müzakirələr nəticəsində Tġ belə qərara gəldi ki, Ģuranın sədri - Pakistanın daimi nümayəndəsi 

CəmĢid Marker bəyanat versin. Həmin bəyanatda “yerli erməni qüvvələrinin” Kəlbəcər 

rayonuna müdaxiləsiylə bağlı Tġ-nın ciddi narahatlığı ifadə olunur, “bölgədə sülh və 

təhlükəsizliyə qorxu törədən bütün düĢmənçilik hərəkətlərini dərhal dayandırmağı və bu 

qüvvələri (yəni “yerli erməni qüvvələri”ni - Ə.T.) çıxarmağı” tələb edir. 

Düzdür, ABġ-ın dövlət katibi U.Kristoferin “ABġ hökuməti hücumu pisləyir” məzmunlu 



bəyanatında iĢlətdiyi “etnik ermənilər” termini təkcə Qarabağ ermənilərini deyil, həm də 

Ermənistan, Fransa və Livan ermənilərini də nəzərdə tutduğuna görə Kəlbəcərin istilasına 

münasibətdə ABġ-ın mövqeyi BMT Təhlükəsizlik ġurasının mövqeyindən gerçəkliyə daha 

yaxındı, Təhlükəsizlik ġurasının 5 daimi üzvündən 3-ü: ABġ, Ġngiltərə və Çin Azərbaycanın 

mövqeyinə yaxın mövqe tutsa da Rusiya və Fransa lazımi fəallıq göstərməmiĢdi, ancaq 

bunlara baxmayaraq, BMT Təhlükəsizlik ġurasının bu bəyanatı Azərbaycan hökumətinin çox 

böyük diplomatik nailiyyətiydi.  

Nəyə görə? Birincisi, bu sənəd dünya ictimaiyyətində erməni təcavüzü haqqında obyektiv 

rəyə doğru mühüm bir addımdı; ikincisi, Tġ-nın rəsmi sənədində Ermənistanın münaqiĢəyə 

qoĢulduğu ĠLK DƏFƏ təsbit edilirdi; üçüncüsü, sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi yenidən 

təsdiq edilirdi; dördüncüsü, bölgəyə humanitar yardım göstərilməsinin vacibliyi göstərilirdi; 

beĢincisi, Tġ BMT baĢ katibindən xahiĢ etdi ki, münaqiĢə zonasındakı vəziyyət barədə təcili 

məruzə etsin. 

Dövlət katibi Pənah Hüseynov Rusiyanın müdafiə naziri Pavel Qraçovla görüĢərək (6 aprel) 

Kəlbəcərin iĢğalıyla bağlı yaranmıĢ vəziyyəti onunla müzakirə etdi. 

Azərbaycanın Moskvadakı səlahiyyətli nümayəndəsi Hikmət Hacızadə Əbülfəz Elçibəyin 

məktubunu Boris Yeltsinə verdi. O, Moskvadakı bir çox xarici ölkə səfirliklərinə gedərək 

Ermənistanın Azərbaycana qarĢı təcavüzünün pislənilməsini xahiĢ edən notalar təqdim etdi. 

FÜZULĠ QORXU ALTINDA  

Kəlbəcərin iĢğalından sonra Füzuli rayonunda da vəziyyət gərginləĢdi. Ermənilər hər an 

Füzulini ələ keçirə bilərdi. Əlbəttə, Kəlbəcərdən sonra Füzulinin də əldən getməsi 

Azərbaycana dəhĢətli zərbə ola bilərdi, ona görə də prezident bunun qarĢısını vaxtında almaq 

istəyirdi. 
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təxribatların qarĢısını almaq və b. məqsədiylə Bəy 6-7 apreldə cəbhə bölgələrində - Cəbrayıl, 

Füzuli, Ağcabədi və Ağdam rayonlarında oldu. Bunların hamısında o, rayon ictimaiyyətinin 

nümayəndələriylə görüĢdü. 

Cəbrayılda olarkən Azərbaycanın müstəqil və güclü dövlət olmaqçün hər cür imkan və 

Ģəraitinin mövcudluğunu söyləyən prezident xalqımızın erməni təcavüzünə qarĢı həm hərbi, 

həm də siyasi mübarizə apardığını söylədi və bildirdi: “Ġlk dəfədir ki, dünya bizi müdafiə edir”. 

Füzulidə prezident döyüĢ əməliyyatlarını Ģəxsən müĢahidə etdi. Ağcabədidə Bəy əminliklə 

bildirdi ki, Kəlbəcərin getməsiylə barıĢmaq olmaz, onu tezliklə qaytaracağıq. Ağdamda o, 

soydaĢlarımızı Ģayiələrə uymamağa səslədi. 

Bu ikigünlük səfərin, doğrudan da, çox böyük mənəvi-psixoloji təsiri oldu. Həm 

döyüĢçülərimiz, həm də əhali guya Kəlbəcərin də, adı çəkilən rayonların da ermənilərə 

“satıldığı” haqqında Ģayiələrin boĢluğuna inandılar, onlarda düĢmənlə döyüĢmək həvəsi, 

mübarizlik əhval-ruhiyyəsi yenidən gücləndi, orduda nizam-intizamın gücləndirilməsiyçün 

tədbirlər görüldü. Məhz vaxtında görülmüĢ bu qabaqlayıcı tədbirlər sayəsində həmin 

rayonların, ilk növbədəsə Füzulinin baĢı üzərindən təhlükə sovuĢduruldu. 

Polkovnik Oqtay Məmmədov öz kitabında yazır: «Prezidentin göstəriĢi ilə [4 apreldə] 

Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Ġsa Qəmbər və dövlət müĢaviri Arif Hacıyev təcili olaraq 

Füzuliyə yola düĢdülər.  
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Bir gün sonra (6 apreldə - Ə.T.) prezident yol hazırlığı barədə göstəriĢ verdi və səhər saat 

9.30-da biz Cəbrayıl rayonuna tərəf yola düĢdük. Təxminən saat 1-in yarısında Cəbrayıla 

çatdıq. Elçibəy Ġcra hakimiyyətində oldu. Sonra rayon mədəniyyət evində, xəbər tutub oraya 

yığılmıĢ olan rayon camaatı ilə Elçibəyin görüĢü odlu.  

Təxminən saat 2-də biz Cəbrayıldan ayrılaraq Füzuli rayonuna tərəf yola düĢdük və saat 3-ün 

yarısında Füzuli Ģəhərinə daxil olduq.  

O gün gördüyüm Füzulini mən heç vaxt yaddan çıxarmayacağam. ġəhərə girən kimi ətim 

ürpəĢdi. Nə bir insan səsi, nə də bir hənirti var idi. Bir evin bacasından da tüstü çıxmırdı. 

Əhali Ģəhəri tərk etmiĢdi.  

Bizim maĢın karvanı Füzuli rayon icra hakimiyyəti yerləĢən binanın qabağında dayandı. Bizi 

icra hakimi Nofəl bəylə bir qrup cəbhəçi, Bakıdan Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən 

gəlmiĢ üç qadın və Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin professoru Sərdar Əliyev və bir 

tanımadığım adam qarĢıladı.  

Elçibəy həyətdə olan adamlarla görüĢüb qısa bir söhbət etdikdən sonra icra baĢçısından Ġsa 

Qəmbərin harada olduğunu soruĢdu və qonaq evində olduğunu öyrəndi. O, həyətdəki 

adamlarla vidalaĢaraq qonaq evinə getmək barədə göstəriĢ verdi. Ġcra baĢçısı dedi ki, cənab 

prezident, qonaq evi Füzuli Ģəhərinin o tərəfindədir və döyüĢ xəttinə çox yaxındır. Ora 

getmək təhlükəlidir. Biz bu dəqiqə Ġsa bəyə məlumat verərik, o bura gələr. Elçibəy ona heç 

bir Ģey demədən maĢina mindi və qonaq evinə getmək haqqında göstəriĢ verdi.  

Qonaq evinin qarĢısında prezidenti Ġsa Qəmbər və Arif Hacıyev qarĢıladılar. Hiss olunurdu ki, 

prezidentin qəfil gəliĢi onları da çaĢdırıb. Onlar birlikdə içəri keçdilər. Bir qədər keçmiĢ Milli 

Qvardiyanın komandiri rəhmətlik Tahir Məmmədov və milli təhlükəsizlik nazirinin birinci 

müavini Sülhəddin Əkbərov da qonaq evinə gəldilər. DöyüĢ xətti qonaq evindən təxminən üç-

dörd kilometr aralıda idi. Qrad səslərindən qulaq tutulurdu. Tahir Məmmədov və Sülhəddin 

Əkbərovun gətirdiyi əlavə qüvvələr də döyüĢdə iĢtirak etməyə baĢladılar. Təxminən axĢam 

saat 7-də döyüĢ dayandı və prezidentə məlumat verildi ki, döyüĢ yerində 60-a qədər itki 

verən ermənilər Füzulidən 12 km geri çəkilməyə məcbur oldular.  

Bu məlumatı almamıĢdan saat yarım əvvəl dövlət müĢaviri Arif Hacıyev çölə çıxaraq mənə 

yaxınlaĢdı və dedi ki, prezidenti buradan aparmaq lazımdır. Bura çox təhlükəlidir və ermənilər 

Füzuliyə girə bilərlər. Dövlət baĢçısının burada ölməyi və ya əsir düĢməyi böyük biabırçılıq 

olar.  

Dedim ki, Arif bəy, dövlətin ikinci Ģəxsi oradadır və siz bu məsələni birlikdə həll edin. Dedi ki, 

biz cəhd etdik, bir nəticə alınmadı, sən gör bir bəhanə tapıb, Elçibəyi buradan uzaqlaĢdıra 

bilərsənmi.  

Mən çox fikirləĢdikdən sonra ona belə bir təklif verdim. Dedim, mən belə fikirləĢmiĢəm ki, Siz 

iĢçilərin bir qrupu ilə Cəbrayıla gedəsiniz. Mən qalan adamları da götürüb gözləyərəm və 

lazım gələrsə biz də Füzulinin müdafiəçilərinə qoĢularıq.  

O mənə dedi ki, mənə nağıl danıĢma və çalıĢ ERMƏNĠLƏR FÜZULĠYƏ GĠRƏRLƏRSƏ ONDA 

MƏNƏ DƏ BĠR SĠLAH AYIR. MƏN BURADA AXIRA QƏDƏR DÖYÜġƏCƏYƏM. 

Saat 8-in yarısında vəziyyətin tamamilə düzəldiyinə əmin olduqdan sonra Elçibəy Bakıya yola 

düĢmək haqda göstəriĢ verdi və biz yola çıxdıq. 

Biz orada olarkən öyrəndik ki, Füzulinin düĢmən əlinə keçməməsinə Ġsa Qəmbərlə Arif 



Hacıyevin qətiyyəti, üstəlik, icra hakimiyyəti baĢçısının, Xalq Cəbhəsi sədrinin və xüsusilə də 

rayon polis Ģöbəsi rəisi və əməkdaĢlarının fədakarlığı nəticəsində nail olunub. 

Sonralar Ġsa Qəmbərin bu səfəri barədə həm çox hörmətim olan Arif Hacıyevin, həm də 

Sülhəddin Əkbərovun fikirlərini oxumuĢam. Mənə ən qəribə gələn odur ki, mətbuatda dərc 

edilmiĢ hər iki yazıda prezident Elçibəyin də Füzuliyə gəlməsi və döyüĢü sonuna qədər 

izləməsi barədə bir kəlmə belə yazılmayıb». («Elçibəy ilə otuz il», s.75-78). 

Beləliklə, dövlətimizin baĢçıları Ģəxsən döyüĢ meydanına gedərək Füzulinin müdafiəsini təĢkil 

etdilər! Bu, dövlətçiliyimiz tarixində həmiĢə qürur duyacağımız faktlardan biridir. 4-6 apreldə 

Füzulinin 2 kilometrliyinədək irəliləyə bilmiĢ ermənilər məhz bu kiĢilərin Vətən, torpaq sevgisi 

sayəsində 6 apreldə 12 kilometr geri oturduldular. Ancaq sonralar H.Əliyev onun 

dövründə torpağından didərgin düĢmüĢ Füzuli qaçqınlarıyla görüĢdə dedi ki, niyə 

o vaxt Ġsa Qəmbəri rayondan qovmurdunuz? Görəsən, Ġsa Qəmbər qovulsaydı 

(qovmağa adam qalmıĢdımı ki?!) və Füzuli elə o vaxt düĢmən əlinə keçsəydi 

H.Əliyev bundan nə qazanacaqdı?!. 

ARTIRMA 

«-Ġsa bəy, siz 4 aprel 1993-də Füzuliyə gedəndən və Füzulinin ermənilərin əlinə keçməsinin 

qarĢısını alandan (bunu cəsarətlə demək olar) sonra Sizdə müdafiə naziri olmaq istəyi 

yaranmıĢdı və bu haqda prezident Elçibəyə də müraciət etmiĢdiniz. Bu istək nə qədər 

ciddiydi?  

-Mən hərbi mütəxəssis deyiləm və hərbi məsələlərdə birbaĢa iĢtirak etməyə də heç vaxt 

xüsusi həvəs göstərməmiĢəm. Hakimiyyətdə olduğumuz müddətdə də hərbi məsələlərlə iki 

dəfə bilavasitə məĢğul olmuĢam.  

Birinci dəfə prezident səlahiyyətlərini icra elədiyim dövrə düĢür. Onda məsuliyyət mənim 

üzərimdəydi. Mən Dövlət Müdafiə Komitəsini kağız üzərindəki orqandan real bir orqana 

çevirdim və hərbi iĢlərə birbaĢa müdaxilə etdim, müəyyən nəticələri də oldu. Yadınızdadırsa 

görülən iĢlərin nəticəsində qısa müddətdə ordumuz, silahlı qüvvələrimiz toparlandı və iyun 

ayının 9-u, ya da 12-sində hücum əməliyyatları baĢlandı, uğurlu əməliyyatlar keçirildi.  

Ġyunun 16-sında Əbülfəz Elçibəy and içəndən sonra mən, təbii ki, prezident səlahiyyətlərini 

ona təhvil verdim və bundan sonra hərbi iĢlərlə bilavasitə məĢğul olmadım. Ancaq Dövlət 

Müdafiə Komitəsinin yığıncaqlarında iĢtirak edirdim.  

Hərbi iĢlərlə 1993-ün aprelinin baĢlanğıcında ikinci dəfə bilavasitə məĢğul odlum. Kəlbəcər 

əldən getmiĢdi, cəmiyyətdə yeni bir Ģok yaranmıĢdı və həmin Ģəraitdə bizə məlumatlar gəlirdi 

ki, Füzuli də ağır vəziyyətdədir, iĢğal oluna bilər. Xəritəyə baxanda vəziyyətin ağırlığını 

asanlıqla təsəvvür etmək olur. Laçın və Kəlbəcərdən sonra Füzulinin iĢğalı Cəbrayıl, Qubadlı, 

Zəngilan zonasının əldən getməsi, bu üç rayonun da nəzarətimizdən çıxması deməkdi. 

Füzulinin getməsiylə çox dəhĢətli bir vəziyyət yarana bilərdi (necə ki, Heydər Əliyevin 

dövründə yarandı). Həmin dəhĢətli duruma düĢməməyimizçün mən Füzuliyə getməli oldum.  

Bütün səylərimizi bir araya gətirərək Füzulinin iĢğalının qarĢısını aldıq. Mənimlə birlikdə Arif 

Hacıyev də Füzuliyə getmiĢdi, axĢam Sülhəddin bəy də Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi 

təyinatlı dəstəsinin bir hissəsiylə gəldi. Müsavatın ozamankı baĢ katibi Niyazi Ġbrahimli və bəzi 

baĢqa yoldaĢlarımız da oradaydılar. Generalları ora çağırdıq, vəziyyəti müzakirə etdik. Əbülfəz 

Elçibəylə sıx telefon əlaqəsi saxlayırdıq. Gərəkli tədbirlər gördük və Füzulinin qoruyub saxlaya 

bildik.  



Vəziyyət sabitləĢənədək bir həftə orada qaldım. Həmin bir həftədə siyasi fəaliyyətdən, 

parlament fəaliyyətindən bütünlüklə hərbi fəaliyyətə keçdim. Bütün cəbhə bölgələrimiz 

haqqında informasiya topladım - parlament baĢçısı kimi bu, mənim vəzifəmə bilavasitə aiddi. 

Detallara getmək istəmirəm, ancaq orada iĢin içindəydim. Generallarımızla, 

polkovniklərimizlə, briqada komandirləriylə, sıravi əsgərlərlə söhbət etdim, vəziyyəti tam 

öyrəndim və gördüm ki, onlar istedadlı, cəsur insanlardır və bu xalqla, bu əsgərlə qalib 

gəlmək mümkündür. Hərbi məğlubiyyətlərimizin səbəblrini araĢdırıb gördüm ki, baĢlıca səbəb 

təĢkilatçılığın, mütəĢəkkilliyin olmamasında, Müdafiə Nazirliyiylə döyüĢən əsgər arasında 

bütün əlaqə mexanizmlərinin lazımı səviyyədə olmamasında, müdafiə nazirinin 

hakimiyyətdəki siyasi komandanın birbaĢa üzvü olmamasındadır. Məndə hərbi 

uğursuzluqlarımızın qarĢısını almağın mümkünlüyü fikri yarandı.  

YoldaĢlarımızla ciddi müzakirə edəndən sonra mən Bakıya qayıdandan sonra Əbülfəz Elçibəyə 

təklif elədim ki, parlament sədrliyindən istefa verim və o, məni müdafiə naziri təyin etsin, 

çünki mən inanırdım ki, müdafiə naziri olsam orduda qayda-qanun yarada biləcəyik və 

uğursuzluq dövrünü baĢa vuraraq yenidən qələbələr qazana biləcəyik. Buna ürəkdən əmin 

olduğuma görə elə təklif verdim. Ancaq Əbülfəz bəy dedi ki, buna ehtiyac yoxdur, çünki ölkə 

üçün parlament daha önəmlidir və sənin parlament sədri kimi fəaliyyət göstərməyin Müdafiə 

Nazirliyinin baĢçısı olmağından daha məqsədəuyğundur. Beləliklə də, bu layihə baĢ tutmadı.  

Həmin hadisədən sonra mənə müxtəlif böhtanlar atıldı - guya mən ölkədə birinci adam olmaq 

istəmiĢəm, Əbülfəz Elçibəyi devirməyi fikirləĢmiĢəm. Ancaq razılaĢın ki, Müdafiə Nazirliyi nə 

qədər mühüm qurum sayılsa da birinci adam olmaqçün parlament sədrinin verdiyi imkanları 

verə bilməz. Gəlin düĢünək də - müdafiə naziri yalnız zorakı yolla prezident ola bilər; onun 

konstitusion üsulla prezident olmaq Ģansı sıfra yaxındır. Parlament sədrisə prezidentliyə ən 

yaxın Ģəxsdir; o, prezidentin olmadığı müddətdə onun səlahiyyətlərini həyata keçirir. Ona 

görə də mənim parlament sədrliyindən istefa verməyə hazır olmağımın və Müdafiə Nazirliyinə 

getmək istəməyimin özü göstərir ki, mənim guya nəysə xüsusi məqsədlərimin olması 

haqqında danıĢmaq gülüncdür».  

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

Gecə Ağcabədi və Ağdam rayonlarında olmuĢ və Bakıya səhərə yaxın çatmıĢ prezident nə 

qədər yorğun olsa da 7 apreldə bir sıra siyasi partiyaların baĢçılarını onların xahiĢiylə qəbul 

etdi. Bu görüĢ AXC qərargahında keçirilmiĢ FV Ģəraitində siyasi partiyaların və mətbuatın 

ideoloji və informasiya fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi məsələlərinə dair seminar-müĢavirənin 

yekunlarıyla bağlıydı. Bundan sonra müxtəlif partiya və təĢkilatlar, siyasi qurumlar xalqı 

prezident ətrafında sıx birləĢməyə çağırdı. 

Elə bu günlərdə Müdafiə Nazirliyi DĠN-lə birgə Kəlbəcəri azad etməkçün Surət Hüseynovun da 

iĢtirakıyla (?!) əməliyyat hazırlamıĢdı. S.Hüseynovun dəstələrinin günahı üzündən əməliyyatın 

birinci mərhələsi pozuldu. Bunun ardınca da 709 saylı hərbi hissənin 30-adək zabiti və bir 

neçə mülki Ģəxs prezidentə və Ali Sovetin sədrinə belə bir teleqram göndərdilər ki, 709 saylı 

hərbi hissənin bazasında HƏRBĠ BĠRLĠK yaradılır və onu təmsil etməkçün Surət Hüseynov 

vəkil edilir.  

Kəlbəcərlə bağlı vəziyyəti nizamlamaq məqsədilə 8 apreldə Soçidə Pavel Qraçovun 

vasitəçiliyiylə dövlət katibi Pənah Hüseynovla Ermənistanın müdafiə və təhlükəsizlik 

məsələləri üzrə dövlət naziri Vazgen Sərkisyanın qısa görüĢü oldu. 



8 apreldə ATƏM-in 10 nəfərlik ön qrupu Azərbaycana gəldi. 

Ölkədə asayiĢin möhkəmləndirilməsi, dövlətə qarĢı təxribatların qarĢısının alınması məqsədilə 

9 aprel 1993-dən Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Lənkəran, Əli Bayramlı Ģəhərlərində, 

Cəlilabad, Yevlax, Qusar, Qazax, Balakən, Xaçmaz rayonlarında Dövlət Müdafiə Komitəsinin 

qərarıyla qadağan saatı elan edildi. 

Doğrudur, bu günlərdə dünyanın bir çox ölkələri Azərbaycan iqtidarının həqiqətən 

fədakarcasına çalıĢması nəticəsində dövlətimizlə həmrəy olduqlarını bildirdilər, ancaq onların 

içərisində Pakistanın adını xüsusi hörmətlə çəkməyə borcluyuq. 9 apreldə mətbuatımız 

Pakistan Respublikasının prezidenti Qulam Ġshaq Xan'ın Azərbaycan Respublikasının 

prezidenti Əbülfəz Elçibəyə göndərdiyi məktubu dərc etdi. Qulam Ġshaq Xan prezidentimizə 

yazırdı: “Dünya birliyi Ermənistanın təcavüzünün qarĢısını almaq üçün yubanmadan tədbirlər 

görməlidir. BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasında olan nümayəndəmizə bu məsələni təcili 

qaldırmaq barədə göstəriĢ vermiĢik”. 

Pakistan prezidenti əmin edirdi: “Ġslam Konfransı TəĢkilatının bu yaxınlarda Kəraçidə 

keçiriləcək iclasında Pakistan bu məsələ (müharibə zonasında əzab çəkmiĢ adamlara kömək 

göstərmək - Ə.T.) ilə bağlı bütün səylərini göstərəcəkdir”. Sonrakı mərhələlərin hamısında da 

Pakistan Azərbaycanın yanında oldu, ona əməli yardımlarda bulundu. 

Bu arada Türkiyənin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Mustafa Aksin bildirdi: “Türkiyə 

Azərbaycanın parçalanmasına dözməyəcək, o, Azərbaycan sərhədlərinin zorla dəyiĢdirilməsinə 

imkan verməyəcəkdir”. Bu ölkə Ermənistana humanitar yardımlar göndərilməsini dayandırdı, 

Suriyadan hava yoluyla Yerevana daĢınan yüklərə nəzarət etməyə baĢladı. Bunlar, sözsüz ki, 

Türkiyənin görə biləcəyi iĢlər yanında çox xırda görünürdü. ĠĢ burasındaydı ki, Türkiyə 

hökumətində Azərbaycana iki cür münasibət vardı - prezident Özal ölkəmizə hər cür yardım 

göstərməyin tərəfindəydi, baĢ nazir Dəmirəlsə ehtiyatlı tərpənməyə üstünlük verirdi. 

29 mart-6 aprel günləri Türkiyədə ezamiyyətdə olduğum zaman Elçibəyin Kəlbəcər sakinlərini 

köçürməkçün Türkiyədən vertolyotlar istəməsinə baxmayaraq bu xahiĢi qulaqardına vurması 

üstündə Türkiyə qəzetlərinin Dəmirəli tənqid etmələrini özüm oxumuĢam. 4 aprel tarixli 

“Türkiyə” qəzetində “Elçibəy Türkiyədən helikopter (vertolyot - Ə.T.) istədi” baĢlıqlı yazıda 

Dəmirəlin bu sözləri verilib: “Buradan oraya vertolyot aparmaq o qədər asan iĢ deyil. Pratiyi 

yoxdur yəni. AraĢdırırıq. Pratiyi olan bir Ģey olsa... Məsafələri çox uzundur. Getmək-gəlmək o 

qədər asan deyil. Biz baĢqa yerlərə müraciət etdik. Oraya yardımçı olmaq üçün 2 gündür 

mütəmadiyən bununla məĢğuluq”. (Ancaq o zaman on minlərcə insanın taleyi “uzaq məsafə” 

üzündən nəzərə alınmasa da Dəmirəl 1999-un qıĢında xəstələnmiĢ H.Əliyevçün ləngitmədən 

iki təyyarə göndərə bildi!). 

13 aprel tarixli “Azərbaycan” qəzeti, məncə, tarixi gerçəkliyi çox doğru əks etdirib. Qəzet 

yazırdı: “Azərbaycan məsələsində həmiĢə təmkinli mövqe tutan Turqut Özal Orta Asiya 

ölkələrinə səfəri əsnasında verdiyi bəyanatla əslində Süleyman Dəmirəl üzərində növbəti 

üstünlüyü qazanmıĢdır”. 

Qəzetin verdiyi məlumata görə, Turqut Özalın qəti azərbaycanpərəst çıxıĢları xarici iĢlər naziri 

Hikmət Çətini o qədər duyğulandırmıĢdır ki, o, etiraz əlaməti olaraq BiĢkekdəki Türkiyə 

səfirliyində keçirilən görüĢdə prezidenti tək qoyaraq salonu tərk etmiĢdir. Hökuməti təmsil 

edən H.Çətinin bu hərəkəti səbəbsiz deyildi - S.Dəmirəl hökuməti Ermənistana əcgəri 

müdaxilə variantını cidd-cəhdlə yaxına buraxmırdı. S.Dəmirəl belə söyləmiĢdi: Azərbaycana 



hərbi yardıma «gedincə qarĢımda kimi görəcəyəm? “Aman, etmə, dur” deyən Amerikanımı? 

Hamı belə düĢünür. Amma qarĢıma Rusiya çıxacaq, qızıl ordu çıxacaq...». 

Beləliklə, labüd məhvolma təhlükəsi qarĢısında qalmıĢ soydaĢlarımızı xilas etməkçün hətta 

Türkiyədən ikicə vertolyot belə ala bilməyən yalqız Azərbaycan əslində bütün dünyayla 

üzbəüz qalmıĢdı. Azərbaycan prezidenti baĢa düĢürdü ki, ona yardım edəcək yeganə qüvvə 

Azərbaycan xalqının özüdür, xilas yolumuz yalnız özümüzün səylərimizdədir, özümüzü necə 

qoruya biləcəyimizdədir. Buna görə də o, diplomatik danıĢıqların intensivliyini qatbaqat 

artıraraq ölkəmizin beynəlxalq dəstək qazanmasına nail oldu. 

BMT Təhlükəsizlik ġurasından sonra Avropa Birliyi də müraciət qəbul edərək Kəlbəcərin 

iĢğalına münasibət bildirdi: “Avropa Birliyi Kəlbəcər və Füzulidəki son hadisələr, döyüĢ 

ərazisinin geniĢlənməsi və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin pisləĢməsindən ciddi 

narahatlıq hissi duyur”. 

 

"DEYƏSƏN, DOĞRUDAN DA, BELƏ HESAB EDĠRLƏR KĠ, AZƏRBAYCAN NEFTĠ AZƏRBAYCANA 

MƏXSUS OLMALIDIR" 

Ermənilərin torpaqlarımıza birbaĢa hücumları təxribatçıların içəridən hakimiyyətə zərbə 

endirmək cəhdləriylə üst-üstə düĢürdü. Son günlər Bakıda cürbəcür Ģayiələr yayılırdı. 

Məsələn, deyilirdi ki, tələbələrin hərbi xidmətə çağırılmasının labüdlüyüylə əlaqədar yaxın 

vaxtlarda respublikanın ali məktəbləri bağlanacaq. 

Son vaxtlar əhalidə dövlətə qarĢı narazılıq yaratmaqçün nəqliyyatda, küçədə təsadüfi 

adamları tutub döyüĢə aparırdılar.  

Vaxtında cəzalandırılmadıqlarına görə ordudan qaçmaq halları baĢ alıb gedirdi. Bir az öncə 

bildirdiyim kimi, S.Hüseynov-R.Qazıyev cütlüyü ordunu ağlar günə qoymuĢdu. O, döyüĢən 

qüvvəyə yox, silah alveri edən ruslara və qarətkar komandirlərə hədsiz gəlir gətirən sağmal 

inəyə çevrilmiĢdi. Daxili qoĢunların komandanı Fəhmin Hacıyev mətbuatda təsdiqləyirdi: 

“Boğazından kəsib yardım edənlər çox sağ olsunlar, amma nəzərə alınmalıdır ki, bir konserv 

qutusunu iyirmi dəfə alıb-satırlar”. 

DöyüĢ bölgələrindən qayıdan Bəy 9 apreldə ABġ konqresmeni Qreq Laflini, ABġ Energetika 

Ġnstitutunun prezidenti Devid Stanqı və “Ġnesko ĠntənəĢnl LTD” Ģirkətinin sədri Maqsud 

Humanini qəbul etdi. GörüĢdə o bildirdi ki, keçmiĢ Sovet respublikaları, o sıradan Azərbaycan 

Moskvanın psixoloji, iqtisadi və hərbi təsirindən hələ tam xilas ola bilməyib. Bu da bölgədə 

hadisələrin inkiĢafında müəyyən rol oynayır. 

Prezidentin nə qədər doğru söylədiyini “Komsomolskaya pravda”dakı (10 aprel) bu cümlələr 

də təsdiqləyir: “...Adama elə gəlir ki, iĢ Azərbaycan rəhbərliyi və siyasətçilərindədir. 

Onların BAġLICA BƏLASI VƏ GÜNAHI ondadır ki, bu adamlar ÖZ DÖVLƏTLƏRĠNĠN 

MÜSTƏQĠLLĠYĠNƏ GERÇƏKDƏN ĠNANIRLAR və deyəsən, doğrudan da, belə hesab 

edirlər ki, AZƏRBAYCAN NEFTĠ AZƏRBAYCANA MƏXSUS OLMALIDIR”. Məncə, 

Qarabağ münaqiĢəsinin mahiyyətini bu qədər çılpaqlığıyla hələ heç kəs söyləməmiĢdi! 

Aprelin 10-undan 11-inə keçən gecə ermənilər Zəngilan rayonuna da hucum etdilər, ancaq 

geri oturduldular. Prezidentin mətbuat xidməti və XĠN bununla bağlı bəyanat verdilər.“BritiĢ 

Petroleum” Ģirkətinin prezidenti Con Braun Əbülfəz Elçibəyə məktub göndərərək onu əmin 

etdi ki, “biz beynəlxalq ictimai fikrə təsir göstərmək üçün əlimizdən gələn hər Ģeyi edəcəyik”. 



Dövlət katibi Pənah Hüseynov 11-12 apreldə Tehrana iĢgüzar səfərə getdi. O, Mehabad hava 

limanında Ġranı “Azərbaycanın yaxın və böyük dostu” adlandırdı. Əbülfəz Elçibəyin ĠĠC 

prezidenti Əliəkbər HaĢimi-Rəfsəncaniyə məktubunu da aparan P.Hüseynov öncə prezidentin 

I müavini Həsən Həbibiylə görüĢdükdən sonra prezident Ə.HaĢimi-Rəfsəncaninin də 

qəbulunda olaraq Bəyin məktubunu ona verdi. Ġran prezidenti Azərbaycanda yaranmıĢ 

durumu “böhranlı vəziyyət” adlandırdı.  

Prezident Aparatında Ali BaĢ Komandan Əbülfəz Elçibəyin sədrliyi altında hökumətin geniĢ 

iclası oldu (12 aprel). Yığıncaqda FV Ģəraitində iĢ rejimi məsələləri və nazirliklərin, baĢ 

idarələrin fəaliyyətinin yenidən qurulması sahəsində ən mühüm vəzifələr müzakirə edildi. 

Ġclasa yekun vuran Əbülfəz bəy dedi ki, hər bir kəsin iĢi “Hər Ģey respublikanın ərazi 

bütövlüyünün qorunması üçün, AZƏRBAYCANDA DEMOKRATĠYANIN XĠLASI ÜÇÜN!” Ģüarına 

tabe edilməlidir. 

Tehrandan qayıdan (12 aprel) Pənah Hüseynov elə həmin gün Moskvaya gedərək Rusiyanın 

xarici iĢlər naziri Andrey Kozırevlə görüĢdü. Onlar münaqiĢənin sülh yoluyla çözülməsi və 

Rusiyanın vasitəçiliyi məsələlərini müzakirə etdilər. Həmin gün N.Nazarbayev B.Yeltsinlə 

Dağlıq Qarabağ mövzusunda telefonla danıĢdı. Bundan sonra o, Əbülfəz bəyə də zəng edərək 

Kəlbəcər mövzusuna toxundu. 

13 apreldə Ermənistan və Azərbaycanın baĢ nazirlərinin Moskvada görüĢməsi haqqında razılıq 

əldə edildi. Bu vaxt Rusiya KĠV Soçidə atəĢin dayandırılması haqqında saziĢ bağlandığını 

bildirdi və Prezident Aparatımız bu xəbəri yalanladı. 

TURQUT ÖZAL YENƏ ELÇĠBƏYĠN YANINDADIR 

Orta Asiyaya səfərini baĢa vuran Türkiyə prezidenti Turqut Özal 13 apreldə böyük 

nümayəndə heyətiylə (onların arasında Türkiyənin 110 ən böyük Ģirkətinin nümayəndəsi də 

vardı) oradan birbaĢa Bakıya gəldi. Bu, Elçibəyin Türkiyə səfərinə cavab olaraq hazırlanmıĢ 

adi rəsmi səfərdi. 

Turqut Özalın bu gəliĢi əslində qardaĢın qardaĢa ürək-dirək verməsi, ona hayan olduğunu 

bildirməsi məqsədi daĢıyırdı - o, Azərbaycanın Ermənistanla vuruĢda tək olmadığını dünyaya 

göstərmək istəyirdi və bu diləyində tam səmimiydi.  

Bakıya ayaq basdığı andaca - hava limanında Turqut Özal jurnalistlərə Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzünün qarĢısını almağın Bakı müzakirələrinin baĢlıca mövzusu olacağını 

vurğuladı. 

Həmin gün Əbülfəz Elçibəy Turqut Özalla təkbətək görüĢdü. 

14 apreldə ġəhidlər xiyabanını ziyarət edəndən sonra Turqut bəy parlamentin sədri Ġsa 

Qəmbərlə görüĢdü və Milli Məclisdə çıxıĢ etdi. Azərbaycanı özünün dövləti sayan Turqut Özal 

dedi: “Müstəqil dövlətimizin parçalanması yolverilməzdir”. O, xəbərdarlıq etdi: “Türk millətinin 

səbri zorlanmamalıdır”. 

M.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinə gələn Turqut Özal və Əbülfəz Elçibəy burada 

çıxıĢ etdilər. Sonra hər iki prezident qaçqınlara baĢ çəkməkçün Zuğulba qəsəbəsinə getdi. 

Turqut bəy “Zuğulba” pansionatındakı qaçqınlara 10 min dollar təmənnasız yardım göstərdi. 

Nazirlər Kabinetində Əbülfəz Elçibəylə Turqut Özalın hər iki ölkənin iĢ adamlarıyla görüĢündə 

Azərbaycanla Türkiyə arasında iqtisadi-ticarət əlaqələrinin inkiĢafı perspektivləri müzakirə 

edildi. GörüĢü yekunlaĢdıran Əbülfəz bəy bildirdi ki, 70 illik qapalılıq Ģəraitindən sonra 



müstəqil iqtisadi münasibətlər qurmaq imkanı qazanan, eyni vaxtda bir neçə tarixi vəzifə 

yerinə yetirən Azərbaycan bütün problemlərini tədricən həll edəcəkdir. 

Turqut Özal aprelin 15-ində Bakıdan getdi. Hava limanından onu Əbülfəz Elçibəy və baĢqa 

rəsmi Ģəxslər (xarici iĢlər naziri Tofiq Qasımov bu vaxt ölkədə olmadığından, onu müavini 

Mircəlal Yusifli əvəz edirdi) yola saldılar.  

11 günlük səfərinin 3 gününü Bakıda keçirən Turqut bəy Ankaranın “Esenboğa” hava 

limanına enincə dedi: “Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən iĢğal edilməsinin əsla 

qəbuledilməz olduğunu bəyan etdik. Bu problemin BMT və ATƏM çəçivəsində həll 

olunmayacağı təqdirdə məsələnin böyüyəcəyini də elan etdik. Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən 

inkiĢaf etməsi, demokratiyanın bərqərar olması və Ermənistana sinə gərə bilməsi üçün birlik 

və həmrəylik olması zərurətini də vurğuladım. Bunu həm iqtidarın nümayəndələrinə, həm də 

müxalifətin liderlərinə bildirdim”. 

Yeri gəlmiĢkən, Turqut Özal Orta Asiyadaykən bütün yeni türk dövlətlərinin baĢçılarına 

Azərbaycanın bu ağır günündə onunla həmrəy olmağı tövsiyə etmiĢdi. 

Turqut Özalın səfəri zamanı Türkiyədən ölkəmizə 500 min ton buğda gətirilməyə baĢlandı. Bu 

vaxt respublikada çörək təchizatı pisləĢmiĢdi. Bakıda Ģayiə yayılmıĢdı ki, guya 3-4 gündən 

sonra mağazalarda çörək tapılmayacaq. Busa tələbatdan artıq çörək alınmasına və nəticədə 

süni gərginlik yaranmasına səbəb oldu. 

Naxçıvan MR-da da əhalinin çörəklə təminatında ağır durum yaranmıĢdı, çünki 40 gündən 

artıqdı ki, hansı səbəblərdənsə Ġran Ġslam Cümhuriyyəti Bakıdan Naxçıvana gedən unla dolu 

avtomobil karvanını öz ərazisindən buraxmırdı. 

Bu günlərdə Ġran prezidenti Əliəkbər HaĢimi-Rəfsəncaninin Əbülfəz bəyə cavab məktubu 

alındı. O yazırdı: “Ġndinin özündə də Ġran Ġslam Respublikası əvvəlki mövqeyində durur, ...iki 

rəsmi bəyanatla təcavüzkarı açıq-aĢkar pisləmiĢdir”. Ġran baĢçısı əslində Elçibəyi də suçlayırdı: 

“...Ġnanırıq ki, Ġran Ġslam Respublikasının əvvəlki vasitəçilik səylərinə hər iki ölkə tərəfindən 

ciddi surətdə əməl olunsaydı bugünkü vəziyyət heç bir vəchlə ortaya çıxmazdı” (“Azərbaycan” 

qəzeti, 16 aprel 1993). 

Prezidentin bu məktubu və Naxçıvana gedən yolun kəsilməsi göstərirdi ki, hətta 

P.Hüseynovun tərifli sözləri də Ġranı yumĢalda bilməyib və o, Azərbaycandan bərk inciyib. 

Təəssüf ki, bu “inciklik” Rusiyanın “küsməy”iylə eyni vaxta düĢmüĢdü. Çox çəkməyəcək ki, bu 

“küsməy”in mahiyyəti tam açılacaq - Tehran rejimi iyun qiyamı zamanı Azərbaycan 

hakimiyyətini devirməkdə Rusiyaya yardımçı olacaq.  

ARTIRMA 

«-Sizin Ġranı və onun baĢçılarını açıq-aĢkar tənqid etməyinizi indi də bir çoxları siyasətdə 

səriĢtəsizliyin nəticəsi kimi qələmə verməyə çalıĢır. 

-Çox gözəl deyirsiniz. Mən Əliəkbər HaĢimi-Rəfsəncanini hakimiyyətdə olanda tənqid edirdim, 

indisə onu hələ xarici ölkələr bir yana, bütün Ġran xalqı tənqid edir. Deməli, mən qabaqcadan 

onun qiymətini düz vermiĢəm. Amerika Ġranı irticaçı yox, cinayətkar rejim elan edib. Bir var 

sivilizasiyalı, mütərəqqi rejim, bir də var cinayətkar rejim; dünyanın bir çox dövlətləri də bu 

fikrə qoĢulublar ki, Ġranda cinayətkar rejim hökm sürür. 

-Bu cinayətin mahiyyəti nədədir? 

-Xalqlara azadlıq verilmir, ölkədə hərbi-polis diktaturası hökm sürür, vicdan azadlığı, söz 



azadlığı yoxdur - kim müxalif söz desə onu asır, qətlə yetirirlər. Dinimizin hökmünə görə, qız 

uĢağı dar ağacından asılmaz. Ancaq Ġran nə edir - hökumətin əleyhinə danıĢdığına görə gecə 

onu zorla ərə verərək qızlığını alıb ertəsi gün asırlar! Bundan böyük cinayət ola bilərmi?! 

Yaxud cinayət etmiĢ hər hansı adamın boğazına məftil keçirib krandan asır və onu Ģəhərin 

küçələrində beləcə gəzdirirlər! Bu cür vəhĢilik nə Qur'anda var, nə dində, nə də imanda. Belə 

allahsız rejim yaĢaya bilməz! Cinayətkara, əlbəttə, cəza verilməlidir, amma görəndə ki onu 

boğazdan asıb bir heyvan ölüsü kimi küçələrdə gəzdirirlər, insan istər-istəməz bunu edən 

hökumətə, buna fitva verən din xadimlərinə nifrət edəcək. Görün o asılmıĢın anası, bacısı nə 

dəhĢətli hallara düĢəcək! Buna heç kim dözə bilməz. Belə rejim cinayətkar deyil, bəs nədir?!  

Özünün varlığını saxlamaqçün ən adi insan hüquqlarını pozur, öz vətəndaĢlarını daim qorxu 

içərisində saxlayır. Bəli, günahkara ən ağır cəza ver, ancaq onu küçələrdə gəzdirib adamların 

gözünün odunu almağa çalıĢırsansa artıq insan haqqını pozursan. Ġnsana təkcə öz günahına 

görə yox, baĢqalarını qorxutmaqçün cəzalar verilməsi nə üçündür? Ədalətsiz dövləti, rejimi 

qoruyub saxlamaqçün!  

Yaxud baĢqa faktı götürək. Parlament qərar çıxarır ki, onun komissiyası gedib maliyyəni 

yoxlasın. Buna, məsələn, 1 il vaxt verilir. Gedir, 1 ildən sonra gəlir ki, biz tapĢırılan iĢin cəmi 

40 faizini yoxladıq, 60 faizi qaldı. SoruĢanda "niyə?", deyir ki, bizi yoxlamağa buraxmadılar, 

icazə vermədilər. Baxın, dövlətin ali məqamı, qanunverici orqanı qərar çıxarır, onu yerlərdə 

saymırlar. Deməli, bu dövlət çürüyüb.  

Ya da bir ali ruhani minbərə çıxaraq deyir ki, cənnətdə fars dilində danıĢacaqlar, siz də gərək 

fars dilini öyrənəsiniz. Xalqın ağsaqqalı, ruhanisi sayılan bu adam xəstədir. Belə adamlarla 

dövlət, ölkə hara gedəcək? Onlar bizə qoca, çənəsi əsən, ağlı iĢləməyən Brejnevi, 

Çernenkonu xatırladırlar; həmin xəstə Ģəxslər guya Sovet hökumətini idarə edirdilər. Belə 

rəhbərləri olan dövlət həmiĢə çökür». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.79-80).  

"BĠZĠMKĠLƏR" VƏ "ONLAR"... 

14 apreldə Azərbaycanın ABġ-dakı səfiri Hafiz PaĢayev öz etimadnaməsini prezident Bill 

Klintona təqdim etdi. Klintonun Elçibəyə göndərdiyi cavab məktubunda deyilirdi: 

«VaĢinqtonda Azərbaycan Respublikasının səfirliyinin açılması ikitərəfli əlaqələrimizin 

inkiĢafına sübutdur və dövlətlərimiz arasında daha geniĢ fikir mübadiləsinə imkan 

yaradacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasının demokratiyaya doğru irəliləyiĢini təqdir edir və Azərbaycan 

hökumətinə bu yolu davam etdirməyi tövsiyə edirəm. Azərbaycanın öz iqtisadiyyatını xarici 

sərmayəyə açmaq sayəsində gördüyü tədbirlər firavan gələcək üçün lazım olan iqtisadi 

islahatlar yolunda mühüm addımdır. Eyni zamanda, Azərbaycanın öz siyasi və iqtisadi 

sistemini dəyiĢmək öhdəliyinə sadiq qalması məni ruhlandırır və ölkələrimiz arasında 

geniĢlənən əlaqələri tam müdafiə edirəm. 

Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın demokratik, azad bazar iqtisadiyyatı yolunda inkiĢafını 

Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi mürəkkəbləĢdirir» (“Azərbaycan”, 16 aprel 1993). 

Ġsrailin baĢ naziri Ġshaq Rabin'in Əbülfəz bəyə məktubu da quruca diplomatik nəzakətdən 

ibarətdir: «Sizə məlumdur ki, biz ölkəmizdəki hadisələri diqqətlə izləyirik. Mən Sizə dərin 

rəğbətimizi və dünyanın həmin hissəsindəki son hadisələrlə əlaqədar bərk narahat 

olduğumuzu ifadə etmək istərdim» (“Azərbaycan”, 16 aprel). 



14 apreldə Britaniya hökumətinin Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsi Harold Formston da öz 

hökumətinin rəsmi bəyanatını Azərbaycan rəhbərliyinə çatdırdı. Sənəddə göstərilir ki, Böyük 

Britaniya “buraya soxulmuĢ qüvvələri çıxarmağa, hərbi əməliyyatları dayandırmağa və ATƏM 

çərçivəsində sülh prosesini bərpa etməyə çağırır”. 

BMT 15 apreldə Dağlıq Qarabağa dair rəsmi məlumat yaydı. Bu məlumatla 6 aprel məlumatı 

arasında Azərbaycanın xeyrinə olan keyfiyyət fərqi vardı. Burada Ermənistanın münaqiĢəyə 

cəlb olunması fikri ĠLK DƏFƏ təsdiqlənir, hərbi əməliyyatların bilavasitə Azərbaycan 

ərazisində getdiyi ĠLK DƏFƏ bildirilir, ağır silahlardan, həmlə təyyarələrindən istifadə 

olunması (Dağlıq Qarabağda bunların uçuĢuyçün aeroport yoxdur) istifadə edilməsi birmənalı 

göstərilirdi. 

Kəlbəcər hadisələriylə bağlı Ġranın paytaxtında və Güney Azərbaycan Ģəhərlərində ermənilərə 

etiraz mitinqləri keçirildi. Ġran parlametinin 150 deputatı bu təcavüzə etiraz məktubunu 

imzaladı. 

Ümumiyyətlə, bu günlərdə Azərbaycan prezidenti çoxlu rəsmi məktublar alırdı. Ancaq onların 

içərisində konkret yardımlar vəd edən ən əməlisi Ġslam Konfransı TəĢkilatının baĢ katibi 

Həmid əl-Cabidin göndərdiyidir. Bəlkə də kimsə məni taktsızlıqda suçlandıracaq, ancaq 

ürəyimdəkini birbaĢa deyirəm: bu ağır anlarda yalnız bir Ģəxs, yalnız bir dövlət və 

yalnız bir təĢkilat Azərbaycana ürəkdən can yandırırdı və onun yanında oldu - 

Turqut Özal, Pakistan və Ġslam Konfransı TəĢkilatı! Azərbaycan tarixiyçün müəyyən 

əhəmiyyət kəsb etdiyinə görə Həmid əl-Cabidin Əbülfəz Elçibəyə göndərdiyi həmin səmimi 

məktubu burada bütövlüklə verirəm: 

“Azərbaycan Respublikasına qarĢı ERMƏNĠ TƏCAVÜZÜNDƏN bəhs edən 1993-cü il 8 aprel 

tarixli məktubunuzla tanıĢ oldum. 

Ġslam Konfransı TəĢkilatı ERMƏNĠSTANIN son hücumu nəticəsində münaqiĢənin 

geniĢlənməsindən ciddi narahat olmuĢdur. 1993-cü il aprelin 4-də mən bu narahatlığı rəsmi 

bəyanatda ifadə etdim. Bu bəyanatda biz ERMƏNĠ TƏCAVÜZÜNÜ kəskin Ģəkildə pislədik və 

Ermənistanı Azərbaycan ərazisindən öz qoĢunlarını dərhal çıxarmağa çağırdıq. 

Həmçinin ĠKT-nin Nyu-Yorkda, BMT yanında daimi nümayəndəliyinə tapĢırdım ki, BMT-də, 

xüsusən də Təhlükəsizlik ġurasında hökumətimizin səylərini tam müdafiə etsin. 

ERMƏNĠSTANIN AZƏRBAYCANA HÜCUMU ilə əlaqədar yaranmıĢ vəziyyətin ciddiliyini altıncı 

islam görüĢünün sədri, Seneqal prezidenti Əbdü Diufun da nəzərinə çatdırdım və ERMƏNĠ 

TƏCAVÜZÜNÜ dayandırmaq səylərimizi prezident Diufun tam bəyənəcəyini gözləyirəm. 

Ġslam ĠnkiĢaf Bankının prezidentinə müraciət edərək Azərbaycanda ERMƏNĠ TƏCAVÜZÜNÜN 

bütün qurbanlarına təcili humanitar yardım göstərməyi xahiĢ etmiĢəm. Azərbaycan 

hökumətinin və xalqının öz vətəninin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə etməyə 

yönəldilmiĢ səyləri ilə Ġslam Konfransı TəĢkilatının tam həmrəyliyini zati-alilərinizə Ģəxsən 

çatdırmaq üçün Bakıya gələcək baĢ katibin müavini, səfir Məhəmməd Möhsünə ĠKT 

nümayəndə heyətinə baĢçılıq etmək səlahiyyəti vermiĢəm. 

Səfir Məhəmməd Möhsün mənim ən xoĢ arzularımı zati-alilərinizə çatdıracaq və bölgənizdə 

sülhü bərpa etmək sahəsində ĠKT-nin gələcək fəaliyyətinin gücləndirilməsi yolları və vasitələri 

barədə Sizə məlumat verəcəkdir. 

Zati-aliləri, Sizə böyük ehtiramlarımıza əmin olun. 



Həmid əl-Cabid, 

Ġslam Konfransı TəĢkilatının baĢ katibi”. 

Ermənistanın kefinə dəyməmək siyasəti yürüdən xristian Qərbin dövlət baĢçılarının mücərrəd 

məzmunlu bumbuz məktublarıyla yanaĢı qoyduqda Həmid əl-Cabid cənablarının səmimiliyi və 

canıyananlığı, təbii ki, bütövlükdə Ġslam Konfransı TəĢkilatının təəssübkeĢliyi insanda onlara 

ən dərin hörmət duyğuları yaradır və istər-istəməz adamı “bizimkilər” və “onlar” ifadələri 

haqqında düĢünməyə sövq edir. Bu məktubda təcavüzkara açıqdan-açığa barmaq tuĢlanması, 

2 dəfə “Ermənistanın Azərbaycana hücumu”, 4 dəfə “erməni təcavüzü” ifadələrinin iĢlədilməsi 

qarĢılığında Qərb dövlətlərinin Ermənistanın təcavüzkar olduğunu yerli-dibli danması, yaxud 

Azərbaycanı da Ermənistanla tərəzinin eyni gözünə qoyması, əslində heç bir siyasi çəkisi 

olmayan “narahatlıq”ları dediyimizin gerçəkliyini bir daha təsdiqləyir. 

Həmid əl-Cabidin məktubunda adı çəkilən ĠKT baĢ katibinin müavini Məhəmməd Möhsünün 

baĢçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıya 16 apreldə gəldi. O, baĢ katibin məktubunu 17 

apreldə Bəyə təqdim etdi. 

ABġ prezidenti Klintonun Əbülfəz Elçibəyə ünvanladığı məktub da eyni vaxtda Bakıya yetiĢdi. 

Klinton Əbülfəz bəyə yazırdı: “Sizə məlum olduğu kimi, ABġ hökuməti həmin basqını pisləmiĢ 

və qoĢunları Kəlbəcər rayonundan çıxarmağa çağırmıĢdır. Bu son hərbi əməliyyat sülh 

danıĢıqları prosesini pozur və münaqiĢənin geniĢlənməsi qorxusunu yaradır. (Elə bil ki, “bu 

son hərbi əməliyyat”ı aparan Azərbaycandı! - Ə.T.). 

Mən ATƏM-in himayəsi altında danıĢıqlar prosesinə Sizin sədaqətinizi yüksək 

qiymətləndirirəm və Sizi [bunu] etməyə çağırıram ki, bu son basqın (?!-Ə.T.) Azərbaycanın 

Minsk qrupu prosesi yolundan sapmasına imkan verməsin”. 

ÖLKƏ ÖZ YOLUYLA GEDĠR 

Kəlbəcərin iĢğalı iqtidara dəhĢətli zərbə olsa da ölkə yeni cəmiyyət quruculuğu yolundan 

sapmadı. Doğrudur, prezidentin iqtisadiyyatımızın inkiĢafıyla bağlı hər gün mətbuatda yer 

alan fərmanları gözədəyməz olmuĢdu, ancaq bu, quruculuq iĢlərinin dayanması demək 

deyildi. 

Geriyə qayıdaraq bildirim ki, 1 apreldən ölkədə 50, 100 və 1000 manatlıq kağız əskinaslar 

tədavülə buraxıldı. 

14 aprel tarixli dövlət qəzeti məlumat verdi ki, Azərbaycan hökuməti kənd təsərrüfatının 

ehtiyaclarını ödəməkçün 5 milyon ABġ dolları, təzə yaradılan dərslikləri nəĢr edəcək yeni 

“Öyrətmən” nəĢriyyatının fəaliyyət göstərməsiyçünsə 50 milyon rubl (bu vaxt 766 rubl bir 

dollara bərabərdi) ayırıb (mənim prezidentə məktubum əsasında).  

Prezident 16 apreldə “Kəlbəcər rayonunu məcburi tərk etmiĢ vətəndaĢların sosial müdafiəsi 

haqqında” fərman imzaladı. 

Həmin gün Bəy “təkidli xahiĢ”i nəzərə alınmıĢ Ġsgəndər Həmidovun yerinə Abdulla 

Allahverdiyevi Azərbaycanın daxili iĢlər naziri təyin etdi. 

Müdafiə Nazirliyi BaĢ Qərargahının keçmiĢ rəisi ġahin Musayevin və Azərbaycan Ordusu 

bölmələrindən birinin komandiri olmuĢ mayor Mudrakın həbsi də bu vaxta düĢdü (onlar 

təxribat törətməkdə ittiham edilirdilər). Eyni zamanda Sumqayıt Ģəhər, Qusar, Ucar, Nizami 

(Gəncə) rayon prokurorları da dəyiĢdirildilər. 



Xarici ölkə nəĢrlərini əldə etməkdən ötrü Əbülfəz bəy Prezident fondundan M.F.Axundzadə 

adına Dövlət Kitabxanasına 5 min ABġ dolları ayırdı (17 aprel). 

ARTIRMA 

«Mən Prezident fondunu yaratdım. Bu fondda neçə milyon manat və 10 milyon dollar vardı. 

Bunların da hamısını prezident xərcləməliydi. Nəyə? Elan eləmiĢdik: Azərbaycanda 

mədəniyyətin, elmin, təhsilin, səhiyyənin və b. inkiĢafına. Birdən gəlib Ģikayət edirlər ki, filan 

yerdə xəstəxana dağılır, oraya pul buraxmaqda problem var, ya da büdcədə nəzərdə 

tutulmayıb. O zaman Prezident fondundan yardım edirik. Yaxud Azərbaycanda orkestrlər 

dağılırdı. Fonddakı vəsaitin müəyyən hissəsini orkestrləri qorumaq məqsədiylə buraxdıq, 

nəticədə Azərbaycandan cəmi 4 nəfərdən baĢqa heç bir musiqiçi getmədi. Onlar da qeyri 

millətlərdəndi və getmələri maddi amillə bağlı deyildi. Biz Azərbaycan orkestrlərində olmayan 

yeni alətlər üçün də pul buraxdıq. Polad Bülbüloğluna demiĢdim ki, mədəniyyətə nə qədər 

lazımdırsa pul qoyacağıq». (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-

üzə», Bakı, 1999, s.35).  

Müharibə zonasına gedəcək 600 nəfərlik müĢahidəçilər qrupunun yerləĢdirilməsiylə əlaqədar 

hazırlıq iĢləri görməkçün respublikamıza gəlmiĢ ATƏM-in ön qrupunun üzvlərini Bəy 18 

apreldə qəbul etdi. Onlarla görüĢdə prezident bildirdi ki, Kəlbəcərə hücum edən VARDENĠS 

KORPUSUNUN tərkibində 12 millətin nümayəndələri, keçmiĢ SSRĠ-nin 7-ci ordusu hissələrinin 

əsgər və zabitləri, 24 döyüĢ təyyarəsi, 48 hərbi vertolyot, 87 tank və müasir döyüĢ 

texnikasının baĢqa növləri olub. Bəy bu korpusun cinayətləri barədə qonaqlara məlumat 

verdi. 

TÜRKĠYƏ TURQUT ÖZALI, TÜRK DÜNYASI QOġA QANADININ BĠRĠNĠ, AZƏRBAYCANSA 

DAYAĞINI ĠTĠRDĠ 

Aprelin 18-ində Türkiyə prezidenti Turqut Özalın ölüm xəbəri Azərbaycan xalqını sarsıtdı. 

Xəbər yetiĢincə prezident Əbülfəz Elçibəy milli televiziyada çıxıĢ edərək qardaĢ Türkiyəyə, 

bütün türk xalqlarına, dünya ictimaiyyətinə ağır itki üz verdiyini ürək göynərtisiylə bəyan etdi. 

Turqut Özal Əbülfəz Elçibəyçün, sadəcə, bir qardaĢ ölkənin baĢçısı yox, doğma qardaĢ qədər 

yaxın olan, bütün düĢüncələrini heç bir diplomatik etiket gözləməyə ehtiyac duymadan 

sərbəst bölüĢə biləcəyi, türk dünyasının gözəl gələcəyiylə bağlı bütün arzu və diləkləri 

hökmən birlikdə gerçəkləĢdirəcəklərinə ürəkdən inandığı ən sevimli, ən güvənimli və ən 

səmimi bir dostdu. «XXI yüzil türk əsri olacaq!» Ģüarını irəli sürən və bu deyimi sözdən 

gerçəkliyə çevirməyi siyasi fəaliyyətlərinin ana yolu sayan Turqut Özal və Əbülfəz Elçibəy 

xoĢbəxt gələcəyə doğru uçmaqda olan türk dünyasının qoĢa qanadıydılar. Dünyanın gözü 

onları götürmədi! Budur, həmin qanadlardan biri artıq qopub düĢdü (düz ikicə ay sonra da 

ikinci qanadı doğrayacaqlar!)... 

Türkiyənin məĢhur jurnalistlərindən Cengiz Candar yazır: «Turqut bəy ölümündən 2 gün öncə 

Bakıdan dönürkən uçaqda mənə dedi: “Bu Elçibəy o qədər yaxĢı bir insandır ki, əgər o 

gedirsə qorxuram təkcə Azərbaycan deyil, Türkiyənin Orta Asiya ilə bağlantıları da gedər”. 

Əcəba “Yeni Ankara”nın niyyətlərinimi sezmiĢdi?»… (“Azerbaycan”, №№7-8, 2000). 

…Bəy Turqut Özalın vəfatıyla bağlı Türkiyə Böyük Millət Məclisinə, baĢ nazir Süleyman 

Dəmirələ, xanım Səmra Özala baĢsağlığı göndərdi. Sonra o, Türkiyənin Bakıdakı səfirliyinə 

gedərək matəm kitabında bu sözləri yazdı: “ƏZĠZĠMĠZ TURQUT ÖZAL ÇOX AĞIR GÜNDƏ 

BĠZDƏN AYRILDI. Tanrını çox sevirdi, Tanrı da onu çox istədi, onu çox sevdiyi türk dünyasına 



vida səfərinə göndərdi. Bu cür səfərlər müqəddəslərə nəsib olur. Rahat uyu, qardaĢımız 

Turqut bəy. Tanrı tutduğun yola iĢıq saçsın”. 

Ermənistan və Azərbaycan tərəfləri atəĢin 3 günlüyə dayandırılması barədə 18 apreldə ATƏM 

nümayəndələriylə saziĢ imzaladılar. Həmin gün ATƏM-in hərbi ekspertlər qrupu Dağlıq 

Qarabağa yola düĢdü. 

ELÇĠBƏY ÖZALI SON MƏNZĠLƏCƏN YOLA SALDI 

Əziz insanın - Turqut Özalın dəfnində iĢtirak etməkçün Əbülfəz bəy 20 apreldə xüsusi 

təyyarəylə Ankaraya yola düĢdü. Paytaxtın “Esenboğa” hava limanında onu Süleyman 

Dəmirəl, Hikmət Çətin və baĢqa rəsmi Ģəxslər qarĢıladılar. Elçibəyi qarĢılayanlar arasında 

Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev də vardı. 

Elçibəy limandan vertolyotla (H.Əliyev də onunlaydı) «Çankaya» köĢkünə düĢdü, oradan da 

birbaĢa mərhum Turqut Özalın evinə gedərək onun ailəsinə baĢsağlığı verdi. Bundan sonra 

Bəy "Böyük Ankara" otelinə gedərək orada yerləĢdi. (Əslində Bəyçün Ankarada xüsusi yer 

nəzərdə tutulmuĢdu, ancaq Dəmirəl bu iĢə qarıĢaraq Bəyin də Əliyevin qaldığı bu oteldə 

yerləĢməsinə çalıĢdı və istədiyini etdi). 

Həmin gün Bəy Səmra Özala, baĢqa ailə üzvlərinə baĢsağlığı verdi. 

Prezident Elçibəy Türkiyəyə matəm mərasiminə gəlmiĢ Gürcüstanın baĢçısı E.ġevardnadze və 

Moldovanın prezidenti Mirça Snequrla da görüĢdü. Onlarla görüĢlərdə qeyd olundu ki, bu 

respublikalarda Dağlıq Qarabağ, Cənubi Osetiya, Abxaziya, Dnestryanı və Qaqauz 

münasibətlərinin müəllifi Rusiyadır. Rusiyanın təzyiqlərini azaltmaqçün fəaliyyətlər 

əlaqələndirilməli, münaqiĢələrin həlliylə bağlı informasiya mübadiləsi edilməli, bütün 

sahələrdə əməkdaĢlıq gücləndirilməlidir. 

Aprelin 21-ində səhər Türkiyə Böyük Millət Məclisinin foyesində Turqut Özalla vida mərasimi 

baĢlandı. Birinci olaraq Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy tabutun qarĢısından keçərək 

mərhumun xatirəsini yad etdi. Sonra o, xatirə kitabında Turqut Özal haqqında ürək sözlərini 

yazdı.  

Turqut Özalın tabutu Türkiyə Böyük Millət Məclisindən götürülərək top aracında Qocatəpə 

camesinə aparıldı. Burada cənazə namazı qılınacaqdı. Ankarada Cümhuriyyət dönəmində 

tikilmiĢ bu ilk camedə eyni zamanda 20 min adam namaza otura bilir. Ən məĢhur insanların 

cənazə namazı adətən bu camedə qılınır. 

Turqut bəylə vidalaĢmaqçün cameyə gedən yüz minlərcə insan yol boyunca hər iki tərəfdən 

düzülmüĢdü. Top aracının üstündəki cənazənin arxasınca piyada Dəmirəl, Bəy, DenktaĢ, 

Beyker, ġevardnadze, BeriĢa (Albaniyanın prezidenti), Nazarbayev, Ter-Petrosyan, Snequr, 

Kravçuk, ġuĢkeviç, general Dustum, bir çox ölkələrdən gəlmiĢ baĢqa prezidentlər və görkəmli 

dövlət adamları addımlayırdılar. Elçibəyi görüb tanıyan türk qardaĢlarımız «Elçibəy, baĢın sağ 

olsun!» qıĢqırır, Bəysə «millətimizin baĢı sağ olsun!» cavabı verirdi. 

Namazdan sonra cənazəni torpağa tapĢırmaqçün Ġstanbula göndərdilər. Protokola görə, onu 

artıq yalnız Türkiyə dövləti və ailəsi dəfn etməliydi. 

BaĢ nazir S.Dəmirəl T.Özalın dəfnində iĢtirak etməyə gəlmiĢ xarici ölkələrin nümayəndələrinə 

TBMM-də yemək verdi. Yemək zamanı xarici nümayəndələr ayaq üstə görüĢüb 

söhbətləĢirdilər. ABġ-ın dövlət katibi Ceyms Beykerlə söhbət əsnasında Elçibəy Heydər Əliyevi 

və «Azərbaycanın ana müxalifətinin lideri» adlandırdığı Etibar Məmmədovu da ona təqdim 



etdi. Beyker buna təəccüblənərək dedi ki, Sizə qarĢı kəskin müxalifətdə duran bu insanları 

mənə təqdim etməyiniz çox maraqlıdır.  

Elə bu yemək zamanı razılaĢdırıldı ki, Bəy Ter-Petrosyanla görüĢsün. Ter-Petrosyan Elçibəyi 

bu görüĢə razı salmaqdan ötrü Dəmirəl, ġevardnadze, Kravçuk, H.Çətin və baĢqalarından 

dəfələrlə xahiĢ etmiĢdi və Bəy xüsusən xatirini çox istədiyi Ukrayna prezidenti Leonid 

Kravçukun sözünü yerə salmaq istəməmiĢdi.  

Yemək bitəndən sonra xarici nümayəndələr elə buradan öz ölkələrinə döndülər. Əslində 

Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy də artıq vətənə qayıtmalıydı. Ancaq T.Özalın həyat 

yoldaĢı Səmra Özal bildirdi ki, Elçibəyi Turqut bəyin ailə üzvü saydığımıza görə onun da 

hökmən sabah Ġstanbulda dəfndə iĢtirakını arzulayırıq. Bundan sonra, sözsüz ki, Bəy qalmağa 

və sabah Ġstanbuldakı dəfnə getməyə qərar verdi.  

Elə o gün Böyük Ankara otelində Bəy ġevardnadze, Snequr, Ter-Petrosyan, general Dustum 

və baĢqalarını qəbul edərək onlarla təkbətək görüĢdü. Elçibəyin Türkiyədəki sonsuz nüfuzunu 

görən Eduard ġevardnadze Gürcüstan-Türkiyə münasibətlərinin yaxĢılaĢmasına Elçibəydən 

yardım umur, qarĢılığında Azərbaycan-Qərb iliĢkilərinin möhkəmlənməsinə öz köməyini təklif 

edirdi. Moldova prezidenti Mirça Snequr da Elçibəyin nüfuzu sayəsində öz ölkəsinin Türkiyəylə 

yaxınlaĢmasını istəyir, qarĢılıq olaraq Azərbaycan-Rumıniya dostluğunun yaranmasında öz 

vasitəçiliyini irəli sürürdü. Levon Ter-Petrosyansa Rusiyanın araçılığı olmadan Ermənistan və 

Azərbaycanın Qarabağ məsələsini çözməyə çalıĢmasını söyləyirdi. Sözsüz ki, prezident Elçibəy 

bütün bu söhbətlərdə Azərbaycan dövlətinin mənafeyini hər Ģeydən uca tutaraq cavablarında 

məhz bu mövqedən çıxıĢ edirdi. 

Əbülfəz Elçibəyin Ter-Petrosyanla görüĢünün incəliklərini Elçibəyin cangüdəni Ġlqar 

Qədirquluyev danıĢır: «Türkiyə Böyük Millət Məclisində Əbülfəz Elçibəy general Dustumla 

söhbət edirdi. Heydər Əliyev də onların yanındaydı. ġevardnadze Bəyə yaxınlaĢıb dedi ki, 

Levon Ter-Petrosyan Sizinlə görüĢmək istəyir (onunla görüĢməyə Bəy artıq razılıq vermiĢdi).  

Protokol nəzakətinə görə, Ter-Petrosyan gələndə Bəy də onun qarĢısına eyni məsafədə 

irəliləməliydi. Ancaq Bəy azacıq da varsa Ter-Petrosyanın «ayağına getmək» fikrində deyildi, 

ona görə də Dustumla söhbəti bilərəkdən xeyli uzatdı və yerindən tərpənmədi. Ter-Petrosyan 

heç özünü o yerə qoymadı, birbaĢa Bəyin yanına gələrək tərtəmiz Azərbaycan türkcəsində: 

-Salam, cənab Elçibəy, necəsiniz? - dedi. 

Bəy qayıtdı: 

-Çox sağ olun, yaxĢıyam. 

Bu zaman H.Əliyev soruĢdu ki, cənab Ter-Petrosyan, deyəsən, Siz Azərbaycan dilini yaxĢı 

bilirsiniz? 

Ter-Petrosyan ona rusca cavab verdi: «Belə də, az-maz bilirəm». Sonra rusca davam etdi ki, 

Elçibəy də, mən də ĢərqĢünasıq. 

ġevardnadze onların təkbətək görüĢməsini təklif etdi. «Harada?» və «necə?» sualları ortaya 

çıxanda Ter-Petrosyan bildirdi ki, Elçibəy harada və necə desə mən hazıram. Bəy onu Böyük 

Ankara otelindəki öz dairəsinə dəvət etdi və saat 17 radələrində onların təkbətək görüĢü 

oldu». 

Təkbətək görüĢdə prezidentlər problemlərin ATƏM xəttiylə həllinə üstünlük verdiklərini 

bildirdilər. GörüĢ yarım saat çəkdi. 



ARTIRMA 

«L.Ter-Petrosyanın vaxtında Ermənistan müəyyən qədər hərb müstəvisindən çıxıb sülh 

müstəvisinə keçmək istəyirdi və diplomatiyada udmaq istəyirdi. Bu, Rusiya üçün bir o qədər 

də əlveriĢli deyildi. Rusiya Levonu Koçaryanın əliylə hakimiyyətdən uzaqlaĢdırdı və hərbi 

qüvvələrin, hərbi-polis qüvvələrinin dəstəklədiyi Koçaryanı hakimiyyətə gətirdi.  

…Ter-Petrosyan artıq hərb müstəvisindən çıxıb, danıĢıqları sülh müstəvisində aparırdı. Və 

danıĢıqlara artıq Amerika, Fransa və Rusiyanın müəyyən qədər təsiri vardı. O çalıĢırdı ki, bu 

müharibəni birtəhər qurtarsın və sonra Ermənistanın qapılarını Türkiyəyə, Ġrana, Avropaya 

daha geniĢ açsın, Ermənistanı iqtisadi tənəzzüldən və ictimai dağıntıdan qurtarsın. Çünki 

Petrosyan da uĢaq deyil - o bilirdi ki, hər il Ermənistandan 130 min erməni çıxıb gedir. BaĢa 

düĢürdü ki, əgər belə gedərsə 10 ildən sonra Ermənistanda sadəcə olaraq 1,5 milyon erməni 

qalacaqdır. Bu, xalqın bütünlüklə dağılmasıdır».  

«Biz hakimiyyətdə olduğumuz müddətdə Ermənistanın qüvvələrini sıxıĢdırıb Azərbaycanın 

iĢğal olunmuĢ rayonlarından çıxartdıq. Erməni qüvvələrini Goranboydan, Ağdərədən 

çıxartmıĢdıq. Laçından artıq çıxarırdıq. Ermənilər özləri artıq etiraf edirlər ki, hətta 

Xankəndinin köçürülməsi üçün Yerevanda plan hazırlanırdı… Ter-Petrosyan mənə yalvarırdı 

ki, atəĢkəs edək, gəl danıĢaq. O vaxt mən dedim ki, səninlə danıĢmaq olmaz. Səninlə nə cür 

danıĢacağıq?  

Sonradan mənə xaricdən: Türkiyədən, Almaniyadan, Rusiyadan xahiĢ etdilər ki, mümkün 

deyil - siz hökmən ikiniz danıĢmalısınız. Qərar oldu ki, müharibəni dayandıraq və danıĢıqlara 

gedək, sonra da qaçqınlar Kəlbəcərə qaytarılsın. Burada BMT-nin də təsiri olmuĢdu.  

18 iyunda Kəlbəcərdən ermənilər çıxmalı idilər. 14 iyunda mən Amerika səfirinə zəng etdim 

ki, məsələnin yerinə yetirilməsi üçün nümayəndələr göndərilsin. Ağdamda artıq nümayəndəlik 

yaradılmıĢdı ki, bu məsələ həll olunsun. Ermənilər Dağlıq Qarabağdan Amerika səfirliyinə 

bildirmiĢdilər ki, biz bilmirik kimlə danıĢaq: Ə.Elçibəylə, yoxsa S.Hüseynovla - Azərbaycanda 

ikihakimiyyətlik yaranıb; nə vaxt təkhakimiyyətlik olacaqsa məsələni onda həll edərik. Rusiya 

da bunu çox gözəl bilirdi. Və elə etdi ki, tamam qarıĢıq vəziyyət yaransın və hakimiyyətimiz 

dağılsın. Buna da nail oldular». (Ə. Elçibəyin «Space» RTV-yə müsahibəsindən. 04.04.98). 

Ermənistan prezidentiylə görüĢün təĢəbbüskarları ABġ nümayəndələri, Dəmirəl, ġevardnadze 

və Kravçukdu. Prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımov sonralar mənə danıĢdı ki, Ter-

Petrosyanla görüĢməzdən öncə Elçibəy Azərbaycanın iqtidarlı-müxalifətli vahid mövqeyini 

ortaya qoymaqçün H.Əliyev və E.Məmmədovu yanına dəvət edərək onların da fikrini 

öyrənməyə çalıĢdı. Ancaq onlar yalnız «özünüz məsləhət bilən yaxĢıdır» deyərək konkret heç 

bir fikir bildirmədilər, yaxalarını qırağa çəkdilər.  

Oqtay Qasımovun bildirdiyinə görə, bu görüĢdən sonra da Ter-Petrosyan 2 dəfə Bəyə zəng 

etdi və onlar Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etdilər. Bu danıĢıqlar münaqiĢənin həllinin 

sürətlənməsinə kömək edirdi və Ermənistanın mövqeyində konstruktiv elementlər artırdı. 

Bundan sonra Bəy ABġ dövlət katibinin müavini Klifford Uortonu və ABġ-ın Ankaradakı səfiri 

Riçard Barklini qəbul etdi. 

Rusiya baĢ nazirinin müavini Georgi Xija'nı qəbul edərkən görüĢdə Rusiya prezidentinin səfiri 

Vladimir Kazimirov da iĢtirak edirdi. 

Türkiyə Millətçi ÇalıĢma Partiyasının baĢqanı Alparslan TürkeĢi və Azərbaycan Kültür 



Dərnəyinin baĢçılarını qəbul edən Əbülfəz bəy Turqut Özalın ölümüylə bağlı onlara da 

baĢsağlığı verdi. 

Öz iqamətgahında həmin gün sonuncu görüĢ Əfqanıstan Ġslam Milli Hərəkatının rəhbəri, ordu 

generalı Hacı ƏbdürrəĢid Dustumla oldu. 

Bu gün Əbülfəz bəy TBMM-nin sədri Hüsaməddin Cindoruğun görüĢünə gedərək Turqut 

Özalın vəfatıyla bağlı ona baĢsağlığı verdi. 

Həmin gecə Ankarada mətbuat konfransı keçirən Əbülfəz bəy dedi ki, Ermənistan-Azərbaycan 

münaqiĢəsinin aradan qaldırılmasıyçün Cenevrədə ATƏM çərçivəsində aparılan danıĢıqların 

alternativi yoxdur. Lakin Kəlbəcərin iĢğalı Ģəraitində danıĢıqları davam etdirmək barədə söz 

açmaq belə yersizdir. Bəy yalnız iĢğal olunmuĢ torpaqların qaytarıldığı təqdirdə ATƏM xəttiylə 

aparılan danıĢıqların fayda verəcəyinə umud bəslədiyini bildirdi. 

Turqut Özalın dəfni 22 apreldə Ġstanbulda oldu. Həmin gün baĢ nazir Dəmirəl də Ġstanbula 

uçmalı oldu, çünki Elçibəyin getməsi onu buna vadar edirdi.  

Dəmirəlin tapĢırığıyla xarici iĢlər naziri H.Çətin Ġstanbula uçmaq istəyən Elçibəylə Ermənistana 

uçmağa hazırlaĢan Ter-Petrosyanı hava limanında guya təsadüfən yenə görüĢdürdü. Limanın 

zalındakı bu açıq görüĢ saatdan artıq çəkdi.  

Ġstanbul hava limanında Elçibəyi Dəmirəlin «Doğru yol» partiyasından olan Ġstanbul valisi 

Kozakçıoğlu qarĢıladı. Rusiya-Türkiyə münasibətlərini gərginləĢdirməməyə çalıĢdığına görə 

Ankaraya getməyən Çeçenistan prezidenti Cövhər Dudayev də limandaydı və Bəy onunla da 

ayaqüstü görüĢdü.  

Kozakçıoğlu Elçibəyi öncə Darüzziyafəyə yeməyə apardı. Darüzziyafədən çıxan prezident 

cənazənin qoyulduğu Sultan Əhməd camesinə yollandı. MöhtəĢəm camenin ətrafında bir çox 

yerlərə, o sıradan came hasarının giriĢ qapısı üstünə də qoyulan kameralarla TRT və bütün 

baĢqa kanallar cənazə törənini birbaĢa yayınlayırdı.  

Yol boyu hamı yenə Elçibəyə baĢsağlığı verirdi. Dəmirəl came hasarının qapısı ağzında 

maĢında Elçibəyi gözləyirdi ki, içəri onunla birgə girsin, çünki xüsusən Özalın ailəsi və 

partiyadaĢları onu cənazəyə yaxın qoymaq istəmirdilər. Süleyman Dəmirəlin Turqut Özalı 

çərlətdiyini söyləyən bu adamlar, ümumiyyətlə, Dəmirəlin dəfndə iĢtirakını arzulamırdılar, ona 

görə də baĢ nazir camaatın ona qarĢı sərt münasibətini məhz Elçibəyin vasitəsilə 

yumĢaltmağa çalıĢırdı. 

Üstünə Türkiyə bayrağı örtülmüĢ tabut həyətdə qoyulmuĢdu. Müfti Nuri Yılmaz cənazə 

namazı qıldı. Onun arxasında Elçibəy, Özalın ailə üzvləri və partiyadaĢları durmuĢdular. 

Dəmirəl də Əliyevlə bərabər Bəyin yanındaydı. Özalın partiyadaĢları Dəmirəli arxaya itələdilər 

ki, sənin burada dayanmağa mənəvi haqqın yoxdur. Bu zaman Bəy sakitcə Dəmirəlin əlindən 

tutaraq öz yanına gətirdi və ona etiraz edənləri əlini qaldırmaqla susmağa, sakitləĢməyə 

çağırdı.  

Bundan sonra tabut yenə top aracının üstündə Ədnan Menderes qəbiristanlığına aparıldı və 

cənazə orada torpağa tapĢırıldı.  

Dəfndən sonra Bəy yenə Özalın ailəsiylə görüĢüb onlardan ayrıldı. 

Əbülfəz bəy AXCP-nin iclasında (7 noyabr 1998) Turqut Özalın dəfnində Heydər Əliyevlə 

görüĢməsi haqqında ona verilən sualı cavablandırarkən bunları söylədi:  



“Heydər Əliyev S.Dəmirələ zəng edib ki, mən də dəfndə iĢtirak etmək istəyirəm, məni də 

dəvət et. S.Dəmirəlin dəvətindən sonra təyyarəylə düĢüb Ərzuruma, oradan, deyəsən, 

maĢınla gedib. Mən getdim, onu Ankarada gördüm. 

2-3 dəfə onu itələdilər ki, sən qabaqda durma. Mən dedim ki, iĢiniz olmasın, ağsaqqaldır, 

dura bilər. 

Rəhmətliyi Ankaradan yola saldılar Ġstanbulda dəfn etməyə. Hamı oradan dağıldı, amma mən 

dedim ki, onu son mənziləcən yola salacağam. Bizim təyyarə saat 8-də uçacaqdı. Mənə 

dedilər ki, sizin uçuĢu saat 9-a saxladılar. Dedim ki, niyə? Öyrəndim ki, S.Dəmirəl tez uçur ki, 

mən gedənədək hər Ģeyi yerinə qoysun. 

Mənim Ġstanbula getməyim nəzərdə tutulmamıĢdı. Ancaq Dəmirəl gördü ki, Azərbaycan 

prezidenti Turqut Özalı axır mənzilə yola salır, o da getməli oldu. Onlar çox narazıydılar... 

Nəysə, getdik. 

Məsciddən eĢiyə çıxanda S.Dəmirəl dedi ki, yola saldıq, daha gedək. Mən dedim ki, 

məqbərəyə qədər gedəcəyəm. Gördük ki, bunların hamısı narazıdır. MaĢında xanımı 

S.Dəmirələ telefon açdı ki, qayıdırsınızmı, o da dedi ki, yox, Elçibəy məqbərəyə gedir, mən də 

getməliyəm. Getdik və dəfn etdik. 

Məni Ġstanbuldan yola salanda hansısa haqqımda deyib ki, bundan canımızı yaxĢı qurtardıq. 

H.Əliyev orada mənə dedi ki, icazə ver, Naxçıvana veriləcək kredit 10 milyon yox, 20 milyon 

olsun. Dedim ki, bu, çoxdur. Hərbi, müdafiə məsələlərini yada saldı. Mən S.Dəmirəldən xahiĢ 

etdim ki, 20 milyon oradan götürün. Onlar da 20 milyonu götürüb bizi yıxdılar...”.  

Fazil Qəzənfəroğlunun bu sözləri də tarixi gerçəkliyi əks etdirir: “Beləcə, rəhmətlik Turqut 

Özaldan sonra Türkiyənin rəsmi dairələrindəki dəstəyi azalan Elçibəy çoxyönlü və 

çoxqapsamlı hücumlar qarĢısında təkbaĢına qalmıĢ olurdu. Bu selin onu önünə qatıb 

sürükləməsi kədərliydi” (F.Qəzənfəroğlu, göstərilən kitabı, s.208). 

*** 

22 aprel axĢamı Bəy Ġstanbuldan Bakıya döndü. Onu yola salanlar arasında Süleyman 

Dəmirəl, Heydər Əliyev və b. vardı. 

Həmin gün polkovnik H.Happonen baĢda olmaqla ATƏM-in hazırlıq texniki qrupu Qarabağda 

döyüĢ əməliyyatı zonasında iĢə baĢladı. Əslində bu iĢi Rusiya yerinə yetirmək istəyirdi, ancaq 

Bəy buna imkan vermədi. 

Müxtəlif ölkələrin 100 nümayəndəsinin daxil olduğu, iqamətgahı Ġsveçrənin Davos Ģəhərində 

yerləĢən Ümumdünya Ġqtisadi Forumunun nümayəndə heyəti prezident Klaus ġvabrın 

baĢçılığı altında elə həmin gün Bakıya gəldi. 23 apreldə onlar prezidentlə və baĢqa hökumət 

rəhbərləriylə görüĢdülər. 

Əbülfəz bəy 24 apreldə mətbuat konfransı keçirərək Turqut Özalın dəfniylə bağlı Türkiyə 

səfərinin yekunları haqqında məlumat verdi. 

Ter-Petrosyanla görüĢündən söz açan Bəy bildirdi ki, onunla görüĢməyi E.ġevardnadze, 

M.Snequr və ABġ-ın rəsmi dairələri məndən xahiĢ etmiĢdilər. Bəy Rusiya və Fransanın 

Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsindəki mövqelərindən narazılıq bildirərək bəyan etdi ki, 

Rusiya açıq-aĢkar Ermənistanın tərəfini saxlayır və ona yardım edir. 

MDB haqqında verilən sualı prezident belə cavablandırdı ki, indiki mərhələdə MDB-yə 



qoĢulmaq barədə söhbət belə gedə bilməz. 

BMT Təhlükəsizlik ġurası Azərbaycan prezidentinin təkidiylə 26-27 apreldə Kəlbəcərin 

Ermənistan tərəfindən iĢğalını müzakirə etdi. Pakistandan olan sədr CəmĢid Marker 27 aprel 

məsləhətləĢmələrindən sonra bildirdi ki, Tġ Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyətə dair qətnamə 

qəbul etmək fikrindədir. 

28 apreldə mətbuatda prezidentin mətbuat xidmətinin bəyanatı dərc edildi. Sənəddə Rusiya 

prezidentinin vasitəçilik təĢəbbüsünə Azərbaycan prezidentinin münasibəti Ģərh edilərək 

bildirilirdi: “Ə.Elçibəy B.Yeltsinin təklifini razılıqla və minnətdarlıqla qarĢılayaraq ümid etdiyini 

bildirmiĢdir ki, Rusiya BMT Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvü kimi Ermənistanın təcavüzü 

barədə tutarlı və ədalətli sözünü deyəcəkdir. Bununla yanaĢı, Ə.Elçibəy Azərbaycanın ATƏM 

çərçivəsində sülh yaratmaq prosesinə prinsipial tərəfdarlığını təsdiq etmiĢdir”. 

Prezident 27 apreldə Azərbaycan milli televiziyasının texniki imkanlarıyla tanıĢ olmaqçün 

teleĢirkətə getdi. Bu gəliĢdən çox keçməmiĢ ġirkətin müasir avdanlıqla təchiz edilməsi və 

onun maddi-texniki bazasının yaxĢılaĢdırılmasıyçün prezidentin göstəriĢiylə xeyli vəsait ayrıldı 

və çox sonralar Babək Hüseynoğlu etiraf etdi ki, Azərbaycan televiziyası məhz Elçibəy 

dövründən qalan texnikanı iĢlədir.  

Həmin gün Bəy Milli Məclisin qapalı iclasına qatıldı. Burada Kəlbəcər rayonunun iĢğal 

olunmasının səbəbləri müzakirə edildi. Bəy Azərbaycanın milli müdafiə konsepsiyası haqqında 

məlumat verdi, ictimai-siyasi durumla bağlı bəzi aktual məsələlərə diqqəti çəkdi. 

Qapalı iclas 28 apreldə davam etdirildi. Prezident burada da iĢtirak etdi. Burada prezidentin 

təqdim etdiyi Nazirlər Kabinetinin qurumu müzakirə olundu və Milli Məclis həmin qurumu 

təsdiqlədi. 

MDB dövlət baĢçılarının Minskdə müĢavirəsində (28 aprel) Azərbaycan nümayəndələri bu 

dəfə heç müĢahidəçi kimi də iĢtirak etmədi. Həmin gün Rusiya prezidentinin xüsusi səfiri 

Vladimir Kazimirov Bakıya gəldi. 

MDB-ni birmənalı Ģəkildə rədd etmək sabitliyi yenə pozdu. 28 apreldə ġamaxıda “istefa” 

tələbli piket oldu. 27-29 apreldə Göyçayda 100-ə yaxın adam mitinq və piket oldu. AMĠP də 

bu mitinqə qoĢuldu. Onlar ĠH baĢçısı və prokurorun istefasını tələb etdilər. Evindən narkotik 

maddə və qumbara tapılmıĢ ElĢad ġirəliyevin həbsinə prokurorun sanksiya verməsi bu qəzəbə 

səbəb olmuĢdu. 3 may saat 23-dən Göyçay rayonunda qadağan saatı elan edildi. 

Daxili iĢlər nazirinin əmriylə Gəncə ġəhər Polis Ġdarəsi rəisinin dəyiĢdirilməsi də burada bir 

çoxlarında etiraz doğurdu. ġəhərin 200-ə yaxın sakini mərkəzi meydana toplaĢaraq mitinq 

keçirdi (28 aprel). 

29 apreldə prezidentin fərmanıyla P.Hüseynov baĢ nazir, V.Əhmədov, Ə.Məsimov baĢ nazirin 

I müavinləri, A.Abbasov, Ə.Məmmədov onun müavinləri təyin edildilər. Bu təyinatların 

təsdiqləndiyi MM iclasında R.Qazıyev Azərbaycanda bir aydan sonra vətəndaĢ müharibəsinin 

olacağını söylədi (görünür, nə dediyini çox gözəl bilirmiĢ!). 

Prezident Əbülfəz Elçibəyin hələ 4 martda imzaladığı “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” qanun 

29 apreldə dərc edilməklə qüvvəyə mindi. 

Yeni baĢ nazir Pənah Hüseynov Nazirlər Kabinetinin rəhbər aparatıyla müĢavirə keçirdi. 

P.Hüseynov dedi: “Bütün iqtisadi məsələlər bu binada həll edilməlidir. Bu səbəbdən Prezident 

Aparatındakı bəzi xidmətlər artıq ləğv olunmuĢdur”. 



Ə.Məsimovsa bildirdi ki, icra aparatındakı paralel strukturlar idarəetmə iĢlərinə maneçilik 

törətdiyinə görə paralellik ləğv olunmuĢ, sosial-iqtisadi sahələrdə icra səlahiyyəti bütövlükdə 

Nazirlər Kabinetinə həvalə edilmiĢdir. 

Pənah Hüseynovun baĢ nazir təyin edilməsinə etiraz edən AMĠP (partiya öz sədri Etibar 

Məmmədovun baĢ nazir olacağını gözləyirdi; bəyanat məhz bu umud kəsiləndən sonra ortaya 

çıxdı) bu haqda bəyanat qəbul etdi (30 aprel). Dövlət müĢaviri Arif Hacıyev mətbuatda 

soruĢdu: HAKĠMĠYYƏTĠ MÖHKƏMLƏTMƏK müxalifəti niyə belə narahat edir? 

Azərbaycan prezidenti 30 apreldə “AMOKO” Ģirkətinin prezidenti Uilyam Laurini qəbul etdi. 

Bəy “AMOKO” ilə ARDNġ arasındakı danıĢıqların uzun çəkməsindən narahatlığını bildirdi və 

dedi ki, bütün bunlar hələlik bizdə dövlət mexanizminin qaydaya düĢməməsiylə izah edilir. 

Parlament seçkilərindən sonra bu sahədə qayda yaratmaq mümkün olacaq. 

R.Qazıyevin hədələri boĢ yerə deyilmiĢ - aprelin 30-unda Gəncədə hərbi hissə, batalyon, hərbi 

iĢçilərin və könüllülərdən ibarət dəstələrin komandirləri keçmiĢ 2-ci ordu korpusunun 

qərargahında “Hərbi birlik” yaradaraq prezidentə, Ali Sovetə, Nazirlər Kabinetinə, Müdafiə 

Nazirliyinə, bütün aidiyyati təĢkilatlara, respublikanın bütün kütləvi informasiya vasitələrinə, 

bütün Azərbaycan xalqına «MÜRACĠƏT» qəbul etdilər.  

Həmin sənəddə oxuyuruq:  

«Birliyə rəhbərlik, onun mənafelərinin müdafiəsi, hərbi Ģuranın qərarlarına nəzarət, onun 

problemləri, təĢkilati məsələləri, təchizat və digər məsələləri ilə məĢğul olmaq komandirlərin 

imkanlarından xaric olduğunu nəzərə alaraq müvafiq təĢkilatların və ayrı-ayrı rəhbər Ģəxslərin 

qarĢısında məsələlər qaldırmaq, qaldırılmıĢ məsələlərin icrasına nəzarət etmək səlahiyyətli 

nümayəndəmiz Hüseynov Surət Davud oğluna həvalə edilmiĢdir. 

And içirik! 

And içirik ki, bu gün və gələcəkdə Vətənimizin, xalqımızın xoĢbəxt gələcəyinə mane olan 

bütün hərəkətlərin (?!! - Ə.T.) qarĢısını alacağıq.  

And içirik ki, Birlik hərbi Ģurasının çıxardığı qərarlara sözsüz, tam hərbi qaydada əməl 

edəcəyik. 

Biz ümidvarıq ki, tezliklə bu Birliyə Azərbaycanın bütövlüyü və tam suverenliyi uğrunda 

mübarizə apararaq döyüĢən bütün dəstələr, xalqımızın qeyrətli övladları qoĢulacaqlar».  

«Müraciət»i Eldar Usub oğlu Əliyev (briqada komandiri), Rəsul Musa oğlu Mirzəyev (alay 

kom.), Saday Mirzəyev (bat. kom.), Bahadur Zeynalov (bat. kom.), Mehman Ələkbər oğlu 

Ələkbərov (alay kom.), Dəstəli Ələkbər oğlu Hacıyev (bat. kom.), Mehman Aslan oğlu 

BaxĢəliyev (bat. kom.), Mahir Fərhad oğlu Kərimov (qərargah rəisi), Altay Səyyad oğlu 

Bayramov (bat. kom.), Mirzə Rza oğlu Ağayev (avt. xid. rəisi), Mixail Vasilyeviç Qridasov 

(qərargah rəisi), Sergey Vasilyeviç ġiryayev (qərargah rəisi), Nazim Elxan oğlu Bayramov 

(tank bat. kom.) və Oqtay Sayad oğlu Bayramov (bat. kom. müavini) imzalamıĢdılar.  

Burasını da yada salaq ki, Surətin ətrafına yığıĢ(dırıl)mıĢ həmin hərbçilər bu müraciətdə əksini 

tapmamıĢ baĢqa bir and da içmiĢdilər - onlar Qur'ana əl basmıĢdılar ki, S.Hüseynovu Ali BaĢ 

Komandan (yəni prezident!) edənə qədər vuruĢacaqlar.  

Qur'ana əl basmaq kimi cəsarətli ideyanı məhz qeyri-müsəlman Qridasov və ġiryayevin - 

general ġerbakın rəhbərliyi altında əslində Surətin bütün hərəkətlərinin birbaĢa təĢkilatçı və 

nəzarətçisinə çevrilmiĢ rus hərbçilərinin irəli sürərək gerçəkləĢdirməsi çox da təəccüblü 



görünməməlidir. Bəli, sırf rus təfəkkürünün məhsulu olan “Hərbi birlik” dövlət çevriliĢinə 

hazırlığın ilk ən ciddi xəbərdarlığıydı.  

Surət Hüseynovu prezident etmək niyyətinin ciddiyliyinə gəlincə, peĢəkar hərbçi, polkovnik 

Ġsa Sadıqov Ģahidlik edir: «1993-cü il aprelin axırlarında Nüsrət Budaqovun oğlunun toyunda 

azı bir on dəfə Surətin Ģərəfinə “bizim GƏLƏCƏK PREZĠDENTĠMĠZ” sözləriylə baĢlayan 

sağlıqlar deyilmiĢdi» (“Yeni Müsavat”, 22.04.1999).  

Bu narahatlıq dolu sətirlərdən sonra belə bir nikbin faktı da xatırladım ki, Azərbaycanın milli 

gəliri mart ayında fevrala nisbətən 2,6 faiz artmıĢ, inflyasiya yavaĢımıĢdı. 

822 SAYLI QƏTNAMƏ 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı Təhlükəsizlik ġurası (Tġ) 30 aprel 1993-də Ermənistan - 

Azərbaycan münaqiĢəsini müzakirə edərək erməni qoĢunlarının Kəlbəcərdən və Azərbaycanın 

iĢğal olunmuĢ baĢqa ərazilərindən çıxarılmasını tələb edən 822 saylı qətnamə qəbul etdi. 

Azərbaycan prezidentinin səyləri və diplomatik korpusumuzun fəallığı sayəsində meydana 

çıxmıĢ bu sənəddə oxuyuruq: 

“Təhlükəsizlik ġurası 

Təhlükəsizlik ġurası sədrinin Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi haqqında 1993-cü il 29 yanvar tarixli 

və 1993-cü il 6 aprel tarixli bəyanatlarına istinad edərək, 

BaĢ katibin 1993-cü il 14 aprel tarixli məruzəsini nəzərə alaraq,  

silahlı əməliyyatların gücləndirildiyini, xüsusən yerli erməni qüvvələrinin Azərbaycan 

Respublikasının Kəlbəcər rayonuna son müdaxiləsini təĢviĢlə qeyd edərək, 

[...] 

beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığını və ərazilər ələ keçirmək üçün qüvvə tətbiq olunmasının 

yolverilməzliyini bir daha təsdiq edərək, 

ATƏM çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesinə tərəfdar çıxdığını bildirərək [...]. 

1. AtəĢin qəti Ģəkildə dayandırılması, habelə bütün iĢğalçı qüvvələrin KƏLBƏCƏR 

RAYONUNDAN VƏ AZƏRBAYCANIN BU YAXINLARDA ĠġĞAL OLUNMUġ DĠGƏR 

RAYONLARINDAN çıxarılması məqsədilə bütün hərbi əməliyyatların və düĢmənçilik 

hərəkətlərinin DƏRHAL DAYANDIRILMASINI tələb edir; 

[...] 

4. BaĢ katibdən xahiĢ edir ki, ATƏM-in indiki sədri ilə, habelə ATƏM-in Minsk qrupunun sədri 

ilə məsləhətləĢmələr keçirib bölgədəki, xüsusən Azərbaycanın Kəlbəcər rayonundakı vəziyyətə 

qiymət versin və Ģuraya bu barədə yeni məruzə təqdim etsin”. 

Qətnamədəki “yerli erməni qüvvələri” ifadəsi buraya Fransanın təzyiqiylə salınmıĢdı. 

 

"BĠZƏ MÖHKƏM HÖKUMƏT LAZIMDIR" 

822 saylı qətnamənin qəbulu Azərbaycanın çox görkəmli diplomatik-siyasi qələbəsiydi. 

Ermənilər fakt qarĢısında qalaraq Kəlbəcəri və baĢqa torpaqlarımızı boĢaltmalıydılar. BMT Tġ-

nın tələbinin yerinə yetirilməsi yalnız Azərbaycan hakimiyyətinin devrilməsi sayəsində 



dayandırıla bilərdi. Bunu gözəl dərk edən hakimiyyətsə özünü möhkəmləndirməkdəydi. 

P.Hüseynov Azərbaycanda dövlət modeliylə bağlı olaraq bildirirdi: “1992-93-cü illərdə dövlət 

quruculuğu sahəsində iki model müzakirə olunurdu. Birinci model Nazirlər Kabinetinin ləğvi və 

təxminən ABġ sisteminin tətbiqini nəzərdə tuturdu. UZUN MÜDDƏT BU MODELƏ ÜSTÜNLÜK 

VERĠRDĠK. 1993-cü ilin əvvəllərində iĢ yekun mərhələsinə daxil olmaqda idi. Müvafiq sənədlər 

hazırlanıb Milli Məclisə təqdim olunacaqdı. YAZDA Əbülfəz bəydə tərəddüdlər baĢladı. Bildirdi 

ki, HEYDƏR ƏLĠYEVLƏ GÖRÜġƏRKƏN (12 fevral görüĢü nəzərdə tutulur - Ə.T.) o, Nazirlər 

Kabinetinin saxlanmasını təklif edib” (“Yeni Müsavat”, 14.04.1999).  

Əslində ikinci modelin qələbəsi olaraq baĢ nazir təyin edilən və Nazirlər Kabineti mexanizmini 

hərəkətə gətirməyi ən böyük uğuru sayan Pənah Hüseynov “Azərbaycan” qəzetinin 1 may 

tarixli sayında Nazirlər Kabinetiylə Prezident Aparatı arasındakı münasibətlərə və b. 

məsələlərə aydınlıq gətirdi. O bildirdi ki, indiyədək Nazirlər Kabinetinin qurumu hüquqi 

baxımdan müəyyənləĢməmiĢdi. MM-in təsdiqlədiyi quruma 23 nazirlik və komitə daxildir. 

P.Hüseynov son illərdə Azərbaycanda idarəçiliyin ən nöqsanlı cəhəti kimi Nazirlər Kabinetiylə 

Prezident Aparatı arasındakı paralellik və ziddiyyətlərin olmasını göstərərək bu halın onların 

ikisini də iflic etdiyini söylədi, Nazirlər Kabinetinin canlandırılması və hüquqi dövlət 

quruculuğu baxımından bu sahədə aparılan iĢlərin əhəmiyyətinin böyüklüyünü qeyd etdi. 

BaĢ nazir iĢlək, çevik quruma, ənənələrə və real icra səlahiyyətlərinə malik, özünün 

missiyasını həyata keçirə bilən icra sisteminin yaranmasına çalıĢacağına söz verdi. Bunu 

xüsusi vurğuladı ki, hələlik mühüm dəyiĢikliklər ondan ibarətdir ki, sosial-iqtisadi sahədə icra 

səlahiyyəti bütünlüklə Nazirlər Kabinetinə verilib. Bu, özlüyündə bütün icra qurumlarında, o 

sıradan Prezident Aparatında dəyiĢikliklərə səbəb olmuĢdur. (Son cümlədəki fikri bəlkə də çox 

əhəmiyyətsiz görünə biləcək bir fakt da təsdiqləyir. Bu müsahibənin dərc olunduğu nömrədə 

belə bir elan verilib: “VƏTƏNDAġLARIN NƏZƏRĠNƏ. Azərbaycan Respublikası Prezident 

Aparatının strukturunda aparılan dəyiĢikliklərlə əlaqədar MAY AYINDA vətəndaĢların qəbulu 

cədvəli yaxın günlərdə çap ediləcəkdir”). 

Onun baĢ nazir olması ideyasının prezident Əbülfəz Elçibəyə məxsusluğunu bildirən 

P.Hüseynov dedi: “Bizə möhkəm hökumət lazımdır”. 

Ancaq, təəssüf ki, bu hökumət möhkəm olmağı bacarmadı. P.Hüseynovun nəinki müxalifət, 

hətta iqtidar komandası tərəfindən də birmənalı qəbul edilməməsinin də əhəmiyyətsiz rol 

oynamadığı etirazlar dalğası bu hökuməti gündən-günə zəiflətməyə baĢladı…  

Yeni baĢ nazirin ilk müsahibəsinin verildiyi həmin qəzetdəcə AMĠP-in sədr müavini Nazim 

Ġmanov ölkədəki ictimai-siyasi durumun “gərginliyin son həddinə gəlib çatdığını” bildirəndən 

sonra tələb edir: “XALQ ETĠMADI HÖKUMƏTĠ yaratmaq lazımdır və burada CƏMĠYYƏTĠN 

BÜTÜN SOSĠAL-SĠYASĠ TƏBƏQƏLƏRĠ təmsil olunmalıdır”. 

H.Əliyevsə deyirdi: “Əgər deputatlar Ali Sovetin növbədənkənar sessiyasının çağırılmasını 

xahiĢ edərlərsə onların FĠKRĠNƏ DĠQQƏT YETĠRMƏK LAZIMDIR”. (Nədənsə, H.Əliyev Ali 

Sovetin sədri olanda buna diqqət yetirmədi). 

“Müsavat”ın baĢ katibi Niyazi Ġbrahimov sessiya çağırılmasına toxunaraq bəyan edirdi: 

“Növbədənkənar sessiyanın çağırılması deputatların fikri deyil, bilavasitə Heydər Əliyevə 

aidiyyatı olan ayrı bir qrupun fəaliyyətinin nəticəsidir. Məhz o, həmin sessiyanın keçirilməsi 

haqda çağırıĢa imza yazılmasının təĢəbbüskarıdır”. 



P.Hüseynov baĢ nazir olduqdan sonra boĢ qalmıĢ dövlət katibi vəzifəsinə prezidentin 

fərmanıyla Əli Kərimov təyin edildi (1 may). Sonralar (məsələn, 22 iyun 2000-də, Nəcəf 

Nəcəfovu anım günündə) Əbülfəz bəy məhz Nəcəf bəyin məsləhətiylə bu fərmanı verdiyini 

bildirmiĢdi.  

Dövlət katibi olaraq mətbuata 4 mayda verdiyi ilk müsahibəsində Ə.Kərimov Göyçay və 

ġamaxı hadisələrinə toxunaraq bildirdi: “Bu hadisələrdə Heydər Əliyevi təqsirləndirməyə heç 

bir əsasımız yoxdur. Ancaq orası da vardır ki, MOSKVADAKI MÜƏYYƏN QÜVVƏLƏR və 

respublikanın keçmiĢ partiya rəhbərliyi NAXÇIVAN RƏHBƏRĠNDƏN ÖZ SĠYASĠ OYUNLARINDA 

ĠSTĠFADƏ ETMƏYƏ ÇALIġIRLAR. Bu qüvvələrə sadəcə olaraq elə bir Ģəxs lazımdır ki, ONLARI 

HAKĠMĠYYƏTƏ GƏTĠRSĠN”. 

O, Gəncədə gərginliyin artmasının səbəbkarlarından biri kimi keçmiĢ korpus komandiri Surət 

Hüseynovu göstərdi. “AZƏRBAYCAN PREZĠDENTĠ ONA QARġI ALĠCƏNAB HƏRƏKƏT EDƏRƏK 

BÜTÜN ƏVVƏLKĠ SƏHVLƏRĠNĠ BAĞIġLADI. Deməli, bu insanlığın müqabilində onun da Surət 

Hüseynovdan adekvat (eyni) münasibət gözləməyə haqqı vardır”. 

Milli Məclisin 4 maydakı iclasında daxili iĢlər naziri Abdulla Allahverdiyev bildirdi ki, fövqəladə 

vəziyyət rejimi olmasına baxmayaraq Gəncə, Göyçay, Quba, ġamaxı, Lənkəran və b. yerlərdə 

qeyri-qanuni yürüĢlər və mitinqlər keçirilməsinə cəhd göstərilib. Göyçaydakı mitinqin 5 

təĢkilatçısından 2-si AMĠP-dəndir. Nazir Gəncəyə xeyli polis qüvvəsinin cəmləĢdirildiyini də 

söylədi. 

Adı çəkilən rayonlardakı hadisələrin ən qəliz variantı özünü Naxçıvanda göstərirdi. Bunu 

aĢağıda göz önünə qoyduğumuz sənəd də təsdiqləyir: «1993-cü il mayın 3-də saat 

12.50 dəqiqədə Naxçıvan hava limanında Naxçıvan MR DĠN əməkdaĢları 

tərəfindən Gəncə Ģəhəri Ordubadi küçəsi 64 №-li evdə yaĢayan Əliyev ġubay Yusif 

oğlu (1939-cu ildə anadan olub, evlidir, 6 uĢağı var, əvvəllər məhkum olunmayıb) 

Naxçıvan - Gəncə marĢrutu ilə uçası təyyarəyə heç bir yerdə qeydiyyatı olmayan, 

1943-cü ildə istehsal edilmiĢ 06309 №-li minomyotla minmək istəyərkən 

yaxalanmıĢdır. 

Naxçıvana gəliĢinin məqsədini açıqlayan ġ.Y.Əliyev izahatında yazmıĢdır: "Mən 30 

aprel 1993-cü ildən Naxçıvan Ģəhərinə gəldim ki, həmin minomyotu Gəncə 

Ģəhərinə aparam. Ondan əvvəl mən Ali Məclisin sədri H.Əliyevin yanında oldum… 

Mənim Naxçıvana gəlməkdə məqsədim mənə Ali Məclis tərəfindən verilmiĢ QAZ-

2410 markalı avtomaĢının sənədlərini almaq idi" 

AxĢam saat 17-18 radələrində Ali Məclisdən DĠN-ə zəng edərək ġ.Y.Əliyevin təcili 

buraxılmasını tələb ediblər». («Güney», 11-18 may 1993). 

Bu hadisələr o vaxt baĢ verirdi ki, artıq bütün dünya Azərbaycanın tərəfini saxlamağa, daha 

doğrusu, ədaləti müdafiə etməyə baĢlamıĢdı. 5 mayda BMT-nin baĢ katibi Butros Qali CNN 

televiziyasına verdiyi müsahibədə demiĢdi: “Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan BMT-nin 

üzvüdür. Beləliklə, biz həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. 

Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Buna görə də BMT Dağlıq Qarabağın 

müstəqilliyini tanıya bilməz. Əgər Ermənistan və Azərbaycan birlikdə bu problemin həlli 

barədə qərara gələrsə BMT həmin qərarı müdafiə edəcəkdir. Biz faktları araĢdırmaq üçün 

həm Ermənistana, həm də Azərbaycana nümayəndəliklər göndərmiĢik və bölgədəki vəziyyəti 

diqqətlə izləyirik. Bir neçə gün əvvəl BMT Təhlükəsizlik ġurası qətnamə qəbul etmiĢdir”. 



“Azərbaycan” qəzetinin 5 may tarixli sayında Vəfa Quluzadə bildirirdi ki, Əbülfəz Elçibəy 30 

mayda LONDONA rəsmi səfərə gedəcək. Prezident baĢ nazir Con Meycorla görüĢəcək, 

Britaniya parlamentində olacaq, Oksford Universitetinin əlyazmalar fonduyla tanıĢ olacaq. 

Əbülfəz bəyin kraliça Yelizaveta və Marqaret Tetçerlə də görüĢü gözlənilir. Bu səfərdə çoxlu 

ikitərəfli saziĢlərin imzalanması nəzərdə tutulub. 

Böyük Britaniya səfəri, sözsüz ki, Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq nüfuzunun artmasına 

və onun yeni etibarlı dəstək qazanmasına gətirib çıxaracaqdı. Elçibəy iqtidarının dünya 

siyasətində həlledici söz yiyələrindən olan Britaniyayla səmimi anlaĢma yaradacağını görən 

bütün düĢmənlər dərin təĢviĢə düĢdülər... 

YELMAR MƏMMƏDOV: ELÇĠBƏY "XALQINI DÜġÜNƏN, DEMOKRATĠYAYA SADĠQ, HUMANĠST 

ADAMDIR" 

Mayın ilk günlərində Pakistanın Kəraçi Ģəhərində Ġslam Konfransı TəĢkilatı xarici iĢlər 

nazirlərinin XXI konfransı keçirildi. Bu mötəbər məclisdə 9 bənddən ibarət “Ermənistan - 

Azərbaycan münaqiĢəsi üzrə qətnamə” qəbul edildi. Azərbaycana xüsusi rəğbətiylə seçilən bu 

olduqca nüfuzlu təĢkilatın qətnaməsində bildirilirdi ki, Ġslam Konfransı TəĢkilatı: 

“1. Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına qarĢı təcavüzünü KƏSKĠN ġƏKĠLDƏ PĠSLƏYĠR. 

2. Erməni qüvvələrinin iĢğal edilmiĢ Azərbaycan ərazilərindən təcili çıxarılmasını və 

Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət bəsləməyi 

Ermənistandan CĠDDĠ SURƏTDƏ TƏLƏB EDĠR. 

3. Qarabağ məsələsini dövlətlərin ərazi bütövlüyü və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən 

tanınmıĢ sərhədlərin dəyiĢdirilməsi prinsiplərinə hörmət əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həll 

etməyə çağırır”. 

BMT Təhlükəsizlik ġurasının qətnaməsindən sonra bu ĠKĠNCĠ ƏN ÖNƏMLĠ SƏNƏD 

Azərbaycan rəhbərliyinə mənəvi-psixoloji dayaq oldu. Yenidən ölkənin cari həyatıyla, 

iqtisadiyyatıyla, dövlət quruculuğuyla bağlı iĢlər canlandırıldı. 

Artıq mayın baĢlanğıcında prezidentin fərmanlarıyla Metallurgiya Dövlət ġirkəti yaradıldı, kənd 

təsərrüfatı və ərzaq naziri Rəhim ƏĢrəfov vəzifəsindən çıxarıldı və onu Tofiq Hüseynov əvəz 

etməyə baĢladı. 

Görkəmli Azərbaycan sahibkarı Yelmar Məmmədov ölkəmizdəki mövcud ictimai-psixoloji 

durumu göz önünə qoyan çox maraqlı düĢüncələrini “Azərbaycan” qəzetinin (6 may) 

oxucularıyla bölüĢdü. Fikrimcə, bitərəf bir insan olan (onun da ürəyindən baĢ nazir olmaq 

istəyinin keçdiyi söylənilsə də) Y.Məmmədovun mülahizələri obyektivliyiylə seçilirdi.  

Gənc sahibkar deyirdi: “Respublikamızda bütün vəsilələrdə qəribə bir süstlük, lənglik var. 

Sahibkarlığın inkiĢafı haqqında ancaq söhbət gedir. ÖzəlləĢdirmə, Ģəxsi mülkiyyətə keçmə 

ləngiyir. Azərbaycanda varlı adamlar çoxdur. Ancaq respublikamızda möhkəm qanunlar, ciddi 

təminat olmadığı üçün onların çoxu öz var-dövlətini üzə çıxarmağa qorxur”. 

Y.Məmmədovun bu fikriylə də razılaĢmamaq çətindir: “Hökm sürən CƏZASIZLIQ ġƏRAĠTĠ 

demokratiyanı az qala anarxiyaya çevirib”. 

Son hərbi uğursuzluqlara toxunan Yelmar bəy bildirirdi ki, Ağdərənin əksər kəndlərinin, 

üstəlik Kəlbəcərin də əldən getməsi nəticəsində “xalqımız qaytarılmıĢ ĠNAMI TƏZƏDƏN 

ĠTĠRDĠ”. 



Məncə, Y.Məmmədov bunları deməkdə də haqlıdır: “Qəribə vəziyyət yaranıb. Bütün günahlar, 

səhvlər kiminsə bir adamın, hazırkı vəziyyətdə PREZĠDENTĠN adına yazılır. Axı bütün 

məsuliyyəti bir adamın üstünə yıxmaq haqsızlıqdır. Mənim prezidentlə də görüĢüm olub; 

xalqını düĢünən, demokratiyaya sadiq, humanist adamdır. Ancaq onun səmərəli fəaliyyəti, 

arzularını həyata keçirməsi üçün möhkəm peĢəkar komandası və dəqiq mexanizm kimi 

iĢləyən hökumət strukturu olmalıdır”.  

Gələcəyə nikbin baxan Y.Məmmədov bildirir ki, mən dünya ölkələrində yaĢayan imkanlı 

yurddaĢlarımızın Bakıda keçiriləcək biznes-konfransına çox umud bəsləyirəm. “Prezidentlə 

görüĢümdə o da bu ideyanı müdafiə edib”. 

“Azərbaycan” qəzetinin ertəsi gün (7 may) çıxan sayındasa ölkəmizin iqtisadi durumunun 

baĢlıca xətləri açıqlanır.  

Maliyyə naziri S.Məmmədov obrazlı Ģəkildə bildirir ki, bu saat respublikamızın iqtisadiyyatında 

“əsas təmir iĢləri” gedir. Nazir haqlı olaraq deyir: “Adicə biz evimizi təmir edəndə bu ağırlığı 

hiss edirik. Ġçəridə toz olmalıdır, palçıq olmalıdır və s. Çox gərginliklər, çatıĢmazlıqlar 

olacaqdır”. 

Nazir bəyan edir ki, ölkəmizdə müharibə getməsinə baxmayaraq keçmiĢ SSRĠ-nin baĢqa 

respublikalarına nisbətən bizdə islahatlar DAHA SABĠT, DAHA YAXġI gedir. Hazırkı islahatların 

qarĢısında duran ən mühüm problemlərdən biri respublikanın MÜSTƏQĠL ĠQTĠSADĠYYATINI, 

MÜSTƏQĠL MALĠYYƏ-KREDĠT VƏ PUL SĠYASƏTĠNĠ həyata keçirməkdən ibarətdir. Rubl 

məkanında olduğumuzdan, hələ azad maliyyə və pul siyasətini gerçəkləĢdirmək asan deyil, 

ona görə də YALNIZ MANATDAN ĠSTĠFADƏYƏ keçmək gərəkdir, çünki beynəlxalq-maliyyə-

kredit təĢkilatlarının heç biri rubl zonasında olduğumuza görə bizimlə normal iqtisadi 

əlaqələrə girmək istəmir. Banklar və dünya maliyyə-kredit təĢkilatları kredit verməyə maraq 

göstərmirlər, Ģərt qoyurlar ki, öncə rubl məkanından çıxmaq gərəkdir. 

Hökumətin gördüyü tədbirlər nəticəsində qiymətlərin artım sürəti yanvarda 35%, fevralda 

23%, martdasa cəmi 2-3% olmuĢdu.  

Prezident Əbülfəz Elçibəy göstəriĢ verdi ki, biznesin, sahibkarlığın inkiĢafıyçün 4,5 milyard 

rubl (20 milyon dollar) kredit ayrılsın, özü də, onun verilməsində güzəĢtlər edilsin. Bu zaman 

əsas götürülürdü ki, özəl bölməyə qoyulan vəsait dövlət müəssisələrinə qoyulan vəsaitdən on 

dəfələrcə artıq səmərə verir. Buna görə də Elçibəy iqtidarı mövcud iqtisadi böhrandan 

çıxmaqçün sahibkarlığın inkiĢafını ilkin Ģərt sayırdı. 

Artıq özəlləĢdirmə haqqında qanun qəbul edilmiĢ, bununla bağlı dövlət proqramı da iĢlənib 

hazırlanmıĢdı. Həmin proqramın da Milli Məclisdə təsdiqlənməsindən sonra müəssisələrin 

özəlləĢdirilməsinə baĢlanacaqdı.  

Doğrudur, mayın əvvəlində ölkədə 125 bank vardı, ancaq çevik bank siyasəti hələ 

formalaĢdırılmamıĢdı. Məsələn, kəndli emal müəssisəsinə təhvil verdiyi məhsulun pulunun 

ödəniĢini 1 il gözləməli olurdu. Bir ildə 2 min faiz qüvvədən düĢən pulsa ona xeyir vermirdi. 

Bu üzdən də kənd təsərrüfatında ağır durum yaranmıĢdı.  

Bütün bunları nəzərə alan və əhalinin sosial rifahını yaxĢılaĢdırmaq istəyən prezident 

iqtisadiyyatdakı inflyasiya Ģəraitində əhalinin əmanət banklarındakı əmanətlərinin 

qiymətləndirilməsiylə bağlı olaraq “Azərbaycan Səhmdar Kommersiya Əmanət Bankında 

əhalinin əmanətləri üzrə kompensasiyalar verilməsi haqqında” (6 may) və 1 aprel 1992-dən 

keçmiĢ SSRĠ Xarici Ġqtisadi Bankı tərəfindən dondurulmuĢ Azərbaycan vətəndaĢlarının valyuta 



hesablarını ödəmək, vətəndaĢlarımızın sosial mənafeyini qorumaqçün “Azərbaycan 

Respublikası vətəndaĢlarının valyuta hesablarında olan vəsaitinin ödənilməsi haqqında” (7 

may) fərmanlar verdi. 

Ġqtisadiyyatla yanaĢı, baĢdan-baĢa problemlər içində olan orduda da vəziyyəti 

sağlamlaĢdırmaqçün müəyyən iĢlər görülürdü. Aprelin son 10 günündə hərbi çağırıĢ planı 100 

faiz yerinə yetirilmiĢ, hərbi xidmətə çağırılmıĢ gənclərçün çox qısa vaxt içində təlim mərkəzləri 

istifadəyə verilmiĢ, Türkiyədən gətirilmiĢ 187 hərbi təlimatçı dərhal iĢə baĢlamıĢ və 

ordumuzun 1 il ərzində Türkiyə ordusu tipinə uyğunlaĢdırılması planı hazırlanmıĢdı... Dövlət 

katibi Əli Kərimovun mətbuatda xəbər verdiyinə (7 may) görə, orduda möhkəm intizam 

yaratmaq məqsədiylə Ali BaĢ Komandanın əmriylə təĢkil edilmiĢ xüsusi komissiya HƏRBĠ 

HĠSSƏLƏRDƏ CĠDDĠ YOXLAMALAR APARIR. Xeyli çatıĢmazlıqlar aĢkar edilib. Bundan baĢqa, 

Xocalı, ġuĢa, Laçın, Zəngilan hadisələrinin təhqiqatı sürətləndirilib. 

Yeri gəlmiĢkən, bu vaxt camaat arasında da ciddi söz-söhbət gəzirdi ki, hakimiyyətdə 

qruplaĢmalar yaranıb. Məncə, Ə.Kərimovun «...“Yurd”çular, Ġsa Qəmbərovçular bölgüsü ciddi 

deyil və səhvdir» deməsi (“Azərbaycan”, 8 may) əslində bu problemin mövcudluğunu 

göstərirdi. 

ELÇĠBƏY FURMANA DEDĠ: "ƏSAS TƏHLÜKƏ XARĠCDƏNDĠR" 

Rusiya mətbuatı Əbülfəz Elçibəyə ən yaxĢı halda sərin münasibət bəsləyirdi. Dmitri Furmansa 

Bəyə münasibətdə obyektivliyiylə seçilirdi. Bu keyfiyyəti biz onun “Bizim qəribə inqilabımız” 

kitabına (Moskva-Xarkov, 1998) daxil etdiyi “Üçüncü dünyaya qayıdıĢ. Azərbaycan 

demokratiyası haqqında kədərli tarixçə” məqaləsində (1993-ün iyulunda yazılıb və 

“Svobodnaya mısl” dərgisinin həminilki 11-inci sayında dərc edilib) və kitabdakı baĢqa 

yazılarında da görürük. 

D.Furman Əbülfəz Elçibəydən aldığı müsahibəni 5 mayda “Nezavisimaya qazeta”da 

«“Müharibə bir çoxları üçün özünə Ģöhrət qazandırmaq vasitəsidir”. Prezident Elçibəy belə 

hesab edir ki, ermənilər, nəhayət, Qarabağda nəyə görə vuruĢduqlarını müəyyən 

etməlidirlər» baĢlığı altında dərc etdirdi (tərcüməsi 11 mayda “Azərbaycan” qəzetində verilib). 

Bəy öncə Furmanın müharibə mövzusundakı sorğularını cavablandırır. Kəlbəcərin iĢğalına 

beynəlxalq reaksiyadan danıĢan prezident deyir: “Klintonun mənə göndərdiyi teleqramda 

açıq-aydın göstərilir ki, ermənilər iĢğal etdikləri ərazilərdən çıxmalıdırlar. Ġran və Türkiyə çox 

sərt mövqe tutdular”. 

Əbülfəz bəy ermənilərin hərəkətlərini özünəməxsus birbaĢalıqla dəyərləndirir: “Ermənilər 

özləri üçün müəyyənləĢdirməlidirlər ki, bu müharibəni nədən ötrü aparırlar. Əgər onlar 

Qarabağı Azərbaycandan almaq üçün vuruĢurlarsa Zaqafqaziyada heç vaxt sülh olmayacaq. 

[...] Biz Qarabağın bizim olmadığını heç cür qəbul edə bilmərik; Qarabağın Azərbaycan ərazisi 

olması hüquqi faktdır. [...] Azərbaycan dünyanı xaosa aparacaq sərhəd dəyiĢikliklərinə məruz 

qalan ilk ölkə olmaq istəmir”. 

Qarabağ probleminin həlli yolunu Bəy bu cür görürdü: “Qarabağın silahsızlaĢdırılması həyata 

keçirilməli, buradan qoĢun hissələri çıxarılmalı, azərbaycanlıların və ermənilərin yaĢadıqları 

hər kənddə polis olmalıdır. Qarabağ erməniləri ilə Ermənistan arasında Laçın yolu ilə əlaqəyə 

hansı formadasa elə nəzarət tətbiq edilməlidir ki, o həqiqətən də “humanitar” məqsədlərə 

xidmət göstərsin. sülhməramlı qüvvələr lazımdır, üstəlik, yəqin ki, xarici dövlətlərin müqavilə 

Ģərtlərini pozan tərəfə iqtisadi sanksiyalar nəzərdə tutan təminatı da zəruridir”. 



Əslində Ermənistanla Azərbaycanın süni Ģəkildə vuruĢdurulduğunu bildirən prezident deyir: 

“olduqca nüfuzlu və müxtəlif qüvvələr üçün Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin sona 

çatması balıq tutmaq üçün əlveriĢli imkan yaradan bulanıq suların durulması deməkdir”. 

Bəy Rusiyaya münasibətinin baĢlıca prinsipini açıqlayır: “Rusiya ilə mehriban qonĢu olmaq 

istəyirik. Ġstədiyimiz bircə Ģey var ki, o da asılılığa düĢməməkdir”. 

Müxbirin “Mən qəzetlərinizdə Ermənistana kömək etdiyi üçün Türkiyənin kəskin tənqid 

edildiyinin Ģahidiyəm. Siz bu hala necə baxırsınız?” sualını Bəy belə cavablandırır: “Turqut 

Özal bir dəfə məndən soruĢmuĢdu ki, Türkiyənin Ermənistana çörək verməsinə münasibətim 

necədir? Mən ona cavab vermiĢdim ki, ÇÖRƏK SĠLAH DEYĠL VƏ AC ADAMA ÇÖRƏK 

VERĠLMƏMƏSĠ GÜNAHDIR. Məncə, türklər gələcək tarixi perspektivi düĢünərək düzgün 

hərəkət edirlər. [...] Bununla belə, Qarabağ münaqiĢəsinə münasibətdə Türkiyənin mövqeyi 

olduqca sərt və birmənalıdır”. 

Hökumətin yeni dövlət quruculuğu sahəsində gördüyü iĢlərdən danıĢan prezident bildirir ki, 

gördüyümüz iĢlərin böyük əksəriyyəti hələ bu tezliklə bəhrə verməyəcək. Biz indi gələcək 

Azərbaycanın yalnız təməlini qoyuruq. Ancaq elə indinin özündə də müəyyən uğurlarımız var. 

Bundan sonra prezident həmin baĢlıca uğurları göstərir. Onların içərisində ölkədə siyasi 

sabitliyin yaradılması ən önəmli yeri tutur. Bəy deyir ki, onun qorunmasının ən ağır imtahanı 

olan Kəlbəcər məğlubiyyətindən çıxdıq - bu məğlubiyyət hökumət əleyhinə güclü çıxıĢlar 

doğurmadı, müxalifət “Kəlbəcər məğlubiyyətindən hökuməti devirmək üçün istifadə etməyə 

cəhd göstərmədi”. 

Daha sonra milli münasibətlərin möhkəmliyi hakimiyyətin mühüm nailiyyəti sayılır. 

Ölkədə cinayətkarlığın səviyyəsinin, məsələn, Moskvadakından çox aĢağı olmasını qeyd edən 

Bəy vurğulayır ki, “müharibə aparan, qaçqınların, əllərdə toplanan silahların həddən artıq 

olduğu bir ölkə üçün bu da böyük uğurdur”. 

Azərbaycan ərazisində faktik olaraq rus qoĢununun qalmamasını qürurla bəyan edən 

prezident deyir: “Rus ordusu problemini keçmiĢ SSRĠ respublikaları və ġərqi Avropa ölkələri 

içərisində faktik olaraq hamıdan qabaq, birinci həll etmiĢik, özü də hay-küysüz, itkilərsiz, rus 

hərbçilərinin hüquqlarını tapdalamadan”. Doğrudan da, bu zaman hələ, məsələn, Almaniyada 

rus ordusu qalmaqdaydı və iki dövlət arasında uzun sürən danıĢıqların mövzusuna çevrilmiĢdi.  

Bəy rüĢvətin qarĢısını almaqda mühüm vasitə olan test üsuluyla qəbul imtahanlarının 

tətbiqinə keçilməsini, “dəhĢətli müqavimətə” baxmayaraq onun gerçəkləĢdirilməsini də 

baĢlıca uğurlardan sayır. 

Müxbirin “kadr siyasətiniz tənqid edilir” iradını dövlət baĢçısı belə cavablandırır: AXC 

yarananda ziyalı elitası bizdən aralı gəzdi. “Onlar bizə çox inanmırdılar, biz də onlara. Bir 

çoxları, sadəcə olaraq, bizimlə əməkdaĢlıq eləmək istəmirdilər. [...] Ancaq indi bu duruma 

son qoyulur. Əvvəllər köhnə elitaya yaxın olmuĢ bir çox yüksək səviyyəli mütəxəssislər indi 

bizə tərəf meyl edirlər. Bu proses davam edəcəkdir. “Təzə”lər arasında özlərini iĢdə doğrulda 

bilməyənlər gedəcəklər”. 

D.Furman ölkədə özəlləĢmənin ləng getdiyini bildirəndə prezident məsələnin mahiyyətini 

açıqlayır. O izah edir ki, biz iqtisadiyyatı inkiĢaf etdirmək istəyərkən “tələsmirik, ehtiyatlı və 

tədrici hərəkət edir, kəskin hərəkətlərdən qaçırıq”. Çünki Azərbaycanda xəlvəti iqtisadiyyat 

nümayəndələrinin əlində toplanmıĢ olan külli miqdarda kapitalın mövcudluğu bizim əsas 



problemlərimizdəndir. «Biz baĢa düĢürük ki, bunu ləğv eləyə bilmərik (yəqin heç lazım da 

deyil), ancaq razı ola bilmərik ki, “xəlvəti iqtisadiyyat”çılar həyatımızın ağasına çevrilsinlər. Biz 

çalıĢırıq ki, aĢağıdan “gələn” və istehsal və xidmət sahələrinə bağlı olan yeni sahibkarlıq 

yaradaq və ona möhkəmlənmək imkanı verək. Buna görə də özəlləĢdirmədə xidmət 

sahələrindən kiçik müəssisələrə, sonra isə kənd təsərrüfatına, ancaq bundan sonra iri 

sənayeyə doğru gedəcəyik». 

Bəy belə bir düĢüncəsini də ortaya qoyur ki, nəhəng neft Ģirkətləri Azərbaycanda 

möhkəmlənə bilsə onların ardınca “özlərini bu Ģirkətlərin kölgəsində daha inamlı hiss eləyən 

xarici kapital” da ölkəmizə axacaqdır. 

Müxbirin H.Əliyevlə bağlı sualına belə cavab eĢidirik: Əliyevin partiyası köhnə 

partnomenklaturanın üzvlərindən ibarətdir. «Əliyevlə bizim aramızda olduqca məhsuldar bir 

görüĢ keçdi və bundan sonra o, hamını “qanuni seçilmiĢ prezidentin ətrafında” birləĢməyə 

çağırmıĢdı». «...Demokratiya üçün onlar da bir təhlükə törətmirlər». 

Axırıncı cümlədən sonra müxbirlə Bəy arasında gedən söhbət tarixçilərimizçün də maraqlıdır. 

Müxbir soruĢur: “Bəs, Sizin fikrinizcə, Azərbaycan demokratiyası üçün əsas təhlükə haradan 

gözlənilir?”. Bəy cavab verir: “Məncə, Azərbaycan cəmiyyətinin özündə belə real təhlükə 

yoxdur. Kommunist ideologiyası bizdə baĢqa yerlərdəkindən daha zəifdir. Real siyasi cərəyan 

kimi bizdə islam təməlçiliyi də mövcud deyil. Hətta onun üçün mənbə də yoxdur. Hərbi 

diktatura təhlükəsi də gözlənilmir, çünki bizdə həqiqi ordu da yaranmayıb. [...] Bütün bunlara 

görə bizdə demokratiya üçün ƏSAS TƏHLÜKƏ XARĠCDƏNDĠR. Misal üçün, əgər Rusiyada 

antidemokratik, imperiyapərəst qüvvələr hakimiyyətə gələrsə Ģüurlu və məqsədyönlü surətdə 

Azərbaycandakı vəziyyəti gərginləĢdirməyə çalıĢacaqlar. (Yüksək, hökumət səviyyəsində 

olmasa da xəlvəti, gizli surətdə indi də bu iĢ aparılır)”. (Prezident bundan açıq daha nə deyə 

bilərdi ki?!.). 

Yeri gəlmiĢkən, bu günlərin əlamətdar hadisələrindən biri ABġ-ın paytaxtı VaĢinqtonda 

Azərbaycan Respublikası səfirliyinin açılması oldu.  

Saleh Məmmədov: "RusĠya yolu bĠzĠ uçuruma aparIr" 

“Azərbaycan” qəzetinin 11 may 1993 tarixli sayında Kəlbəcərin iĢğalından sonra ölkədə 

yaranmıĢ psixoloji sarsıntının artıq keçməkdə olduğunu təsdiqləyən xeyli maraqlı material 

verilib. Hər Ģeydən öncə, öyrənirik ki, prezidentin ən son fərmanlarıyla Metallurgiya Dövlət 

ġirkəti və AzərneftkimyamaĢ Dövlət ġirkəti yaradılıb. Ölkənin aparıcı iqtisadçıları iqtisadi 

islahatlarla bağlı öz düĢüncələrini açıqlayırlar. Dövlət Əmlak Komitəsinin sədri, professor 

Qüdrət Əbdülsəlimzadə özəlləĢdirmənin üç mərhələdə, həm də tədricən və dönmədən 

aparılması zərurətini bildirir. 

Maliyyə naziri Saleh Məmmədov islahatların maliyyə məsələləriylə bağlı 21 qanun və qərarın 

əksəriyyətinin artıq qəbul edildiyini xəbər verir. (Bu iĢdə, əlbəttə, ilk növbədə Milli Məclisin 

sədri Ġsa Qəmbərin əməyi xüsusi qeyd edilməlidir). Bazar iqtisadiyyatı infrastrukturlarının 

yaradılması zəruriliyini bildirən nazir əlavə edir: “Ġnflyasiyanı dayandırmaq və ondan xilas 

olmaq üçün öz maliyyə-pul siyasətimizi müəyyənləĢdirməliyik, yoxsa Rusiya yolu bizi uçuruma 

aparır”.  

BaĢ nazirin I müavini və iqtisadiyyat naziri Ə.Məsimov bəyan edir: “Azərbaycan müharibə 

Ģəraitində olmasına baxmayaraq bazar iqtisadiyyatına hazırlığı dünya miqyaslı mütəxəssisləri 

də müsbət mənada heyrətləndirir”. 



Bəy bu günlərdə 70 illik yubileyi qeyd olunan Naxçıvan rəhbəri H.Əliyevə təbrik göndərdi: 

“Sizinlə çox səmimi keçən ilk görüĢüm zamanı mən bir daha qarĢıya qoyduğumuz məqsədə 

çatmaqda aramızda heç bir fikir ayrılığı olmadığının Ģahidi oldum. Sizin də böyük zəhmətlər 

çəkdiyiniz bu yolda hamımıza uğurlar diləyirəm”. Bu sənəd Əbülfəz bəyin H.Əliyevi mümkün 

qədər “zərərsizləĢdirmək”, onun Azərbaycanda qarıĢıqlıqlar detonatoruna çevrilməsinin 

qarĢısını almaq siyasətinin tərkib hissəsiydi. 

Dövlət çevriliĢi haqqında ölkədə yenidən Ģayiələr dolaĢdığını dövlət katibi Ə.Kərimovun 

dilindən eĢidirik. Bu məsələyə münasibət bildirərkən o deyir: “Unutmaq lazım deyil ki, 

Azərbaycanda dövlət çevriliĢindən söhbət gedə bilməz, ancaq seçkilər yolu ilə hakimiyyət 

dəyiĢikliyi ola bilər”. 

Dövlət katibi təĢviĢ doğuran bir faktı da açıqlayır: bu gün əllərdə olan “qanunsuz silahlarla az 

qala bir ordunu təmin etmək olar” və “indiyə qədər bu silahların yarısı belə yığılmayıb”. 

(Ġyunda hakimiyyət məhz həmin silahlarla devrildi). Bu durumu nəzərə alaraq prezident 11 

mayda “Azərbaycan Respublikasında odlu silahların verilməsi, saxlanılması və daĢınması ilə 

bağlı məsələlərin tənzimlənməsi haqqında” sərəncam verdi. 

Bu arada rayonlardan cəbhəyə könüllülər dəstəsi təĢkil edilərək göndərilirdi. Bu iĢə rayonların 

icra hakimiyyətləri xüsusən yaxından yardım göstərirdilər. Məsələn, qəzetdə belə bir məlumat 

oxuyuruq: “Salyanlılar rayon icra hakimiyyətinin baĢçısı Ədalət Yusubovun təĢəbbüsü və 

çağırıĢı ilə təĢkil olunmuĢ həmyerlilərdən ibarət könüllülər batalyonunu təntənəli surətdə 

cəbhəyə yola salmıĢlar”. Yeri gəlmiĢkən, xatırladım ki, “Salyan batalyonu” kimi ad çıxarmıĢ 

həmin igid döyüĢçülər Ağdərə istiqamətində dörd kəndi azad etmiĢdilər.  

Azərbaycan Ali Məhkəməsinin hərbi kollegiyası 12 mayda Rusiyanın Ermənistanda yerləĢən 7-

ci ordusunun Kəlbəcər rayonunun Mərcimək kəndi yaxınlığında əsir götürülmüĢ 6 hərbi 

qulluqçusu haqqında qəti hökm çıxardı - onlardan 5-inə güllələnmə, 1-inə 15 il həbs cəzası 

kəsildi. Rusiya prezidenti Boris Yeltsin onların Rusiyanın hüquq mühafizə orqanlarına 

verilməsini Əbülfəz Elçibəydən məktubla xahiĢ etsə də (“Azərbaycan”, 15 may) Bəy bu xahiĢi 

yerinə yetirmədi. (Onları sonra Heydər Əliyev bağıĢlayaraq özüylə Moskvaya apardı). 

10-14 mayda Ankarada Rusiya və Türkiyənin müdafiə nazirləri Qarabağ münaqiĢəsinin 

nizama salınmasına dair birgə fəaliyyət göstərməyi müzakirə etdilər. Ancaq, təəssüf ki, Rusiya 

Türkiyənin bu problemin həllindən qıraqda qalmasına çalıĢdı. Bunu 12 mayda mətbuatda 

çıxan Azərbaycan müdafiə nazirinin bəyanatı da təsdiqləyir. Bəyanatda deyilir ki, Rusiyanın 

müdafiə naziri P.Qraçov Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı qonĢu dövlətlərdən guya Azərbaycana 

silah göndərilməsi hallarının olması barədə əsassız ittiham irəli sürmüĢdür. “General Qraçovun 

bəyanatının təhlükəliliyi ondadır ki, onun Azərbaycanın ünvanına dediyi ittihamlar uzun çəkən 

hərbi münaqiĢənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına dair RUSĠYA, ABġ və TÜRKĠYƏ 

TƏġƏBBÜSÜNƏ tamamilə ziddir”. 

Görünür, bu bəyanat təsirsiz qalmadı - 15 mayda Moskvada ABġ, Türkiyə və Rusiya 

nümayəndələri Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsini aradan qaldırmaqçün yenidən 

görüĢdülər. 

Azərbaycan Milli Bankı 11 mayda ilk valyuta hərracı keçirərək ölkədə “hərb və sülh”ün qoĢa 

addımladığını göstərdi. 1 dolların orta məzənnəsi 1512 rubl (151 manat 20 qəpik) oldu (indisə 

4600 manatdan yuxarıdır). Dolların məzənnəsinin ozamançün yüksəkliyi respublikada 

valyutaya tələbatın böyüklüyü və Azərbaycanda valyuta bazarının gec yaradılmasıyla izah 



edilirdi. 

Ölkənin sənaye potensialıyla, iri zavod və fabriklərin durumuyla Ģəxsən tanıĢ olmaqçün Bəy 

13 mayda Sumqayıta getdi. Prezident ilk növbədə Azərikimya Dövlət ġirkətinin sənaye 

obyektlərini görmək, onların vəziyyətini öyrənmək istəyirdi. Öncə o, Ģəhərin ġəhidlər 

xiyabanını ziyarət etdi. Sonra sözügedən Ģirkətin “Etilen-propilen” və “Polimer-120” 

zavodlarını gəzdi.  

Həmin gün prezident Sumqayıtda Azərikimya ġirkəti müəssisələri rəhbərlərinin müĢavirəsini 

keçirdi. Yığıncaqda Bəy baĢqa məsələlərlə yanaĢı, onu da bildirdi ki, maliyyə orqanlarının, o 

sıradan bank sisteminin mükəmməl olmaması uğurlu fəaliyyət göstərməyə əngəl törədir, bu 

da bağlanmıĢ saziĢlərin yerinə yetirilməsinə mənfi təsir göstərir.  

Ölkənin seçdiyi demokratiya kursunu yeganə düzgün yol adlandıran prezident qətiyyətlə 

bildirdi ki, demokratiya durğunluğun və pozucu meyllərin doğurduğu təkcə kölə 

psixologiyasını və totalitar psixologiyanı yox etməyə deyil, həm də böhrandan Ģərəflə çıxmağa 

imkan verəcəkdir.  

KLĠNTON AZƏRBAYCANI HƏRBĠ QĠSAS YOLLARI AXTARMAMAĞA ÇAĞIRIR 

Azərbaycan prezidenti 14 mayda ABġ-ın dövlət katibinin xüsusi nümayəndəsi, ABġ Dövlət 

Departamentinin yeni müstəqil dövlətlərlə əlaqələr üzrə müĢaviri Stroub Talbott baĢda 

olmaqla hökumət nümayəndə heyətini qəbul etdi. Talbott prezident Klintonun Elçibəyə 

məktubunu və ona Ģifahi müraciətini də yetirdi. Klinton bildirirdi ki, Azərbaycan prezidentini 

müdrik rəhbər, demokrat və fəal islahatçı kimi tanıyır. 

Bəyin nümayəndə heyətinin baĢçısıyla təkbətək görüĢündə Kəlbəcər rayonundan qoĢunların 

çıxarılması, atəĢkəs, ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində problemin sülh yoluyla çözülməsi, 

eləcə də iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaĢlıq məsələləri, o sıradan Xəzərdəki neft yataqlarının 

birgə iĢlənməsiyçün saziĢlər bağlanması məsələlərinə toxunuldu. 

Maraqlıdır ki, həmin gün Moskvada MDB dövlət və hökumət baĢçılarının müĢavirəsində 

keçmiĢ SSRĠ ərazisində ümumi iqtisadi məkan yaradılması məsələsi də müzakirə olundu və 

tədbirə müĢahidəçi kimi qatılan baĢ nazir P.Hüseynovun baĢçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin 

üzvü A.Abbasov burada bildirdi ki, ümumi iqtisadi məkan yaradılması Azərbaycanı yalnız o 

halda qane edə bilər ki, onun siyasi maraqlarına toxunulmasın. 

Moskvadakı həmin görüĢə toxunan keçmiĢ baĢ nazir Pənah Hüseynov bu yaxınlarda mənə 

açıqladı ki, Kəlbəcər alınandan sonra Moskvada olduğumda (4-6 aprel) ruslar bizi heç 

saymırdılar, ancaq Kəlbəcər zərbəsini uğurla dəf edəndən sonra bizə hörmətin nə qədər 

artdığını 14-15 may sammitində gördüm - orada ən çox diqqət göstərilən nümayəndə heyəti 

bizimkiydi desəm yanılmaram.  

Ümumiyyətlə, Pənah bəy belə hesab edir ki, aprelin ikinci yarısı - may ayı Elçibəy iqtidarının 

ən fərəhli dövrüdür və Elçibəy özünü yalnız bu müddətdə ƏSL PREZĠDENT kimi hiss edib. O 

deyir ki, artıq özümüzü elə dikəldə bilmiĢdik ki, yaĢaya biləcəyimizə hədsiz inamımız 

yaranmıĢdı. Surətin məsələsini də həll edə bilsəydik hər sahədə əməlli-baĢlı yeniliklər 

yaradacaqdıq, Gəncədəki səyyar zona müĢavirəsindən birini də 14 iyunda Naxçıvanda 

keçirəcəkdik, “dövlət quruculuğu ili” adlandırılmıĢ 1993-ü, həqiqətən də, adına layiq baĢa 

vuracaqdıq. 

ABġ prezidenti Uilyam C.Klintonun Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyə göndərdiyi məktub 



rəsmi dövlət qəzetində (15 may) dərc edildi. Bəyin bir ay öncə - Turqut Özal Bakıdaykən 

yazdığı məktuba göndərilmiĢ bu cavab ABġ-Azərbaycan münasibətləri tarixində maraq doğura 

biləcəyinə görə onun üzərində dayanmağı məqsədəuyğun sayıram. 

Klinton öncə yazır: “Sizin 14 aprel tarixli məktubunuza cavab olaraq Kəlbəcər rayonunun 

sakinlərinə bir daha baĢsağlığı vermək istəyirəm”. Sonra ABġ prezidenti Azərbaycan 

hökumətinə öz tövsiyələrini bildirir. Bu tövsiyələr əslində ABġ-ın münaqiĢənin həllinə yanaĢma 

prinsiplərini əks etdirdiyinə və elə bu günlərdə keçirilən üçtərəfli (ABġ-Rusiya-Türkiyə) 

danıĢıqlarda irəli sürüldüyünə görə məktubun həmin hissəsini qısaltmadan aĢağıda verirəm. 

“Mən bununla bağlı həyəcan keçirdiyimi bildirirəm ki, bu yaxınlarda erməni etnik qüvvələri 

tərəfindən Kəlbəcərin iĢğal edilməsi münaqiĢənin daha da güclənməsinə gətirib çıxaracaqdır. 

ABġ hökuməti bu hücumu pisləmiĢ və qoĢunları Kəlbəcər rayonundan dərhal çıxarmağa 

çağırmıĢdır. Mən Azərbaycanı hərbi qisas yolları axtarmamağa (?! - Ə.T.), əksinə, bu 

münaqiĢənin ATƏM çərçivəsində, dincliklə arada qaldırılmasında bizimlə iĢləməyi davam 

etdirməyə çağırıram. 

Azərbaycanın demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı yolunda apardığı addımlar mənə yaxĢı 

məlumdur. Azadlığın Müdafiəsi Aktı çərçivəsində Azərbaycana yardım göstərilməsi üzərində 

məhdudiyyətdən (907-ci düzəliĢ nəzərdə tutulur - Ə.T.) Azərbaycan xalqının məyusluğunu 

baĢa düĢürəm, buna baxmayaraq, ümid edirəm ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında münaqiĢənin 

dincliklə aradan qaldırılması tezliklə bu müddəanı gərəksiz bir Ģeyə çevirəcəkdir. 

Sizi əmin edirəm ki, ABġ Azərbaycanla öz əlaqələrinin geniĢləndirilməsini davam etdirməyi 

arzulayır. Gəlin bu münaqiĢənin qurtarması yollarının axtarıĢına və əməkdaĢlığı 

geniĢləndirməyin reallığa çevrilməsi üçün bütün blokadaların götürülməsinə tərəfdar 

olduğumuzu bir daha ifadə edək”. 

BaĢqa sözlə, ABġ Azərbaycanı Ermənistana hərbi müqavimət göstərməməyə və bütün 

blokadaları (Ermənistanın və Dağlıq Qarabağın) götürəcəyinə söz verməyə çağırır və 907-ci 

düzəliĢin ləğvini əslində bu deyilənlərdən asılı olduğunu bildirir. 

Rəsmi Bakının həmin gün bu müddəalara necə yanaĢdığını deyə bilmərəm, ancaq rəsmi 

Naxçıvan ABġ-ın xoĢuna gələn mühüm addım atdı - Heydər Əliyev 14 may 1993-də 

Ermənistan Ali Sovetinin sədri Ararksyanla Naxçıvanla Ermənistan arasında atəĢkəsin 

saxlanılması haqqında niyyət protokolu imzaladı. Əliyev iqtidarında Azərbaycan Ali Sovetinin 

sədri olmuĢ Rəsul Quluyev bu hadisəni sonralar belə dəyərləndirdi: “Beləliklə, misli 

görünməmiĢ presedent yaranır: müstəqil dövlət kimi davranan Naxçıvan baĢqa bir 

dövlətlə protokol imzalayırsa onda müstəqillik uğrunda mübarizə aparan Dağlıq 

Qarabağ niyə bu hüquqları əldə edə bilməsin? Beləliklə, H.Əliyevin öz Ģəxsi 

maraqlarını dövlət maraqlarından üstün tutma siyasəti ermənilərin mənəvi 

imkanlarını xeyli artırmıĢdır”. 

Milli Məclisin 18 may iclasında spiker Ġsa Qəmbər bu məsələyə münasibət bildirərək dedi ki, 

həmin sənəd imzalanmamıĢdan əvvəl respublika rəhbərliyiylə razılaĢdırılmalıydı. (O, 

H.Əliyevin Ġran və Türkiyəylə gördüyü iĢlərinsə məsləhətləĢmələrdən sonra həyata 

keçirildiyini təsdiqlədi). 

Prezident Aparatında 17 mayda keçirilən mətbuat konfransında mətbuat xidmətinin rəhbəri 

Arif Əliyev prezidentin bu günlərdə ABġ və Fransa prezidentlərindən aldığı məktublara 

toxundu. Sonra o, Moskvada 3+1 düsturu üzrə gedən danıĢıqlarda ABġ-dan Cek Mareska, 



Türkiyədən Volkan Vural, Rusiyadan Vladimir Kazimirovla yanaĢı, Mario Raffaellinin xüsusi 

nümayəndəsinin də iĢtirak etdiyini dedi. 

6 rus hərbçisiylə bağlısa bunlar bildirildi ki, hərbi kollegiya onların bağıĢlanmasını düzgün 

saymayıb, çünki bir dəfə Lukin barəsində belə xeyirxahlıq edilərək o, Rusiyaya qaytarıldı, 

ancaq o, Rusiyada nəinki mühakimə edilmədi, əksinə, az qala milli qəhrəmana çevrildi. 

Arif Əliyev bunu da xəbər verdi ki, Rusiyanın 4-üncü ordusunun son diviziyasının Gəncədən 

çıxarılması razılaĢdırılmıĢ müddətdən də tez həyata keçirilir (son rus desantçısı Gəncəni 25 

mayda tərk etdi). 

Sonralar prezident Elçibəy deyəcəkdi: «Rus ordusunu öz ərazisindən yalnız Azərbaycan 

çıxardı. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan xalqı artıq azadlığa yiyələnmiĢdi, yoxsa heç cür 

mümkün deyildi. Niyə obirilər bunu bacarmadı? Çünki onlar bu yolu getmədi, Azərbaycan 

xalqısa getdi. Buna görə də deyək ki, Almaniyadan, Baltikyanı ölkələrdən rus qoĢunları 

müqavilələrlə danıĢaraq, Avropanın böyük təzyiqi altında çıxarılırdısa bizsə bunu öz xalqımızın 

gücüylə etdik və imperiya bir daha qayıdıb üstümüzə gəlməyə cəsarət götərmədi - 

Azərbaycan xalqından qorxdu, çünki onun gücünü 20 Yanvarda görmüĢdü. Məsələnin kökü, 

bax, bundadır!». (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 

1999, s.29).  

Bu vaxt Əbülfəz Elçibəy qarĢıdakı parlament seçkilərinə ciddi hazırlıq görürdü. 15 maydan 

mətbuat prezidentin parlamentə təqdim etdiyi seçki qanunu layihəsini müzakirə etməyə 

baĢladı. Bu layihədə qarıĢıq sistem təklif edilirdi, yəni deputatların təqribən yarısının - 61 

nəfərin mojaritar, qalanlarınınsa (60 nəfər) proporsional (mütənasib) qayda üzrə seçilməsi 

nəzərdə tutulurdu. Bu, o deməkdi ki, 61 deputat konkret seçki dairələrindən, 60 deputatsa 

bütün ölkə seçiciləri tərəfindən partiya siyahılarıyla seçiləcəkdi. 

TÜRKĠYƏ ƏHƏMĠYYƏTLĠ QÜTBƏ ÇEVRĠLƏ BĠLMƏDĠ 

Klintonun xahiĢiylə XĠN, Pentaqon, Mərkəzi KəĢfiyyat Ġdarəsi, maliyyə və ticarət nazirlikləri 

Türkiyəyə aid birgə arayıĢ hazırlayaraq ona təqdim etdilər. Burada həm də deyilirdi: “Orta 

ġərqdə meydana gələ biləcək dəyiĢikliklər də nəzərə alınarsa yaxın on ildə Türkiyə yeni 

yaranmıĢ türkdilli dövlətlərlə birlikdə son dərəcə əhəmiyyətli qütbə çevriləcəkdir”. 

Bu fikrin nə qədər doğru olduğunu Turqut Özal - Əbülfəz Elçibəy cütlüyü bütün dünyaya 10 

ildən də tez sübut edəcəkdi. Görəsən, arayıĢın hazırlanmasına TƏLƏBAT ELƏ BU GERÇƏKLĠYĠ 

BAġA DÜġMƏKDƏN ĠRƏLĠ GƏLMƏMĠġDĠ KĠ?!. Əlbəttə, bu sorğuya müsbət, yaxud mənfi 

cavab verməkçün əlimizdə heç bir danılmaz tutarqa yoxdur, ancaq sübuta qətiyyən ehtiyacı 

olmayan bircə gerçəkliksə budur ki, aprelin 18-ində Turqut Özal dünyasını dəyiĢdi (Əbülfəz 

bəy onun ölümündə kənar amillərə inanmırdı) düz iki ay sonrasa Əbülfəz Elçibəy 

hakimiyyətini birdəfəlik itirdi və 4 il yarımlıq dözülməz sürgün həyatı yaĢamalı oldu. Özü də, 

türk dünyasını çiçəkləndirəcək, onu dünyanın olduqca önəmli güc mərkəzinə çevirəcək bu 

qurucu, yaradıcı iki azman lideri, iki yepyeni beyini, nədənsə, gənclər yox, tam bambaĢqa 

cütlük: 70 yaĢlı qosqoca “dəmir əl”lər əvəzlədi!.. 

…Mayın 18-ində mətbuatda Əbülfəz bəyin Türkiyənin yeni prezidenti seçilmiĢ Süleyman 

Dəmirələ göndərdiyi təbrik dərc edildi. 

Prezident Əbülfəz Elçibəyin ən yaxın silahdaĢı Ġsa Qəmbərin baĢçılıq etdiyi Milli Məclisin 18 

mayda 1 yaĢı tamam oldu. Bu az müddətdə Milli Məclis Azərbaycanın müstəqilliyini 

geridönməz etməyə hava və su kimi zəruri olan 103 qanun və qərar qəbul etmiĢdi. Ən azı 



yarısının köhnə partnomenklatura nümayəndələrindən ibarət olduğu bu qanunvericilik 

mexanizmini belə fəal iĢlədə bilməkdə, əlbəttə, Ġsa bəyin rəhbərlik bacarığı müstəsna rol 

oynamıĢdı. Prezident Elçibəy məktub göndərərək parlamenti əlamətdar gün münasibətilə 

ürəkdən təbrik etdi. 

Bu bayram yığıncağında Arif Rəhimzadə yenə də sessiya çağırmağı təklif edəndə Tamerlan 

Qarayev bildirdi ki, bu məqsədlə imzalar 8 ay öncədən (24 oktyabrdan sonra - Ə.T.) 

toplanmağa baĢlayıb.  

Görünür, A.Rəhimzadənin fəallaĢmasının səbəbini onun Naxçıvanla əlaqəsində axtarmaq 

gərəkdir. Bunu P.Hüseynovun “Yeni Müsavat” qəzetinə verdiyi müsahibə də təsdiqləyir: “...O 

dövrdə Ali Sovetin çağırılması və onun sessiyasında H.Əliyevin çıxıĢ etməsi ilə bağlı planlar 

haqda məndə məlumatlar var idi. Ali Sovetin sessiyasını Bakıda mümkün olmasa Arif 

Rəhimzadə vasitəsilə Gəncədə keçirmək planlanırdı. Səhv etmirəmsə mayın 22-də (1993 - 

red.) Arif Rəhimzadənin danıĢıqları barədə informasiya gəldi” (“Yeni Müsavat”, 15.04.1999).  

Söhbətimizdə Pənah bəy bildirdi ki, H.Əliyev Ali Sovetin çağırılmasını ona görə istəyirdi ki, 

Bakıya bizim təklifimizlə yox, məhz Ali Sovet sədrinin müavini kimi öz təĢəbbüsüylə gəlsin və 

Ali Sovetin yardımıyla da hakimiyyəti ələ keçirsin. Mən Ali Sovetdə onun heç nə edə 

bilməyəcəyini tərəfdarı olan deputatların sayını konkret göstərməklə sübut etdim və bundan 

sonra o, Ali Sovet ideyasından iyunun baĢlanğıcında əl çəkdi. 

Muxtar respublikada bu vaxt ciddi iĢlər baĢ verirdi. Bu haqda keçmiĢ spiker Rəsul Quluyev 

yazır: “Rəsmi Bakının təzyiqləri altında, nəhayət, Heydər Əliyev 1993-cü ilin 

mayında Naxçıvan Müdafiə Komitəsinin Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinə tabe 

etdirilməsi haqqında qərar çıxarmağa məcbur oldu. Naxçıvan Ali Məclisinin 

qərarına görə, təhvil və təslim əməliyyatı mayın 18-25-i arasında həyata 

keçirilməli idi. Lakin bir çoxları üçün gözlənilmədən Naxçıvan Müdafiə 

Komitəsinin mərkəzi silah anbarında hər Ģeyin yanması ilə nəticələnmiĢ partlayıĢ 

törədildi. Bu, təsadüf deyildi. Məqsəd Heydər Əliyevin gələcəkdə Surət 

Hüseynovun vasitəsilə Milli Hakimiyyətə qarĢı çevirəcəyi silahların izini itirməkdi.  

Hadisə ilə bağlı daha maraqlı məqam. Elə mayın 21-də Naxçıvan Ali Məclisinin 

qərarı ilə hadisəyə hüquqi qiymət verilir, iĢdə XALQ CƏBHƏSĠ üzvlərinin əli olduğu 

EHTĠMAL KĠMĠ irəli sürülür və cinayət iĢi baĢlamaq üçün Naxçıvan prokuroruna 

göstəriĢ verilir, elə hər Ģey də bu göstəriĢ ilə bitir. H.Əliyevin bu günə qədər 

həmin hadisəni sükuta qərq etməsi onun bu iĢdə fəal iĢtirakı olduğunu göstərir. 

Bütün bunlar 4 iyun dövlət çevriliĢi ərəfəsində baĢ verirdi və onların arxasındakı 

ən azı məntiqi əlaqəni görməmək mümkün deyil”. 

Fikrimcə, qarĢıdakı yaxın illərdə bu deyilənlərin gerçəkliyə nə qədər uyğun olub-olmaması 

bütünlüklə üzə çıxacaq. 

“Əski Müsavat nəsli” təĢkilatı 17 mayda bəyanat yaydı: “GƏNCƏDƏ GĠZLĠ TOPLANTI 

haqqında son zamanlar yayılan Ģayiələr cəmiyyətdə narahatlıq və səbatsızlıq yaradır”. 

Gəncədən gələn xəbərlərdə bildirilir ki, Surət Hüseynov rayonlara adam göndərərək seçmə 

adamları Gəncəyə bir ümumrespublika məclisinə dəvət edir və bu yığıncaqda çox ciddi 

məsələ müzakirə olunacaq.  

Pənah Hüseynov «Hərbi birliy»in yaradıldığı 30 aprel tarixli həmin yığıncaqla bağlı 

“Cinayətimiz məğlubiyyətimizdir” əsərində yazır: “ToplanıĢın iclasında Hacı Vaqif (DaĢkənd 



Vaqif) sədrlik etmiĢdir. Ġclasın əvvəlində iĢtirak edən Rəhim Qazıyev təxminən 40 dəqiqə çıxıĢ 

edib iqtidarı möhkəm tənqid etdikdən sonra çıxıb getmiĢdir. Sonra “Murovdağ” cəmiyyətindən 

Saday [Nəzərov] və Əvəz [ġükürov] adlı adamlar da hökuməti kəskin tənqid etmiĢlər. [...] 

Axırda bəyanat qəbul edilmiĢdi. Ġclasın sədri məlumat vermiĢdi ki, guya toplanıĢda 40 

rayonun nümayəndəsi iĢtirak edir. [...] Bəyanatdan belə çıxırdı ki, Azərbaycan rəhbərliyi 

xaindir. Qarabağ ətrafında gedən danıĢıqlar millətə xəyanətdir”.  

Bütün narahatlıqlara baxmayaraq, Bəy öz iĢindəydi. 19 mayda o, Avstraliyanın keçmiĢ SSRĠ 

respublikaları üzrə səfiri Kavan Oliver Fenton Houku qəbul etdi. Həmin gün çox əlamətdar bir 

hadisə də baĢ verdi - ADNġ ilə “AMOKO”, “BP / Statoyl”, “Pennzoyl”, “Yunokal”, Türkiyə Neft 

Korporasiyası və “MakDermott” Ģirkətləri arasında qarĢılıqlı əməkdaĢlığa dair memorandum 

imzalandı. “Azəri”, “Çıraq” və “GünəĢli” neft yataqlarından istifadə olunması məqsədiylə vahid 

proqram iĢləyib hazırlamaqçün müĢtərək iĢ qrupu yaradıldı. 

SEÇKĠ QANUNU MÜZAKĠRƏ EDĠLĠR 

Müxalifət mətbuatı prezidenti əxlaqsızcasına təhqir edir (burada N.Pənahovun “Meydan” 

qəzeti ayrıca seçilirdi), onunla bağlı ən ləyaqətsiz Ģayiələr uydurur, böhtan və iftiralar 

yayırdılar. Bəyin bəxti gətirməmiĢdi - müxalifət mətbuatı bir yana, hətta rəsmi dövlət qəzeti 

də ona zərbə vururdu. “Azərbaycan” qəzeti 21 mayda keçmiĢ müdafiə naziri, siyasi mövqeyi 

hamıya gün kimi bəlli olan R.Qazıyevlə gurultulu baĢlıqlı müsahibə dərc edərək əslində onu 

təmizə çıxardı, prezidenti və bütövlükdə iqtidarı onun əsassız ittihamlarının hədəfinə çevirdi. 

Qəribə təzaddır - Rəhim Qazıyevin iqtidarı qəzetdə ittiham etdiyi həmin gün Milli Məclisdə 

parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsinə həsr olunmuĢ geniĢ mətbuat konfransı 

keçirilirdi. Konfransda hüquqĢünaslar ġahin Əliyev, Fazil Mustafayev, Səfa Mirzəyev və 

Simran Həsənov iĢtirak edirdilər. Yığıncaqda bildirildi ki, layihənin dərc edildiyi 27 yanvardan 

bugünədək 500-ə yaxın təklif alınıb və prinsipcə hamı qanun layihəsiylə razıdır. Bu layihədə 

daha çox Almaniya, Litva və Latın Amerikasının bəzi ölkələrinin təcrübəsi nəzərə alınıb. Bu 

layihə qəbul olunarsa onun 5-10 il dəyiĢdirilməyəcəyinə əmin ola bilərik.  

Konfransda layihəylə bağlı son təkliflərin 15 ĠYUNADƏK verilə biləcəyi söylənildi. (Təəssüf ki, 

son illər seçkilər ərəfəsində dövlət içində ciddi çalxantılar yaranmasının nəhs ənənəyə 

çevrildiyi Azərbaycan bu seçkidən də qabaq bir hökumətini itirdi və qanun layihəsi üzə 

çıxarılmadı...). 

Hökumət bu seçkinin keçirilməsində maraqlıydı - vəziyyətin yalnız yeni parlamentlə xilas edilə 

biləcəyi gündən-günə hamıya aydınlaĢırdı. Bu vaxt artıq iqtisadiyyatdan da sevincli xəbərlər 

alınırdı. Ölkənin 120 milyon dollardan çox valyuta ehtiyatı vardı. Dollara nisbətdə manatın 

məzənnəsi rubldan daha sabitdi - 1 dollar 60 manata yaxın (960 rubl) idi. Ötən ay ölkənin 

milli gəliri daha 6 faiz artmıĢdı. Mayda ÜDM-un artımı 12 faiz oldu.  

ABġ prezidenti Bill Klinton 21 mayda Əbülfəz Elçibəyi istiqlal günü münasibətiylə təbrik 

edərək ona məktub göndərdi. Məktubda deyilirdi ki, Sizin Azərbaycan prezidenti “seçildiyiniz 

bir il ərzində demokratik və iqtisadi islahatlar prosesi baĢlanmıĢdır. Mən möhkəm inanıram ki, 

vətəndaĢlarınızın hüquqlarını müdafiə edən etibarlı demokratik təsisatlar Azərbaycanın siyasi 

və iqtisadi gələcəyi üçün ən yaxĢı təminatdır. Arzu edirəm ki, öz islahat proseslərinizlə irəli 

getməkdə davam edəsiniz”. 

ERMƏNĠLƏR KƏLBƏCƏRĠ TƏRK EDƏCƏK 

BMT Təhlükəsizlik ġurasının 30 aprel tarixli qətnaməsini gerçəkləĢdirməkdən ötrü maksimum 



əlveriĢli Ģərait yaratmaq, Rusiya, Türkiyə və ABġ-ın təklif etdikləri “Təxirəsalınmaz tədbirlər 

planı”nı tezliklə imzalamaq və yerinə yetirmək məqsədiylə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Milli 

Ordu bölmələrinə əmr verdi ki, 24 may saat 24.00-dan 29 may saat 00.01-ədək birtərəfli 

qaydada atəĢi dayandırsın. 

Prezident Aparatında keçirilən (24 may) ənənəvi bazar ertəsi mətbuat konfransında Arif 

Əliyev bəyan etdi ki, erməni silahlı qüvvələrinin Kəlbəcərdən çıxarılmasına 27 mayda 

baĢlanılmalıdır. 1 iyundasa 60 günlük atəĢkəs barədə razılıq əldə olunacaq. iĢğalçı qüvvələrin 

bölgədən çıxarılması 3 iyunda baĢa çatdırılmalı, 6 iyunda Cenevrədə sülh danıĢıqları 

baĢlanmalıdır və onların nəticəsi 15 iyunda Minsk Qrupu çərçivəsindəki danıĢıqlarda sənəd 

Ģəklində təsdiqlənməlidir. 

Bəli, prezident Elçibəy Qarabağ münaqiĢəsinin həllində “üçlüy”ü hakim seçməklə ciddi siyasi 

nailiyyət qazandı! Mətbuat konfransında verilən bu məlumat əslində həmin siyasi qələbənin 

təsdiqiydi. BMT Bosniya barəsində indiyədək 33 qətnamə qəbul etsə də orada qan tökülməsi 

davam edirdi, ancaq Elçibəy iqtidarı onun bircə qətnaməsini qəbul etdirməklə real nəticəyə 

nail olmağın bircə addımlığındaydı. Durum elə bir nöqtəyə gəlmiĢdi ki, münaqiĢənin baĢlıca 

səbəbkarı - Rusiya da əllərini yuxarı qaldırmalı olmuĢdu. Bu vaxt Rusiya prezidentinin 

Qarabağ problemi üzrə səfiri Vladimir Kazimirov boynuna aldı ki, Azərbaycan Kəlbəcər 

döyüĢündən qalib çıxdı. Ancaq o, bunu da əlavə etdi: bəs ölkədə yeni gözlənilməz hadisələr 

baĢ versə neyləyəcəksiniz? 

ARTIRMA 

«-Bizim hakimiyyətin yıxılmasının çox ciddi səbəbləri var. Onların içərisində xarici dövlətlərin 

dağıdıcı qüvvələriylə əlbir olmuĢ ölkəiçi siyasi müxalifətin 4 iyun qiyamını törətməsi, sözsüz ki, 

həlledici amillərdəndir. Ancaq boynumuza almalıyıq ki, düĢmənlərin bizi yıxmasında özümüz 

də suçluyuq - hər Ģeydən öncə, hakimiyyətdaxili qruplaĢmaları, ziddiyyətləri, çəkiĢmələri 

nəzərdə tuturam.  

-Hər halda, hakimiyyətimizin devrilməsində bu amili birinci sıraya çəkmək olmaz. Mən o 

dövrdə də demiĢəm, yenə də bu fikirdə qalıram ki, hakimiyyətimizin devrilməsi bizim 

səhvlərimizin, uğursuzluqlarımızın deyil, qazandığımız və qazanılması gözlənilən uğurlarımızın 

nəticəsidir. Çünki hadisələr çox müsbət axara doğru gedirdi - 1993-ün yayında və payızında 

bir neçə istiqamətdə çox ciddi hadisələr, irəliləyiĢlər gözlənilirdi. Bunların bəziləri haqqında 

artıq Sizinlə söhbət elədik: birincisi, yeni parlament seçkilərinin keçirilməsi; ikincisi, neft 

saziĢlərinin imzalanması; üçüncüsü, özəlləĢdirmə proqramı qəbul edilmiĢdi və özəlləĢdirmə 

baĢlanacaqdı; dördüncüsü, Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin həlliylə bağlı Rusiya-

Türkiyə-ABġ üçlü təĢəbbüsü vardı. «Üçlər» yeni plan təklif eləmiĢdilər və Azərbaycan da, 

Ermənistan da, Dağlıq Qarabağdakı ermənilər də onunla razılaĢmıĢdı. Həmin palana əsasən 

iyun ayında ermənilər Kəlbəcəri bütünlüklə boĢaldacaq, Kəlbəcər iĢğaldan azad olunacaqdı. 

ĠĢğala son qoyulub sülh müqaviləsi imzalanacaqdı. Üç dövlət birlikdə iĢə çox ciddi giriĢmiĢdi 

və onların ən azı ikisi məsələnin həllində çox qərarlıydı. Görünür, birində tam əminlik yoxdu, 

ona görə də 4 iyun hadisələri məsələnin həllini qabaqladı. Bu üzdən də məğlubiyyətimizin, 

qiyamın qarĢısını ala bilməməyimizin həlledici səbəbi olaraq hakimyyətdaxili münasibətlər 

götürülə bilməz. Vardı, o da vardı, yəqin ki, iyun günlərində də öz mənfi təsirini göstərmiĢdi, 

ancaq o, həlledici səbəb ola bilməzdi».  

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 



Bütün oyunu Azərbaycanın müstəqilliyinə yol verməmək, onun yeraltı və yerüstü 

sərvətlərindən (hər Ģeydən öncə, neftindən) “özbaĢına” istifadə etməsinin qarĢısını almaq 

məqsədi güdən Rusiya “üçlüy”ün çıxardığı qərarın gerçəkləĢməməsindən ötrü Gəncədə və 

baĢqa yerlərdəki hadisələri daha da qızıĢdırmağa baĢladı. Bu iĢdə Ġran da ona yardımçı oldu. 

Yeri gəlmiĢkən, xatırladım ki, may ayında Ġranın təhlükəsizlik orqanlarının 

təĢkilatçılığıyla Elçibəy, iĢtirak etdiyi bir məclisdə məhv edilməliydi, ancaq 

“törəndə çox ciddi tədbirlərin alınması münasibətiylə xainlər bu mənfur 

əməllərinə yetiĢə bilmədilər” (F.Qəzənfəroğlu, göstərilən kitabı, s.209).  

Haqqında ölüm hökmü çıxarılmıĢ 5 nəfər rus hərbçisi ətrafında Rusiyada böyük təbliğat hay-

küyü qaldırılmıĢ, güclü antiazərbaycan kampaniyası baĢlanmıĢdı. Rusiya rəhbərləri, ictimai 

təĢkilatlar, ayrı-ayrı vətəndaĢlar məktub göndərərək həmin qatillərin Rusiyaya qaytarılmasını 

tələb edirdilər. Azərbaycandasa müxalifət prezidentin manevr imkanlarını, demək olar ki, 

heçə endirirdi. Müxalifət həmin hərbçiləri Rusiyaya göndərəcək prezidenti vətən xaini elan 

etməyə hazırdı və bu niyyətini heç gizlətmirdi də. Məsələn, AMĠP sədrinin müavini Babək 

Hüseynoğlu həmin 6 hərbçinin bağıĢlana biləcəyini nəzərdə tutaraq deyirdi: “Mən istəməzdim 

ki, Əbülfəz Elçibəy bu yolla Rusiya prezidenti qarĢısında ÖZ NÜFUZUNU artırsın”. (Halbuki o, 

4 iyundan sonra Azteleradio ġirkətinin baĢçısı olarkən H.Əliyevin həmin döyüĢçüləri Moskvaya 

aparmasını ağzı köpüklənə-köpüklənə təbliğ edirdi). 
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bələd olmuĢ prezident Əbülfəz Elçibəy 25 mayda respublika hüquq-mühafizə orqanları 

rəhbərlərinin iĢtirakıyla müĢavirə keçirdi. Prezident baĢlıca olaraq demokratik hüquqi dövlət 

quruculuğundan, hüquq-mühafizə orqanlarının qarĢısında duran vəzifələrdən danıĢdı. 

O.Qasımovun mənə dediyinə görə, 25 may müĢavirəsində orduda yaranmıĢ vəziyyətlə bağlı 

R.Qazıyevin rolu qeyd edilmiĢdi. Yığıncaqdan sonra axĢam R.Qazıyev Elçibəyin qəbulunda 

olmuĢ və oradan çox əsəbi halda çıxmıĢdı. Prezidentlə görüĢdə o, Azərbaycanda vətəndaĢ 

müharibəsi olacağını və heç bir qüvvənin onu bu yoldan döndərə bilməyəcəyini söyləmiĢdi. 

Həmin gün Elçibəy Məhəmməd əl-Həqqin baĢçılığıyla Misir parlamenti nümayəndə heyətini 

qəbul etdi. O, Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin götürdüyü demokratik dəyiĢikliklər xəttini 

yüksək qiymətləndirdi. 

RENE VANROY HEYRƏTLƏNĠR 

Prezident Aparatında 25 mayda keçirilən qaçqın və köçkünlərə həsr olunmuĢ mətbuat 

konfransında bildirildi ki, bu gün Azərbaycanda 233 min 413 nəfər (51 min 109 ailə) qaçqın 

və 226 min 688 nəfər (43 min 476 ailə) köçkün var. 

BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Bakıdakı daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Rene 

Vanroy 27 mayda mətbuatda bildirirdi: “Məni Azərbaycanda ən çox heyrətləndirən odur ki, bu 

qədər böyük qaçqın kütləsinin və öz daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etmək məcburiyyətində 

qalmıĢ adamların olduğu halda GƏNCƏ, FÜZULĠ, AĞDAM, AĞCABƏDĠDƏ BĠR DƏNƏ DƏ 

QAÇQIN DÜġƏRGƏSĠNƏ RAST GƏLMƏDĠM. Yerli əhali onları öz doğma bacı-qardaĢları kimi 

evlərində saxlayır”. Qaçqın düĢərgələrinin yoxluğu, əlbəttə, xalqımızın mənəvi ucalığından irəli 

gəlsə də burada Azərbaycan hakimiyyətinin həmin düĢərgələri beynəlxalq humanitar 

yardımlar qoparmaq vasitəsinə çevirmək istəməməsiylə də izah olunmalıdır. Ancaq bunu 

həmin qaçqın və köçkünlərin dövlət himayəsindən məhrum edilərək yalnız xalqın umuduna 

buraxılması kimi düĢünmək kökündən yanlıĢ olardı, belə ki, dövlət bu kateqoriyadan olan 
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vətəndaĢlarına hədsiz diqqətcilliklə yanaĢır, bu zaman həm dövlətin daxili ehtiyatlarından, 

həm də yerli icra hakimiyyətlərinin imkanlarından istifadə edirdi.  

Bunu da bilmək maraqlı olardı ki, hakimiyyətin devrilməsi ərəfəsində Azərbaycanın dövlət 

ehtiyatları onun ehtiyaclarını əsasən ödəməyə imkan verirdi. Dövlət Material Ehtiyatları 

Komitəsinin ozamankı sədri ġəmsəddin Rəhimovun verdiyi məlumata görə, o, Komitəni 

hakimiyyət ilinin baĢlanğıcında təhvil alanda dövlət ehtiyatları 0,4-0,8% idisə sonunda təhvil 

verəndə 27-31% idi. Ölkənin müharibə Ģəraitində olmasına baxmayaraq bu dövrdə ərzaq 

məhsulları 36-43%, taxıl və un əhalini 1,5-2 ay təmin edə biləcək həcmdə, yanacaq və sürtkü 

məhsulları tam həcmdə, əlvan metallar tam həcmdə, qara metal və prokatları tam həcmə 

yaxın, səfərbərlik ehtiyatları 60-70%, dərman preparatları 1 illik həcmdən yuxarı, kimya 

məhsulları zavodların iĢ ahəngini 3-6 ay müddətə, xammal ehtiyatları yüngül və yerli 

sənayeni 3-6 ay müddətə təmin edəcək həcmdə olub.  

Rəsul Quluyevsə yazır: “H.Əliyevin istehza ilə tənqid etdiyi Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti 

dövründə ölkənin bir qəpik də olsun xarici borcu yox idi. Xəzinədə 100 milyon 

dollardan artıq valyuta toplanmıĢdı, müəssisələrin 60-70 faizi iĢləyirdi, əhalinin 

orta aylıq əmək haqqı 100 dollardan artıq idi, iĢsizlik, demək olar ki, yox idi. Ġndi 

isə özəlləĢdirmədən gələn gəlirlər və neft bonuslarına baxmayaraq ölkənin xarici 

borcları 1 milyard dolları keçib, orta aylıq əmək haqqı 20 DOLLARA enib, iĢsizlik 1 

milyon nəfəri keçib, həyat səviyyəsi 10 dəfədən çox aĢağı düĢüb, müəssisələrin 

vur-tut 10-12 faizi iĢləyir. Ölkə sosial fəlakət girdabında çabalayır. Ġqtisadi 

potensialın 2/3 hissəsi itirilmiĢdir”. 

Bu naliyyətləri gözü götürməyənlər onun baĢlıca müəllifini - prezident Elçibəyin özünü 

hakimiyyətdən uzaqlaĢdırmaq istəyirdilər. Milli Məclisin 26 maydakı iclasında - rus 

desantçılarının Gəncəni tərk etməsinin ertəsi günü R.Qazıyev prezidentin istefa verməsini ilk 

dəfə olaraq tələb etdi.  

Prezidentin köməkçisi O.Qasımov bildirir ki, rus qoĢunları Gəncədən çıxarıldıqdan sonra Bəy 

ən yaxın ətrafına demiĢdi: «Biz artıq tam müstəqil dövlətin vətəndaĢlarıyıq! Ancaq 

Rusiya bunun əvəzini bizdən çıxacaq. Onun bizim hakimiyyəti devirmək fikri 

qətidir. Buna hazır olmalıyıq». 

R.Qazıyevin istefa tələbini 4 iyuna baĢlamaq siqnalı kimi də saymaq olar. Gəncə artıq 

hakimiyyətlə döyüĢə hazır vəziyyətə gətirilmiĢdi. ĠĢ o yerə çatmıĢdı ki, Pənah Hüseynovdan 

eĢitdiyimə görə, 28 mayda Gəncədə hətta müdafiə naziri DadaĢ Rzayev (!) 3 saat həbs 

edilmiĢdi...  

28 may günü Ġstiqlal bayramımızı qeyd etməzdən öncə Bəy ġəhidlər xiyabanına gedərək 

azadlığımız uğrunda canlarını qurban verənlərin xatirəsini yad etdi. Prezident Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin 75 illiyinə həsr olunmuĢ təntənəli yığıncaqda çıxıĢ etdi. O göstərdi ki, 

“Azərbaycan Xalq Cəbhəsi özünü Azərbaycan Cümhuriyyətinin varisi elan etməklə zəngin 

tarixi təcrübəyə malik ilk respublikamızın müsbət ənənələrinin dirçəldilməsinə böyük təkan 

vermiĢ oldu”. 

Daha sonra Bəy “Aprel hadisələri təkrar oluna bilərmi?” sorğusuna cavab verdi. Prezident 

bildirdi ki, son vaxtlar Rusiyada sovet imperiyasını bərpa etməyə cəhd göstərən əski 

kommunist qüvvələr fəallaĢdıqda həmin hadisələr burada da öz əks-sədasını göstərdi. Ġstər 

ölkə daxilində və istərsə də xaricində kommunistpərəst qüvvələrə aydın olmalıdır ki, xalqımız 



müstəqil inkiĢaf yolunu qəti və birdəfəlik tutmuĢdur, onu bu yoldan döndərmək qeyri-

mümkündür. 

Əbülfəz bəy sözünə davam etdi: “Azərbaycan dövlətçiliyi üçüncü respublika dövrünə qədəm 

qoymuĢdur. Üçüncü respublika birinci respublikanın qanuni varisi olub onun baĢladığı iĢi 

davam etdirir, onun ideallarını gerçəkləĢdirir”. 

Bayram günü Azərbaycan xalqına televiziyadan müraciət edən Azərbaycan prezidenti dedi: 

“Aprel hadisələri təkrar oluna bilərmi? Adamları indi bu sual narahat edir. Müasir dünyanın 

reallıqları, xalqımızın dönməz iradəsi, istiqlal ideyasına olan inamı bu və buna bənzər 

hadisələrin təkrar olunmasını istisna edir”. 

Prezident öz dediklərini bununla əsaslandırdı: “Müasir dövrdə Rusiyada gedən proseslərdə 

demokratik meyllərin imperiyapərəst təfəkkürdən üstün olduğu özünü göstərir. biz 

demokratik Rusiyaya inanırıq, onunla hər cür ikitərəfli əməkdaĢlığa hazırıq”. 

Müraciətin sonunda Əbülfəz bəy dedi: “Əziz həmvətənlər! Böyük çətinliklər bahasına 

babalarımız, özləri dediyi kimi, yoxdan bir dövlət yaratdılar, bir istiqlal bayrağı ucaltdılar; bu 

gün həmin dövlətin olanını qorumaq, olmayanını yaratmaq bizim üzərimizə düĢür. 

BaĢladığımız yeni dövlət quruculuğu prosesi heç də asan yol deyil. Bu çətin yolda sizə - bütün 

Azərbaycan xalqına uğurlar diləyirəm”.  

Xatırladım ki, 28 may günü Bakıda bir sıra yaddaqalan mədəni tədbirlər də həyata keçirildi. 

Məsələn, Əli ağa ġıxlınskinin büstünün, ġah Ġsmayıl Xətayinin və Hüseyn Cavidin abidələrinin 

açılması bütövlükdə ölkənin mədəniyyət tarixində mühüm hadisəyə çevrildi.  

Əbülfəz bəy, öncədən planlaĢdırıldığına görə, 30 mayda Böyük Britaniyaya rəsmi səfərə 

getməliydi. Ancaq ölkədəki ictimai-siyasi durum buna imkan vermədi. Prezident həmin gün 

Harold Elliston baĢda olmaqla Böyük Britaniya parlamentinin nümayəndə heyətini qəbul etdi 

və Ġngiltərənin Azərbaycana mənəvi-psixoloji yardımını vurğulayaraq onu yüksək 

dəyərləndirdi. 

21-28 mayda Böyük Britaniyada rəsmi səfərdə olmuĢ (mənimlə söhbətində Pənah bəy həmin 

vaxt ölkədə uzun müddət olmamasını yanlıĢ addım saydığını bildirdi) və ölkədəki gərgin 

vəziyyətlə bağlı olaraq yarımçıq qayıtmıĢ baĢ nazir P.Hüseynov 30 mayda bəyan etdi: “Bu 

yaxınlarda Con Meycorun dəvətiylə prezident Əbülfəz Elçibəy Böyük Britaniyaya səfərə 

çıxacaqdır”. Səfər zamanı, Əbülfəz Elçibəyin özünün dediyinə görə, Azərbaycanla Böyük 

Britaniya arasında neft müqaviləsi haqqında niyyət protokolu imzalanacaqdı. (Bunu ona görə 

ayrıca gözə çarpdırıram ki, bəziləri orada neft müqaviləsinin imzalanacağını bildirirdi, halbuki 

beynəlxalq konsorsiumun neft müqaviləsini imzalaması sentyabr-oktyabr aylarında 

gözlənilirdi).  

ĠSGƏNDƏR HƏMĠDOV: 5 ĠYUNDA MĠTĠNQ EDƏCƏYƏM 

Mayın sonunda Qusar, Quba, Xaçmaz, Ġsmayıllı, Qəbələ, Oğuz, Göyçay rayonlarında, Bakı və 

Sumqayıtda yaĢayan ləzgilərin səlahiyyətli nümayəndələri birgə bəyanat imzaladılar ki, 

Azərbaycan ləzgiləri təhrikçi hərəkətlərə uymayacaqlar.  

Onların narahatlığı heç də boĢ yerə deyildi. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin sabiq baĢçısı 

Müqəddəs Mehdiyev mənimlə söhbətində bildirmiĢdi: “1993-ün baĢlanğıcından Rusiyanın 

Azərbaycandakı səfiri Valter ġoniyanın tez-tez Dağıstanın Axtı rayonuna getməsi və orada 

separatçılarla görüĢməsi barədə məlumatlar alırdıq. Həmin il mayın son günlərində 



Dağıstandan qayıdan səfir Xaçmazda oldu. Ziyafət zamanı məni qırağa çəkərək dedi ki, sən 

də prezidentin kimi qatı millətçisən, ləzgilərin hüquqlarını tapdalayırsan. O həmçinin bildirdi 

ki, siz ġerbakı Gəncədən çıxarmaqla özünüzü məhv etdiniz. ġoniya gileyləndi ki, Elçibəy 

Rusiya və Ġran səfirlərini saymır, təkcə Amerika və Türkiyə səfirləriylə səmimi 

münasibətdədir. Aramızda təxminən bir saat mübahisə getdi. Səfir hədələyici tonda 

danıĢırdı”.  

Yeri gəlmiĢkən, Müqəddəs bəy mənə belə bir əhvalat da danıĢıb ki, 1993-ün baĢlanğıcında 

Gürcüstandakı Rusiya qoĢunlarının bir generalının maĢınını Yalamada saxlatdım. DanıĢıq 

zamanı general tezliklə Azərbaycanı Rusiyanın tərkibinə qatacaqlarını söylədi. Generalın 

Azərbaycan sərhədini keçməsinin səbəbi elə həmin gün aydınlaĢdı - generalın yanındakılar 

rayondakı ləzgilərin yığcam Ģəkildə yaĢadıqları ərazilərlə maraqlanmıĢdılar.  

...Azərbaycanda Qurban bayramı ilk dəfə dövlət səviyyəsində qeyd edildi. Prezident bayram 

günü - 1 iyunda xalqımızı təbrik etdi. Bəyin möminliyi və səmimiliyi bu təbrikdə də üzə çıxır: 

“Bu gün siz göyü və yeri yoxdan yaradan Allaha üz tutaraq onun adı ilə qurban kəsirsiniz. 

Allah qurbanınızı qəbul etsin!”. 

Bu təbriki yazarkən prezident bayram əhval-ruhiyyəsində deyildi. ABġ, Türkiyə və Rusiya 

tərəflərinin hazırladığı sülh planını pozmaqçün ilk ciddi addım atılmıĢdı - Qarabağ erməniləri 

onu qəbul etmədikləri barədə bəyanat vermiĢdilər. Azərbaycan hökuməti Ermənistanın Dağlıq 

Qarabağın təhlükəsizliyinin bu sənəddə guya nəzərə alınmadığını bəhanə gətirərək 

danıĢıqlardan boyun qaçırdığını bildirmiĢdi. Türkiyənin Xarici ĠĢlər Nazirliyi də bununla bağlı 

bəyanat vermiĢdi (30 may). 

Bəy iyunun 2-sində ABġ Dövlət Departamentinin yeni müstəqil dövlətlərə yardım üzrə 

əlaqələr mərkəzinin rəhbəri səfir Tomas Saymonsu qəbul etdi. Həmin gün o, ABġ senatorları 

Pol Saymons, Harri Rid və Hank Braunla da görüĢdü. Onlarla söhbətdən sonra prezident 

bildirdi: “BirləĢmiĢ ġtatların Azərbaycanda demokratiyanı müdafiə etməsi baĢqa dövlətləri də 

respublikamıza münasibətdə öz mövqelərini yenidən nəzərdən keçirməyə və ona dünya 

birliyində bərabərhüquqlu tərəfdaĢ kimi baxmağa məcbur etmiĢdir”. 

Mətbuat 3 iyunda bir sıra gözəçarpan xəbərlər yaydı. Hər Ģeydən öncə, Trabzon Qara Dəniz 

Texniki Universitetinin Əbülfəz Elçibəyə fəxri elmlər doktoru adı verdiyi bəlli oldu.  

KeçmiĢ daxili iĢlər naziri Ġ.Həmidov “Ədalət” qəzetində bəyanat verdi ki, 5 iyunda mitinq 

keçirəcək və Elçibəy iqtidarındakı bəzi rəsmi Ģəxslərin istefasını tələb edəcək. Xalq Cəbhəsi 

nümayəndələri Ġsgəndər bəylə bir neçə gün söhbət aparandan sonra onu 3 iyunda 

televiziyayla çıxıĢ edərək mitinqi ertələməsi haqqında bəyanat verməyə razı sala bildilər. 

(Həmin axĢam Ġ.Həmidov televiziyada F.Quluyevlə birgə çıxıĢ etdi). 

Dövlət müĢaviri A.Hacıyev Azərbaycaniçi durumla bağlı siyasi açıqlama verdi. O bildirdi ki, 

ölkəmizdəki bəzi müxalifətçi qüvvələr, o sıradan Etibar Məmmədovun baĢçılıq etdiyi AMĠP 

“aĢkar siyasi məğlubiyyətlər yoluna qədəm qoymuĢdur”. A.Hacıyevin fikrincə, mart ayında 

həmin qüvvələr fəal xalq hərəkatının baĢlanmasına və indiki iqtidarı konstitusiyaya zidd 

yollarla devirmək imkanlarına bel bağlayırdılar, ancaq onların umudları doğrulmadı. 

Keçirilməsi bu ilin sentyabr-oktyabr aylarına təyin edilmiĢ parlament seçkiləri göstərəcək ki, 

ölkəmizdə hakimiyyət məsələsi yalnız xalqın öz xeyirxah iradəsiylə həll olunur. “Respublikada 

sabitlik pozulmazsa iqtidarın da, müxalifətin də arzuladıqları seçkilər baĢ tutacaqdır”. 

MüĢavir bəyan edirdi: «Məncə, seçkilərdə iki blok rəqabət aparacaq: AXC+“Yeni Müsavat” 



Partiyası (sədri parlamentin indiki sədri Ġsa Qəmbər) və AMĠP+YAP (sədri Heydər Əliyev)». 

Xüsusən son cümlə bir çox baxımdan maraq doğurur. Bu da maraqlıdır ki, artıq 2 iyunda 

H.Əliyev öz tərəfdarlarına hazırlıq komandası vermiĢdi (P.Hüseynov).  

Hiss olunur ki, həm “AMĠP+YAP” iĢbirliyi, həm də Gəncədən gələn həyəcanlı xəbərlər artıq 

gerçək Ģəkildə cəmiyyəti silkələməkdədir və bu silkələnti hakimiyyətdəkilərin bir çoxunun 

əqidəsində sarsıntı yaradıb, bəziləri də sabahıyçün “gün ağlamaq” fikrinə düĢüb... Bircə misal. 

Mətbuatda hərbi materiallara senzura tətbiq edildiyi və Gəncədəki gərginliyin ən yüksək 

zirvəyə yetiĢdiyi bir anda - 3 iyunda ölkənin ən məlumatlı qəzeti sayılan “Azərbaycan” özünün 

sevimli müəlliflərindən olan Leyla Yunusovanın gurultulu baĢlıqlı “Bir il keçdi. Azərbaycanda 

milli ordu varmı?” adlı nataraz məqaləsini dərc etdi. Rəhim Qazıyevin bir neçə gün öncə - 21 

mayda orada verilmiĢ müsahibəsi ruhundakı bu yazıda əslində iqtidarın ordu quruculuğu 

sahəsində gördüyü bütün iĢlər qərəzlə təftiĢ edilərək heçə endirilir, ordunu sarsıtmıĢ 

cinayətkar ünsürlərin təmizlənməsi uğrunda görülən tədbirlərə amansız hücum edilir və onlar 

hökumətin özünə qarĢı çevrilir, istər xalqda, istər orduda ruh düĢkünlüyü və təslimçilik əhval-

ruhiyyəsi yaratmağa cəhd edilir: “Bu gün bizdə Azərbaycanın iki kontr-admiralından biri öz 

evindəcə öldürülmüĢdür. ...12 generaldan 3-ü həbsdədir...”. “Zabit kadrlarının 30 faizi 

ehtiyata buraxılmıĢ və ya dağılmıĢlar. Özü də bu məhz 35-40 yaĢlı döyüĢ zabitləridir. [...] 

Zabitlərin 10-12 faizi istintaq altındadır. Daha 30-35 faiz zabit isə azad olunmaq üçün raport 

vermiĢdir”. “...Azərbaycanı müdafiə etmək üçün tələsən hərbçilərin arasında təĢviĢ və 

məyusluq hökm sürməkdədir. Onlara inanmadılar, onları alçaltdılar və qovdular”. 

R.Qazıyev dövründə Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinə rəhbərlik etmiĢ (bu dövrdə onun 

fəaliyyəti hər gün onlarca erməni vertolyotunun, eyni zamanda bizim artıq mövcud olmayan 

SU təyyarələrimizin vurulması haqqındakı fantastik məlumatlarla yadda qalıb; bu 

məlumatların hərbçilərə hansı maddi qazanc gətirməsi baĢqa söhbətin mövzusudur) 

L.Yunusova Milli Ordunun ağlamalı günə düĢməsində dünənki Ģefinin bütün məsuliyyətini 

açıqdan-açığa (ən qəribəsisə budur - olduqca asanlıqla, heç bir müqavimət görmədən!) 

iqtidarın üzərinə atır, sanki məhz R.Qazıyevin qisasını almağa çalıĢır, həbslərin və b. cəzaların 

hansı cinayətlər üstündə olması haqqında, sözsüz ki, susur, onların heç birinə Ģərh vermir. 

Ancaq həmin Ģərhi biz rus jurnalisti Dmitri Furmanın Rusiya mətbuatında təxminən eyni 

dövrdə yazdığı məqaləsində tapırıq: “...Ə.Elçibəyə və AXC-yə zərbə Azərbaycanın qarĢısında 

məhz artıq hansısa perspektivlərin açıldığı vaxtda endirildi. Elçibəy bizim nazir P.Qraçovun 

telemüsahibədə özünün dostu adlandırdığı R.Qazıyevi və S.Hüseynovu vəzifədən 

uzaqlaĢdıraraq orduda sanki qayda yaratmağa baĢladı, ancaq S.Hüseynov uzaqlaĢmaq 

istəmədi və öz batalyonunu Gəncəyə, ona “əl uzatmağın” çətin olduğu Azərbaycan 

ərazisindəki sonuncu Rusiya hissəsinin yerləĢdiyi yerə apardı. Bir sıra zabitlər həbs edildi. 

Bunların necə zabitlər olduğu və Qarabağ müharibəsində hansı sərvətlər topladığı təkcə 

bundan aydın olur ki, onların birindən - Müdafiə Nazirliyi maliyyə idarəsinin R.Qazıyev 

zamanındakı rəisindən 1,5 milyon ABġ dolları və iyirmi milyon Rusiya rublu aĢkar edilmiĢdi” 

(“Svobodnaya mısl” jurnalı, 1993, N11). 

Leyla Yunusova «Azərbaycan» qəzetində hərbçilərə üz tutur: “Bu gün HÖKUMƏTĠN... DEYĠL, 

...Vətənin sizə ehtiyacı var” (??!). Bu ittihamların rəsmi dövlət qəzetində, özü də, bütövlükdə 

hakimiyyətin ən böhranlı çağında dərc edilməsinin səbəbini mən heç cür anlaya bilmir, ona 

heç nəylə bəraət qazandırmağı bacarmıram… 

4 ĠYUN 



Mirzə Fətəli Axundzadə “AldanmıĢ kəvakib” əsərində Yusif Sərracın - qaniçən və cəllad ġah 

Abbasın məhv etməkçün öz yerinə müvəqqəti oturtduğu ədalətli, ağıllı, xalqa ürəyi yanan və 

qısa vaxtda çoxlu islahatlar həyata keçirən demokratik dünyagörüĢlü yenilikçi qəhrəmanının 

aqibətini belə təsvir edir: “Qəzvin əhli hər gün qala divarlarından adam Ģaqqalarını 

asılı görmədilər və ġah meydanında cəlladların adam Ģaqqalamaqlarını və dardan 

asmaqlarını və göz çıxarmaqlarını müĢahidə etmədilər. Bu keyfiyyət onlara xeyli 

qəribə göründü. Əvvəl dedilər ki, görünür, bu təzə padĢah çox rəhmli və həlim 

adamdır! Sonra onun rəhminə və həlimliyinə mübahisə varid etdilər. Bunu 

QƏTĠYYƏTSĠZLĠYƏ və ZƏĠFXASĠYYƏTLĠLĠYƏ yozdular. Bundan əlavə də Yusif 

Ģahda min cür özgə eyiblər tapdılar. Sözün qısası, BĠR BELƏ ARTIQ RƏHMLĠ 

PADġAHIN ƏMRĠ ALTINDA YAġAMAQ NƏHAYƏT DƏRƏCƏDƏ ƏZABLI GÖRÜNDÜ. 

...Hər birisinin baĢına Ģuluqluq və tüğyan xəyalı düĢdü və tezliklə Qəzvində böyük 

Ģuluqluq yarandı”.  

Xatırladıram ki, Mirzə Fətəli bu əhvalatı Ġsgəndər bəy MünĢi Türkmanın Səfəvilər dövrünün 

sonuna aid “Tarixi-aləmarayi-Abbasi” adlı gerçək hadisələr əsasında yazılmıĢ tarixnaməsindən 

götürüb. Tarix, doğrudan da, təkrar olunurmuĢ! Qəzvin qiyamı və onun nəticələri bir neçə 

yüz il sonra Gəncədə təkrarlandı. 

KeçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev: «Gəncədə hərbi və siyasi müxalifətin güclü qovuĢması 

prosesi gedirdi. Bu prosesdə bilavasitə Heydər Əliyev, Etibar Məmmədov, ZərdüĢt Əlizadə… 

iĢtirak edirdilər. Rusiya və Ġranın xüsusi xidmət orqanları da bu prosesə qatılmıĢdılar. Yəni 

hakimiyyətin opponenti olan bütün qüvvələrin - hərbi və siyasi müxalifətin mərkəzi Gəncə 

Ģəhəriydi. Əvvəlki dövrlərdə 4-üncü ordunun Gəncədə yerləĢməsi, sonra da oradakı silahlı 

qüvvələrin Surət Hüseynovun nəzarəti altına keçməsi ciddi problemlər yaradırdı. Məncə, 

Elçibəy hökumətinin devrilməsinin ən əsas səbəblərindən biri hərbi qüvvələrin nəzarətə 

götürülməsindəki lənglik oldu. (Bu proses əslində gedirdi, ancaq baĢa çatdırılmadı). Məsələn, 

Rəhim Qazıyevi fevralda yox, ən geci 1992-nin sentyabr-oktyabrında vəzifədən götürmək 

lazımdı. Bu elə R.Qazıyevin də xeyrinə olardı - bəlkə də indi həbsdə olmazdı. Ancaq məsələ 

ləngidildi, gecikdirildi. 1993-üncü ilin fevral ayındakı dövlət çevriliĢi cəhdindən sonra, Kəlbəcər 

hadisələrindən dərhal sonra Surət Hüseynovun yenidən briqada yaratmasına imkan verilməsi 

çox böyük səhvdi. Bu, hakimiyyətin devrilməsində ciddi rol oynadı». 

...4 iyun günü sıravi Azərbaycan vətəndaĢının heç nədən xəbəri yoxdu. Üzdən hər Ģey öz 

qaydasında gedirdi. HəmiĢəki iĢ ahəngi davam edirdi - qurucular quruculuqla, yıxıcılar 

yıxıcılıqla məĢğuldu. Cari ilin büdcə layihəsi tərtib edilmiĢ və o, ilk dəfə Azərbaycanın öz milli 

valyutasıyla hesablanmıĢdı. Prezident Əbülfəz Elçibəy 4 iyunda keçirilən Azərbaycan Ticarət-

Sənaye Palatasının qurultayını təbrik etmiĢdi.  

Bu vaxtsa Gəncədə hakimiyyətin taleyini həll edən ciddi hadisələr baĢ verirdi. Rusiya hərbi 

dairələrinin oyuna saldığı Surət Hüseynovun arxasında gizlənmiĢ bütün düĢmənlərimiz 

Azərbaycan iqtidarını devirməkçün ayağa qalxaraq üsyan etmiĢdilər. Gəlin öncə 4 iyunun 

necə baĢ verdiyinə göz yetirək. 

Kəlbəcər iĢğalının nəticələrini diplomatik vasitələrlə yoluna qoya bilmiĢ və iĢğalçı erməni 

qüvvələrinin iyunun baĢlanğıcında oradan çıxarılacağına BMT və ATƏM vasitəsiylə nail ola 

bilmiĢ iqtidar Kəlbəcəri düĢmən pəncəsindən qurtarmaqçün öz hərbi qüvvələrini də 

sahmanlamağa baĢlamıĢdı. 1-inci korpusun komandanlığına Ġsa Sadıqov, yeni formalaĢdırılan 

3-üncü korpusa Salahov komandan təyin edilmiĢdilər. Onlar korpusların iĢini əsasən yenidən 



qurmalıydılar. Bu zaman Gəncədə yerləĢən 709-uncu briqadanın ləğvi məsələsi ciddi Ģəkildə 

oraya çıxmıĢdı, çünki o, aprel-may aylarında Gəncəyə toplaĢmıĢ və döyüĢlərdə iĢtirakdan 

imtina etmiĢdi və 21 maydan Müdafiə Nazirliyini tanımadığını rəsmən bildirmiĢdi.  

Surət Hüseynovun rəhbərliyi altında olan 709-u ləğv etməkçün prezident fərman və müdafiə 

naziri əmr imzalamıĢdılar, ancaq briqada komandiri Eldar Əliyev əmri qəbul etməkdən boyun 

qaçırırdı.  

Müdafiə nazirinin rəhbərliyi altında əməliyyat planı iĢlənib hazırlanmıĢ, 709-un ləğvindən ötrü 

baĢqa güc qurumlarının qüvvələri də Gəncəyə göndərilmiĢdi. Ancaq məsələni əlüstü və qansız 

həll etməkçün nəzərdə tutulmuĢdu ki, iyunun 3-ündən 4-ünə keçən gecə Surət Hüseynov və 

yanındakı qiyamçılar həbs ediləcək, polkovnik Ġsa Sadıqovsa ayın 3-ündə 709-uncu 

briqadanın Seyfəlidəki, ayın 4-ündəsə Gəncədəki hissəsinin praktik ləğvinə baĢlayacaq. 

Prezidentin göstəriĢiylə bütün əməliyyatlara baĢ nazir Pənah Hüseynov rəhbərlik etməli (bu 

iĢə spiker Ġsa Qəmbər də yaxından qatılmalıydı və qatıldı da), baĢda müdafiə naziri olmaqla, 

Gəncəyə göndərilmiĢ bütün Ģəxslər və qüvvələr onun göstəriĢlərini yerinə yetirməliydi.  

Bu haqda Pənah Hüseynovun özü “Yeni Müsavat” qəzetinə verdiyi müsahibəsində deyir: 

“...Ölkədə vəziyyət gərgin idi. Biz bunu bilirdik. VƏ KOMPLEKS TƏDBĠRLƏR HAZIRLANMIġDI. 

Bu da gizli deyil. Bir sıra siyasi hüquqların məhdudlaĢdırılmasını və fövqəladə tədbirlərin 

həyata keçirilməsini nəzərdə tutan məsələlər müzakirə mərhələsində idi. Prinsipcə prezidentlə 

razılaĢdırılmıĢdı. Amma hərbi müxalifət qala-qala ölkədə bu cür tədbirlərin reallaĢdırılması çox 

çətin idi. [...] Konkret desəm, 3-dən 4-nə keçən gecə saat 4-də S.Hüseynovun həbs 

edilməsini gözləyirdik və təbii ki, yatmamıĢdıq”. “...Bu, faktiki olaraq, 93-cü il may ayının 21-

dən baĢlanan qiyamın açıq çıxıĢa keçməsinin qarĢısını almaq məqsədilə həyata keçirilməsi 

nəzərdə tutulan tədbir idi. [...] Həmin tarixdə 709 saylı hərbi hissədən Müdafiə Nazirliyinin 

komissiyası qovulub və bildiriblər ki, biz müdafiə nazirinə tabe olmuruq. Bu barədə D.Rzayev 

mayın 25-də Dövlət Müdafiə Komitəsinin iclasında məlumat verib və DMK bu sahədə qayda 

yaradılmasını müdafiə nazirinə həvalə edib” (15.04.1999). “...ÇevriliĢi hazırlamıĢ bir çox 

Ģəxslər həmin gecə Gəncədə həbs olunmalı idi. Çox təəssüf ki, həbslərin heç biri həyata 

keçirilməyib. Mülki Ģəxslər də daxil təxminən 100-dən çox (123 - Ə.T.) adam haqqında 

sanksiya baĢ prokuror [Ġxtiyar ġirinov]un cibində olub. O cümlədən Nüsrət Budaqov, 

daĢkəndli Vaqif və digərləri haqqında” (16.04.1999).  

Əməliyyat ayın 3-ündə baĢlanmıĢdı. Hər Ģeyin uğurla keçəcəyinə arxayın olan prezident 

Elçibəy, Ali Sovetin sədri Ġsa Qəmbər və baĢ nazir Pənah Hüseynov həmin gün Filarmoniyada 

Xuraman Qasımovanın konsertində iĢtirak edirdilər. Bu vaxt artıq polkovnik Ġsa Sadıqov 

Seyfəlidəydi. 

Həmin günü Ġ.Sadıqov belə xatırlayır: “Ġyunun 3-də əmri götürüb qayıtdım Seyfəliyə. Əmri 

Seyfəlidən Gəncəyə Məhəmmədov (Gəncə paraĢüt-desant hissəsinin komandiri olan 

Ramadan Maqomedov indi Bakıdakı hərbi məktəblərdən birində rəis müavinidir - Ə.T.) 

aparmalıydı. Seyfəlidə 709-un təhvil-təslim prosesi çox rahat, heç bir müqavimətsiz baĢa 

çatdı. Gəncədənsə səs-soraq eĢidilmirdi. Sən demə, Seyfəlidəki yığıncağımızdan çıxan kimi 

Məhəmmədov qaçıb Gəncəyə, bütün məsələləri Surətə danıĢıb və sonra da ümumiyyətlə, 

respublikanı tərk edib” (“Yeni Müsavat”, 22.04.1999). 

709-un ləğvi hərbi məsələ olduğuna görə bu əməliyyata bütün rəhbərliyi müdafiə naziri 

etməliydi, ancaq hadisələrin gediĢi göstərir ki, DadaĢ Rzayev ən azı ayın 3-ündən baĢlayaraq, 

ən yumĢaq tərzdə desək, ona tapĢırılmıĢ iĢin öhdəsindən gəlməyib.  



Prezident Ə.Elçibəyin köməkçisi olmuĢ O.Qasımov və baĢ nazir P.Hüseynovun 

köməkçisi olmuĢ E.PaĢayev mənə heyrətdoğurucu bir əhvalat danıĢıblar. 

Qiyamdan bir gün öncə - iyunun 3-ündə Bakı Ģəhər bələdiyyə polisinin rəisi, 

tərtərli Mehdi Mehdiyev Surətin yanındakı goranboylu Tacir adlı ən nüfuzlu 

batalyon komandirlərindən biriylə danıĢaraq onu hökumət tərəfə keçməyə razı 

salıb. Ancaq Tacir hökumətdən kiminsə qiyamda iĢtiraka görə ona 

toxunulmayacağına zəmanət verməsini istəyib. M.Mehdiyev ona heç kəsin 

dəyməyəcəyinə söz verərək onu müdafiə naziri D.Rzayevin yanına gətirib və 

məsələni danıĢıb. Bu hərəkətinə görə batalyon komandirini ruhlandırmaq və 

beləliklə də, Surətin yanındakı baĢqa hərbçiləri də dövlət tərəfinə keçməyə 

həvəsləndirmək əvəzinə, D.Rzayev Taciri elə oradaca həbs etdirib! Bunu görən 

M.Mehdiyev qəzəbindən poqonlarını qopararaq yerə çırpıb.  

Bu əhvalatı daha geniĢliklə daxili iĢlər nazirinin sabiq müavini Qabil Məmmədovdan da 

eĢitmiĢəm. Qabil bəy deyib: “Goranboyun Xanqərvənd kəndindən olan Tacirin komandir 

olduğu batalyonu Surət Seyfəliyə təlim-məĢq toplanıĢına göndərmiĢdi (əslində bu, hərbi 

çevriliĢə hazırlıqdı). Mehdi Mehdiyevin müavini Zaməddin Tacirlə bir kənddəndi. Onun 

vasitəsiylə Tacirin yerini müəyyənləĢdirib əlaqə yaratdıq. 3 iyunda Seyfəli poliqonundan 

gizlincə gələn Tacir bildirdi ki, bir dövlət adamı ona zəmanət versə Seyfəlidə onun tabeliyində 

olan batalyonu üç-üç, beĢ-beĢ qaçıraraq müdafiə naziri DadaĢ Rzayevin əmr etdiyi istənilən 

yerə gətirəcək və onun bütün əmrlərini yerinə yetirəcək. RazılaĢdıq.  

Zaməddin Goranboyda Tacirin qardaĢının evində girov qaldı. Taciri də götürüb DadaĢ 

Rzayevin Tovuzda yerləĢən köhnə korpusuna getdik. GörüĢdə bizdən baĢqa BaĢ Qərargahın 

rəisi Nurəddin Sadıqov, daxili qoĢunların komandanı Fəhmin Hacıyev, Tovuzun icra baĢçısı 

Vahid Hümbətov və D.Rzayevin köməkçisi Mirvaleh də iĢtirak edirdilər. Biz Taciri DadaĢ 

Rzayevə təqdim edib onun öz hərbi qüvvəsiylə birgə dövlət tərəfə keçməyə və müdafiə 

nazirinin bütün əmrlərini yerinə yetirməyə hazır olduğunu bildirdik. Tacir özü də hökumətə 

qarĢı çıxmayacağını bildirəndə DadaĢ Rzayev qəzəblə dedi ki, sən bu sözlərinlə bunta 

hazırlaĢdığınızı təsdiqləyirsən. Və... Taciri həbs etməyə əmr verdi. Hamımız heyrətə gəldik. 

Mən buna etiraz edəndə və bir əməkdaĢımızın Tacirin qardaĢının evində girov olduğunu 

bildirəndə müdafiə naziri rusca dedi ki, yoldaĢ polkovnik, hərbi iĢə qarıĢmayın! Sonra ana 

dilimizdə əlavə etdi ki, özüm məsələni aydınlaĢdıracağam. Mehdi Mehdiyev də hirsindən 

poqonlarını qoparıb yerə çırpdı.  

Oradan çıxdıq. Mən Qazax rayon polis Ģöbəsinə gəlib Ġsaxan AĢurovun yanından nazirimiz 

Abdulla Allahverdiyevə, baĢ nazir Pənah Hüseynova və prezidentin köməkçisi Oqtay 

Qasımova vəziyyət haqqında məruzə edərək DadaĢ Rzayevin hərəkətlərindən Ģübhələndiyimi 

bildirdim.  

Qəribədir ki, D.Rzayev həmin gecə təxminən saat 3-4 radələrində Taciri həbsdən buraxdı və 

elə həmin gecə qüvvələrini Seyfəlidən 709-a köçürən batalyon komandiri artıq qiyamçıların 

baĢında dayandı - Navahıyadək gələn surətçi qüvvələrin baĢında məhz o dururdu. Buradan 

aydın oldu ki, DadaĢ Rzayevin hərəkətləri ən azından qiyama rəvac verməkdi”.  

Beləliklə, Tacirin həbs edilməsi Surətin yanında bulunan, ancaq hökumətə təslim olmaq 

istəyən (belələri az deyildi) baĢqa hərbçilərə də əslində “yerinizdən tərpənməyin ha!” 

xəbərdarlığına bərabər oldu, halbuki Tacirin vasitəsiylə qiyamı bəlkə elə qalxmamıĢdan 

yatırmaq mümkündü!..  



Təəccüblüdür ki, gündüzündən polkovnik Ġsa Sadıqovun Seyfəlidə problemsiz təhvil aldığı 

surətçi qüvvələr 3-ündən 4-ünə keçən gecə kiminsə əmrinə əsasən (bu əmri Surətin 

vermədiyi bəllidir, çünki o, həmin vaxt yuxudaymıĢ) oradan çıxarılaraq Gəncəyə gətirilib. 

(Məqsəd qırğını Ģəhərin adam yaĢayan hissələrinə köçürmək olub). Bunu nəzərdə tutan 

keçmiĢ baĢ nazir P.Hüseynov D.Rzayevi ittiham edir: “...DadaĢ Rzayev iyunun 3-ü gecəsi baĢ 

nazirə doğru olmayan informasiyalar verib. [...] Məsələn, Seyfəlidən çıxan hərbi hissənin 

guya bizimkilərə (hökumət qüvvələrinə - Ə.T.) məxsus olması xəbəri. Bu hərbi hissə ordan 

çıxmalı deyildi. Sonra D.Rzayev təsdiq etdi ki, bəli, bu qüvvə hökumətin deyil. Digər 

məsələlər də var. Bir sözlə, D.Rzayev bizim ümid etdiyimiz və gözlədiyimiz nazir olmadı” 

(“Yeni Müsavat”, 16.04.1999).  

Evinin ətrafında cəmi 17 mühafizəçisi olan S.Hüseynovu MTN-in xüsusi təyinatlı dəstəsi (XTD 

- “spesnaz”) gecə yarısı həbs etməliydi (MTN XTD-nin rəisi Eldar Əhmədovdu). MTN əks-

kəĢfiyyat idarəsi rəisinin müavini rəhmətlik Malik Abbasov və MTN Gəncə Ģəhər Ģöbəsinin rəisi 

Rəfail Mirzəyev də həm bu iĢlə, həm də ümumən qiyamın yatırılmasıyla bağlı göstəriĢləri 

yerinə yetirməliydilər. Lakin möcüzə baĢ verdi - S.Hüseynova heç kəs “gözün üstə qaĢın var” 

demədi və o, müqavimət görmədən öz qiyamına baĢladı. Ancaq sonralar belə söz-söhbət 

geniĢ yayıldı ki, Surət əslində iki dəfə həbs edilib, lakin hər dəfə də buraxılıb. Bu fakta 

P.Hüseynov belə Ģərh verir: “ġahid ifadələrinə, məlum məhkəmələrdəki materiallara görə, 

S.Hüseynov həbs edilməyib. Sadəcə, Nüsrət Budaqov və əlavə 5-6 nəfərin müĢayiəti ilə [4 

iyunda] səhər saat 9-dan 10-a iĢləmiĢ öz evindən çıxıb. Saxlanılıb. Özü maĢından düĢüb. Belə 

bir ifadə iĢlədib ki, “atıĢacağıqmı?”. Ona deyiblər ki, “bizim səninlə iĢimiz yoxdur” (“Yeni 

Müsavat”, 15.04.1999). (Əlavə məlumatçün bildirim ki, adlarını sadaladığım Ģəxslər 1993-dən 

sonra - artıq H.Əliyevin dövründə bu vəzifələrdə iĢlədilər: Malik Abbasov - MTN Sumqayıt 

Ģəhər Ģöbəsinin rəisi, Rəfail Mirzəyev - respublika Gömrük Komitəsi sədrinin müavini, Eldar 

Əhmədov - “LUKoyl”un mühafizəsinin rəisi).  

Beləliklə, ayın 3-ü əməliyyatı pozuldu. KeçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev: «Bütün 

problemlər ondan baĢladı ki, S.Hüseynovu həbs etməli adamlar onu həbs etmədilər. Niyə? Bu 

suala cavab verə bilmərəm. Mənə elə gəlir ki, məsələ çox səthi hazırlanıb və keçirilməsində 

də ciddi qüsurlara yol verilib. Ġndi aydınlaĢır ki, oraya göndərilmiĢ adamların heç dəqiq planı, 

iĢ, vəzifə və səlahiyyət bölgüsü yoxmuĢ, həbsləri kimin (ordunun, polisin, yoxsa Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyinin) həyata keçirəcəyi dəqiq bilinmirmiĢ. Orada, bax, belə bir 

anlaĢılmazlıq olub. Mənim fikrimcə, əməliyyatın uğursuzluğuna əsas səbəb cəsarətsizlik olub. 

Kimin cəsarətsizliyi - bunu orada iĢtirak edən adamlar daha yaxĢı bilir». 

BƏS AYIN 4-ÜNDƏ NƏ BAġ VERDĠ? 

Polkovnik Ġsa Sadıqov 4-ü günü Gəncədə gördüklərini “Yeni Müsavat” qəzetinə verdiyi 

müsahibədə belə təsvir edir: “Təxminən səhər saat 6-7 arası operativ növbətçi mənə zəng 

vurub dedi ki, D.Rzayev Gəncədən məlumat gətirməyimi istəyir. MaĢına oturub [Seyfəlidən?] 

yollandım Gəncəyə. ġəhər çaxnaĢırdı. Hərbi hissənin yaxınlığındakı evlərin damında 

[hökumətə məxsus] silahlı əsgərlər, mülki geyimli adamlar dayanmıĢdı” (“Yeni Müsavat”, 

22.04.1999). “Camaat, arvad-uĢaq zirehli texnikanın baĢına toplaĢıb, səs-küy, itaətsizliyə 

çağırıĢlar aləmi bürüyüb... Bütün bu detallar Gəncə hadisələrinin Rusiya ssenarisi əsasında 

hazırlanması ehtimallarının doğruluğuna Ģübhə yeri qoymur. Yalnız rus peĢəkarları yerli 

əhalidən bu qədər məharətlə istifadə eləyə bilərdi. SilahlanmıĢ mülki Ģəxslərin (P.Hüseynovun 

dediyinə görə, S.Hüseynov əhaliyə 800 silah paylayıbmıĢ - Ə.T.) arasında içkili vəziyyətdə 



olanlar çox idi. Narkotik qəbul elədikləri dərhal hiss olunurdu. 709-cu briqadaya məxsus hərbi 

hissəyə girəndə də yalnız bu cür adamlarla qarĢılaĢdım” (23.04.1999). [Vaxtı uzatmaqçün 

Ġ.Sadıqov əmri gətirmək bəhanəsiylə hərbi hissədən çıxıb]. “Surət Hüseynovun həbsi barədə 

xəbəri gözləyirdim. [...] Arxayın idim ki, lazımi adamlar göndəriləcək və Surətin məsələsi həll 

olunacaq. Nədənsə, bir ara hətta məndə belə bir inam yaranmıĢdı ki, o artıq həbs olunub. 

Bunun üçün hər cür Ģərait vardı: zabitlər yox, əsgərlər baĢlı-baĢına qalıb. Təxminən 40 

dəqiqə sonra, səhər saat 9-da əmri götürüb 709-a qayıtdım. Zabitlər məni gözləyirdilər. 709-

cu briqadanın komandiri Eldar Əliyev də ordaydı. Oturduq. Xeyli söhbətləĢdik. BaĢa saldım ki, 

briqadanın ləğv olunması məhv olunması demək deyil. Kim istəyər qalıb qulluğunu davam 

elətdirər, kim istəməz çıxıb gedər... Deyərdim ki, çox mehribanlıqla ümumi razılığa gəldik” 

(23.04.1999). Ancaq bundan sonra gözlənilməz hadisələr baĢ verir. 

Ġsa Sadıqov: “... ġəxsi heyəti, yəni əsgərləri məsələdən agah eləməkdən ötrü bura 

yığmalarını tapĢırdım. [...] Təkidlərimdən sonra 40 dəqiqə vaxt istədilər. 709-dan çıxdım. 

Müdafiə naziri DadaĢ Rzayevə bir də zəng vurdum. O isə YALNIZ MƏLUMATLARIMI 

DĠNLƏMƏKLƏ kifayətləndi. Hiss elədim ki, deyəsən, Bakıdan Surətə qarĢı heç bir ciddi tədbir 

görülmür. 40 dəqiqədən sonra yenidən 709-a qayıtdım. Saat haradasa 10-11 olardı. [...] Az 

keçmiĢ bir nəfər içəri girib E.Əliyevi çağırdı. O çıxdı və iki-üç dəqiqədən sonra rəngi ağarmıĢ 

halda qayıtdı. Bildirdi ki, Ġsa müəllim, bəs Surət gəlib, sizinlə görüĢmək istəyir. Mən onun 

üzünə baxdım və bir fikir güllə kimi beynimdən keçdi: SURƏT GƏLMƏMƏLĠYDĠ AXI!.. 

ÇaĢqınlığım əbəs deyildi. S.Hüseynovu həmin anlarda həbs eləmək olduqca asan bir 

məsələydi. [...] 

Ġçəri keçdim. Əmri S.Hüseynova göstərdim və izahat verdim. Aldı, baxdı. Heç nə demədən, 

heç nə soruĢmadan ayağa qalxdı... Bir də onu gördüm ki, baĢıma-gözümə yumruqlar yağır. 

Nüsrət Budaqov və qapıda gözləyənlər tökülüĢdülər üstümə. [...] Əsgərlərin qabağıyla 

sürüyə-sürüyə gətirib bir-neçə metrlik dar dəhlizlə yerin altına düĢürdülər. [...] Bəxtimiz onda 

gətirdi ki, Yaqub(ov)un bir tanıĢı bizim bura gətirilməyimizi görübmüĢ. O qapını açıb bizi 

çıxardı. Birtəhər özümüzü ələ alıb sürünə-sürünə, gizlənə-gizlənə uzaqlaĢa bildik. Bir maĢın 

saxlayıb MTN-in Ģöbəsinə gəldik. Ġxtiyar ġirinov və baĢqaları burdaydı. Üst-baĢımı bir az 

qaydaya salıb yenidən hadisə yerinə tərəf qayıtdım. AtıĢma düĢmüĢdü. Qiyam artıq 

baĢlamıĢdı...” (23.04.1999). 

Müdafiə naziri DadaĢ Rzayev adamları inandırmağa çalıĢır: “Ġyunun 4-də Gəncədə baĢ 

verənlər barədə Ġsa Sadıqovun məruzəsindən sonra xəbər tutdum. Onu 709-da möhkəm 

döymüĢdülər. Gətirdilər bizim yanımıza. Kür qəsəbəsində qərargahda idim. Ġ.Sadıqov dedi ki, 

Surət hərbi hissəyə gəldi və qərarı oxuyandan sonra qiyam qaldırdı” (“Yeni Müsavat”, 

03.04.1999). Qəzet müxbirinin “Gəncə hadisələrindən xəbər tutandan sonra hansı addımları 

atdınız?” sorğusuna D.Rzayev belə cavb verir: “ilk növbədə prezident Elçibəyə məruzə etdim, 

sonra əlaqəmiz kəsildi. Prezidentlə bir də ayın 5-də görüĢdüm” (“Yeni Müsavat”, 4-

5.04.1999). Bu deyilənlərin doğruluğuna sonralar ciddi Ģübhələr yarandı. Niyə? 

Artıq deyildiyi kimi, qiyamın yatırılmasına birbaĢa cavabdeh Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi, 

daha konkret desək, müdafiə naziri DadaĢ Rzayevlə BaĢ Qərargahın rəisi Nurəddin 

Sadıqovdu. Onlarsa bu vaxt qiyamı yatırmaq əvəzinə, sonucda onun qələbəsinə Ģərait 

yaratmaqla məĢğuldular. Bu “sərkərdə”lərin hərbi qiyam zamanı nə iĢ gördüyünü 

öyrənməkçün Milli Qvardiya komandirinin ovaxtkı müavini Məzahir Bağırov'un “Cümhuriyyət” 

qəzetindəki (16-19.04.1999) “DadaĢ Rzayev 4 iyun hadisələri zamanı gizlənirdi” baĢlıqlı 



müsahibəsinə göz yetirmək bəsdir.  

4-5 iyunda bu hərbçilərlə birgə olmuĢ Məzahir bəy faktlarla bəyan edir: “...Ġyunun 4-də 

Gəncədə vəziyyətin gərgin olduğunu Milli Qvardiyanın komandiri rəhmətlik Tahir 

Məmmədovdan telefonla eĢitdim. T.Məmmədov mənə dərhal Gəncəyə getməyi və orada olan 

dövlət adamları ilə əlaqə saxlamağı tapĢırdı. Gəncəyə gələndə Gəncə aeroportunda Bakıdan 

gətirilmiĢ hərbi qüvvələrin cəmləĢdiyini gördüm. Hərbçilər Ģəhərdə vəziyyətin gərgin 

olduğunu, S.Hüseynovun hərbi hissəsinin qiyam qaldırdığını, lakin onlar əks tədbirlər görmək 

üçün heç bir əmr olmadığını bildirdilər. Mülki geyimdə olmağımdan istifadə edərək öz Ģəxsi 

avtomobilimlə Ģəhərə daxil oldum və MTN-in Gəncə Ģəhər Ģöbəsinə gəldim. Həmin vaxt 

Ġxtiyar ġirinov, Tahir Məmmədov, Sülhəddin Əkbər də orada idi. Məlum oldu ki, müdafiə 

naziri DadaĢ Rzayevlə əlaqə saxlamaq mümkün olmur və onun, ümumiyyətlə, harada olduğu 

məlum deyil. Mən D.Rzayevi axtarmaq üçün Tovuza (I ordu korpusunun qərargahına) 

getmək tapĢırığını aldım və Xanlar istiqamətində Gəncədən çıxdım. (M.Bağırovla söhbətimdən 

öyrəndiyimə görə, bu təxminən saat 15-də olub - Ə.T.).  

Yolda mən hərbi qüvvələrlə qarĢılaĢdım, onların hansı tərəfə mənsub olması mənə hələ aydın 

deyildi. Lakin hərbçilərlə qısa söhbətdən sonra məlum oldu ki, onlar hökumət qüvvələridir və 

general D.Rzayev də buradadır. D.Rzayev “Yeni Müsavat”a bildirir ki, 4 iyun hadisələri zamanı 

o, Kür qəsəbəsində qərargahda olub. D.Rzayevi mən ġəmkirlə Xanların arasında, magistral 

yolda toplanan hərbi hissə ilə bir yerdə tapa bildim. Onunla görüĢdükdən sonra Gəncədəki 

vəziyyət barədə məlumat verdim və hökumət nümayəndələrinin onu axtardığını dedim. O 

bildirdi ki, heç bir əmr almadığına görə surətçilərə qarĢı çıxa bilməz. Halbuki D.Rzayev 

Gəncəyə məhz 709-cu hərbi hissənin ləğv edilməsinə müdafiə naziri kimi rəhbərlik etməli idi. 

Az sonra bizim dayandığımız yerə polkovnik Ġsa Sadıqov döyülmüĢ, yaralı vəziyyətdə gəldi və 

D.Rzayevə surətçilərin qiyamı haqda məlumat verdi. D.Rzayev isə yalnız prezident Əbülfəz 

Elçibəydən, Ġsa Qəmbər və ya Pənah Hüseynovdan əmr alacağı təqdirdə əməliyyata baĢlaya 

biləcəyini bildirdi. Mən D.Rzayevin köməkçisini özümlə götürüb ġəmkirə gəldim və orada MTN 

ġəmkir rayon Ģöbəsinin rəisi Ġlham Ġsmayılovun otağından Bakı ilə, daha dəqiq desək, Elçin 

PaĢayevlə (o, Nazirlər Kabineti aparatının katibi və əslində baĢ nazirin köməkçisiydi - Ə.T.) 

əlaqə saxlaya bildim. O, məni baĢ nazir Pənah Hüseynovla calaĢdırdı. P.Hüseynov telefonda 

mənə bildirdi ki, əməliyyata rəhbərliyi D.Rzayev edir və o, tapĢırığı yerinə yetirməlidir. Məlum 

oldu ki, Bakıdan da D.Rzayevi axtarırlar, lakin onun harada olduğu məlum deyil. Geri 

qayıdaraq, aldığım məlumatı hərbi hissənin Gəncəyə yox, ġəmkir istiqamətində hərəkətinə 

əmr verən D.Rzayevə çatdırdım. (D.Rzayev deyibmiĢ ki, ġəmkirdə qüvvələri toplayıb sonra 

hücuma keçəcək - Ə.T.).  

AxĢamtərəfi D.Rzayev ġəmkirdən Zəyəm aeroportuna gələrək hərbi hissəyə əməliyyata hazır 

olmaq tapĢırığı verdi. Sonra biz D.Rzayevlə və BaĢ Qərargah rəisi N[urəddin] Sadıqovla 

Tovuza, korpusun qərargahına getdik. Qərargahda D.Rzayevə bildirdilər ki, bir necə saatdır 

Prezident Aparatından onu axtarırlar. D.Rzayev mənim yanımda öz köməkçisinə bildirdi ki, 

kim axtarsa burada olmadığımı deyin. Əvvəlcə mən təəccübləndim, sonra aydın oldu ki, 

D.Rzayev qəsdən hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlamaq istəmir. Onun hərəkətlərindən 

Ģübhələnərək mən Bakı ilə, Pənah Hüseynovun köməkçisi ilə (Elçin PaĢayevlə - Ə.T.) əlaqə 

saxladım və ona iĢarə etdim ki, D.Rzayev hazırda Tovuzdadır.  

Bir neçə dəqiqədən sonra hökumət rabitəsi ilə Bakıdan əlaqə saxladılar və D.Rzayev istəməsə 

də prezidentlə danıĢmağa məcbur oldu. (M.Bağırov D.Rzayev istirahət otağında olarkən 



hökumət telefonuyla prezidentin köməkçisi O.Qasımovla danıĢaraq məsələni aydınlaĢdırandan 

sonra Oqtay bəy “təsadüfən” zəng edərkən dəstəyi “təsadüfən” götürən M.Bağırov D.Rzayevə 

prezidentin onunla danıĢmaq istədiyini deyib və D.Rzayev artıq imtina edə bilməyib - Ə.T.) 

mənim yanımda prezidentə yalan məlumat verərək bildirdi ki, Seyfəlidəki hərbi hissən artıq 

ləğv edib və əmrə tabe olmayan bir neçə nəfəri həbs edib, Hazırda isə Gəncədəki hərbi 

hissənin ləğv edilməsi əməliyyatına hazırlaĢır. Sabah (iyunun 5-də - red.) əməliyyat baĢa 

çatdırılacaq.  

D.Rzayevin yalan məlumat verməsini prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımova (D.Rzayevdən 

xəbərsiz - Ə.T.) çatdırdım və Gəncədəki vəziyyətin nəzarət altından çıxdığını ona bildirdim. 

Ertəsi gün - iyunun 5-də səhər saat 10-da D.Rzayev Zəyəm aeroportundakı hərbi hissəyə 

gəldi və əməliyyat barədə hərbçilərə tapĢırıq verdi. Lakin hərbçilər D.Rzayevin əmrini yerinə 

yetirməkdən imtina etdilər. Mən təəccübləndim, çünki ötən gün onlar əmrə tabe olacaqlarını 

deyirdilər, indi isə əməliyyatı icra etmək istəmirlər. Mən bir hərbçi kimi onlara izah etdim ki, 

S.Hüseynov qiyam qaldırıb və dövləti qorumaq lazımdır. Hiss olunurdu ki, gecə hərbçilər 

arasında “iĢ” aparılıb. D.Rzayev mənə dedi ki, “görürsən, əmri icra etmirlər, ona görə də heç 

bir Ģey edə bilmərəm”. 

Elə bu vaxt vertolyotla Valeri Bağırov adlı bir mayor gəldi və D.Rzayevə bildirdi ki, Surətin 

adamları ġəmkir istiqamətində hücuma keçib və onun (D.Rzayevin - Ə.T.) həyatı üçün 

təhlükə var. D.Rzayev təĢviĢə düĢdü, lakin tabeliyində olan qüvvələrə heç bir sərəncam 

vermədi. Mən Ģəxsi avtomobilimlə Gəncə istiqamətinə gəldim və gördüm ki, həmin hərbçinin 

söylədikləri yalandır. Sonra D.Rzayev həmin hərbçinin təklifi ilə vertolyota mindi və Qazax 

istiqamətində getdiyini bildirdi. Mən Tovuza gəlib icra baĢçısı Vahid Hümbətovla birlikdə 

Qazax və Tovuzda onu axtarsaq da D.Rzayevi “gördüm” deyən olmadı.  

Həmin hadisələr vaxtı D.Rzayevlə bir yerdə olan Ģəxs kimi mən deyə bilərəm ki, o bilərəkdən 

qiyamçıların fəallaĢmasına imkan yaratdı. Gəncədəki 709-cu hərbi hissənin ləğv edilməsi 

əməliyyatına bilavasitə rəhbərlik etməli olduğu halda bilərəkdən əks fəaliyyət göstərdi. Və 

hakimiyyət orqanlarına və prezident Əbülfəz Elçibəyə Gəncədə vəziyyətin normal olması 

barədə yalan məlumat verdi. Sonra isə vertolyotla “qaçıb” gizləndi. Ġndi isə özünü milli 

qəhrəman kimi təqdim edir və guya S.Hüseynovu zərərsizləĢdirə biləcəyini deyir”. 

Azərbaycan Cümhuriyyətini yıxıb məhv edən Rusiya XI qırmızı ordusuna müqavimət 

göstərməyən (özlərini Rusiya generalı saydıqlarına görə!) müdafiə naziri Səməd ağa 

Mehmandarovun və onun müavini Əli ağa ġıxlinskinin hərəkətlərini təkrar edən - Rusiyanın 

qaldırdığı hərbi qiyam qarĢısında qaçıb gizlənən Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri 

DadaĢ Rzayev bu hərəkətinə sonralar belə haqq qazandırmağa çalıĢacaqdı: “Dövlət 

rəhbərlərindən bir nəfər zəng edib demiĢdi ki, Gəncəni bombardman etmək lazımdır. Ancaq 

Surət Hüseynov o zaman artıq hərbi hissənin içərisini və kənarını qadınlar, qocalar və 

uĢaqlarla doldurmuĢdu. Mən öz xalqıma silah qaldıra bilməzdim. Məni baĢa düĢün (?! - Ə.T.). 

Həm də o vaxt Surət Gəncədə və ətraf rayonlarda ağalıq edirdi. O vaxt onun 12 vəzifəsi 

vardı. Ona qarĢı güc iĢlətməli olsaydıq (deməli, D.Rzayevin belə fikri heç olmayıbmıĢ! - Ə.T.) 

xeyli qüvvə lazım olacaqdı. Orada olan qüvvələr isə yalnız üçüncü ordu korpusunun 

yaradılması üçün gətirilmiĢdi. Ancaq bununla belə, yenə deyirəm, Surətin qiyamını yatırmaq 

barədə mənə nə prezident, Ali BaĢ Komandan tapĢırıq verib, nə də Milli Məclisin sədri” (“Yeni 

Müsavat”, 4-5.04.1999). 

D.Rzayevin əmr verəsilər içərisində adını “unutduğu” keçmiĢ baĢ nazir P.Hüseynov məsələyə 



aydınlıq gətirir: «Ġyunun 4-ü, günün ikinci yarısında Bakıdan orada (Gəncədə - Ə.T.) qayda 

yaratmaq üçün göndərilmiĢ polis iĢçilərinin, o cümlədən Polis Akademiyası kursantlarının 

Gəncə aeroportunda olarkən “Qrad”dan atəĢə tutulması barədə xəbər aldıq. Mən o vaxt hərbi 

vertolyotlar vasitəsilə həmin QURĞULARIN məhv edilməsi barədə göstəriĢ vermiĢəm. GöstəriĢ 

yerinə yetirilməyib» (“Yeni Müsavat”, 16.04.1999).  

PeĢəkar hərbçi, polkovnik Ġsa Sadıqovsa bunları bildirir: “Ġstəmirəm indi D.Rzayevin 

əleyhinə nəsə söyləyim. Biz bir yerdə döyüĢmüĢük. O, mənim rəisim olub. Ancaq 

elə Ģeylər var ki, deməmək mümkün deyil. D.Rzayev ya qorxaqlığından, 

cəsarətsizliyindən yaxasını qırağa çəkirdi, ya da reallıqdan o qədər uzaq qalmıĢdı 

ki, 709-un asanlıqla tərksilah olacağını, heç bir çətinlik yaranmayacağını 

düĢünürdü. Nəticədə 709-un müqavimət göstərəcəyi varianta hesablanmıĢ 

tədbirlər görülmədi” (“Yeni Müsavat”, 22.04.1999). 

Üzrü günahından betər olan D.Rzayev bunları da bəyan edir: “Ġyunun 5-də Nurəddin 

Sadıqovla mən prezidentin yanında olub vəziyyət barədə məruzə etdik. O, Surətin qoĢununun 

Bakıya giriĢini önləmək üçün plan hazırlamağı tapĢırdı. Biz saat yarım vaxt istədik. 1 saat vaxt 

verdi. Planı hazırlayıb gətirdik. Mən müraciət etdim ki, cənab Ali BaĢ Komandan, plan-xəritəni 

təsdiq edin. O, təsdiq etmədi. Belə olanda N.Sadıqov dedi ki, ordunu siyasətə çəkirsiniz, mən 

istefa verirəm. Prezident dedi: “YaxĢı, baĢqa qərargah rəisi təyin edərik”. Dedim: “Mən də 

istefa verirəm”. O isə cavab verdi ki, gedin, tapĢırıqları yerinə yetirin.  

Biz Navahı və ġamaxı istiqamətlərini möhkəmləndirdik. Yenə çıxılmaz vəziyyətdəydik. O tərəf 

də, bu tərəf də bizimkilərdir, necə atəĢ açasan? Ancaq bununla belə, mən hərbçiyəm və ƏMR 

ALSAYDIM SURƏTĠN NƏFƏSĠNĠ DƏRMƏYƏ QOYMAZDIM” (“Yeni Müsavat”, 4-5.04. 1999). 

Bu məsələyə də P.Hüseynov aydınlıq gətirir: “O ki qaldı prezidentin əmr verməməsi 

məsələsinə. Hərbi rəhbərlik - D.Rzayev və N.Sadıqov özlərini itirmiĢdilər. Mənə belə bir 

məlumat da verdilər ki, guya onlar Gəncənin mühasirəsi haqda hansısa bir plan tərtib ediblər 

və plan o qədər qeyri-ciddi olub ki, prezident əsəbi Ģəkildə onu müzakirə etməyib. Guya 

həmin plan təsdiq olunardısa hansısa keyfiyyət dəyiĢikliyi olacaqdı. Bu, həqiqətə uyğun deyil” 

(“Yeni Müsavat”, 16.04.1999). 

BaĢ Qərargahın rəisi Nurəddin Sadıqova gəlincə, Məzahir Bağırovun dediyinə görə, onun da 

mövqeyi D.Rzayevin mövqeyiylə eyniydi və onlar baĢ verənlərdə eyni dərəcədə məsuliyyət 

daĢıyırlar. Gəncə hadisələrinin uğursuzluğunda bu hərbçinin rolu, nədənsə, unudulur.  

Əslində hələ mart hadisələri vaxtı Azərbaycanın “Rusiya prezidenti qarĢısında baĢ 

əyərək MDB-yə girməsini” zəruri sayan (prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımov) 

N.Sadıqovu Əbülfəz Elçibəy iĢdən kənarlaĢdırsa da H.Əliyevin onu özünə hərbi 

müĢavir götürməsi adamda istər-istəməz belə düĢüncələr yaradır ki, Gəncə 

qiyamı vaxtı bu naxçıvanlı hərbçi H.Əliyevin mənafeyinə uyğun iĢləyirmiĢ. 

Hadisələrin məntiqi də bu fikrə aparıb çıxarır - qiyamın yatırılması, S.Hüseynovun 

aradan götürülməsi o vaxt H.Əliyevə sərf etmirdi, çünki bu, Elçibəy iqtidarının 

qüvvətlənməsi, Əliyevinsə Bakıda hakimiyyətə qayıtmaq arzusundan əl çəkməsi 

demək olacaqdı. Təsadüfi deyil ki, H.Əliyevin Bakıya çağırılması fikirləri məhz 4-5 

iyun məğlubiyyətindən sonra gündəliyə gətirildi…  

YENƏ QAYIDAQ 4 ĠYUN GƏNCƏSĠNƏ 

Öncə daxili iĢlər nazirinin müavini, polkovnik Qabil Məmmədov„un mənə bildirdikləriylə tanıĢ 



olaq: «27 may 1993-də Samux rayon icra hakimiyyətinin baĢçısı təyin edilmiĢ Rasim 

Mürsəlovun iĢə baĢlamasını təmin etməkçün (rayondakı surətçi qüvvələr buna imkan 

vermirdilər) onu da götürüb Fəhmin Hacıyevlə birgə Samuxa getmiĢdim. Vəzifəmi bitirib 

Bakıya qayıtdım.  

Ġyunun 1-ində nazirimiz Abdulla Allahverdiyevlə birgə MTN-ə getdik. Saat təxminən 12-13 

arasında burada baĢ nazir Pənah Hüseynov, milli təhlükəsizlik naziri Fəxrəddin Təhməzov, 

müdafiə naziri DadaĢ Rzayev, BaĢ Qərargahın rəisi Nurəddin Sadıqov, daxili iĢlər naziri 

Abdulla Allahverdiyev, daxili qoĢunların komandanı Fəhmin Hacıyev, Milli Qvardiyanın 

komandiri rəhmətlik Tahir Məmmədov və mənim iĢtirakımla Dövlət Müdafiə Komitəsinin iclası 

baĢlandı (DMK-nın 25 və 30 mayda da Gəncəylə bağlı yığıncağı keçirilmiĢdi - Ə.T.). Burada 

baĢlıca olaraq iki məsələ müzakirə olundu: 1) Qazaxda yerləĢən və polkovnik Ġsa Sadıqovun 

tabeliyinə verilmiĢ korpusu Gəncədə yerləĢdirmək, Gəncədə Surət Hüseynovun əmrlərinə 

tabe olan 709-usa ləğv edərək Ağcabədi istiqamətində yerləĢən general Rafiq Ağayevin 

tabeliyinə keçirmək. 2) Ağdərə əməliyyatından bir az qabaq həmin döyüĢdə iĢtirak etmək 

niyyətiylə həbsdən buraxılmıĢ təxminən 100 nəfər Ģəxsi (onların təxminən 90 faizi qaçaraq 

Surətə qoĢulmuĢdu) müəyyənləĢdirərək təkrarən islah-əmək koloniyalarana qaytarmaq. 

Birinci məsələnin müzakirəsi zamanı müdafiə naziri DadaĢ Rzayev bildirdi ki, prezident bu 

iĢlərlə bağlı əmrə qol çəkməzsə mən əməliyyat aparmayacağam. Bunda baĢ nazir Pənah 

Hüseynov ona qəti Ģəkildə bəyan etdi ki, bu iĢdə bütün səlahiyyət mənə verilib və əmrə 

hökumət adından mən qol çəkəcəyəm. Hər iki məsələylə bağlı hərənin öz vəzifəsi 

müəyyənləĢdirildi. DĠN-nin üzərinə də Gəncədə fövqəladə vəziyyət rejiminə nəzarət və həmin 

100 nəfərin müəyənləĢdirilərək yenidən həbs edilməsi düĢdü. 

Elə iyunun 1-indəcə mən, Bakı Ģəhər bələdiyyə polisinin rəisi Mehdi Mehdiyev, DQ-ın 

komandanı Fəhmin Hacıyev, DĠN Cinayət AxtarıĢ Ġdarəsinin rəisi Zakir Nəsibov və DĠN Ġctimai 

Təhlükəsizlik Ġdarəsinin Ģöbə rəisi Azər Əliyev Gəncəyə yola düĢdük. 

Ġyunun 2-sində Gəncə Ģəhər polis idarəsində müĢavirə keçirdik və görüləcək iĢlərimizi 

planlaĢdırdıq.  

Həmin gün mən və Azər Əliyev tanıĢ adam vasitəsiylə Zobik ləqəbli Ruslan Rzayevi çağıraraq 

(o, həmin gün Surətin atasının qırxında iĢtirak edirdi) onun restoranının arxa tərəfindəki 

bağda gizlicə görüĢdük. Vaxtilə Azər Əliyevin rəis olduğu koloniyada həbsdə yatmıĢ və ona 

çox səmimi münasibət bəsləyən Zobik Gəncədə baĢ verənlər haqqında bütün informasiyanı 

gizli Ģəkildə bizə ötürməyə razılıq verdi. Həqiqətən də, ayın 4-ündə biz tutulanadək Zobik 

informasiyaları ötürdü və əməliyyatlarımızı ona əsasən qurduq. (Xatırladım ki, çox keçmədən 

Surət Zobiki MTN Gəncə Ģöbəsinin rəisi qoydu - Ə.T.).  

Ayın 3-ündə Surətin batalyon komandiri Taciri Tovuzda DadaĢ Rzayevin yanına apardıq. (Bu 

əhvalatı artıq əvvəldə oxumuĢuq - Ə.T.).  

Həbsdən buraxılmıĢ və Surətə qoĢulmuĢ Ģəxslərin ünvanlarını müəyyənləĢdirdik. Onları, 

“Hərbi birlik”də and içən və Surətlə əlaqəsi olan Ģəxsləri (Nüsrət Budaqov, Rəhim Qazıyev, Əli 

Ömərov, Nemət Pənahov və b.) həbs etdirmək istəyirdik. Bu məqsədlə həmin gün axĢam 

Gəncə Ģəhər prokuroru Hüseyn Əlixanovun yanında görüĢümüz oldu. Respublikanın baĢ 

prokuroru Ġxtiyar ġirinov onların həbsinə order verməkdən imtina etdikdə Hüseyn Əlixanov 

onunla mübahisədən sonra həmin Ģəxslərə qarĢı həbs qət-imkan tədbirinin seçilməsinə 

sərəncam verdi.  



Ġyunun 3-ündə gecə təxminən 1-2 arasında baĢ nazir Pənah Hüseynova zəng edərək 

vəziyyətin gərgin olduğunu bildirdim və səhər Tahir Məmmədovun Gəncəyə gələrək buradakı 

qüvvələrinə Ģəxsən rəhbərlik etməsini məqsədəuyğun saydım. Səhəri gün - ayın 4-ündə səhər 

təxminən 5-6 radələrində 709-da Ġsa Sadıqov Müdafiə Nazirliyinin əmrini gerçəkləĢdirməkçün 

artıq bəlli olan tədbirləri həyata keçirdi. Ancaq Surətin həbs edilməməsi və hərbi hissəyə 

qayıtması bütün əməliyyatı pozdu. 

Bu zaman mən, təhlükəsizlik nazirinin I müavini Sülhəddin Əkbərov, baĢ prokuror Ġxtiyar 

ġirinov və Daxili QoĢunların komandanı Fəhmin Hacıyev MTN-in Gəncə Ģöbəsindəydik. 

Məlumat aldıq ki, avtodükanlarda, UAZ markalı qapalı maĢınlarda Bağmanlar tərəfdən Ģəhərə 

postları zərərsizləĢdirmək və Ģəhərdə qarıĢıqlıq yaratmaq məqsədiylə silahlı təxribatçı qruplar 

daxil olacaq. Onda Surət hələ 709-a getməmiĢdi. Xatırladım ki, dünəndən Ģəhərdə güclü 

Ģayiə yayılmıĢdı ki, bakılılar gəncəliləri qırmağa gəlib və ona görə də adamları bu gün 

səhərdən 709-un ətrafına yığırdılar (Jurnalist dostum, o zaman AXC Gəncə Ģəhər Ģöbəsində 

çalıĢan və bütün hadisələri öz gözləriylə görərək Bakıya məlumat ötürən Əli Həziquluyevin 

konkret faktlarla bildirdiyinə görə, bu iĢi Surətə məxsus hərbçilər təĢkil etmiĢdilər - Ə.T.). 

Postlara baĢ çəkmək və tapĢırıq verməkçün Ģəhərə çıxdıq. ĠĢimizi görüb yenidən MTN-ə 

qayıtdıq. DadaĢ Rzayevi tapa bilmədiyimizə görə onun Kür qəsəbəsində ola biləcəyini güman 

edərək oraya getmək istədik.  

Gəncənin çıxacağındakı körpünün üstündə tam silahlı adamlarla dolu 2 hərbi maĢın 

dayanmıĢdı. Biz tapĢırıq verməkçün yerə düĢəndə (sən demə, bizim ora qoyduğumuz 

bələdiyyə polislərindən ibarət postu hərbçilər ələ keçiribmiĢ) həmin hərbçilər maĢındakı 

Fəhmin Hacıyevə və Gəncə cəbhəçisi Əli Həziquluyevə yaxınlaĢdılar. Fəhmin bəy körpünün 

kənarındakı eniĢdən aĢağı düĢərək sürətlə qaçdı və iki hərbçi güllə ata-ata onu təqib etməyə 

baĢladı. BaĢqa hərbçilər də mənimlə M.Mehdiyevi girov götürdülər. Həmin anda onlar bizim 

kimliyimizi bilmirdilər; ġəmkirə ezamiyyətə getdiyimizi demiĢdik. 

Körpüdən bizi 709-a gətirdilər. Bizdən sonra buraya Sülhəddin Əkbərov, Ġxtiyar ġirinov, Tofiq 

Hüseynov (Qara Tofiq), Nizami Musayev (DĠN idarə rəisi), Hacağa Həsənov (Gəncə polis 

idarəsinin rəisi), Rəfail Mirzəyev (MTN Gəncə Ģöbəsinin rəisi), rəhmətlik Malik Abbasov (MTN 

idarə rəisinin müavini), həmin ərazidə ələ keçirilmiĢ bir çox baĢqa dövlət iĢçiləri də tutularaq 

gətirildilər. 

Mən, Sülhəddin Əkbərov və Ġxtiyar ġirinov Surət Hüseynovla danıĢığa getdik. Surətə 

məsələləri qəlizləĢdirməməyi, mənimlə birgə prezidentin yanına gedərək onunla məsələni 

yoluna qoymağı təklif etdim. Surət təhlükəsizliyinə zəmanət istərkən təcili Gədəbəydən 

qardaĢımı gətirdərək 709-da girov qoymağa söz verdim. Bundan sonra Surət yumĢaldı və 

razılaĢdı. Təxminən axĢam saat 5-6 radələrində Surətlə birgə Bakıya - prezident Elçibəylə 

görüĢə getməyə razılaĢdıq (yalnız ikimiz). Bu vaxt otaqda olan Göygöz ləqəbli mühafizəçi çölə 

çıxdı və çox çəkmədən Nüsrət Budaqov və Nemət Pənahovla içəri girdi. SərxoĢ vəziyyətdə 

olan Nüsrət Budaqov Surətə üz tutub soruĢdu: “Ay gədə, sən kimsən ki, danıĢığa 

gedirsən? Biz bunlarla axıradək döyüĢəcəyik!”. Nemət Pənahov Sülhəddini və Ġxtiyarı 

söyüb təhqir etdi. Beləliklə, danıĢıq pozuldu və bundan sonra Surətlə görüĢümüzə heç cür 

imkan vermədilər.  

Yeri gəlmiĢkən, biz Surətin otağında olarkən Sərdar Həmidov da Surətə zəng etdi. 

Onların danıĢığı əsəbi tonda keçirdi. Sərdar ona bir təklif edirdi (Surət telefonu 

bizim qulağımıza yaxınlaĢdıraraq onun dediklərini eĢitdirdi). Həmin təklifdən 



qəzəblənən Surət ağır söyüĢlərlə bildirdi ki, sən və qardaĢın Ġsgəndər belə 

hərəkətlərlə məni hökumətə düĢmən etdiniz... 

Saxlandığımız yerə bundan sonra Əli Ömərov, ġadman Hüseynov, Saday Nəzərov, Nemət 

Pənahov, Aypara Əliyev, Hacı Vaqif, Zobik və baĢqa qiyamçılar gəlib-gedirdilər. Əli Ömərov 

söhbət əsnasında qəflətən Ġxtiyar ġirinovun köynəyinin cibindən baĢ prokurora məxsus 

xidməti vəsiqəni qamarlayıb götürdü və əlinə alaraq uĢaq sevinciylə “mənə də elə bu 

lazımdır” dedi. (H.Əliyev dövründə onun arzusu çin oldu…). 

Onu da deyim ki, həmin vaxt 709-da saxlanılan girovların hamısına eyni münasibət 

bəslənilmirdi. Məsələn, iyunun 6-sında Bakıdan “ağsaqqallar” (komissiya) gələndə onlarla 

birgə olan Əvəz ġükürov, Saday Nəzərov və b. Ġxtiyar ġirinova təsəlli verirdilər. Ə.ġükürov 

mühafizəçilərin yanında hamının eĢitməsiyçün hündürdən deyirdi ki, mən Ġxtiyarın atasıyla (o, 

Sosialist Əməyi Qəhrəmanıydı və 50 ildən artıq Beyləqanda kolxoz sədri olmuĢdu - Ə.T.) 

tonlarla çörək kəsmiĢəm, ona heç kəs toxuna bilməz. “Ağsaqqallar” Bakıdan gələndə Surətin 

qələbəsi münasibətiylə qonaq evində keçirilən ziyafətdə iĢtirak edən yeganə dövlət adamı da 

məhz Ġxtiyar ġirinov oldu. Deyilənə görə, o, Surətin Ģərəfinə badə də qaldırıb.  

Bu məhrəm münasibət sonda onunla nəticələndi ki, Ġxtiyar ġirinov həmin gün ölkə prezidenti 

Əbülfəz Elçibəyin həbsinə sanksiya verdi və Əli Ömərovun Gəncə Ģəhər prokuroru təyin 

edilməsi əmrini imzaladı. 

“Ağsaqqallar” gedəndən sonra bizi Gəncə Ģəhər istintaq təcridxanasına apardılar və orada 

məĢəqqətli günlərimiz baĢlandı». 

Ġ.SADIQOVUN ƏMƏLĠYYATINDAN SONRA NƏLƏR OLDU? 

Bir-birindən hasarla ayrılan (ancaq səhərdən bu hasar bir neçə yerdən uçurulmuĢdu) 709 və 

130 saylı hərbi hissələrin ərazilərində surətçilərlə dövlət qüvvələri üz-üzə dayanaraq atıĢmıĢdı. 

Surət hələ 709-a gəlməzdən onun əvəzinə baĢqaları dinc əhalini hərbi hissələrin qarĢısına 

yığmağa baĢlamıĢdı. Saat 9-10 arasındakı atıĢmadan sonra orada yerli sakinlərdən ibarət 

böyük bir kütlə yaranmıĢdı.  

Təxminən saat 12-də barıĢıq yaratmaq istəyən surətçi batalyon komandiri Mehman Ələkbərov 

hasarı keçib dövlət qüvvələrinin yerləĢdiyi 130-uncu hərbi hissəyə sarı əlində ağ bayraqla 

gedərkən (qabaqlar cəbhəçi olmuĢ Mehman bəyin dövlət qoĢunları içərisində də dərin nüfuzu 

vardı) naməlum adamlar onu gülləylə arxadan vurdular. Bundan sonra vəziyyət tam dəyiĢdi, 

kütlə 130-a soxuldu. Qabaqda qadınlar və uĢaqlar gəldiyinə görə atəĢ aça bilməyən əsgərləri 

surətçilər yox, camaatın özü tərksilah etdi (onları aradan çıxardılar). Bu proses təxminən saat 

13-ədək baĢa çatdı. Kütlə idarəolunmaz hala gətirilmiĢdi. Ətrafdakı mağazalar və yiyəsiz evlər 

yağmalanmıĢdı və talanlar yavaĢ-yavaĢ geniĢlənməkdəydi. Mehman bəyin əsgərləri onun 

ölümündən qəzəblənərək (onlara Mehmanı “bakılılar”ın vurduğu deyilmiĢdi) artıq Ģəhərə 

irəliləməyə baĢladılar.  

ARTIRMA 

«-S.Hüseynov belə bir fikir də söyləyib ki, hökumət qoĢunları Gəncədə 709-cu hərbi hissəyə 

basqın edərək burada çoxlu dağıntı və tələfat törədib, insan qırıb, surətçilər isə onlara heç bir 

atəĢ açmayıb. Yeri gəlmiĢkən, bunu o vaxt Gəncəyə göndərilmiĢ "ağsaqqallar": Ġmam 

Mustafayev, Fəraməz Maqsudov və baĢqaları da Milli Məclisdə söyləmiĢdilər. Bəs əslində 

Gəncədə nə baĢ vermiĢdi? 



-Gəncədə dövlət əleyhinə hərbi qiyam baĢlanmıĢdı. 709-cu hərbi hissə Müdafiə Nazirliyinin 

əmrinə tabe olmurdu və yalnız Surət Hüseynova qulaq asırdı. Qiyamı yatırmaq üçünsə belə 

bir əmumməqbul qayda var ki, qiyamçı hərbi hissə mühasirəyə alınır və ona tərksilah 

olunmaq təklif edilir, buna da tabe olmadıqda oradakı hərbi qüvvə zor gücünə tərksilah edilir. 

Biz də 709-cu hissəni mühasirəyə aldıq və qiyamçılarla danıĢığa baĢladıq. Ancaq bu danıĢıqlar 

baĢ tutmadı - sülh təklifi ilə ağ bayraq qaldıraraq surətçilərin üstünə gedən və qardaĢ qırğını 

yaratmamağa çağıran cəbhəçi batalyon komandiri rəhmətlik Mehman Ələkbərovu gülləylə 

vurdular. Ġndi Surət insafsızcasına bu cinayəti də bizim üstümüzə atmağa çalıĢır.  

Onda düĢünürdüm ki, Mehmanı Surətin adamları vurub, ancaq indi məndə əminlik yaranır ki, 

bunu edən rus kəĢfiyyatı imiĢ, çünki ruslar hər vəchlə barıĢığın qarĢısını almağa can atırdılar.  

Həmin əməliyyat vaxtı S.Hüseynov mənə zəng vurub demiĢdi ki, burada bir neçə 

rus əsgəri öldürülüb, onlar haradan gəlib çıxıb? Onun gümanına görə, onları biz 

göndərmiĢdik. Mən ona cavab verdim ki, dövlət qoĢunlarının tərkibində rus 

əsgərləri yoxdur. Deməli, ruslar məhz düĢmənçilik salmaq məqsədilə dövlət 

qoĢunları təsəvvürü yaradaraq surətçilərə hücum etmiĢ və atıĢmada 

öldürülmüĢdülər. Mən indi Surət Hüseynovdan soruĢuram: bəs o rus əsgərləri 

necə oldu, niyə onların adını indi çəkmirsən? Halbuki o, mənə bu rusların kimliyini 

araĢdırıb məlumat verəcəyini bildirmiĢdi. Çox güman ki, ya kəĢfiyyatçılardı, ya da 

ġerbakın desantçılarındandı. Sonradan Surətin Yevlağa tərəf gələn, Navahı 

yaxınlığında qərarlaĢan tanklarının içində də rusları görmüĢdülər. SoruĢuram: 

hanı o ruslar? Surət onları niyə gizlədir? 

…[Məmməd Zeynalovu biz Gəncəyə yollamıĢdıq ki, aeroportun Surətin əlinə keçməsinə imkan 

verməsin, çünki məlumatımız vardı ki, o, Rusiyadan hərbi qüvvə istəyəcək. Həmin qüvvəni 

quru ilə gətirmək mümkün olmadığından, yalnız təyyarə ilə daĢınmalı idi. Məmməd Zeynalov 

verilmiĢ tapĢırığı bir zabit kimi Ģərəflə yerinə yetirdi və oraya kənar təyyarələrin enməsinə 

imkan vermədi. Bu zaman Surətə müəllimlik edən rus hərbçiləri aeroportu təmizləməyi ona 

tapĢırdılar. Surətçilər aeroportu "Qrad" və toplarla atəĢə tutaraq, tanklarla hücuma keçərək 

buranı xarabazara döndərdilər və M.Zeynalov da yaralandı. O, məndən zirehli texnika istədi 

və ona kömək göndərmək haqda Müdafiə Nazirliyinə əmr verdim. Səhəri gün həmin yardım 

ona çatmalı idi, ancaq çatmadı. Bunun səbəbini soruĢduqda DadaĢ Rzayev mənə cavab verdi 

ki, tanklar və ZTR-lər səhvən Tərtərə göndərilib... Bildim ki, yenə xəyanət baĢ verib. Tərtədən 

də həmin qüvvələr vaxtında M.Zeynalova çatdırılmadı. Bu zaman əsgərləri xilas etmək 

naminə M.Zeynalova aeroportu tərk etmək göstəriĢi verdim]». 

("Mən istiqlalımızı hakimiyyətdən üstün tutdum!". Əbülfəz Elçibəylə onun mətbuat katibi 

Ədalət Tahirzadənin söhbəti. -“Azadlıq” qəzeti, 20.06.1998. Qeyd: sonuncu abzas 

müsahibənin qəzet variantında getməyib). 

Qabil Məmmədov, Fəhmin Hacıyev və Mehdi Mehdiyev təxminən saat 13-14 arasında 

“zərərsizləĢdirildikdən” sonra təxminən saat 14-15 arasında aeroport tərəfdən Milli 

Qvardiyanın komandiri Tahir Məmmədov da dövlət nümayəndələrinin olduğu MTN Gəncə 

Ģöbəsinə gəlib. Təxminən saat 16-da MTN binası mühasirəyə alınıb. Tahir Məmmədova öz 

qüvvələriylə birgə Gəncəni tərk etmək təklif olunub. Avtobuslara mindirilən və Ģərtə əsasən 

avtomatlarının güllə daraqları çıxarılan qvardiyaçılar (Tahir bəy Gəncədən sağ-salamat 

çıxandan sonra manevr edərək qayıtmaq niyyətindəymiĢ) 709-un darvazası ağzına çatarkən 

qabaq avtobusdakı, sən demə, surətçi olan sürücü düĢüb qaçıb. Qvardiyaçıların avtobusu bir 



neçə nöqtədən qumbaraatanlarla vurulub. “Azadlıq” qəzetinin (8 iyun) yazdığına görə, “həlak 

olan və yaralanan qvardiyaçıların bədənləri çox yaxın məsafədən PK pulemyotu ilə tanınmaz 

hala salınıb. Qarabağ uğrunda döyüĢlərdə fədakarlıq göstərmiĢ qvardiya komandiri Tahir 

Məmmədov xususi vəhĢiliklə qətlə yetirilib. Ağır yaralandıqdan sonra onun bədəni 3 maqazin 

avtomat gülləsi vurulmaqla tanınmaz hala salınıb”. Bu, hakimiyyət qüvvələrinin ilk ən ağır 

məğlubiyyətiydi. 

MTN Ģöbəsi tutulduqdan sonra təxminən saat 18-19 arasında öncə Ġxtiyar ġirinov, sonrasa 

Sülhəddin Əkbərov girov götürüldülər.  

Beləliklə, Ģəhər içində əməliyyata rəhbərlikçün Bakıdan gəlmiĢ heç bir dövlət iĢçisi qalmadı. 

Bununla Gəncədə Bakı hakimiyyətinə son qoyuldu. Tezliklə Gəncə Ģəhər polis idarəsinin 

zirzəmisindəki polislər və Ģəhərə gətirilmiĢ bütün baĢqa hökumət qüvvələri də tərksilah edildi. 

Gecə yarısınadək heç kəsdən heç bir əmr almayan Gəncə polisləri silahlarını verməyə məcbur 

oldular. Gəncənin özündəki güc qurumlarının rəhbərləri də fəaliyyətdən tam uzaqlaĢdırıldı. 

ġəhər axĢam artıq bütünlüklə surətçilərin əlindəydi.  

Sonralar general-mayor Ramiz Məmmədov bildirdi ki, 4 iyunda qiyamçılar Gəncəylə ölkənin 

və xaricin hava əlaqəsini kəsdilər. Onlar polkovnik Məmməd Zeynalovun qoruduğu aeroporta 

4 iyunda saat 19-dan hücum edərək onu tanklardan, toplardan, «Qrad»dan atəĢə tutdular. 

M.Zeynalovun qüvvələri 5 iyunda saat 20-yədək aeroportu qoruya bilsə də Bakıdan verilən 

əmrlə geri çəkildi.  

Ġyunun 5-ində AMĠP-in üzvü, millət vəkili ġadman Hüseynovun iĢtirakıyla Gəncə Ģəhərində 

surətçilərin mitinqi keçirildi. Bu haqda «Güney» qəzetinin 9 iyun 1993 tarixli sayında 

oxuyuruq:  

«Mitinqdə aĢağıdakı tələblər irəli sürülüb: 

Azərbaycan Respublikasında çörək pulsuz olmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası MDB-yə daxil olmalıdır. 

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyası çağırılmalı və H.Əliyev Ali Sovetin sədri 

seçilməlidir».  

Ayın 6-sında daxili qoĢunların təxminən 280 döyüĢçüsü və 4 zirehli texnikası Goranboyun 

Borsunlu postunda döyüĢsüz ələ keçirildi. Gəncədən qiyamın ətrafa yayılmasının qarĢısını 

almalı olan Goranboy-Tərtər qüvvələrindən ibarət ən mühüm postdan Tərtər qüvvələrinin 

kimlər tərəfindən və niyə götürülməsi də gələcək tarixçilərçün bir mövzudur...  

Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, qiyamçılar dövlət hərbçilərinə qarĢı sadizmə çevrilmiĢ və 

milli mentalitetimizlə qətiyyən uyuĢmayan hədsiz amansızlıqla rəftar edirdilər. Bunun onları 

rusların idarə etməsindən, ruslarınsa hökumət qüvvələriylə Surət arasında bütün körpüləri 

yandırmağa var güclə çalıĢmasından irəli gəldiyini düĢünürəm.  

MOSKVADA GĠZLĠ GÖRÜġ 

Azərbaycan əhli Gəncədə nə baĢ verdiyi haqqında yalnız 5 iyunda mətbuatda Daxili ĠĢlər 

Nazirliyinin müəmmalarla dolu belə bir məlumatını oxudu: “1993-cü il iyunun 4-də səhər saat 

9-da Gəncə Ģəhərində bir qrup silahlı adam silah, döyüĢ sursatı ələ keçirmək və girovlar 

götürmək məqsədilə hərbi hissəyə qəflətən basqın etmiĢlər. Hərbi qulluqçular özünümüdafiə 

məqsədilə atəĢ açmağa məcbur olmuĢlar. Tələfat var. Bu hadisə ilə əlaqədar Ģəhərdə 

kriminogen vəziyyət son dərəcə kəskinləĢmiĢdir. Bir sıra cinayətkarlar tutulmuĢdur. 



Hakimiyyət orqanları vəziyyəti sabitləĢdirməyə, ictimai təhlükəsizliyi təmin etməyə dair 

tədbirlər görürlər”.  

“Hərbi qiyam” sözünün iĢlədilməməsi, hadisənin DĠN tərəfindən və çox dumanlı açıqlanması 

hakimiyyətin, görünür, məsələnin hələ ĢiĢirdilmədən həll ediləcəyinə umud bəsləməsindən 

irəli gəlirdi. 

BaĢ verənlərin arxasında ilk növbədə Azərbaycanı MDB-yə sürükləmək istəyinin gizləndiyini 

gözəl bilən hökumət, məncə, həm artıq gecikmiĢ, həm də məzmunca Rusiyanı, onsuz da, razı 

salmayacaq bəyanatla çıxıĢ etdi. Belə ki, baĢ nazirin I müavini Ə.Məsimov 5 iyunda bildirdi: 

“...Yeni müstəqil dövlətlərin ümumi iqtisadi məkanını yaratmaq ideyası xüsusi diqqətə və ən 

ciddi münasibətə layiqdir. Əgər belə bir qurum keçmiĢ Ġttifaqın bütün respublikalarının fikirləri 

nəzərə alınmaqla yaradılarsa və onların siyasi mənafelərinə toxunmazsa ...Azərbaycan bu 

orqanın bütün müĢavirələrində və onun əsas iĢ prinsiplərinin iĢlənib hazırlanmasında 

məmnuniyyətlə iĢtirak edərdi”. 

Ancaq artıq gecdi, çünki qatar yola düĢmüĢdü - Rusiya Azərbaycanı MDB-yə salacaq və ona 

istədiyi güzəĢtləri edəcək Ģəxsləri tapmıĢdı. Ġndi onlar Elçibəy iqtidarını Gəncədən yıxmaqçün 

əlbir-dilbir “iĢləyirdilər”. 

ABġ baĢ verən hadisələri diqqətlə izləyir, ancaq Rusiyanın maraq dairəsində saydığı 

Azərbaycana hər hansı gerçək kömək göstərməyi ağlına belə gətirmir, yalnız emosional 

təskinlikli bəyanatlar verməklə “vicdanını sakitləĢdirməyə”, özünün demokrat imicini 

qorumağa çalıĢırdı. Əslində Elçibəyin Azərbaycan torpaqlarını geri qaytarmaqçün ermənilərlə 

müharibə aparması, ABġ və Rusiya prezidentlərinə hətta vaxtilə ermənilərin Zəngəzuru da 

iĢğal etməsini xatırlatması, dünya demokratlarının ermənilərin iĢğalçılığı qarĢısında susmasını 

utandırıcı sayması, Rusiya haqqında sərt davranıĢlarda bulunması (ona bir qram da neft 

verməməsi, qoĢunları çıxarması və b.), iĢlənib hazırlanmıĢ neft saziĢlərində hətta ABġ-ın neft 

Ģirkətlərinə də «qonaqpərvərlik» göstərməməsi, prezidentin özünü həqiqətən tam müstəqil 

bir dövlətin baĢçısı kimi aparmağa çalıĢması… ABġ-ı, deyəsən, qayğılandırmağa baĢlamıĢdı 

(hər halda, bu fövqəldövlətin 907-ci düzəliĢlə «süftə» etdiyi hərəkətlərin məntiqi bizi yalnız 

belə düĢünməyə məcbur edir), halbuki demokratiyanı dövlət və cəmiyyət həyatının havası və 

suyu sayan Elçibəy ABġ-ın onun cürətli hərəkətlərini dəstəkləyəcəyini, onu kommunistlərin 

təcavüzündən qoruyacağını düĢünürdü…  

Nəysə. 5 iyunda prezident Klinton Əbülfəz bəyə bu məzmunda məktub göndərdi: 

“Əziz cənab prezident! 

Kəlbəcərdən qoĢunların (kimin qoĢunlarının?! - Ə.T.) çıxarılmasını təmin etmək, Dağlıq 

Qarabağ münaqiĢəsində atəĢi müvəqqəti dayandırmaq, habelə Minskdə ATƏM çərçivəsində 

sülh danıĢıqlarını davam etdirmək barədə üçtərəfli Türkiyə-Rusiya-ABġ təkliflərini Azərbaycan 

bütünlüklə və vaxtında qəbul etdiyinə görə Ģəxsi heyranlığımı və minnətdarlığımı bildirirəm. 

AtəĢi birtərəfli qaydada dayandırmaq haqqında Sizin məsuliyyətli qərarınızı da yüksək 

qiymətləndirirəm və ümidvaram ki, Azərbaycan bundan sonra da bu cür təmkin 

göstərəcəkdir. [...] 

Sizin dövlət xadimi kimi göstərdiyiniz müdriklik bizim iki ölkə arasında əlaqələrin daha da 

möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. 

Səmimiyyətlə  



Sizin Uilyam C.Klinton”.  

Təəssüf ki, diplomatik nəzakət dolu bu məktub artıq heç nəyi həll etməyəcəkdi... 

Ayın 5-ində prezidentin yanında vəziyyətin müzakirəsiylə bağlı keçirilən müĢavirədə qərar 

qəbul olundu ki, məsələ lokallaĢdırılsın, siyasi müxalifətlə hərbi müxalifətin birləĢməsinin 

qarĢısı alınsın. BaĢ nazir Pənah Hüseynov Surət Hüseynov təhlükəsindən danıĢaraq 

vəziyyətdən çıxıĢ yolu kimi Heydər Əliyevin Bakıya dəvət edilməsini təklif etdi. (H.Əliyevin 

Bakıya çağırılması ideyasının məhz P.Hüseynova məxsusluğunu və məhz onun maraqlarından 

- bu maraqların olduğunu inkar etməsək də - irəli gəldiyini söyləyənlər ya məsələnin 

mahiyyətindən xəbərsizdirlər, ya da bu mahiyyət onları, ümumiyyətlə, maraqlandırmır). Arif 

Hacıyev Etibar Məmmədovla danıĢıq apardı (ona baĢ nazir vəzifəsi təklif edilirdi). Pənah 

Hüseynovsa Rəsul Quluyevə Heydər Əliyevlə əlaqə saxlamağı tapĢırdı.  

6 iyunda Bəyin yanına gileyə gəlmiĢ deputatlardan və «ağsaqqal»lardan ibarət “komissiya” 

vəziyyəti yerindəcə öyrənməkçün Gəncəyə göndərildi. Həmin “komissiya”ya respublika 

Ağsaqqallar ġurasının sədri, akademik Ġmam Mustafayev rəhbərlik edirdi. ġeyxülislam 

AllahĢükür PaĢazadə, Fəraməz Maqsudov, Asya Manafova, Arif Rəhimzadə və baĢqaları da 

buradaydı. «Komissiya» tamamilə baĢqa məqsədlər güddüyündən, onu qardaĢ qırğınının 

dayandırılması yox, daha da alovlanması maraqlandırırdı. Çox çəkmədən onların «Azərbaycan 

xalqına müraciət!»i geniĢ yayıldı.  

Həmin müraciət belə bitirdi: «Əziz həmvətənlərimiz! Sizin hamınızı ayağa qalxıb haqq 

səsini ucaltmağa, qardaĢ qırğınına gətirib çıxaran hazırkı iqtidara qarĢı vətəndaĢ 

itaətsizliyinə, Vətənimizin taleyinə qarĢı əsl övlad qayğıkeĢliyi göstərməyə 

çağırırıq. 

AMĠP - ġadman Hüseynov, Milli Məclisin üzvü. 

ASDP - Əliyev Aypara, Gəncə Ģəhər məclisinin üzvü. 

AAƏB «Turan», Nemət Pənahlı. 

Sabir Rüstəmxanlı (imzası yoxdur). 

Arif Rəhimzadə. 

Asya Manafova. 

Əli Ömərov. 

ġeyxülislam Hacı AllahĢükür RaĢazadə. 

Fəraməz Maqsudov - akademik. 

Gəncə ziyalıları adından professor Saday Nəzərov. 

Kəlbəcər icra hakimiyyətinin birinci müavini ġükürov Əvəz (Kəlbəcər qaçqınları 

adından)».  

Bazar günü (6 iyun) Surət Hüseynov Nazirlər Kabinetinin istefa verməsini tələb etdi. Bu vaxt 

artıq Gəncənin bəzi binalarında keçmiĢ SSRĠ-nin qırmızı bayraqları dalğalanırdı. Gəncə, Yevlax 

və Mingəçevirdə yayılan vərəqələrdə əhali vətəndaĢ itaətsizliyinə çağırılırdı. 

Ġyunun 7-sində prezidentin masası üstünə Moskvadan Hikmət Hacızadənin göndərdiyi (“Yeni 

Müsavat”, 21.04.1999) bu məzmunlu tam məxfi teleqram qoyuldu:  

"Çox gizlidir. 



1-4 iyun 1993 tarixində əldə edilən xəbərlərə görə, Moskvada P.S.Qraçov, 

R.N.Barannikov ilə adı açıqlanmayan bir əks-kəĢfiyyatçı görüĢmüĢlər və burada 

Azərbaycandakı durum müzakirə edilmiĢdir.  

Eyni zamanda Rəhim Qazıyev də burada Mütəllibovla görüĢmüĢdür. Bu görüĢdə 

Azərbaycan parlamenti Rəyasət Heyətinin keçmiĢ sədrlərindən Qurban Xəlilovun 

qohumu Ziya Qəhrəman oğlu Əbilov və Heydər Əliyevin təmsilçisi Natiq Əliyev 

(indi ADNġ-nin prezidenti - Ə.T.) olmuĢlar. ĠĢtirakçılar Mütəllibovu Heydər 

Əliyevlə birləĢməyə və ya heç olmazsa öz adamlarıyla birlikdə bitərəf qalmağa 

çağırmıĢlar. 

Toplantıda bu mövzularda görüĢ birliyi əldə edilmiĢdir: 

1. Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasının çağırılması; 

2. Heydər Əliyevin sədr, Yaqub Məmmədovun da müavin seçilməsi; 

3. Ali Sovetin sessiyasında Azərbaycan Konstitusiyasının dəyiĢdirilərək hökumətin 

birbaĢa parlamentə tabe etdirilməsi; 

4. Prezidentin verəcəyi qərarların hökumət tərəfindən təsdiq edildiyi halda həyata 

keçirilməsi. 

Bunlardan baĢqa, Surət Hüseynovun Gəncədən ayrılan rus hərbi birliklərindən 

külli miqdarda silah aldığı da bildirilmiĢdir... 

Erməni məsələsinə gəlincə, müxalifətin qatıldığı parlament sessiyasının davam 

etdiyi müddətdə Azərbaycan sərhədində onlar durumu gərginləĢdirməyə 

qalxmayacaqlar” (F.Qəzənfəroğlu, göstərilən kitabı, s.216-217). 

Prezident Aparatındakı mətbuat konfransında (7 iyun) Gəncədə baĢ verənlər ilk dəfə rəsmi 

Ģəkildə hökumət əleyhinə qiyam adlandırıldı.  

Hadisələrə açıqlama verən Arif Əliyev bildirdi ki, münaqiĢə “N” hərbi hissəsi (709-uncu hərbi 

hissə) ətrafında yaranmıĢ qalmaqaldan törənib. Bu hərbi hissəni Müdafiə Nazirliyi aprelin 

baĢlanğıcında yaradıb. Mayın ortalarında (21-ində - Ə.T.) batalyon komandiri Eldar Əliyev 

müdafiə naziri DadaĢ Rzayevin döyüĢ bölgəsinə getmək əmrini yerinə yetirməyib, hərbi hissə 

MN-nə itaətsizlik göstərib. 31 mayda Müdafiə Nazirliyi “N” hərbi hissəsinin ləğv olunması 

haqqında əmr verib. 

4 iyunda MN-nin nümayəndələri əmrlə hərbi hissənin Ģəxsi heyətini tanıĢ etməkdən ötrü 

Gəncəyə gediblər. Hərbi hissəni təhvil almağa gəlmiĢ I korpusun komandanı, polkovnik Ġsa 

Sadıqov və digər zabitləri həbs etmiĢlər, onları müĢayiət edən Milli Ordu əsgərlərindən bir 

neçəsini atəĢlə qətlə yetirmiĢlər. “N” saylı hərbi hissənin batalyon komandiri Mehman 

Ələkbərovu öldürmüĢlər.  

Millət vəkili Mirmahmud Fəttayev bu sözləri söyləməkdə tam haqlıdır: “Qiyam yatırıla bilərdi 

və yatırılmalı idi. Mən məhkəmədəki çıxıĢımda da demiĢəm, indi də deyirəm ki, o vaxt dövlət 

postu tutan və millətə, dövlətə yetərincə xidmət etməyən adamları, doğrudan da, mühakimə 

etmək lazımdır. Onlar dövlətə və millətə xəyanət sayılan bu qiyamı yatırmaqda öz vəzifələrini, 

Konstitusiya borclarını yerinə yetirmədilər” (“Yeni Müsavat”, 09.06.1995).  

Bu sözlərin deyilməsindən 2 il 3 ay sonra Elçibəyin də onları az qala təkrarladığını gördüm: 

«-Hakimiyyəti qorumaqdan ötrü ilk növbədə etibarlı güc strukturları lazımdır. Hər Ģey bir 



yana, biz Rusiyanın nüfuz dairəsindən çıxmağa çalıĢırdıq, istəyirdik ki, Avropaya, ABġ-a, 

ümumiyyətlə, qabaqcıl dünyaya qoĢulaq, siyasətimizin istiqamətini tam dəyiĢək. Bundan ötrü, 

əlbəttə, məhz ÖZ güc strukturlarımızı yaratmağa ehtiyac vardı. Ancaq hakimiyyətimizin 

uğursuz sonluğu bu sahədə ciddi dəyiĢikliklər edə bilmədiyimizi göstərir. Yanılmıram ki? 

-Siz, sözsüz ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyi və Daxili ĠĢlər Nazirliyinin 4 iyun 

ərəfəsində, hətta ondan da qabaq fəaliyyətini nəzərdə tutursunuz. Ancaq unutmayaq ki, 

onlarda bizim hazır kadrlarımız yoxdu. Naziri, yaxud baĢ prokuroru yeniləĢdirməklə köklü kadr 

dəyiĢikliyi baĢ vermir - müəssisənin iĢində həlledici rol oynayan orta pilləli kadrlar öz yerində 

qalır. Onları təcrübəli yeni kadrlarla əvəz etmək asan deyil - buna müəyyən zaman lazımdır 

ki, 3 ilə, 5 ilə yetiĢsinlər, formalaĢsınlar. Bu səbəbdən də biz həmin orta pilləni dağıda 

bilmədik, o da 3-4 ay bizə qulaq asandan sonra baĢladı əleyhimizə iĢləməyə. Beləliklə, MTN 

də, MN də, DĠN də öz kadrlarımızla yetərincə təmin edilmədiyinə görə həmin nazirliklər bizim 

əleyhimizə çevrildi. 

-Bu nəyin təsiri nəticəsində oldu? Rusiyanın, yoxsa... 

-Azərbaycanda öz hakimiyyətini xalq hərəkatına görə itirmək istəməyən olduqca güclü təbəqə 

- həmin nazirliklərdə neçə-neçə illər boyunca formalaĢmıĢ orta pillə məmurları özlərinə 

sığıĢdıra bilmirdilər ki, "uĢaq-muĢaq" (axı onlar indiyədək məsul vəzifələrdə, demək olar ki, 

cavan adamları görməmiĢdilər), "yetim-yesir" (heç kəsin himayəsi olmadan kasıb, tam pulsuz 

adamın da vəzifə tutmasına onlar alıĢa bilmirdilər) gəlib onlara baĢçılıq edəcək. Onlar sovet 

bürokratik aparatında yağlanmıĢ, piylənmiĢ təbəqəydi və, təbii ki, bizi qəbul etməyəcəkdi. 

Ancaq biz də onu birdən-birə sındırıb yerini yeni mütəxəssislərlə doldura bilməyəcəkdik. Bax, 

bu iki bəlanın arasında qaldıq. Onlar 3-4 aydan sonra özlərinə gəldilər və xəyanət etdilər, 

çünki xalq hərəkatından qorxmuĢdular, yerlərində tir-tir əsirdilər. Xalq hakimiyyətindən razı 

deyildilər. Ona görə də fürsətdən istifadə edib dedilər ki, görün sizin baĢınıza nə oyun 

gətirəcəyik və gətirdilər də. Buna qarĢı müqavimət göstərirdik, ancaq müqavimət zəifdi. Rus 

kəĢfiyyatı da onlara kömək etdi. Həmin qüvvələr də hakimiyyəti devirdi.  

-Bəy, icra hakimiyyətləri tamamilə bizim özümüzdəndi, ancaq onların da iqtidarı qorumağa 

gücü çatmadı. 

-Ġcra hakimiyyətinin əlində nə vardı ki?! Nə polis var, nə də milli təhlükəsizlik orqanları. Siz 

təsəvvür edin - Gəncədə hadisə olub, mən 3 gün bu hadisələr haqqında nə MTN-dən, nə də 

DĠN-dən dəqiq məlumat ala bildim. 

-Müdafiə naziri DadaĢ Rzayev də aradan çıxdı, tapılmadı. 

-Bəli. Hərbçilər əməlli-baĢlı xəyanət etdilər. Mən sonradan bildim ki, bizim hərbin baĢında 

duranların hamısı (bir-iki nəfəri çıxmaqla) Rusiya BaĢ KəĢfiyyat Ġdarəsinin əlaltılarıdır». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.67-68).  

BAġ NAZĠRĠN ĠSTEFASI VƏ ELÇĠBƏYĠN SƏYLƏRĠ  

7 iyunda prezident Əbülfəz Elçibəyin sədrliyiylə hökumətin iclası keçirildi, Gəncə hadisələri 

müzakirə olundu. Məlumat qıtlığının camaat arasında çaĢqınlıq və Ģayiələr yaratmasını 

prezident hadisə yerindən doğru-düzgün informasiya əldə etməyin çətinliyi, ilkin məlumatların 

müəyyən dəqiqləĢdirmələrə ehtiyacı olmasıyla izah etdi. Gəncədəki tələfatla bağlı Bəy 8 

iyunun ümumxalq milli matəm günü elan olunduğunu bildirdi. 

Müdafiə naziri DadaĢ Rzayev, daxili iĢlər naziri Abdulla Allahverdiyev və milli təhlükəsizlik 



naziri Fəxrəddin Təhməzov vəziyyət haqqında məlumat verdilər.  

A.Allahverdiyev bildirdi: 27 mayda Gəncəyə nazirin I müavini Qabil Məmmədovun baĢçılığı 

altında polis dəstəsi göndərilib ki, qanunsuz silahları yığsın. Gəncəyə göndərilmiĢ Ġxtiyar 

ġirinov, Qabil Məmmədov, Sülhəddin Əkbərov və b. Ģəxslərin girov götürülməsindən 

qiyamçılar respublika rəhbərliyinə təzyiq vasitəsi kimi yararlanırlar. Hərbi hissədəki çoxlu silah 

mülki vətəndaĢlara, hətta yetkinlik yaĢına çatmayanlara paylanıb. 

MüĢavirədə Ġsa Qəmbər, Pənah Hüseynov, Vahid Əhmədov, Tamerlan Qarayev, Əli Kərimov, 

Fəhmin Hacıyev və b. çıxıĢ etdilər. 

BaĢ verən hadisəni yığıncaq iĢtirakçıları qiyam kimi qiymətləndirdilər. Bildirildi ki, bu qiyam və 

onun iĢtirakçıları xaricdən, xüsusən imperiyapərəst qüvvələr tərəfindən idarə edilir.  

BaĢ nazir Pənah Hüseynov vur-tut 36 gün iĢlədiyi vəzifəsindən istefa verdiyini bildirdi (o, bu 

fikrə 6 iyunda gəlmiĢdi), prezidentdən istefasının qəbul olunmasını xahiĢ etdi.  

Vəzifədən getməsinin səbəbini P.Hüseynov sonralar belə açıqlaya-caq: “Qiyamı hərbi yolla 

yatırmaq mümkün olmayandan sonra yaranmıĢ situasiyada əsas vəzifə kimi hərbi müxalifətlə 

siyasi müxalifətin [birləĢməsinin] qarĢısını almaq məqsədi qoyuldu. Bunun üçün siyasi 

müxalifətə konkret, real təkliflər olunması tamamilə məntiqi və doğru idi. O adamları 

inandırmaq üçün P.Hüseynovun istefası məsələsi çıxdı, hakimiyyətin bölüĢdürülməsi 

baxımından post təqdim olundu” (“Yeni Müsavat”, 16.04. 1999). Əlbəttə, məntiqli izahdır, 

ancaq buna baxmayaraq P.Hüseynovun istefa verməsi, fikrimcə, yanlıĢ və dövlətin 

mənafeyinə uyğun gəlməyən hərəkətdi. Niyə?  

Birincisi, ona baĢucalığı gətirən tərzdə özü də boynuna alır: “HəmiĢə demiĢəm və bu gün də 

təkrar edirəm ki, Gəncə hadisələri üçün siyasi məsuliyyət yükünü mən daĢıyıram”. “Təbii ki, 

bütün məsələlərdən prezidentin xəbəri olub. Mən də DMK-nın (Dövlət Müdafiə Komitəsinin - 

Ə.T.) üzvü kimi siyasi rəhbərliyi həyata keçirməli, əlaqələri təmin etməli idim” (“Yeni 

Müsavat”, 15.04.1999). “prezident tərəfindən bu iĢdə bütün səlahiyyətlər baĢ nazirə 

verilmiĢdi (bunu müdafiə, daxili iĢlər və milli təhlükəsizlik nazirləri bilirdi)”. “Ġyunun 4-ü də 

daxil olmaqla bu məsələlərdə əsas məsuliyyətin prezidentin üzərinə qoyulması tendensiyası 

hiss olunur. Mən bu tendensiyaya susmaqla da olsa rəvac verilməsinin qəti əleyhinəyəm. Ona 

görə ki, prezident bütün məsələlər barədə mənə, güc nazirliklərinə və digərlərinə tam 

səlahiyyətlər vermiĢdi” (“Yeni Müsavat”, 16.04. 1999).  

Bəli, qiyamın yatırılmasına rəhbərliyi, bu iĢlə bağlı bütün fəaliyyətin əlaqələndirilməsini öz 

üzərinə götürmüĢ P.Hüseynov öhdəsinə düĢən iĢi yarıtmamaq bir yana dursun, vəziyyəti 

düzəltməyə çalıĢmaq əvəzinə, sanki hər Ģeyi yarımçıq ataraq məsuliyyətdən yaxa qurtarmağa 

çalıĢdı.  

Ġkincisi, P.Hüseynov, yuxarıda gətirdiyimiz izahında olduğu kimi, ictimai rəyə təlqin etmək 

istəyir ki, baĢ nazir kürsüsünü siyasi müxalifətçün (“Mustafa”sı, H.Əliyevçün) boĢaldır ki, onun 

hərbi müxalifətlə birləĢməsinin qarĢısı alınsın. Ancaq, birincisi, əgər Pənah bəy də baĢ nazir 

kimi öz üzərinə götürdüyü iĢin öhdəsindən gələ bilsəydi, yaxud qiyam qarĢısında təslim 

olmayaraq üsyanı yatırtmaq uğrunda sonadək birgə mübarizə aparsaydı bəlkə də hərbi və 

siyasi müxalifətin birləĢməsi təhlükəsi elə öz-özünə aradan qalxardı. Dediyimin doğruluğunu 

heç kəs yox, Pənah bəyin özü təsdiqləyir: “H.Əliyev Bakıya gəldiyi ilk dövrlərdə vəziyyətin 

inkiĢafını diqqətlə izləyirdi. Ġyunun 11-də Yevlax alınmasaydı H.Əliyevin mövqeyi baĢqa cür 

olacaqdı. Yaxud qiyamçılara qarĢı bir neçə uğurlu əməliyyat kifayət idi ki, H.Əliyev prezidentin 



tərəfinə keçsin” (“Yeni Müsavat”, 16.04. 1999). Hörmətli Pənah bəydən soruĢuram: Siz 7 

iyunda istefa verəndən sonra 11 iyunda Yevlaxı qoruya bilməməyin günahını kimdə 

görürsünüz və qiyamçılara qarĢı həmin “bir neçə uğurlu əməliyyat”ı, sizcə, kim həyata 

keçirməliydi ki, H.Əliyev prezidentin tərəfini saxlasın?!. Ġkincisi də, artıq Surət kimi əla bir 

təzyiq vasitəsinin ortada olduğu mövcud durumda Əliyevin hansısa baĢ nazir kürsüsünə 

tamah salacağına, yaxud onun baĢ nazir vəzifəsindən yapıĢaraq prezident olmaq istəyindən əl 

çəkəcəyinə və daha Surətlə birləĢməyəcəyinə 7 iyunda doğrudanmı inanırdınız?! (H.Əliyev 

baĢ nazirliyə Moskvaya getməmiĢdən - fevralda “bərəkət” deyə bilərdi).  

Üçüncüsü, etiraf edilməlidir ki, P.Hüseynovun öz istəyi və təĢəbbüsüylə ölkənin idarəetmə 

sistemi son bir ildə xeyli dərəcədə məhz onun əlində cəmləĢmiĢdi və BÜTÜN icra qurumlarının 

iĢinin əlaqələndiricisi də oydu, buna görə də onun istefası hökumətin sonrakı fəaliyyətini tam 

iflic etdi və hakimiyyətin həm iĢinə, həm də nüfuzuna öldürücü zərbə vurdu.  

Dördüncüsü, baĢ nazirin istefasından ürəklənən Surət daha da ruhlanaraq yeni-yeni tələblər 

irəli sürməyə baĢladı. Hakimiyyətin baĢqa düĢmənləri də cəsarətlənərək dağıdıcı hərəkətlərini 

daha da geniĢləndirdilər.  

BeĢincisi, P.Hüseynov bu hərəkətiylə prezidenti baĢ nazirin timsalında ən mühüm 

arxadaĢından məhrum etdi və onu ən həssas bir məqamda düĢmənləriylə üzbəüz buraxaraq 

döyüĢ meydanını soyuqqanlılıqla tərk etdi.  

Altıncısı, o, öz istefasıyla kifayətlənməyərək Ali Sovetin sədri Ġsa Qəmbərin də istefa 

verməsiyçün ona müəyyən təzyiqlərdə bulundu. Bunun səbəbini onun opponentləri belə 

aydınladır ki, P.Hüseynov Surət Hüseynovla Rəhim Qazıyevin hakimiyyətə yiyələnə bilməsi 

ehtimalından hədsiz çəkinir, bunun qarĢısını almaqçün hakimiyyətin tələm-tələsik məhz 

H.Əliyevə təhvil verilməsini istəyirdi. Ancaq Ģəxsən mən bu fikri ciddi saymıram. 

Nəhayət, Pənah Hüseynovun bu istefası Nazirlər Kabinetinin və Ģəxsən baĢ nazirin özünün 4 

iyun qiyamı qarĢısında məğlubiyyətinin rəsmi etirafıydı və bu etiraf iqtidarın bütünlüklə 

məğlubiyyətə uğramasında, deyəsən, həlledici rol oynadı. Məncə, o, baĢ nazir vəzifəsində 

sonadək qalmalı, hakimiyyətin H.Əliyevə verilməsində yox, qorunmasında ardıcıllıq 

göstərməliydi. Belə olsaydı, çox güman ki, Ġsa Qəmbərin də sonra istefa verməməsi mümkün 

ola bilərdi. 

Ədalət naminə bunları da demək lazımdır ki, Elçibəy iqtidarının dövlət adamları içərisində 4 

iyunun mahiyyətini xalqa Pənah Hüseynov qədər heç kəs vaxtında və geniĢ açıqlamayıb və 

bütövlükdə fəaliyyətinə göz yetirsək dövlət katibi və baĢ nazir olaraq bəzi ciddi səhvlərinə 

baxmayaraq Pənah bəy müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasında doğrudan-doğruya 

MÜSTƏSNA xidmətləri olan görkəmli dövlət xadimlərimizdəndir. Yeri gəlmiĢkən, bu qiyməti 

mən Elçibəyin öz dilindən dəfələrlə eĢitmiĢəm. Ona görə də Pənah bəyin 4 iyundakı mövqeyi 

və istefasıyla bağlı kəskin iradlarımdan kiminsə sui-istifadə etməsini qətiyyən arzulamazdım. 

...Nəysə, prezidentin fikri beləydi ki, qardaĢ qırğınına heç cür yol vermək olmaz. Buna görə 

də o, dövlətçiliyin əsaslarına toxunmayan istənilən güzəĢtə getməyə hazır olduğunu dəfələrlə 

bildirmiĢdi. Bəy silahlı münaqiĢəyə qıraqdan cəlb edilmiĢ adamları bağıĢlamağa da hazırdı. 

Artıq 60 belə Ģəxs silahını könüllü təhvil vermiĢdi. 

7 iyun müĢavirəsində hər iki tərəfin iĢtirakıyla, toqquĢma səbəblərini araĢdıran dövlət 

komissiyasının yaradılması təklif edildi. MüəyyənləĢdirildi ki, indi baĢlıca vəzifələrdən biri 

qiyamın baĢqa bölgələrə yayılmasının qarĢısını almaqdır, çünki qiyamçılar qonĢu Xanlar, 



Samux və DaĢkəsən rayonlarında da təxribat törətmiĢ, hakimiyyəti zorla devirməyə cəhd 

göstərmiĢlər. Onlar S.Hüseynovu prezident kimi görmək istədiklərini heç gizlətmirdilər və 

S.Hüseynovun özü də bu arzusunu sirr kimi qoruyub saxlamağa çalıĢmırdı. Məsələn, o, 21 

iyunda Gəncədə keçirdiyi mətbuat konfransında bəyan etmiĢdi: “Əgər xalq məni seçsə mən 

prezident olmağa razı olaram. HEÇ KĠMĠN MƏNƏ MÜQAVĠMƏT GÖSTƏRMƏYƏ ĠXTĠYARI 

YOXDUR (?!! - Ə.T.). Xalq tələb edir ki, mən Bakıya girim və mən xalq istəyini yerinə 

yetirəcəyəm. Heç bir əsgər, heç bir zabit mənim əmrimi yerinə yetirməməyə cürət edə 

bilməz” (“525-ci qəzet”, 25 iyun 1993). 

Əbülfəz bəy müĢavirədə çıxıĢ edərək dedi: “Bu hökumət on dəfə dəyiĢsə də yenə 

azadlıq, demokratik dövlət istəyəcək. Bəzən deyirlər ki, bu millətə güclü əl 

lazımdır ki, dövləti qoruya bilsin, onu əldə saxlaya bilsin. Ancaq doğrudan da belə 

bir əl bu xalqı əzməyə baĢlasa o saat deyəcəklər ki, bu baĢkəsən haradan gəlib 

çıxıb? Çünki bu millətin içində ədalət hissi var və hökmən demokratik dövlət 

axtaracaq”.  

1918-1920-ci illərdə də Azərbaycanın buna bənzər durumda bulunduğunu söyləyən Bəy 

sözünə davam etdi: “Deməli, Azərbaycan xalqının yolu budur - demokratik, hüquqi dövlət 

qursun, onun içində yaĢasın, bütün dünya ilə əlaqələr yaratsın. Ona görə də biz son 5-6 ayda 

fikrimizi daha çox xarici siyasətə verdik ki, dünyaya çıxaq. [...] Bizim gördüyümüz iĢlər artıq 

indi öz bəhrəsini verir. Müxtəlif dövlət baĢçılarından məktub alırıq. B.Klintondan son 4 ayda 4 

məktub almıĢıq. Hamısında da qeyd edir ki, Azərbaycan xalqı demokratik yol seçib, bazar 

iqtisadiyyatı sahəsində islahatlarımız alqıĢa layiqdir. Buna görə də Amerika cəmiyyəti və 

hökuməti bizi hər cəhətdən müdafiə edir. Deyirlər, bu, neftə görədir. Mən bu fikirlə razı 

deyiləm. [...] ...Hiss edirlər ki, bizdə doğrudan da demokratik cəmiyyət qurulur. Çünki bütün 

gücümüzü həmin sahəyə yönəltmiĢik”. 

Daha sonra Bəy Gəncə qiyamından danıĢdı: “Gəncə hadisələri elə-belə, birdən-birə 

yaranmadı. Bunu hazırlayan qüvvələr vardı. Və biz çalıĢırdıq ki, onun qarĢısını 

alaq. Dəfələrlə Gəncəyə nümayəndələr göndərmiĢəm. Üç aydır söhbət gedir ki, 

Surət Gəncəni qarıĢdıracaq. 

KeçmiĢ daxili iĢlər naziri ilə birlikdə 4 nəfər ağsaqqal göndərdim. DanıĢıq getdi, 

barıĢdılar. Qurban kəsdilər. Dedi çıxaram. (S.Hüseynovun hərbi hissəni tərk edib 

getməsi nəzərdə tutulur - Ə.T.). Üstündən bir həftə keçdi, təzədən qayıtdı. Yenə 

nümayəndə getdi, yenə də razılaĢdılar. Kağız-dəftərini götürüb getdi, 5 gün 

gəlmədi. Bir həftədən sonra yenə qayıtdı. Deməli, iliĢib, oyundan çıxa bilmir”. 

Müxalifətin (daha doğrusu, Etibar Məmmədovun) böyük hay-küy qaldırdığı mifik “Tayfun” 

əməliyyatından söz açan prezident dedi: “Bu gün Gəncəyə zəng edib soruĢuram ki, nə 

var, nə yox, o “Tayfun” deyirsiniz, “Tufan” deyirsiniz - o nə əməliyyatdır elə? 

Deyirlər ki, sənin imzan yoxdur, amma vərəqədə yazırlar ki, prezidentin 1 iyun 

sərəncamına əsasən olub. Məni güllələsələr də mən elə iĢə qol qoya bilmərəm. 

Azərbaycanlı qanı tökülən yerdə mən buna razı ola bilmərəm. Mən heç kimə 

deməmiĢəm ki, atəĢ açılsın. Bunu siz də çox gözəl bilirsiniz”. 

Qiyamçıların nə istədiyini Bəy belə açıqlayır: “Bir tələb irəli sürürlər ki, prezident istefa 

versin, sabah yazırlar ki, prezidentə toxunmaq olmaz, biz onu çox sevirik, 

arxasında dururuq, baĢqaları çıxsın. O biri gün deyirlər ki, prezidentdən baĢqa 

bütün hakimiyyətdəkilər istefa versin. Bu nə oyundur? Bu, hamını hamıdan 



Ģübhələndirmək və yuxarıda aparatı dağıtmaq üçün edilən təxribatdır. [...] Bu 

Ģahmatı gəncəli oynaya bilməz”. 

VətəndaĢ müharibəsindən qorxmasının səbəbini Bəy belə izah edir: “Mən bilirəm ki, 

düĢmənlə vuruĢan bu millət on min qurban verər və bu yaranı ürəyində beĢ-on ilə 

sağaldar. VƏTƏNDAġ MÜHARĠBƏSĠNĠN YARASINI SAĞALTMAQ OLMUR. 

VƏTƏNDAġ MÜHARĠBƏSĠ BU MĠLLƏTĠN MƏHVĠ DEMƏKDĠR. Ona görə bu 

məsələnin qarĢısını sülh və barıĢıq yolu ilə almaq üçün bütün qüvvələri toplamaq 

lazımdır”. 

Demokratik dövlət yaratmaq istəyən prezident ürəyindən keçən ən səmimi sözləri dilə gətirir: 

“ġəxsən mənə qarĢı edilən xəyanəti bağıĢlayaram, amma bu millətin 73 illik 

arzusuna - müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasına qarĢı edilən xəyanəti heç 

vaxt bağıĢlaya bilmərəm - nə özümə, nə baĢqasına. Mən demiĢəm: bu yolda 

sonacan mübarizə aparacağam; bir baĢım var, onu da qurban verməyə həmiĢə 

hazıram. Demokratik dövlət quraq, MƏN və bu xalq öz idealına çatsın, ondan 

sonra bu iĢlərə qarıĢsam məndən pis adam yoxdur”. 

Azərbaycan prezidenti çıxıĢını bu cümlələrlə bitirdi: “Bizə oktyabrda demokratik seçkilər 

keçirmək lazımdır. demokratik yolla seçilmiĢ parlamenti olan ölkəni yıxmaq 

çətindir. Orada vətəndaĢ müharibəsi salmaq mümkün deyil. 

Mənim çalıĢdığım - Azərbaycan dövləti qurmaqdır, bu xalqın istəyinin yerinə 

yetirilməsinə kömək etməkdir. Son nəfəsimə qədər bu əqidəmdən 

dönməyəcəyəm”. 

YERĠ GƏLMĠġKƏN: «Bildirirlər ki, guya Gəncədə “Tufan” əməliyyatı olub, “Boran” əməliyyatı 

olub - orada heç bir əməliyyat keçirilməyib. Sadəcə, Surət Hüseynovun və bir neçə baĢqa 

Ģəxsin həbs edilməsi barədə baĢ prokurorun sanksiyası vardı, onlar iyunun 3-ündən 4-ünə 

keçən gecə həbs olunmalıydılar. Həbsolunma nəticəsində S.Hüseynovun tərəfdarı olan bəzi 

silahlı qüvvələrin hərəkətə gələrək qiyam törətməsi təhlükəsi vardı, buna görə də Gəncəyə 

müəyyən hökumət qüvvələri göndərilmiĢdi. Həmin gün 709 saylı briqada da komandir Ġsa 

Sadıqova təhvil verilməliydi. Bax, bütün əməliyyatın (onu «əməliyyat» adlandırmaq olarsa) 

mahiyyəti bundan ibarətdi» (keçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev). 

XALQA MÜRACĠƏT 

Qiyam baĢlayarkən hakimiyyət orqanları hədsiz astagəllik, prinsipsizlik göstərdilər. Onu 

vaxtında öz adıyla adlandıraraq üstünə getmək, televiziya kimi olduqca güclü təbliğat 

vasitəsindən səmərəli yararlanmaq əvəzinə, ən yanlıĢ yol - özünümüdafiə taktikası seçildi.  

Sərt tədbirlərdən artıq imtina etmiĢ prezidenti baĢa düĢmək çox asandır - hadisələri 

önləməkçün Gəncəyə göndərilmiĢ, demək olar ki, bütün yüksək çinli dövlət adamları: 

təhlükəsizlik nazirinin I müavini Sülhəddin Əkbərov, baĢ prokuror Ġxtiyar ġirinov, daxili iĢlər 

nazirinin I müavini Qabil Məmmədov, Milli Qvardiyanın komandiri Tahir Məmmədov və b. 

qiyamı zərərsizləĢdirmək əvəzinə özləri fəlakətli və həlakətli tələyə düĢdülər, əməliyyata 

birbaĢa rəhbərlik etməli olan müdafiə naziri DadaĢ Rzayev və BaĢ Qərargahın rəisi Nurəddin 

Sadıqov aradan çıxdılar, məğlub baĢ nazir hadisənin üstündən ikicə gün keçməmiĢ istefa 

verdi, iqtidar komandasının bir çox üzvləri də “bel ağrısı” və baĢqa səbəblər üzündən 

gözəgörünməz oldular, nəticədə qiyam Gəncədən çıxaraq ətraf bölgələrə də yayılmağa 

baĢladı.  



Umud bəslədiyi, güvəndiyi vəzifə adamlarının dalbadal ağır məğlubiyyətə uğramasından 

sonra prezidentin “döyüĢkənlik əmsalı”nın kəskin düĢməsini bu səbəbdən təbii saymalıyıq.  

Əlbəttə, nəzərə alınmalı ən mühüm amillərdən biri də budur ki, arxasında Rusiyanın (konkret 

olaraq general ġerbakın) durduğu, Ġranın dəstəklədiyi (bu ölkənin kəĢfiyyatı Gəncə 

məscidində imamlıq edən iranpərəst, milliyyəti bilinməyən Seyid Tahir adlı bir Ģəxsin 

vasitəsiylə Surət Hüseynovla rabitə yaratmıĢdı. Ġranın Azərbaycandakı səfiri Əliəsğər 

Nəhavəndian üsyanın baĢlanmasından üç gün sonra dövlət orqanlarından heç bir rəsmi icazə 

almadan Gəncəyə gedərək qiyamçı S.Hüseynovla görüĢmüĢ, ona Qur'an bağıĢlamıĢdı!), 

yanında H.Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi rolunu ifa edən N.Pənahovun müĢavirlik etdiyi, 

AMĠP-in (məsələn, ġadman Hüseynov Gəncədə əhalini silaha əl ataraq hakimiyyəti zorla 

devirməyə çağırırdı), MAP-ın sədri Nizami Süleymanovun (Gəncə mitinqlərinin və Gəncə 

televiziyasının əsas “ulduz”larından biri) və Elçibəy iqtidarını devirmək arzusunda olan ən 

nüfuzlu mafioz qüvvələrin bütün vasitələrlə arxa durduğu S.Hüseynovla silahlı çarpıĢmanın 

artıq mənasız olduğunu görən prezident yalnız dinc yola üstünlük verməyə, sadəcə, 

məcburdu. 

S.Hüseynovun yanında yetirdiyi missiyaya xeyirxahlıq donu geyindirməyə çalıĢan 

N.Pənahovun müsahibəsi (“Meydan” qəzeti, 17-24.03.1999) Gəncədəki durum haqqında 

nisbətən geniĢ təsəvvür yaradır. N.Pənahov bildirir: “Rus generalı ġerbak diviziyasının 

bütün texnikasını, silah və sursatı Surətə təhvil verib getmiĢdi. Surətin ideoloqları 

isə Müzamil Abdullayev, Əvəz ġükürov, Saday [Nəzərov], Nüsrət Budaqov, Rəhim 

Qazıyev, öz adamları, sosial-demokratlar və s. idi. Eyni zamanda “Sadval” 

cəmiyyətinin üzvləri, TalıĢ-Muğan Respublikası yaradanlar, Ayaz Mütəllibovun 

adamları ilə də ən sıx əlaqə və koordinasiya yaradılmıĢdı”. 

N.Pənahov sözünə davam edir: “Hər Ģey görünməyən qüvvələr tərəfindən məharətlə, 

planlı Ģəkildə idarə edilirdi. Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri və güc 

nazirliklərinin əksər nümayəndələri Surətlə saziĢə girmiĢdi. Zobikin vasitəsilə 

cinayətkar aləmin bir hissəsi də onlarla silahdaĢ və həmrəy idi. Surətin 

aviasiyasındakı pilotlar ruslar idi. [...] Surət mənə bildirəndə ki, Etibar Məmmədov 

da onları müdafiə edir, düzü, buna inanmadım. Ancaq sonradan bu faktın canlı 

Ģahidi oldum. Artıq hər Ģey məlum idi. Bilirdim ki, cəbhəçilər nəinki saydığım 

bütün bu qüvvələrin, hətta tək Surətin qarĢısında dayana bilməyəcək”.  

Nə yazıqlar ki, Nemətin bu dedikləri acı həqiqətdi!..  

E.Məmmədovun Surətlə əlbir olmasına inanmayan N.Pənahov özünün Surətin yanında 

olmasını maraq doğuracaq məntiqlə izah edir: “Qəti Ģəkildə... ona (H.Əliyevə - Ə.T.) 

bildirdim ki, biz hadisələrdə iĢtirak etməsək... Surət cəbhəni təkbaĢına devirəndən 

sonra ona - Heydər Əliyevə qarĢı mübarizəyə baĢlayacaq”. BaĢqa sözlə, Nemət 

H.Əliyevi Surətə qoĢulmağın, ona yardım göstərməyin zəruriliyinə “inandıra bilib”. Əliyevin 

Surətlə Nemətsiz də, həm də ondan çox qabaq əlaqə yaratdığını bilənlər bu sözləri “sadəlövh” 

etiraf saysa da Nemətin də dediyindən belə anlaĢılır ki, qiyamçı qüvvəylə (onu Ģərti olaraq 

“Surət” adlandıraq) iqtidarın (onu Ģərti olaraq “Elçibəy” adlandıraq) döyüĢündə tərəflərdən 

hansınınsa qəti qələbəsi H.Əliyevi təmin etmirdi - Surət Elçibəyi devirsə Əliyevə heç nə 

çatmayacaq, Elçibəy Surəti aradan götürsə yenə Əliyevin heç bir qazancı olmayacaq. Bundan 

sonrası məntiqə və gümanlara söykənir; deməli, Əliyevin qələbəsinin yeganə yolu bundadır: 

tərəflərdən heç birinin baĢqasını tam əzməsinə imkan verməmək, eyni zamanda onların 



barıĢmasının qarĢısını almaq, hər iki tərəfi Əliyevin köməyi olmadan qələbə çalmağın mənasız 

olduğuna inandırmaq, sonra Bakıda siyasi səhnəyə çıxaraq durumun ağası olmaq.  

Surətin dövləti yıxmaq niyyətini öncədən gözəl bilən Naxçıvan Ali Sovetinin sədri özünün də 

mənsub olduğu iqtidarı qorumaq əvəzinə Nemətə “istədiyi kimi hərəkət etməyə” (Nemət 

H.Əliyevin təəssübünü saxlayaraq Gəncəyə getməyin məsuliyyətini öz üzərinə götürüb) icazə 

verdi. N.Pənahov: “H.Əliyev mənə də, Surətin Naxçıvana göndərdiyi yaxın adamına 

da söz vermiĢdi ki, bizimlə bir olacaq”. BaĢqa sözlə, H.Əliyev qanuni hakimiyyətə qarĢı 

qiyam qaldıranlarla birləĢmiĢdi. 

Ġndiyədək sadaladığım amilləri nəzərə alan prezident Əbülfəz Elçibəyin Azərbaycan xalqına 

müraciəti mətbuatda dərc edildi (08.06.1993). Bəy öz xalqına üz tutaraq deyirdi: “Əziz 

həmvətənlərim!  

Son zamanlar ölkəmizin siyasi həyatında daim bir təhlükə dolaĢmaqda idi. Əllərdə qanunsuz 

saxlanılan silahlar çoxaldıqca bu təhlükə də artırdı. Bu, vətəndaĢ müharibəsi, qardaĢı qardaĢla 

üz-üzə qoymaq təhlükəsi idi. Xarici düĢmənlərimizin və onların aramızdakı havadarlarının 

qurduqları bütün fitnələrə baxmayaraq biz təhlükədən qaça bilmiĢ, qırğına yol verməmiĢdik. 

Tacikistanda baĢ tutmuĢ fitnələr Azərbaycanda boĢa çıxmıĢdı. Lakin bu, bizə böyük çətinliklər 

hesabına baĢa gəlmiĢdi. Çox güzəĢtlərə getmiĢ, siyasi və iqtisadi həyatımızın inkiĢafını 

ləngidən hadisələrə dözməli olmuĢduq. 

Bununla belə, düĢmənlərimizin çirkin niyyəti qismən də olsa baĢ tutdu. Rus hərbi hissələrinin 

Gəncədən çıxarkən saxladıqları silahı bir qardaĢ, dövləti vəzifəsini yerinə yetirən o biri 

qardaĢına yönəltdi. [...] Görünür, müstəqillik yolunda qardaĢ gülləsinə də qurban 

getməliyikmiĢ. Bu, mənim üçün daha sarsıdıcıdır. Mən öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən 

qardaĢ gülləsindən həlak olan, həm də vətəndaĢlıq vəzifəsini dərk etməmək ucbatından həlak 

olan həmvətənlərimin ailələrinə (!!! - Ə.T.) dərin hüznlə baĢsağlığı verir, onların yaxınlarının 

kədərinə Ģərik oluram. Allah rəhmət eləsin! 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi mənim tərəfimdən Gəncədə sabitliyin və əmin-

amanlığın bərpası üçün bütün tədbirlərin görülməsi barədə sərəncam verilmiĢdir. [...] Bu gün 

baĢlıca vəzifə qardaĢ qırğınına son qoymaq, hər Ģeyin dinc yolla həll edilməsinə nail olmaqdır. 

BaĢımıza gələn müsibət nə qədər ağır olsa da mən hamınızı səbirli olmağa, vətəndaĢ sülhünü 

bərpa etməyə çağırıram”. 

Kim nə deyir desin, bu müraciət çağdaĢ tariximizdə vətəndaĢda öz dövlət baĢçısının Ģəxsiyyət 

ucalığına görə qürur yaradacaq ibrətamiz bir sənəddir. Prezident hətta dövlətə asi olan, ona 

silah qaldıran əsgərə də öz günahkar övladı kimi yanaĢır, onun yanlıĢ hərəkətinə təəssüflənir 

və ölümünə ürəkdən acıyır. Bəyi Ģəxsən tanıyan hər kəs onun bu sözlərinin ən səmimi 

duyğulardan qaynaqlandığına Ģübhə etmir. Bəyin bu bəycəsinə rəftarı sonralar ağ bayraq 

qaldırmıĢ “OMON”çuların amansızcasına qanına qəltan edilməsinin və onların qırdırılması 

haqqında dövlət televiziyasında qəhqəhələrin müĢayiəti altında necə ləzzətlə hesabat 

verilməsinin Ģahidi olmuĢ Azərbaycan cəmiyyətinin yadından çıxmamalıdır. 

Onu da unutmayaq ki, müraciət efirə gedən vaxt qiyamçılar Gəncə televiziyasına hücum 

edərək prezidentin sözlərinin bu zonada eĢidilməsinin qarĢısını aldılar.  

"DÜġ AġAĞI, ƏLĠN QANA BATIB" 

Prezidentin sərəncamıyla 7 iyunda Səfər Əbiyev müdafiə nazirinin I müavini - Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələri BaĢ Qərargahının rəisi təyin edildi (o, bu vəzifədə Nurəddin Sadıqovu 



əvəzləyirdi. Müdafiə naziri DadaĢ Rzayevisə Heydər Əliyev iĢdən kənarlaĢdırdı).  

“Azərbaycan” qəzeti bu vaxt hadisəyə “xalq rəyi”ni öyrənirdi: “Surət Hüseynov yaxĢı adam 

olsa belə, ona qarĢı haqsızlıq törədilsə belə... hətta hakimiyyətdə olanların fərsiz və pis olması 

da əsas vermir ki, kimsə silahı qanuni hakimiyyətə qarĢı çevirsin”. 

7 iyunda axĢama yaxın Azərbaycanın güney bölgəsi Lənkəranda Ġslam Partiyasının 

nümayəndələri qara bayraq və ələmlərlə mitinq keçirmək istədilər. Həm də Lənkəran istisna 

deyildi - baĢqa yerlərdə də hakimiyyətin düĢmənləri baĢ qaldırırdılar. Layiqli müqavimət 

gördükləri yerdə onlar geri çəkilir, hakimiyyətsizliklə üzləĢdikdə hakimiyyəti devirməyə 

qalxıĢırdılar. Məsələn, Osman Qunduzovun icra hakimi olduğu Balakən rayonunda Əli 

Ansuxskinin baĢçılıq etdiyi qüvvələr dəfələrlə (4, 5, 8 iyun) dövlət əleyhinə mitinq keçirməyə 

çalıĢsalar da heç nəyə nail olmadılar, çünki hakimiyyətin səmimiyyətinə artıq inanmıĢ xalq 

onları dəstəkləmədi. Əksinə, orada AXC rayon Ģöbəsiylə rayon icra hakimiyyətinin birgə 

çağırdığı mitinqdə rayon əhalisinin böyük əksəriyyəti həvəslə iĢtirak etmiĢ və qanuni 

hakimiyyəti dəstəkləmiĢdi. Balakəndə 17 iyunadək bütün sahələrə icra hakimiyyəti tam 

nəzarət edirdi. (Yeri gəlmiĢkən, qiyamçıların hətta gülləylə vurduqları Osman bəy heç bir 

iĢgəncə və hədə-qorxuya baxmayaraq hakimiyyətin möhür-Ģtampını onlara təhvil 

verməmiĢdi!). 

Doğrudur, hüquq-mühafizə orqanları əsasən qiyamçıların tərəfinə keçdilər, ancaq bu sözü 

bütün rayonlara aid etmək olmaz. Məsələn, Müqəddəs Mehdiyevin icra baĢçısı olduğu Xaçmaz 

rayonunda 4 iyundan sonra bütün güc qurumlarının rəhbərləri son anadək qanuni iqtidarı 

qorumaqçün icra hakimiyyətiylə çiyin-çiyinə mübarizə aparıb. Müqəddəs bəyin göstəriĢiylə 

rayon polisi Giləzidə səngər qazaraq bölgənin müdafiəsini qonĢu rayonların polisləriylə birgə 

öz öhdələrinə götürdülər və qiyamçıların təzyiqlərinə baxmayaraq bir addım da geri 

çəkilmədilər.  

Bütün bu baĢ verənlər içərisində ən diqqətçəkənlərdən biri oydu ki, 7 ay öncə - 2 noyabr 

1992-də Ankarada imzalanmıĢ hökumətlərarası müqaviləyə əsasən Türkiyənin Azərbaycana 

ayırdığı 250 milyon dollarlıq kreditin ilk məbləği məhz 4 iyundan sonra Beynəlxalq Banka daxil 

olmağa baĢladı; necə deyərlər, “toydan sonra nağara”... 

Ġyunun 8-ində Milli Məclisdə də Gəncə hadisələri müzakirə edilməyə baĢladı. Yığıncaq 

baĢlanmazdan qabaq Ali Sovetin binası qarĢısındakı meydanda AMĠP baĢda olmaqla 5 

müxalifət partiyasının 200-300 iĢtirakçısı hakimiyyətin Gəncədəki “zülmkarlığ”ına etiraz edən 

və hadisəyə “siyasi qiymət verilməsini” tələb edən mitinq keçirirdi. 

Ġqtidarın Gəncədə baĢ verənlərdən özünü itirməsi, konkret hərəkət proqramının olmaması, 

özünü az qala günahkar sayması, baĢ nazirin istefa verməsi, Heydər Əliyevin Bakıya 

gəlməsinin gerçəkləĢməkdə olması müxalifəti əməlli-baĢlı ruhlandırmıĢdı. Müxalifət liderləri 

artıq özlərini hakimiyyətə yiyələnmiĢ, onun yüksək kürsülərində oturmuĢ kimi hiss edirdilər. 

Buna görə də Milli Məclisdə onlar təĢəbbüsü ələ alaraq “yazıq” iqtidara qarĢı psixoloji hücuma 

keçdilər. 

AMĠP-in lideri Etibar Məmmədov parlamentin sədri Ġsa Qəmbərə dəfələrlə bildirdi ki, Ġsa bəy, 

oradan düĢ aĢağı, sənin əlin qana batıb (dövlətin Gəncədə qiyamçılara qarĢı apardığı 

əməliyyata DĠN-də guya Ġsa bəy rəhbərlik edibmiĢ). Ġsa Qəmbər “ora”dan düĢən kimi “ora”da 

məhz özünün oturacağına, görünür, Ģübhə etməyən Etibar Məmmədov müxalifətin uzaqvuran 

topuydu (zirehli texnika Naxçıvanda hələ öz anını gözləyirdi).  



Müxalifət baĢ nazirdən sonra parlament sədrini də sıradan çıxarmaq istəyirdi, buna görə də 

onu xalqın gözündə nüfuzdan salmaqçün belə yolverilməz üsullara əl atır, onun hücumlardan 

bezib istefa verməsinə çalıĢırdı. Ancaq Ġsa Qəmbər təsəvvürəgəlməz təmkinliliklə bütün 

hücumlara dözdü və siyasi opponentlərini dəmir məntiqiylə “zərərsizləĢdirdi”. 

Ġqtidarın qanlıbıçaq düĢməninə çevrilmiĢ Rəhim Qazıyev Gəncə hadisələrini öyrənən “dövlət 

komissiyası”nın Milli Məclisdə hesabat verməsini tələb etdi. (Əslində belə bir komissiya yoxdu 

- Ġmam Mustafayev, Fəraməz Maqsudov, Arif Rəhimzadə, Asya Manafova, Sabir Rüstəmxanlı, 

Əsədulla Qurbanov və b. prezidentin yanına gələrək “vəziyyətdən narahat olduqlarını” 

bildirmiĢdilər və prezident də onlara özləri istəmədiyi halda Gəncəyə gedərək vəziyyəti 

öyrənməyi məsləhət görmüĢdü; sonralar onlar özlərinə dövlət komissiyası statusu verilməsini 

tələb edirdilər. Pənah Hüseynovun mənə söylədiyinə görə, prezidentin yanına gəlməkdə 

onların əsas məqsədi H.Əliyevi Bakıya çağırmağı təklif etməkdi, ancaq buna cəsarətləri 

çatmadı, bəziləri vəzifə istəməyə baĢladı). O, MM iclasının canlı yayımla efirə verilməsi 

tələbində bulundu. 

Etibar Məmmədov, Rəhim Qazıyev, Tahir Əliyev, Kamran Rəhimov, Rauf Ġsmayılov, Ġnqilab 

Nadirov iqtidara hücumda xüsusi fəallıq göstərirdilər. 

Fasilədən sonra Elçibəy də Milli Məclisin iclasına qatıldı. 

Gəncəyə göndərilmiĢ könüllü komissiyanın üzvü Sabir Rüstəmxanlı komissiyanın ilkin rəyini 

oxudu. Burada bildirilirdi ki, 6 iyunda Gəncəyə gedən dövlət komissiyası vəziyyətlə tanıĢ 

olaraq öyrənib ki, orada 69 hərbi qulluqçu və mülki Ģəxs həlak olub, 150 nəfər yaralanıb. 

1250 nəfər dövlət hərbi qulluqçusu tərksilah edilərək saxlanılıb. Gəncə təyyarə meydanı 

darmadağın edilib. 

Surət Hüseynova açıq-aydın rəğbət duyulan bu sənəddə onun dövlət qoĢunlarının atəĢinə 

“xeyli təmkin göstərməsi”, “iki saata yaxın bu atəĢə cavab verməməsi” xüsusi qeyd olunur və 

təbii ki, bütün günah hakimiyyətin üzərinə yıxılırdı. Müqəssirlərin, demək olar ki, hamısı yalnız 

dövlət qulluqçuları arasında axtarılır və xüsusən Fəhmin Hacıyevin adı sıx-sıx çəkilirdi. 

«Komissiya»nın rəhbəri akademik Ġmam Mustafayev də hadisələrin baĢ-ayaq təsvirindən 

ibarət, hakimiyyətə qarĢı əhalidə nifrət doğuracaq (dez)informasiya verdi, bununla da 

ağsaqqallıq missiyasının öhdəsindən gələ bilməyən bir Ģəxs olduğunu göstərdi.  

Canlı yayım məsələsi yenidən qızıĢdıqda Əbülfəz bəy müzakirəyə qarıĢaraq bildirdi ki, 

durumun müzakirəsi zamanı qarĢılıqlı ittihamlar irəli sürüləcək və bunlar xalqda çaĢqınlıq 

yaradacaq, odur ki, canlı yayım əvəzinə Milli Məclisdən geniĢ reportajın verilməsi daha 

məqsədəuyğundur. Etibar Məmmədov, Rəhim Qazıyev, Arif Rəhimzadə, Xeyrulla Əliyev, 

Rasim Ağayev, Samur Novruzov, Yasif Nəsirli birbaĢa translyasiyanın çox vacib olmasını 

bildirərək bunun üstündə təkid etdilər. Səsvermə zamanı bu təklif keçdi. 

Artıq açıq təbliğatçün birbaĢa efir də qazanmıĢ müxalifət Ali Sovetin çağırılmasının önə 

çəkilməsinə can atdı. Məclisin adi gediĢi, iĢ ahəngdarlığı müxalifətin mütəĢəkkil hərəkəti 

sayəsində pozuldu.  

Milli Məclisin 9 iyun iclasında Əli Kərimovun təĢəbbüsüylə “Azərbaycan Respublikasının Gəncə 

Ģəhərində 4-10 iyun 1993-cü il hadisələrində iĢtirak edən Ģəxslərə amnistiya verilməsi 

haqqında” qanun qəbul edildi. Prezident Əbülfəz Elçibəyin elə həmin gün imzaladığı qanun 

dərc edildiyi gündən (11 iyun) qüvvəyə mindi. Qanunda deyilirdi: 



“1. Azərbaycan Respublikasının Gəncə Ģəhərində 4-10 iyun 1993-cü il silahlı münaqiĢəsində 

iĢtirak etmiĢ Ģəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinlər. 

2. Bu qanunun 1-ci maddəsinin qüvvəsi aĢağıdakı Ģəxslər barəsində tətbiq edilməsin...”.  

Bununla prezident məsələni doğrudan da dinc yolla həll etmək, qarĢıdurmanı aradan 

götürmək niyyətində olduğunu təsdiqlədi. 

Azərbaycan Milli Məclisi 9 iyunda Gəncə Ģəhəri sakinlərinə müraciət də qəbul etdi. MünaqiĢəni 

dinc yolla həll etməyə çağıran MM bildirdi: “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

tərəfindən qəbul edilmiĢ və prezidentimiz Əbülfəz Elçibəyin imzaladığı “...amnistiya verilməsi 

haqqında qanun” qarĢıdurmanı aradan qaldırmaq yolunda dövlət tərəfindən atılmıĢ ilk ciddi 

addımdır”. 

Milli Məclisin həmin iclasından reportaj verən Məhəmməd Səlimoğlu “Azadlıq” qəzetində (10 

iyun) yazırdı: «Rasim Ağayevin dispetçerlik, Samur Novruzovun dirijorluq, Arif Rəhimzadənin 

piyadalıq etdiyi komblok xoru notla “oxumağı” açıq-aĢkar yadırğayıb. Onların bu hadisədən 

istifadə edib çoxdankı arzularını həyata keçirmək, yəni Ali Sovetin sessiyasını çağırmaq, xanım 

Asya Manafovanın guya ki, prezidentin göstəriĢi ilə DĠN əməkdaĢı Nizami Musayevin hələ 

yanvarda Gəncəyə “Tufan” əməliyyatı üzrə ezamiyyətə göndərilməsi haqda saxta sənədlə 

ajiotaj yaratmaq cəhdi, Samur Novruzovun və Araz Əlizadənin kimə isə lazımmıĢlar kimi girov 

götürüləcəklərini bəyan etmələri əslində Gəncə faciəsinin planlı Ģəkildə təĢkil edildiyini bir 

daha sübut edir». 

Məncə, Milli Məclis 8-9 iyunda iki yanlıĢlığa yol verdi.  

Birincisi, qiyama münasibət bildirməkdə əslində 4 gün gecikmiĢ parlament (təəssüf ki, bu 

yolverilməz gecikmə hakimiyyətin bütün pillələrində özünü göstərdi) son nəticədə müxalifətin 

iqtidarı suçlu çıxardığı qızıĢdırıcı müzakirəni gündəliyə çıxarmaq əvəzinə ilk növbədə Gəncə 

hadisələrini dövlət əleyhinə qiyam adlandıraraq ona birmənalı siyasi qiymət verməli (yeri 

gəlmiĢkən, sonralar H.Əliyev bunu necə etməyin yollarını əyani Ģəkildə göstərdi), sonra da 

qiyamı yatırmaqçün dövlət baĢçısına ordudan istifadə etmək səlahiyyəti verən qərar 

çıxarmalıydı. (Təsadüfi deyil ki, baĢda DadaĢ Rzayev olmaqla bir çoxları çalıĢırdı ki, prezident 

məhz parlamentin razılığı olmadan ordudan istifadə etmək haqqında əmrə qol çəksin ki, 

sonradan onunla “haqq-hesab çürütməyə” hüquqi əsas yaransın).  

Ġkincisi, birbaĢa yayıma həmin günlərdə heç bir vəchlə imkan vermək olmazdı, çünki 

hakimiyyət onun nəticələrini zərərsizləĢdirə bilmək gücündə deyildi. Heç kəsə gizli deyil ki, 

məhz canlı yayım hakimiyyəti təbliğat baxımından tamamilə tərksilah etdi - əhali və ordu 

içərisində iqtidarın olan-qalan nüfuzu da məhv oldu.  

Beləliklə, hakimiyyətin qanunverici qanadı da qiyam qarĢısında öz gücsüzlüyünü göstərdi və 

məğlubiyyətini labüdləĢdirdi. (Mövcud olmayan məhkəmə hakimiyyətinin məğlubiyyətindən 

danıĢmaqsa gülməli səslənərdi). Bu məğlubiyyətdə, məncə, Milli Məclisdə kommunistlərin 

çoxluğu və əksər demokratların da səbatsızlıq göstərərək antidemokratik cəbhəyə keçməsi 

həlledici rol oynadı. 

ERMƏNĠLər KƏLBƏCƏRDƏN 15-20 ĠYUNDA ÇIXASI OLDU  

Ali Sovet binası qarĢısındakı meydançada mitinq keçirən AMĠP-çiləri 9 iyunda AXC-çilər 

əvəzlədi. Bu mitinqdə bəyan edildi ki, biz kommunist dövlətinin qurulmasına imkan 

verməyəcəyik. 



Həmin gün prezidentin mətbuat xidməti belə bəyanat yaydı: «ATƏM-in üzvü olan 9 ölkənin... 

nümayəndələrinin iyunun 3-4-də Romada keçirdikləri müĢavirədə BMT Tġ-nın 822/93 nömrəli 

qətnaməsinin yerinə yetirilməsi və ATƏM çərçivəsində danıĢıqlar prosesinin davam 

etdirilməsinə yönəldilən yeni “təcili tədbirlər qrafiki” təklif olunmuĢdur. [...] ...Erməni 

qoĢunlarının Kəlbəcər rayonundan çıxarılması 15-20 iyun ərzində həyata keçirilməli, iyunun 

18-dən etibarən 60 gün ərzində hərbi əməliyyatların dayandırılması prosesi baĢlanmalıdır». 

ATƏM-in Minsk konfransının sədri Mario Raffaelli Minsk qrupunun üzvü olan ölkələrin 

xahiĢiylə “təcili tədbirlər qrafiki”ni Ermənistan və Azərbaycan rəhbərlərinə ləngitmədən 

göndərdi. 

4 iyunun ilk nəticəsi özünü göstərdi - ABġ, Türkiyə və Rusiya üçlüyünün təklifiylə Kəlbəcərin 

boĢaldılması 27 mayda baĢlayıb 3 iyunda qurtarmalı olduğu halda, indi “üçlər” “doqquz”lara 

çevrildi və ermənilər məsələnin həllini daha 17 gün ləngitmək imkanı qazandılar! 

Hakimiyyətin indiki səbatsız durumunda bu tələbi ümumiyyətlə yerinə yetirməmək onlarçün 

asanlaĢdı. Elə belə də oldu - Elçibəy ermənilərin qoĢunları çıxarmasını tələb edəndə cavab 

eĢitdi ki, Azərbaycanda hakimiyyətin kimdə olduğu bilinmir; danıĢıqlar sizləmi, yoxsa 

S.Hüseynovlamı aparılmalıdır?.. 

ARAZ QURBANOVUN "GƏNCƏ QAMBĠTĠ" 

Gəncə hadisələrinə ölkəiçi və ölkədıĢı mətbuat da diqqətlə yanaĢır, bəziləri operativ məlumat, 

bəzilərisə təhlil verməyə çalıĢırdı. Oxucuya təqdim edilmiĢ çoxsaylı yazılar içərisində bir neçəsi 

xüsusilə seçilir. 

Azər Mürsəliyevin “Komsomolskaya pravda”da çıxan (“Azərbaycan” qəzetinin 10 iyun sayında 

tərcüməsi verilib) “Azərbaycan: hakimiyyətin dəyiĢməsi, yoxsa vətəndaĢ müharibəsinin 

baĢlanğıcı. R.Qazıyev P.Qraçovla bağlı qapılar arxasında görüĢmüĢdür” yazısı bir çox 

baxımdan maraq doğurur. Gəncədəki qarĢıdurmada 68 nəfərin həlak olduğunu, 200 nəfərin 

yaralandığını göstərən müəllif 7 iyunda günortayadək Surət Hüseynov tərəfdarlarının 

Azərbaycanın Ģimal-Ģərqinə nəzarət etdiyini bildirir. 

Qiyamçıların tələblərinə toxunan müxbir bunları açıqlayır: onlar prezident çıxılmaqla 

respublikanın bütün rəhbərlərinin istefasını tələb edirlər; Bakıda Ģəxsi mənzillərdən birində Ali 

Sovetin deputatları gizlincə toplaĢaraq yaxın günlərçün fəaliyyət planı hazırlamıĢlar; 

S.Hüseynovun tələblərindən biri də Ali Sovetin fövqəladə sessiyasını çağırmaqdır. 

Bunlaran sonra Azər Mürsəliyev “Xəbər-Servis” agentliyinin məlumatına söykənərək yazır: 

“Surət Hüseynovun tərəfdarlarından biri - keçmiĢ müdafiə naziri Rəhim Qazıyev Gəncə 

hadisələrinin lap baĢlanğıcında Moskvada olmuĢdur. Orada Rusiya generaliteti ilə görüĢmüĢ, 

Pavel Qraçovla bağlı qapılar arxasında danıĢıqlar aparmıĢdır”. 

Xatırladım ki, bu görüĢlər də R.Qazıyevin A.Mütəllibovla görüĢdüyü günlərdə olub. Doğrudur, 

R.Qazıyevlə P.Qraçovun Moskva söhbəti haqqında əlimizdə dəqiq məlumat yoxdur, ancaq 

keçmiĢ müdafiə nazirinin Bakıya qayıdandan sonrakı hərəkətlərinə əsasən deyə bilərik ki, 

P.Qraçov: 1) ya gələcək prezident Ayaz Mütəllibova (bəlkə də Surət Hüseynova) yardım 

göstərməyi ona tapĢırıb, 2) ya da onun özünün prezident olacağına söz verib; iĢ burasındadır 

ki, R.Qazıyevin də könlündən prezidentlik keçirdi (özü də, hələ 1992-nin yazından) və bu, boĢ 

yerə ola bilməzdi.  

P.Qraçovun S.Hüseynova onun Azərbaycanın prezidenti olacağını bildirməsi bu gün sirr deyil. 

Məsələn, 4 iyun “qəhrəman”larından biri Kəramət Kərimovun məhkəməsində Ģahidlik edən 



Əlizadə Hüseynovla (o, Surətin yaxın qohumudur) hakim arasında belə söhbət gedib: 

“HAKĠM: ...Siz S.Hüseynovun gələcəkdə prezident olması Ģərəfinə də sağlıq demisiniz. 

ġAHĠD: Nə olsun? Çox yerdə Surət Hüseynovun Ģərəfinə sağlıq deyilirdi. Gələcəyin prezidenti 

kimi onun adına sağlıq demiĢik. Bu sağlığı Qraçov da demiĢdi. 

HAKĠM: Elə ona görə Qraçovu çıxartdılar də...” (“525-ci qəzet”, 23.03.1999). 

Əslində A.Mütəllibov, S.Hüseynov və R.Qazıyev içərisindən məhz hansının Elçibəyin yerinə 

prezident olmasının Rusiyanın hərbi dairələriyçün elə ciddi əhəmiyyəti yoxdu - onlardan hansı 

hakimiyyət kürsüsündə əyləĢsə Rusiyanın dilsiz-ağızsız qulu olacaq, onun bütün göstəriĢlərini 

danıĢıqsız yerinə yetirəcək, Azərbaycandakı demokratik qüvvələri ən azı yarım əsrliyə 

dağıdacaq, rus qoĢunlarını yenidən geri qaytaracaqdı. H.Əliyevin prezidentliyinisə Rusiyanın 

kəĢfiyyat dairələri: Primakov - Barannikov cütlüyü istəyirdi və təbii ki, onlar da “öz 

prezidentləri”ndən eyni Ģeyləri umacaqdılar, ancaq baĢının üstündəki əldən xoĢlanmayan 

H.Əliyevin onların göstəriĢlərinə tam əməl edib-etməməsi Ģübhəliydi.  

Fazil Qəzənfəroğlu yazır: “O dönəmdə əldə edilən bilgilərə görə, Heydər Əliyev və 

A.Mütəllibov müĢtərək düĢmənlərinə, yəni Əbülfəz Elçibəyə qarĢı güc və fəaliyyət birliyi 

yapmağa razı edilmiĢdilər. ÇevriliĢin əsl hazırlayıcısı olan Rusiya hər biri ayrı bir əlaqəylə 

özünə bağlı bulunan ünsürləri bir araya gətirərək geniĢ bir Ģər cəbhəsinin yaradılmasına 

müvəffəq ola bilmiĢdi. Yalnız bundan sonra ciddi çalıĢmalara baĢlanılmıĢ, düĢüncədən 

fəaliyyətə keçmə fürsəti əldə edilmiĢdi. ĠĢbirliyi üzərində son retuĢları aparmaq özü də əski bir 

bakılı olan və Sovetlər Birliyi dönəmində Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd göstərilmiĢ bir Ģəxsə 

- Nikolay Baybakova qalmıĢdı. ...Bu Ģəxs Moskvadan Naxçıvana gələrək Heydər Əliyevlə 

görüĢmüĢdü” (F.Qəzənfəroğlu, göstərilən kitabı, s.215-216).  

Araz Qurbanovun “Azərbaycan” qəzetindəki (11 iyun) “Gəncə qambiti” adlı məqaləsi də, 

fikrimcə, Gəncə hadisələrinin mahiyyətini “isti-isti” açan ilk yazılardandır. 

Faciənin mütləq baĢ verməli olduğuna inanan müəllif qırğının Gəncədə yox, Bakıda, ġəkidə, 

Lənkəranda da baĢ verə biləcəyinin mümkünlüyünü deyir. O yazır: “Gəncə hadisəsi Bakını 

qırğından qurtardı! ToqquĢma Azərbaycanın paytaxtında gözlənilirdi. Çox güman ki, 

müəmmalı “qrossmeyster”in planına görə, iyunun 5-də “Azadlıq” meydanında keçiriləcək 

mitinqdə Ġsgəndər Həmidovun tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında qanlı toqquĢma 

törədilməli idi. Bu zaman günahkar Ġsgəndər Həmidov və “atəĢ açmaq əmri” vermiĢ dövlət 

rəhbərləri olacaqdı. Lakin Ġsgəndər Həmidov müdriklik etdi: Bakıda mitinq keçirmədi... Lakin 

qan lazım idi. ToqquĢmanın ünvanını Gəncəyə dəyiĢdilər”. 

Araz Qurbanov öz fikrini inkiĢaf etdirərək bu nəticəyə gəlir: “Əslinə qalsa Müdafiə Nazirliyinin 

əmrinə məhəl qoymayan, antiiqtidar əhval-ruhiyyəli hərbi hissəni bir neçə gün əvvəl 

poliqonda tərksilah etmək mümkün idi. Amma bu zaman toqquĢma barədə faktlar gizlədilə 

bilərdi. Qrossmeysterə isə Ģahidlər lazımdı. Odur ki, hissəyə hücum Gəncənin mərkəzində 

əhalinin sıx yaĢadığı yerdə olundu”. 

Məncə, diqqətli oxucu Araz Qurbanovun naməlum “qrossmeyster”ini artıq yaxĢı tanıdığının 

fərqindədir. Əslində diqqətsiz oxucu üçün də bu, cavabı tapılmaz müəmma deyil - bunu 

bilməkçün üzünü, sadəcə, Ģimala çevirməsi yetərlidir.  

 



HEYDƏR ƏLĠYEV YENƏ BAKIDADIR - BU DƏFƏ BĠRYOLLUQ GƏLĠB 

Fazil Qəzənfəroğlu “Əbülfəz Elçibəy. Tarixdən gələcəyə” kitabında yazır: “Gəncə və Naxçıvan 

arasında məkik toxuyan Rəhim Qazıyev Surət ilə Heydər Əliyev arasında tam bir körpü 

qurmuĢdu. Moskvanın Heydər Əliyev kartına oynamasında böyük rolu olanların baĢında rus 

kəĢfiyyatının Ģefi, ġərq ölkələri üzrə ünlü sovet mütəxəssisi, akademik Yevgeni Primakov 

gəlirdi. Primakov və Heydər Əliyev Ġran və Türkiyədə uzun illər birlikdə çalıĢmıĢ, bu 

ölkələrdəki kommunist hərəkatları birlikdə planlamıĢ iki əski dostlardır” (s.214-215).  

Prezident Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi Oqtay Qasımovdan öyrəndiyimə görə, H.Əliyev fevralın 

(1993) sonunda Moskvaya səfərində Rusiyanın təhlükəsizlik naziri R.Barannikovla 

görüĢmüĢdü. Onun Rusiyada söz yiyələrindən olan Y.Primakovla da görüĢüb «dərdləĢməsini» 

düĢünə bilərik, çünki bu fikir hadisələrin məntiqindən doğur.  

R.Qazıyev hələ mayın ortalarında Naxçıvan hava limanında demiĢdi: “Bu yaxınlarda Heydəri 

Bakıya gətirəcəyik” (F.Qəzənfəroğlu, s.215). 

Ġyunun 9-unda saat 15-də H.Əliyev Bakıdan göndərilmiĢ xüsusi təyyarəylə Azərbaycan 

paytaxtına gəldi. O, “Xəbər-Servis”in müxbirinə bildirdi ki, Bakıya “Ģəxsən Əbülfəz Elçibəy 

tərəfindən” dəvət olunmuĢdur.  

Neçə illər sonra Bəylə bu haqda söhbətləĢirik:  

«-H.Əliyev söyləyir ki, iyunun baĢlanğıcında 4 gün müraciət edərək onun Naxçıvandan Bakıya 

gəlməsini xahiĢ etmisiniz, o isə Sizə inanmadığı üçün Sizinlə iĢləyə bilməyəcəyini, buna görə 

də Bakıya gəlmək istəmədiyini deyib. Sizin üçüncü zənginizdə isə o heç telefonu götürməyib. 

Sonra isə onun Ģərtləri qəbul edilib və yalnız bu vaxt Bakıya gəlməyə razılıq verib.  

-Ola bilsin ki, ona kimlərsə zəng edib, ancaq mən cəmi bir dəfə ona zəng vurmuĢam, çünkü 

ətrafımdakı bir çox ziyalılar, baĢqa Ģəxslər (məsələn, Süleyman Dəmirəl - Ə.T.) bunu məndən 

təkidlə xahiĢ edir, onun təcrübəsindən yararlanmağı məsləhət görürdülər. O demiĢdi ki, biz 

bir yerdə iĢləsək, bu hadisənin qarĢısını ala bilərik. O hətta mənə demiĢdi ki, sənin siyasi 

nüfuzun və savadın, mənimsə təcrübəm bir yerdə bütün çətinlikləri aradan qaldırmağa 

imkan verir və bu yolda birgə çalıĢa bilərik. 

ġərtə gəlincə, o zaman heç bir Ģərt qoymamıĢdı. Kiminlə nə söhbət edibsə bundan mənim 

xəbərim yoxdur.  

-4 iyun ərəfəsində Azərbaycandakı ağır durumu nəzərdə tutaraq H.Əliyev qəzetçilərə bildirir: 

«Əbülfəz Elçibəy belə bir ağır dövrdə məni dəvət etdi. …Onun dəstəyi ildə gəldim, Parlament 

məni seçdi. Amma 2 gündən sonra məni qoyub qaçdı». Bu deyilənə münasibətiniz? 

-H.Əliyevin bu fikri ilə əvvəl dediyi üst-üstə düĢmür - bayaq deyirdi ki, «Ģərt qoydum», 

«səninlə iĢləyə bilmərəm», indi isə deyir ki, «özü dəvət etdi», «mənə dəstək verdi» və «məni 

seçdirdi». Düzdür, o, Milli Məclisdə seçilməyəcəkdi, bu, qəti idi. Mənim Milli Məclisdə 

danıĢmağım, millət vəkillərini bunun zəruriliyinə inandırmağım həlledici rol oynadı. Bunun 

üstündə bəzi deputatlar, yaxın dostlarım məndən incidilər və bəziləri indi də incikdirlər, çünki 

onlar deyirlər ki, sən bu adamı gətirib bizim baĢımıza bəla elədin; H.Əliyevlə ikiniz birsiniz, bir 

oyun oynayaraq Azərbaycan xalqını bu günə qoydunuz. Bu məsələ üstündə məni dəfələrlə 

tənqid və təhqir edirlər, deyirlər ki, Əbülfəz bu hərəkata ona görə qoĢulmuĢdu ki, H.Əliyevi 

hakimiyyətə gətirsin və gətirdi də, özü də çıxıb Kələkiyə getdi. Müxalifətdəki bəzi dostlarım da 

bu səbəbdən məndən incik düĢüb.  



-Bəy, təkcə müxalifətdəkilərin yox, ümumən xalqın Sizdən inciməsinin ən baĢlıca səbəbi 

budur. 

-Bəli, ən çox deyilən fikir budur ki, özün çəkilirdin-çəkilirdin, Əliyevi niyə hakimiyyətə 

gətirirdin? 

Bunu hamı bilir ki, mən olmasaydım o, Milli Məclisə sədr seçilməyəcəkdi, əksinə, baĢqa 

məsələ olacaqdı. Milli Məclis öz fəaliyyətini dayandırardısa 300-dən yuxarı deputatdan ibarət 

Ali Sovet çağırılacaqdı və orada isə kimin seçiləcəyi bilinmirdi. O zaman belə bir fikir var idi ki, 

parlamentə baĢqa adamı sədr seçib Ayaz Mütəllibovu geri qaytarsınlar. Mənsə buna imkan 

vermədim - gördüm ki, Azərbaycanda daha böyük qatmaqarıĢıqlıq yaranacaq, ona görə də 

Milli Məclisdə H.Əliyevin sədr seçilməsini daha məqsədəuyğun gördüm. FikirləĢirdim ki, 

onunla birgə iĢləyərək baĢ verən hadisələrin qarĢısını ala və Azərbaycanı böhrandan çıxara 

bilərik, Qarabağı geri qaytararıq. Bu, o zaman ən düzgün, yerinə düĢən fikir idi. H.Əliyev də 

bununla razı idi, ancaq çox təəssüf ki, o, verdiyi sözün üstündə durmadı. Parlament sədri 

seçiləndən sonra prezident hakimiyyətini mənimsəmək uğrunda mübarizəyə giriĢdi. Məhz 

onun təsiri ilə Surət Hüseynov mənim istefamı da tələb etməyə baĢladı. (Gəncədə olarkən 

H.Əliyev onun prezident olmasına razılıq vermiĢdi və S.Hüseynov bu haqda 

«Moskovskiye novosti» qəzetindəki müsahibəsində yazmıĢdı). O, sədr seçiləndən 

sonra Surəti də Bakıya gətirdi, müxtəlif dillər tökdü, baĢ nazir etdi, güc nazirliklərini də ona 

tapĢırdı, guya onu prezidentliyə hazırladı. Sonrası isə məlumdur.  

-Siz Kələkiyə gedəndən bir neçə gün sonra qayıtmaq istəyəndə, H.Əliyevin deməsinə görə, o 

heç bir maneçilik yaratmayıb, əksinə, Sizə xəbər göndərib ki, gəlmək istəyirsənsə gəl, 

prezidentliyini et, ancaq S.Hüseynovun Sizi öldürəcəyindən qorxduğunuza görə Bakıya 

qayıtmaqdan imtina etmisiniz. 

-Dedi ki, gəlirsənsə gəl. 

Mənim qayıdacağımı görəndə, Ģübhəsiz ki, H.Əliyevin adamları təyyarənin qanadını güllələrlə 

deĢdilər və ekipaj bu təyyarədə uçuĢdan imtina etdi. Beləliklə, mənim geri dönməyim üçün 

heç bir nəqliyyat vasitəsi qalmadı.  

Mənim ikinci fikrim də vardı - düĢünürdüm ki, qüvvələri hələ saxlayaq, Xalq Cəbhəsi səfərbər 

vəziyyətdə qalsın, əgər Azərbaycanda yenidən devriliĢ baĢ versə və rus ordusu Azərbaycana 

qayıtsa (əsasən Surət Hüseynovun əliylə) o zaman mənim qanuni prezident kimi buna qarĢı 

mübarizə aparmağa səlahiyyətim olsun.  

Surət Hüseynova gəlincə, onun məni öldürə biləcək gücü yoxdu; onu mən heç zaman 

saymamıĢam da. O, mənə həmiĢə dəcəl bir adam təəssüratı bağıĢlayıb. Bu devriliĢdə də o, 

20-30-cu vintlərdən birisidir və diqqət yetirilməyə layiq deyil.  

-O iddia edir ki, Siz hakimiyyətə gələn kimi bolĢeviksayağı davranaraq özünüzdən qabaqkı 

bütün tarixi inkar etmisiniz.  

-BolĢeviklərin davamçısı H.Əliyevin özü olub və çox doğru deyir ki, babaları olan bolĢeviklər 

hər Ģeyi inkar ediblər - Müsavat hakimiyyətini də, Azərbaycanın müstəqilliyini də. Müsavatın 

baĢçılarını «quldur», «vətən xaini» adlandırıblar. BolĢeviklərin davamçıları olan kommunistlər 

öz əcdadlarını da danıblar - yeri gələndə Leninin özündən tutmuĢ Plexanova, Stalinə, 

XruĢĢova qədər hamını inkar etdilər. O inkarçılar içərisində H.Əliyev də xüsusi yer tutur. 

Vaxtilə Brejnevin yanında olarkən hamını inkar edərək yalnız Brejnevi qaldırdılar…  



Hər Ģey göz qabağındadır. Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda indiyədək aparılan 

mübarizəni bu gün bolĢevikcəsinə danaraq, M.Ə.Rəsulzadənin adının çəkilməsinə belə 

qısqanclıq göstərərək müstəqilliyimizlə bağlı hər Ģeyi öz adına çıxarmaq istəyən məgər 

Heydər Əliyev deyil? 

-Doğrudanmı Siz baĢda olmaqla indiki müxalifət ilderləri indiyədək sağ qaldığınıza görə 

H.Əliyevə minnətdar olmalısınız? 

-Heydər Əliyev sağ qalması üçün mənə minnətdarlıq etməlidir. Onun Bakıya gəlməsinin də, 

Bakıdakı mühafizəsinin də, Naxçıvana getməsinin də, Naxçıvanda Ali Sovetin sədri 

seçilməsinin də səbəbkarı mənəm. H.Əliyev bunları bilməlidir və bilir.  

-H.Əliyevin Naxçıvan Ali Sovetinin də, Azərbaycan Ali Sovetinin də sədri seçilməsindəki 

həlledici rolunuzu indi səmimi Ģəkildə deyirsiniz. Buna bu gün peĢmansınız, ya yox? 

-Bu məsələnin nə qədər xeyirli, nə qədər ziyanlı olmasını mən hələ də ölçüb-biçirəm. Orada 

elə məqamlar var ki, bəli, mən hökmən o addımı atmalıydım, özü də, o addımı məcburi yox, 

Ģüurlu Ģəkildə atırdım. Düzdür, mövcud Ģərait də adamı vadar edir ki, müəyyən addımı 

atmalısan.  

Mən düĢünürdüm ki, H.Əliyevin gəlməsi onun ətrafındakı qüvvələrin sakitləĢməsinə və onların 

bizimlə birləĢərək Azərbaycanın problemlər girdabından çıxarılmasına səbəb olacaq. Mən 

müxtəlif siyasi qüvvələri Azərbaycan naminə birləĢdirmək istəyirdim. Vəzifrova da, onun 

adamlarına da, Mütəllibova da, onun adamlarına da, Əliyevə də, onun adamlarına da 

demiĢdim ki, gəlin, Azərbaycanın müstəqilliyi, gələcəyi yolunda əl-ələ verək, belə etsək bir 

neçə ayın içində ən ciddi problemlərimizi də həll edə bilərik - xalqın gücü, iradəsi ilə. Mən 

hətta Vaqif Hüseynovu, Rəhim Qazıyevi, Surət Hüseynovu da Vətən uğrunda mübarizəyə 

qoĢmaq istəyirdim. Təəssüf ki, bütün bu adamların həm iddiaları, həm də müxtəlif qüvvələrin 

təsiri altında olması onların vahid gücə çevrilməsinə imkan vermədi. Bu gün onların da 

hamısı əzab-əziyət içərisindədir, mən də, xalq da. Bu gün Heydər Əliyevin özünün 

də vəziyyəti yaxĢı deyil və onun sonu necə qurtaracaq - bunu qarĢımızdakı yaxın 

tarix göstərəcək».  

(«Mən müxtəlif siyasi qüvvələri Azərbaycan naminə birləĢdirmək istəyirdim». Əbülfəz 

Elçibəylə onun mətbuat katibi Ədalət Tahirzadənin söhbəti. - «Yeni Müsavat» qəzeti, 24-

25.06.1998). 

Bakıya gəldiyi gün Azərbaycan prezident Əbülfəz Elçibəylə görüĢən H.Əliyevə Azərbaycanın 

baĢ naziri vəzifəsi təklif edildi. Ancaq Surətin qiyamından və indiyədək Moskva, Tehran və 

Ankarada apardığı uğurlu diplomatik danıĢıqlardan sonra manevr imkanları hədsiz 

geniĢlənmiĢ H.Əliyev bu vəzifəyə, əlbəttə, razılıq vermədi və onun sədrliyi altında Dövlət 

ġurası yaradılmasını təklif etdi. Bu, açıqdan-açığa hakimiyyətə birdəfəlik yiyələnmək deməkdi 

və təbii ki, prezident belə təkliflə razılaĢa bilməzdi.  

Yalnız “fəxri qonaq” statuslu H.Əliyev ilk vaxtlar Elmlər Akademiyasının “Ġsmailiyyə” binasında 

yerləĢir və rəsmi qonaqlarını burada qəbul edirdi. Bu çağda onun ən etibarlı və ən yaxın 

köməkçisi Rəsul Quluyevdi. 

9 iyunda Azərbaycan tərəfi (V.Quluzadə) ATƏM-in Qarabağda vəziyyətin nizama salınmasına 

dair Minsk qrupunun təklif etdiyi “təxirəsalınmaz tədbirlərin cədvəli”ni imzaladı. Bu təklifləri 

Ermənistan da qəbul etdi. V.Quluzadə ermənilərin də bu iĢə razılaĢmasını Azərbaycan xarici 

siyasətinin və Ģəxsən Azərbaycan prezidenti Ə.Elçibəyin qələbəsi saydı. 



“Yeni cədvəl”ə əsasən 15-20 iyunda atəĢ kəsiləcəkdi ki, kəlbəcərli qaçqınlar doğma ocaqlarına 

qayıda bilsinlər. 18 iyundan 60 günlük atəĢkəs olacaq, bu müddətdə Minsk Qrupunun iĢi 

hazırlanacaqdı. ATƏM-in nümayəndələrinə iĢğalçıların Kəlbəcərdən çıxıb getməsinə 21 iyunda 

nəzarət etmək tapĢırılmıĢdı. Bu zona beynəlxalq nəzarət altında olacaqdı. 

Ġyunun 9-unda səhər Ali Sovetin binası qarĢısında AXC-nin çağırıĢıyla respublika 

ictimaiyyətinin mitinqi keçirildi. Saat 12-nin yarısında mitinqi AXC sədrinin müavini Arif 

Rəhimoğlu açdı. O, Abbas Abbasov, Asya Manafova, ġadman Hüseynov və baĢqalarının 

«dövlət komissiyası»nın üzvü olmalarına baxmayaraq hadisələrin gərginləĢməsində xüsusi rol 

oynadıqlarını dedi. Arif bəy S.Hüseynovun cinayətlərini sadalayandan sonra Gəncədən çıxan 

rus diviziyasının ona külli miqdarda hərbi texnika verməsiylə yanaĢı, bu texnikadan istifadəni 

öyrətməkçün 75 nəfər xüsusi desantını da Gəncədə saxladığını bildirdi. (Hadisələr vaxtı 

Gəncədə 4 rus generalının olması və Surətə müĢavirlik etməsi də xəbər verilmiĢdi). 

Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin baĢçısı Əli Quluyev dedi: “Müdafiə Nazirliyində 46 milyon 

vəsait yeyilib. Niyə Rəhim Qazıyev həbs edilmir? ġuĢanın, Laçının verilməsində birbaĢa o, 

günahkardır. Ġndi isə o, prezidentin istefasını tələb edir”. 

Ali Sovetdə 10 iyunda Milli Məclisin üzvü Mətləb Mütəllimovun sədrliyiylə Gəncə Ģəhərində baĢ 

vermiĢ FACĠƏ'ni (QĠYAM'ı yox!) təhqiq edən deputat istintaq komissiyasının ilk iclası keçirildi. 

Həmin gün ABġ-ın Dövlət Departamenti belə bir bəyanat verdi: “Ġyunun 4-də Gəncədə - 

Azərbaycan Respublikasının ikinci ən mühüm Ģəhərində qiyam baĢlanmıĢdır. Məlumatlara 

əsasən, döyüĢdə onlarca adam öldürülmüĢ, yüzlərlə adam yaralanmıĢdır. Bu döyüĢün 

nəticəsində qiyamçılar Ģəhərə nəzarət edirlər. Məlumatımıza görə, Azərbaycan prezidenti 

Elçibəy bir daha qırğına yol vermədən böhrana son qoymağa çalıĢır. 

ABġ hökuməti prezident Elçibəyin demokratik yolla seçilmiĢ hökumətini tamamilə dəstəkləyir. 

Biz bu böhranı demokratik dəyərlərə əsaslanaraq və insan hüquqlarına hörmət edərək sülh 

yolu ilə həll etməyə çağırırıq”. 

Elçibəyin belə dəstəklənməsi xüsusən H.Əliyevi razı salmırdı. Buna görə də o, bir neçə gün 

sonra Gəncədə S.Hüseynovla görüĢdükdə onu prezidentin istefasını da tələb etməyə 

“həvəsləndirdi”. ABġ-ın münasibəti eyni zamanda H.Əliyevin hakimiyyətə gəlməkçün bu 

dövlətin də “xeyir-dua”sını almağı “unutduğunu” göstərir. (Görünür, bu üzdəndir ki, Əliyev 

hakimiyyətin ilk mərhələsində Rusiya və Ġranı tərifləmək, ABġ-ısa tənqid etmək siyasəti 

yürüdürdü). 

11 iyunda prezident Əbülfəz Elçibəy deputat istintaq komissiyasının üzvlərini qəbul etdi. 

Söhbət zamanı, yaranmıĢ vəziyyətdən çıxıĢ yolları araĢdırıldı, dövlətçiliyimizin və ölkədə 

sabitliyin qorunmasıyçün görülməli tədbirlər müzakirə edildi. Komissiyanın istintaq apardığı 

müddətdə KĠV-də qızıĢdırıcı materialların verilməməsi (baĢqa sözlə, qiyamçıların tənqid 

edilməməsi) və bu barədə mətbuat orqanlarına müraciət edilməsi haqqında razılıq əldə 

olundu. 

Zənnimcə, 24 oktyabr hadisələrində H.Əliyevin Bakıda ona qarĢı əks-təbliğata son 

qoyulmasını tələb etməsiylə surətçilərin də “qızıĢdırılmamasının” tələb edilməsi eyni nöqtədən 

qaynaqlanan taktikadır və hakimiyyətin hər iki halda o tələblərlə razılaĢması prinsipcə yanlıĢ 

addımdı, çünki ictimai rəy bir daha iqtidara qarĢı yönəldi. Ancaq burası da var ki, artıq 

H.Əliyevin Bakıya gətirilməsindən sonra S.Hüseynovla açıq müharibəyə girməyin mənası 

itmiĢdi.  



Doğrudur, Elçibəy hakimiyyəti Gəncə hadisələrindən sonra sosial dayaqlarını ciddi Ģəkildə 

itirmiĢdi (H.Əliyevin və S.Hüseynovun xeyrinə), ancaq onu dəstəkləyənlər hələ çoxdu. 

Məsələn, Sankt-Peterburqdakı “Dayaq” cəmiyyəti xəbərdarlıq edirdi: “Biz Elçibəysiz növbəti 

uçuruma - saxtakarlıq və yalan uçurumuna yuvarlana bilərik. Xalqın aldanması daha böyük 

faciə ola bilər”. Özbəkistan “Vətən” Milli Ġstiqlal Cəbhəsi və “Ərk” Demokrat Partiyası da 

bəyan edirdi: “Bugünkü Azərbaycan keçmiĢ SSRĠ-nin qanlı zəncirlərini mərdliklə qırıb gerçək 

azadlığa qovuĢan ilk türk cümhuriyyətidir. Onun mənəvi haqqa sahib olan prezidenti Əbülfəz 

Elçibəy mücadilə verən bütün istiqlalçıların öndəridir. Azərbaycan diyarında Ana Vətən 

uğrunda təcavüzkarlara qarĢı qanlı döyüĢlər getdiyi bu təhlükəli günlərdə biz özümüzü əziz 

Azərbaycan xalqı və prezidenti Əbülfəz Elçibəylə birgə bilirik”. 

Ancaq Elçibəyə düĢmən kəsilən Ali Sovetin 120 kommunist deputatı Rusiya prezidenti Yeltsinə 

müraciət göndərdi. KeçmiĢ kommunist deputatlar - Ə.Qarayevlərin, Ç.Ġldırımların, 

H.Sultanovların nəvələri Azərbaycan hakimiyyətindən Ģikayətlənir, Yeltsindən bütün 

nüfuzundan istifadə edərək Azərbaycanda demokratiyanı “bərpa etməyi” xahiĢ edirdilər...  

Ġyunun 9-unda Bakıya gələn H.Əliyev “xırda-xuruĢ” hazırlıqlarını görəndən sonra 11 iyunda 

EA-da - “Ġsmailiyyə”də Akademiya iĢçiləriylə görüĢdü. Onlar respublika Dövlət ġurası'nın 

yaradılmasında Heydər Əliyevlə həmrəy olduqlarını (!) bildirdilər. Ancaq H.Əliyev Moskva 

mətbuatının onun baĢ nazir vəzifəsinə təyin edilməsi haqqındakı xəbərləri barədə jurnalist 

suallarını cavabsız qoydu. 

Həmin gün H.Əliyev ABġ və Fransa səfirliklərinin nümayəndələriylə də görüĢdü. Jurnalistlər 

görüĢə buraxılmadı. O, AMĠP-in sədri E.Məmmədovla da bağlı qapılar arxasında danıĢıqlar 

apardı.  

Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Valter ġoniya mətbuat konfransı keçirərək (11 iyun) bildirdi 

ki, Rusiyanın öz daxili problemlərinə o qədər baĢı qarıĢıb ki, əgər istəsə belə Gəncə 

hadisələrinə müdaxilə etməyə, sadəcə olaraq, onun vaxtı yoxdur. (Səfir bu sözlərlə əslində 

Rusiyanın baĢının öz problemlərinə qarıĢacağı haqqında fikirlər söyləmiĢ Elçibəyə üstüörtülü 

kinayə edirdi). ġoniya daha sonra dedi: “Gəncə hadisələri, onun nizama salınması 

Azərbaycanın öz daxili iĢidir. General ġERBAKIN Gəncəyə gəlməsini, əməliyyatlarda iĢtirakını 

təsdiq edən informasiya isə bizdə yoxdur”. 

Xarici neft Ģirkətlərindən birinin nümayəndəsi Heydər Əliyevlə və artıq daim onun yanında 

olan Rəsul Quluyevlə görüĢəndən sonra ADNġ-nin prezidenti Sabit Bağırova 12 iyunda 

bildirmiĢdi ki, prezident Əbülfəz Elçibəyin Böyük Britaniyaya qarĢıdakı rəsmi səfəri baĢ 

tutmayacaq (həqiqətən, belə də oldu!..). 

Həmin gün prezident “Azərbaycan milli valyutasının respublika ərazisində yeganə ödəniĢ 

vasitəsi elan edilməsi haqqında” fərman verdi. Bu fərman manatın rublu bütünlüklə 

əvəzləməsini nəzərdə tuturdu. Ancaq o, ...ertəsi gün “Nazirlər Kabinetinin və Milli Bankın 

rəyləri nəzərə alınaraq” 12 iyun tarixli fərmanının icrasını qeyri-müəyyən müddətə təxirə 

salmaq haqqında yeni fərman imzalamalı oldu. Artıq açıq-aydın görünürdü ki, Əliyev 

gələndən sonra hakimiyyət qurumları Bəydən üz döndərir, onu pis vəziyyətdə qoymaqdan 

çəkinmirlər. 

Deputat istintaq komissiyasının üzvləri 12 iyunda Gəncədə oldular, Surət Hüseynovla 

görüĢdülər. 

Bu arada Türkiyədə də hökumət boĢluğu vardı. Doğru Yol Partiyasının 13 iyundakı 



qurultayında baĢqan seçilən Tansu Çillərə hökuməti təĢkil etmək tapĢırıldı. 

ĠSA QƏMBƏR DƏ ĠSTEFA VERDĠ 

Hakimiyyətin humanist davranması, vətəndaĢ sülhü naminə güzəĢtlərə getməsi qarĢılığında 

Rusiyanın Azərbaycan iqtidarını hökmən devirməyə yönəlmiĢ inadcıl siyasətinin göz 

qabağında olan təmsilçisi S.Hüseynovun iĢtahı və tələbləri gündən-günə artır və dəyiĢirdi. 13 

iyunda (bazar günü!) məhz onun növbəti tələbini yerinə yetirməkçün Milli Məclis Ali Sovet 

sədri Ġsa Qəmbərin istefası məsələsinə baxdı və onun yerinə sədr seçilməsini müzakirə etdi. 

Ġclası Tamerlan Qarayev aparırdı. O bildirdi ki, biz hamımız buraya televiziyada verilmiĢ elanla 

yığılmıĢıq; bu elan Ġsa Qəmbərin ərizəsi oxunduqdan sonra verildi. 

Ġsa Qəmbər bəyan etdi ki, mən respublikada sabitliyin bərqərar olması, vətəndaĢ 

qarĢıdurmasına son qoyulması, qardaĢ qanı axıdılmasına yol verməməyə kömək göstərmək 

naminə öz müstəqil qərarımla istefa verirəm. 

Ġstefası qəbul edilən Ġsa Qəmbər Milli Məclisin üzvü qaldı. 

Ġsa bəyin istefası qanunverici hakimiyyətin də qiyam qarĢısında əl qaldıraraq məğlubiyyətə 

uğramasının rəsmi təsdiqi oldu. Bu istefada rolu olduğu Ģübhə doğurmayan keçmiĢ baĢ nazir 

Pənah Hüseynov onun səbəbini belə açıqlayır: “Yevlax [11 iyunda] alınandan sonra Ġsa bəy 

bunu hərbi məğlubiyyət kimi qiymətləndirib qərar qəbul elədi. H.Əliyev baĢ nazir vəzifəsini 

istəmirdi. Açıq Ģəkildə o, ümumiyyətlə, heç bir postu istəmirdi. Biz axırıncı imkandan istifadə 

edərək Əbülfəz bəyin prezidentliyini saxlamaq istiqamətində çalıĢırdıq. Təbii ki, H.Əliyev 

birinci Ģəxs olmaq uğrunda mübarizə aparırdı. Hesab edirəm ki, onunçün əlveriĢli Ģərait 

yaranmasaydı ikinci posta da razı ola bilərdi” (“Yeni Müsavat”, 16.04.1999).  

Ġsa bəyin istefası məhz H.Əliyevin Ali Sovet sədri seçilməsindən ötrüydü. Əlbəttə, Ġsa bəyin 

özü razı olmasaydı hər hansı qüvvənin onu buna məcbur edə biləcəyini ağlıma da gətirmirəm 

və bu qərarın qarĢılıqlı razılıq nəticəsində ortaya çıxdığına kiçicik də Ģübhəm yoxdur, ancaq 

onun lehinə olan bütün tutarqaları bir yana qoyaraq düĢünürəm ki, Ġsa bəy kimi olduqca 

güclü bir Ģəxsin hakimiyyətdən getməsi çox yanlıĢ addımdı. Ona görə ki, Ġsa bəy bu 

hakimiyyətə gəlib düĢmüĢ, məsələn, Tahir Kərimli kimi sıradan bir Ģəxs deyildi - o, 

Azərbaycan Xalq hərəkatının liderlərindən, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucularından, 

nəhayət, bu hakimiyyətin qələbəsini təmin edən insanlardan biriydi və hakimiyyətdəki yerini 

də özü qazanmıĢdı. Ġsa Qəmbər prezident Elçibəylə yanaĢı bu hakimiyyəti qurmaq, 

möhkəmlətmək və yaĢatmaqçün hədsiz gərgin çalıĢmıĢ, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinə 

öz layiqli töhfəsini vermiĢdi. Prezidentlə birgə Ġsa bəy də hakimiyyət sarayının möhkəmliyini 

qoruyan sarsılmaz sütundu və onun uçurulması hökmən bu sarayın yerlə yeksan olunmasıyla 

nəticələnməliydi. Ona görə də Ġsa bəyin getməsini hakimiyyətin yadlara könüllü təhvil 

verilməsinə razılıq kimi anlayıram və bu qərarı qətiyyən bəyənmirəm. Ancaq, açığı, bu sözləri 

yazsam da, öz-özümdən soruĢuram: bəs istefa verilməsəydi nə olacaqdı? O saat da, nədənsə, 

gözlərim önündə Azərbaycan boyda qan dənizi calxalanır... 

Bəli, əslində Azərbaycan Xalq hərəkatının məntiqi nəticəsi olan əsl xalq hakimiyyətinin taleyini 

biryolluq həll edən Milli Məclisin bu iclasında bir yanda Ġsa Qəmbər istefa verir, obiri yandasa 

bu hakimiyyətin qanlıbıçaq düĢmənləri olan Rəhim Qazıyev, Arif Rəhimzadə, Araz Əlizadə və 

baĢqaları cilov gəmirir, əksəriyyəti kommunistlərdən ibarət Ali Sovetin sessiyasının 

çağırılmamasından, Gəncə və ona bitiĢik rayonlarda dövlət qurumlarını ləğv edib hakimiyyəti 

öz nəzarəti altına almıĢ S.Hüseynovun tələblərinin yerinə yetirilməməsindən narahatlıqlarını 



bildirirdilər. Rəhim Qazıyev hətta Ġsa Qəmbər istefa verəndən sonra da üzünü deputatlara 

tutub soruĢurdu: «Dünən “sessiya-sessiya” deyirdiniz, indi noldu? Mən tələb edirəm 

ki, sessiyanın günü müəyyənləĢdirilsin. Hiss edirəm ki, Surətin tələblərinə bir 

etinasızlıq var». Bəli, artıq hamının siyasət bazarında öz malını Surətin adıyla xırıd etməsi 

dəbə minmiĢdi. 

Etibar Məmmədovun təklifiylə prezidentin Milli Məclisə gəlməsinədək fasilə elan edildi. 

Fasilədən sonra Əbülfəz Elçibəy və H.Əliyev də iclasa qatıldılar. 

Ali Sovetin sədri olması razılaĢdırılmıĢ H.Əliyev sessiyada söz alaraq dedi: “Hadisə olub, qan 

tökülüb. Ancaq bunun davam etməsinə yol vermək olmaz. Mən prezident Əbülfəz Elçibəydən 

xahiĢ etmiĢəm və qərara gəlmiĢəm ki, Gəncəyə gedib vəziyyəti yerində öyrənim, sonra 

təkliflərimi verim...”. 

N.Pənahovun bildirdiyinə görə, S.Hüseynov H.Əliyevin Ali Sovet sədri olmaq 

istədiyini bilən kimi “çox sərt Ģəkildə Əliyevlə telefonla danıĢaraq ultimatum verdi 

ki, necə gəlib elə də geri qayıtsın. Təxminən bir neçə saatdan sonra televiziya 

vasitəsi ilə Əliyev bildirdi ki, Gəncəyə çıxır”. Əliyevin Gəncəyə getməsinə Surətdən 

icazəni onun qohumu Nəriman Ġmranov (keçmiĢ təhlükəsizlik naziri) alıbmıĢ. 

Əslində Surətin belə qəzəblənməsinə əsas yoxdu - H.Əliyev “özgəsi” deyildi axı! Fazil 

Qəzənfəroğlu yazır: “Gəncə üsyanında hər nə qədər Surət Hüseynovun adı ön 

plandaydısa da ssenarinin pərdəarxası qəhrəmanları Rəhim Qazıyev, Heydər 

Əliyev, Ə.Hümbətov, R.Cavadov, R.Quluyev və E.Məmmədov, A.Abbasov kimi 

isimlərdi. Heydər Əliyevin ona pul və silah yardımı etdiyi haqqında əldə bilgilər 

vardı. Heydər Əliyevlə Surət Hüseynov arasında davamlı kuryerlik edən Ģəxs... 

sonradan KQB polkovniki SauĢkinin oyuncağı olmaqdan qurtulmayan Nemət 

Pənahovdu” (F.Qəzənfəroğlu, göstərilən kitabı, s.215).  

Əbülfəz bəy də, H.Əliyev də Ali Sovet binasına girəndə içəridə bulunmuĢ və dövlət 

adamlarının onları necə qarĢılamasının Ģahidi olmuĢ bir dostum sonralar mənə söylədi ki, 

həmin gün qəti inandım ki, Azərbaycanın bir prezidenti getdi, yerinə baĢqası gəldi. Ali 

Sovetdən reportaj hazırlayan “Azadlıq” qəzetinin müxbiri Bahəddin Həziyev də maraqlı bir 

məqamı tutub: “Məclis iĢini yarımçıq saxlayır. Salondan çıxarkən Naxçıvan MR Ali Məclisinin 

sədri Azərbaycan Respublikası baĢ nazirinin birinci müavini Vahid Əhmədova göstəriĢ verir ki, 

bir saatdan sonra maĢınlar jurnalistləri aparmaq üçün Ali Sovetin qarĢısında olsun” (“Azadlıq”, 

15.06.1993). 

Siyasətdən baĢı çıxmayan, ancaq prezident olmaq eĢqiylə alıĢıb-yanan Surət Hüseynov 

iqtidarın qarĢısında irəli sürdüyü bütün tələblərlə məhz Heydər Əliyevə xidmət göstərdiyini 

anlayacaq səviyyədə deyildi. Onun nadanlığından maksimum yararlanan H.Əliyev Bakıya 

gəldikdən sonra məhz Surət xofunu körükləməklə hələlik ilk addım kimi strateji əhəmiyyətli 

spiker kürsüsünü boĢaltdırmağa nail oldu. 

Ġsa Qəmbərin istefasından sonra ABġ-ın Oksford analitik mərkəzinin ġərqi Avropa qrupu 

Gəncə hadisələrini operativ təhlil edərək vəziyyəti dəyərləndirdi: “Beləliklə, Qəmbərin və 

Nazirlər Kabineti baĢçısının istefası çevriliĢin müvəffəqiyyəti üçün zəruri Ģərt ola bilər. Lakin 

Elçibəyin bu çətinliklərdən qurtarmaq üçün legitim imkanları vardır, çünki hakimiyyətə seçki 

yolu ilə gəlmiĢdir. 

Bakıdakı keçmiĢ kommunistlər Hüseynova tərəfdar çıxır və bildirirdilər ki, Elçibəyin 



hakimiyyətinə qarĢı qəti mübarizədə birləĢəcəklər”. 

Amerikalı təhlilçilər qiyamın Azərbaycana nə qədər ziyan vurduğunu əla bilirdilər: “Qiyamçılar 

bu strateji əhəmiyyətli Ģəhəri nəzarətə almıĢlar. Azərbaycan qoĢunlarının Ermənistan 

sərhədinə və Qarabağın Ģimalına tərəf irəliləməsini çətinləĢdirirlər. Beləliklə, onlar Qarabağın 

Ģimalında erməni silahlı qüvvələri üçün, bir növ, sipər yaratmıĢlır. Azərbaycanın müdafiə 

qabiliyyətinə çox böyük ziyan dəyir, çünki qiyam Ermənistanın və onun müttəfiqi olan 

dövlətlərin səylərinin müvəffəqiyyətinə kömək edir”. 

Təhlil qrupu qiyamın məqsədini də açıqlayır: “Beləliklə, keçmiĢ SSRĠ-nin 1990-cı ildə 

Azərbaycanda və 1979-cu ildə Əfqanıstanda təĢkil etdiyi son hərbi çevriliĢlərin ssenariləri 

oynanılır. Həmin ssenari üzrə qaliblər respublikanın MDB-yə daxil olmaması haqqında 

parlamentin qərarının ləğv edilməsinə çalıĢacaq və MDB-dən, yəni Rusiyadan asayiĢ 

yaradılması üçün qoĢun göndərməyi xahiĢ edəcəklər”. (Təbii ki, qoĢunların geri qayıtması 

kütləvi repressiyalarla müĢayiət olunacaqdı). 

Sözügedən qrup təhlilin nəticəsini təqdim edir: “QarĢıdakı günlərin hadisələri respublikanın 

müqəddəratı üçün həlledici olacaqdır. Elçibəy iki yoldan birini - ya danıĢıqlar yolunu, ya da 

mübarizə yolunu seçməlidir. Lakin onun bir qərara gəlməsi üçün vaxt getdikcə daralır”. 

Bu təhlilin ən geniĢ məlumat bankına malik mütəxəssislər tərəfindən aparılmadığını 

düĢünmək gülməli olardı və normal məntiqə əsaslanan bu araĢdırmada bütün fikirlər həmin 

ançün tam həqiqətdi. Ancaq hər Ģeyin incəliyinədək nəzərə alındığı bu tərifəlayiq təhlildə 

gözdən qaçırılmıĢ yeganə “xırda” bir amil vardı - Elçibəy fenomeni! Məhz bu fenomen 

nəticəsində Oksford təhlilçilərinin öncəgörmələrindən ikisi doğru çıxmadı - Azərbaycan 

Rusiyadan nəinki qoĢun istəmədi, hətta qoĢunun geri qayıtmasına Ģiddətli müqavimət 

göstərdi və Elçibəy sadalanan iki mümkün yoldan ağla gəlməyən üçüncüsünü - Kələki 

variantını seçdi və sübut etdi ki, çoxlarının sadəlövh saydığı bu siyasətçi, sən demə, heç 

öncəgörməyə də yatan deyilmiĢ! Ancaq Kələkiyə getməyə hələ düz dörd gün var... 

Aradan illər keçəcək və mən həm ozamankı prezidentə, həm də ozamankı parlament 

baĢqanına eyni sualları verəcək, onlardan aĢağıdakı cavabları eĢidəcəyəm: 

«-Azərbaycan Respublikasının ilk həqiqətən müstəqil və milli hakimiyyətini qoruyub saxlamaq 

mümkündümü? Çökmənin baĢlıca səbəbləri nəydi və onun səbəbkarlarını aĢkarlamaq 

mümkündürmü? Məsələn, indi bəzən söyləyirlər ki, hakimiyyəti qorumaq, saxlamaq olardı - 

əvvəlcədən bir sıra qüvvələr əzilsəydi belə problem yaranmazdı və s. Sizcə, bizim hakimiyyət 

yaĢaya bilərdimi? 

-ġəksiz, yaĢaya bilərdi. Sadəcə olaraq, bizdə hakimiyyəti nə cür qorumağın təcrübəsi 

olmadığına görə onu saxlaya bilmədik. 4 iyun qiyamı yatırılsaydı məsələ birdəfəlik həll 

olunacaqdı. Çox təəssüf ki, …rus imperiyasının, Ġranın kəĢfiyyatı bizdən daha güclü, daha 

təcrübəliydi. Qiyamın baĢçılarını müdafiə edən qruplar da burada fəal iĢtirak etdilər.  

Burada ikinci bir məsələ var - hakimiyyəti saxlamaqçün biz hökmən diktaturanın, yaxud 

totalitar rejimin tələb etdiyi prinsiplərdən istifadə etməliydik, bizsə heç vəchlə buna getmədik. 

-Gəncə qiyamını yatırmaq olardımı? Məsələn, Pənah Hüseynov deyir ki, olardı. 

-Gəncə qiyamını yatırmaq olardı, amma bu zaman ən azı 50-60 nəfər öldürüləcəkdi. 

-Onsuz da, öldürüldülər - prezident qvardiyaçıları... 

-Onları mən öldürtmədim ki! Mən öz vətəndaĢımı öldürtməyi bacarmıram. Güc nazirlikləri öz 



vəzifə borclarını yerinə yetirməliydi, ancaq yetirmədi. Asiləri yatırtmaq prezidentin deyil, güc 

nazirliklərinin, prokurorluğun iĢidir. Mən onlara əmr verə bilməzdim ki, vətəndaĢlarım bir-

birini qırsın. Müharibə aparan ölkədə buna yol vermək olmaz. Prezident kimdir ki, əmr versin 

ki, get, filankəsi öldür?! 

-Ancaq RövĢən Cavadov - XTPD dövlətə qarĢı silah qaldıranda Heydər Əliyev üsyanı yatırtdı... 

-Mən mətbuatda da bildirmiĢəm ki, Heydər Əliyev düzgün iĢ görmədi. Bunun üstündə 

qəzetlər məni tənqid etdilər ki, RövĢənin tərəfini saxlayırsan; mən onu müdafiə etmirəm - ağ 

bayraq qaldırılmıĢdısa hökmən barıĢığa gedilməliydi, qan tökülməməliydi. Budur bizi 4 iyunda 

vətəndaĢ müharibəsi baĢlamaqda, qan tökməkdə suçlandıran Heydər Əliyevin səhvi! Niyə 

tutalım hökuməti müdafiə edənlərdən 30 nəfər, hökumətə qarĢı çıxanlardan 100 nəfər 

ölməliydi?! Axı hər iki tərəfdən ölənlər öz millətimizin balalarıdır!». (Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə 

ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.69-70).  

«-Ġsa bəy, o hakimiyyəti qoruyub saxlamaq olardımı? 

-Məncə, olardı. 

-Hansı Ģərtlər daxilində? 

-Qiyamda iĢtirak edəcək qüvvələrin çərçivəsi qiyam ərəfəsində, ondan 1-2 ay öncə kifayət 

qədər aydındı və onları zərərsizləĢdirmək olardı. Bəzilərini sakitləĢdirmək, baĢa salmaq 

mümkündü. Bəziləriylə sərt dildə danıĢılıb xəbərdarlıqlar eldilməli, bəziləri cəzalandırılmalıydı. 

Onların birləĢərək hakimiyyətə qarĢı bir yerdə qiyam qaldırmasına imkan verilməməliydi. Bu 

iĢlər qiyamaqədərki müddətgə görülməliydi, təəssüf ki, görə bilmədik. Qiyam baĢlandıqdan 

sonra artıq baĢqa əlac yoxdu - onun qarĢısı sərt Ģəkildə alınmalıydı. Yenə təəssüf ki, o sərtliyi 

göstərmədik». 

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

GƏNCƏ ALVERĠ VƏ ELÇĠBƏYĠN BOġA ÇIXAN UMUDLARI 
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yığıncağından bir saat sonra - axĢam saat 6-da H.Əliyev 40 jurnalistlə birgə Surət Hüseynovla 

görüĢməkçün Gəncəyə yola düĢdü və gecə saat 12-də Ģəhərə çatdı.  

Heydər Əliyevlə birgə Rəsul Quluyev, Abbas Abbasov, Rəhim Qazıyev və Tahir Əliyev də 

Gəncəyə getmiĢdilər. 

Rəsmi statusu yalnız “Ali Sovetin deputatı” olan S.Hüseynov H.Əliyevi, yumĢaq desək, 

dostcasına qarĢılamadı və onu bir neçə saat gözlətdi. Sonralar Surət məhkəmədə bunları 

söyləyəcəkdi: “...Gəncəyə gələndə H.Əliyev üzümdən necə öpürdü. Mingəçevir 

stansiyasındakı əsgərlərimlə görüĢəndə “Surət Hüseynova da qurban olum, 

əsgərlərinə də” deyirdi. Hətta oradakı TANKI DA ÖPMƏK ĠSTƏYĠRDĠ, uĢaqlar 

qoymadılar” (“Azadlıq”, 05.11.1998).  

Nəhayət, gecə yarısı onların bağlı qapılar arxasında görüĢü baĢlandı və ertəsi gün səhər saat 

8-dən davam etdirildi.  

Surət Hüseynov öz məhkəməsində bunları da söyləmiĢdi: “H.Əliyev Ali Sovetin sədri 

olmamıĢdı, onda mənə dedi ki, bəs Ə.ELÇĠBƏY GEDĠR. Sonradan aydınlaĢdırdım 

ki, yalan danıĢır. Mən [o] Bakıya gələndən sonra da dedim ki, əgər Ə.Elçibəy 

prezidentlikdən getmək istəyirsə dəvət eləyin, urvatla yola salaq. Mən Elçibəyin 
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özüylə söhbət etmək istəyirdim, H.Əliyev qoymadı” (“Azadlıq”, 05.11.1998).  

Durumun ən böhranlı nöqtəyə çatdığını görən Əbülfəz bəy həmin gün - 14 iyunda xarici 

ölkələrin (ABġ, Almaniya, Ġraq, BMT, Rusiya, Türkiyə və Çinin) diplomatik korpuslarının 

nümayəndələrini qəbul etdi. Son olaylar haqqında ətraflı məlumat çatdıran prezident dedi ki, 

indi Azərbaycanda baĢ verən hadisələr Milli Ordunun 709-uncu hərbi hissəsiylə bağlıdır. Bu 

hərbi hissə xeyli vaxtdı ki, Müdafiə Nazirliyinə tabe olmur, əmrləri yerinə yetirmirdi. Verilən 

əmrlərə cavab olaraq hissənin hərbçiləri bildirdilər ki, “bizim rəhbərimiz də, prezidentimiz də 

Surət Hüseynovdur”. Belə olan Ģəraitdə Müdafiə Nazirliyi, təbii olaraq, qərara gəlmiĢdir ki, bu 

hərbi hissə ya buraxılmalı, ya da əmrlərə tabe olmalıdır. Sözsüz ki, ölənlərin sayı barədə 

rəqəmlər ĢiĢirdilsə də, hər halda, iki tərəfdən də həlak olanlar vardır. Guya hökumət 

tanklarının hərbi hissənin kazarmaları üzərindən keçməsi barədə yayılan söz-söhbətlərsə (bu 

yalanı Milli Məclisdəki çıxıĢında Ġmam Mustafayev demiĢdi) tamamilə əsassızdır. 

Prezident bildirdi ki, vətəndaĢ müharibəsinin, qan tökülməsinin qarĢısının alınmasından ötrü 

“qarĢıduran tərəflə danıĢıqlar aparılmıĢ və bütün qüvvələrin öz yerində hərəkətsiz qalması 

barədə razılıq əldə edilmiĢdir. Təəssüf ki, onlar Ģərtləri pozmuĢ, Azərbaycanın bəzi rayonlarını 

ələ keçirərək yerli rəhbərliyi iĢdən kənarlaĢdırmıĢ, son nəticə olaraq Qazıməmməd 

istiqamətinədək gəlib çıxmıĢlar. Hazırda ölkədə vəziyyət son dərəcə gərginləĢib. Açıq demək 

lazımdır ki, qarĢıdurma vətəndaĢ müharibəsi həddinə gəlib çıxıb. Azərbaycan dövlətinin 

müstəqilliyi təhlükədədir. bir qrup hərbçi və hərb iĢi ilə heç bir əlaqəsi olmayan baĢqa bir 

dəstə birləĢərək ölkədə hərbi xunta bərqərar etmək niyyətindədir”. 

Əbülfəz bəy diplomatlardan xahiĢ etdi: öz dövlətinizə Azərbaycandakı vəziyyət barədə 

məlumat verin. 

Prezident bunu da bəyan etdi: “Yuxarı Qarabağın erməniləri doqquz dövlətin təklif etdiyi 

sənədi imzalamaqdan boyun qaçırmaqla Azərbaycandakı sabitliyi də pozmuĢlar. Üç gündür ki, 

erməni qüvvələri Ağdam istiqamətində hücumları davam etdirirlər. Belə çıxır ki, Yuxarı 

Qarabağ erməniləri və onlara kömək göstərənlərin baĢlıca məqsədi Azərbaycandakı əmin-

amanlığı pozmaqdır”. 

Almaniya səfiri Tomas Terstegenin “hazırda Gəncədə Surət Hüseynovla danıĢıqlar aparan 

Heydər Əliyev kimi təmsil edir və hansı mandata malikdir?” sualına Bəy belə cavab verdi: 

“Heydər Əliyev qarĢıdurmanı yoluna qoymaq üçün Gəncəyə öz təĢəbbüsü ilə könüllü 

getmiĢdir. O, Surət Hüseynovla bütün hərbi qüvvələrin hərəkətlərinin dayandırılması barədə 

razılıq əldə etməlidir. Hazırda onu deyə bilərəm ki, Surət Hüseynovun da müəyyən təklifləri 

vardır. Mən danıĢıqların nəticəsindən asılı olaraq xalqa müraciət və ya bəyanatla çıxıĢ etmək 

niyyətindəyəm”. 

Əcnəbi diplomatlarla söhbətdə Bəy bir daha vurğuladı ki, mən qarĢıdurmanın olmaması, qan 

tökülməməsi üçün bütün cəhdləri göstərirəm. “Dövlət hələlik susur və təmkin göstərir. Lakin 

lazım gələrsə daha sərt tədbirlərə əl atılacaqdır”. 

Əbülfəz bəyin diplomatlarla görüĢündə deyilənlərdən də aydın olduğu kimi, H.Əliyev Gəncəyə 

gedərkən vətəndaĢ qarĢıdurmasını aradan götürməkçün əlindən gələni edəcəyinə söz 

vermiĢdi, ancaq Surətlə görüĢdə söhbət tamam baĢqa Ģeylərdən getdi. Bu söhbətlərin 

məzmunu artıq heç kəsə sirr deyil. 

Onlar arasında qarĢılıqlı razılaĢma əldə edildi ki, S.Hüseynov prezident, H.Əliyevsə Ali Sovetin 

sədri olsun. Bunu Surət “Moskovskiye novosti” qəzetinə verdiyi müsahibədə və öz 



məhkəməsində də boynuna alıb: “Nə isə, qərara gəldik ki, Elçibəy gedir. H.Əliyev dedi 

PREZĠDENT SƏN OLURSAN, ALĠ SOVETĠN SƏDRĠ MƏN. Mənim razılığımdan sonra 

H.Əliyev Ali Sovetin sədri oldu” (“Azadlıq”, 04.11.1998). Beləliklə, Pənah 

Hüseynovun sözləriylə desək, “Tarixi anda o (H.Əliyev - Ə.T.), faktiki olaraq, 

Azərbaycanın qanuni hakimiyyətini yox, nəticə etibarilə qiyamçıları dəstəklədi” 

(“Yeni Müsavat”, 16.04.1999). 

Özünün də siyasət meydanında guya nəsə bir çəkisinin olduğuna inandırmaqçün dəridən-

qabıqdan çıxan N.Pənahovsa bunları söyləyir: “...Surəti razı saldım ki, onlar Əliyevə 

toxunmasınlar, imkan versinlər, mən onu razı salım, o, Surətin prezidentliyini 

qəbul etsin. [...] Bu məsələyə Heydər Əliyevin orada razılıq verməsi o qədər də 

çətin olmadı. O, vəziyyəti düzgün qiymətləndirdi...” (“Meydan” qəzeti, 17-24.03.1999).  

Azərbaycan dövlətinə qarĢı silah qaldırmıĢ qiyamçılarla sövdələĢməsindən həmin dövləti çox 

yüksək vəzifədə təmsil edən H.Əliyev iki mühüm Ģey qazandı - respublika parlamentinin sədri 

olmasına S.Hüseynovdan razılıq aldı və Surətin prezidentin də istefasını istəməsinə nail oldu.  

H.Əliyev guya Surətdən ötrü boĢaltdırmaq istədiyi həmin prezident kürsüsündə məhz özünün 

oturacağına arxayındı. Təkcə P.Qraçova və ətrafındakı əlisilahlı narkomanlar dəstəsinə 

güvənən S.Hüseynov, təbii ki, belə kələyi anlayacaq səviyyədə adam deyildi və yüzlərcə onun 

kimisini çaya susuz aparıb susuz gətirmiĢ “baba”nın çoxgediĢli mürəkkəb kombinasiyalarından 

qətiyyən baĢ çıxara bilməzdi. Surət bu alverdə aldadıldığını yalnız bir həftə sonra baĢa düĢdü 

və 21 iyunda Gəncədə keçirdiyi mətbuat konfransında “respublikada yaranmıĢ 

hakimiyyət boĢluğundan narahat olduğunu bildirərək bütün səlahiyyətləri öz 

üzərinə götürdüyünü” qəzəblə elan etdi və jurnalistlərin H.Əliyev amiliylə bağlı sorğusunu 

belə cavablandırdı: “ĠNDĠ AZƏRBAYCANDA MƏNĠM YOLUMU KƏSƏ BĠLƏCƏK QÜVVƏ 

YOXDUR”. O anlaya bilmirdi ki, artıq onun yolunu qanunverici hakimiyyətə QANUNĠ 

ġƏKĠLDƏ yiyələnmiĢ H.Əliyev QANUNLA kəsəcək və kimsə buna görə onu qınaya bilməyəcək. 

(Görünür, Surətin yanındakı “Zobik” ayamalı Ruslan Rzayev - müxtəlif vaxtlarda üst-üstə 19 il 

iĢ almıĢ bu Ģəxsi Surət MTN Gəncə Ģöbəsinin rəisi qoymuĢdu - daha uzaqgörənmiĢ; eĢitdiyimə 

görə, o, Surətə deyibmiĢ ki, H.Əliyev bizim hamımızı bir-bir udacaq, gəl onu Gəncədən sağ 

buraxmayaq. Surət buna razılıq verməyibmiĢ. Bir müddət sonra Zobikin artıq Gəncə Ģəhər 

icra hakimiyyətinin baĢçısı olmuĢ Hacı Vaqiflə onun kabinetində atıĢdığı və bu atıĢmada 

onların hər ikisinin həlak olduğu xəbəri yayıldı…).  

Nəysə, S.Hüseynovla H.Əliyevin görüĢündən sonra Gəncədə mətbuat konfransı keçiriləcəyini 

gözləyən jurnalistlər umsuq oldular. S.Hüseynovla və onunla birlikdə “Gəncə Ģəhərindəki 

vəziyyətə faktik nəzarət edən digər Ģəxslərlə” görüĢmüĢ H.Əliyev onlara ayaqüstü dedi: 

“Surət bəylə apardığımız danıĢıqlar çox mənalı, məzmunlu olub, qarĢılıqlı anlaĢma Ģəraitində 

keçib. Və güman edirəm ki, bu danıĢıqlar yalnız Gəncədəki hadisələrin yox, bütövlükdə 

Azərbaycanda gedən proseslərin düzgün istiqamətə yönəlməsinə kömək edəcək”. H.Əliyev 

danıĢıqların məzmununu Bakıda prezident Elçibəyə də çatdıracağını bildirdi. Bütün 

hərəkətlərini rus hərbçilərinin təlimatları üzərində quran Surətsə jurnalistlər qarĢısında 

söylədi: “Ġyunun 15-inə kimi prezident baĢda olmaqla hökumət istefa verməsə (görünür, 

Əliyev elə spiker olduğu gündən prezident kürsüsünü boĢ görmək istəyirmiĢ - Ə.T.) xalq 

Bakıya yürüĢ edəcək”. 

Deməli, prezident Ə.Elçibəyin H.Əliyevin “sülh missiyası”na bəslədiyi bütün kövrək umudlar 

da boĢa çıxdı!..  



Xatırladım ki, Hacıqabuladək heç bir müqavimət görmədən irəliləyən Surət qoĢunları 13 

iyunda Hacıqabulun baĢ tərəfində öz postlarını qurmuĢdular. 14 iyunda səhər tezdən AXC 

Hacıqabul rayon Ģöbəsinin batalyonu [ümumiyyətlə, bu kitabda ara-sıra rast gəlinən “rayon 

(Ģöbəsinin) batalyonu” terminini rayon icra hakimiyyətinin, yaxud AXC rayon Ģöbəsinin 

təĢəbbüsüylə dövlətin müdafiəsinə qalxan könüllülər kimi baĢa düĢməliyik] və S.Hüseynovun 

qoĢunu arasında ilk toqquĢma oldu. Qiyamçıların bir hissəsi dağıdıldı. Ġcra baĢçısı rayonu tərk 

etdi.  

H.Əliyevlə görüĢüb razılaĢan gün - 14 iyunda S.Hüseynov ölkə rəhbərliyinin istefası haqqında 

bir saatlıq ultimatum verdi. Ultimatum rədd edilincə günortadan sonra Hacıqabulda qiyamçı 

qoĢunla dövlət hərbi qüvvələri üz-üzə durdu, atıĢma düĢdü, yaralananlar oldu. (Prezidentin 

köməkçisi O.Qasımovun mənə bildirdiyinə görə, Navahıda hökumət qüvvələri surətçiləri geri 

oturdan zaman H.Əliyev bir neçə dəfə Əbülfəz bəyə zəng edərək əməliyyatı dayandırmağa 

çağırmıĢ, bunun Surətlə danıĢıqlara zidd olduğunu söyləmiĢdi). 

YALQIZ ELÇĠBƏY ÇIXIġ YOLLARI AXTARIġINDA 

14 iyunda Əbülfəz Elçibəyə qarĢı artıq üçüncü cəbhə də açıldı - iyunun 7-sində TalıĢ Xalq 

Partiyasının adını dəyiĢərək Xalqların Azadlığı və Bərabərliyi Partiyası qoymuĢ, 9 iyunda polisə 

və dövlətə müharibə elan edərək 20-30 nəfərlə meĢələrə çəkilmiĢ Əlikram Hümbətov iyunun 

14-ündən 15-inə keçən gecə saat 12-də öz dəstəsiylə Lənkəran Ģəhərinə girərək qanuni 

hakimiyyəti devirdi. (21 iyunda o, yerli televiziyayla çıxıĢında «TalıĢ Muğan Respublikası» 

yarandığını elan etdi). S.Hüseynov öz məhkəməsində bunları bəyan etdi: “TMR haqqında 

söz-söhbəti H.Əliyev özü ortaya atdı. Bu, NAXÇIVANDA HAZIRLANMIġ oyundu. 

Mənə [baĢ nazir olandan sonra] dedilər Əlikram Hümbətovun yanına get. Getdim, 

Ə.Hümbətovu onun (H.Əliyevin - Ə.T.) yanına gətirdim. Orda aydın oldu ki, tonqalı 

qalayan indi onu söndürmək istəyir. Ə.Hümbətov onun üzünə nələr deyirdi, bir 

kəlmə də cavab vermirdi” (“Azadlıq”, 04.11.1998).  

Həmin gün Prezident Aparatının qarĢısında AXC-nin təĢəbbüsüylə mitinq keçirildi. Tağı 

Xalisbəylinin açdığı bu mitinqdə AXC-nin bəyanatı oxundu: “AXC bildirir ki, bundan sonra 

qiyamçılara hər hansı Ģəkildə güzəĢtə gedilməsini təslimçilik, respublikanın dövlət 

müstəqilliyinə qarĢı düĢmənçilik kimi qiymətləndirəcək”. 

Demək olar ki, yalqız qalmıĢ prezident olduqca ağır durumdaydı - onun iki ən yaxın 

arxadaĢının əyləĢdiyi iki ən mühüm dövlət kürsüsü boĢdu, hakimiyyətin üzərinə düĢmənlər 

hər yandan ayaq açmıĢdılar. Artıq sabah o kürsülərdən birini Elçibəy iqtidarının ən barıĢmaz 

rəqiblərindən biri tutacaqdı və qanunverici hakimiyyət «güzəĢt» sözünü öz leksikonundan 

biryolluq silib atmıĢ bir Ģəxsin əlinə keçəndən sonra nələrin baĢ verəcəyini gözəl dərk edən 

Elçibəy heç olmazsa baĢ nazirin öz adamı olmasına çalıĢırdı. Buna görə də ayın 14-ündə o, 

Dövlət Neft ġirkətinin prezidenti Sabit Bağırova baĢ nazir olmağı təklif etdi, ancaq vəziyyətin 

yetərincə qarmaqarıĢıq olduğunu görən və belə durumda səmərəli iĢləyə biləcəyinə, təbii ki, 

inana bilməyən Sabit bəy buna razılıq vermədi.  

Ġyunun 15-ində də Prezident Aparatı qarĢısındakı meydanda mitinq keçirildi. Meydanda bir 

neçə min adam vardı. ÇıxıĢ etməkçün həmiĢəki basabas, növbə yoxdu. Gözə dəyən bütün 

«sanballı» adamları az qala yalvarıĢla çıxıĢa dəvət edirdilər. “Ədalət” qəzetinin baĢ redaktoru 

Aqil Abbas Ġsgəndər Həmidovun vəzifəyə qaytarılmasını tələb edirdi. Mən də çıxıĢ edərək 

(meydana elə bundan ötrü gəlmiĢdim) xalqı Elçibəyi, daha doğrusu, qanuni hakimiyyəti 

müdafiə etməyə çağırdım. Dövlət adamlarının sarılığını udmasından, onların solğun üzündəki 



narahatlıq və təĢviĢdən anladım ki, artıq uçurumun lap qırağındayıq. 

ARTIRMA 

«-…Bizi əlləri üstündə, sevinc içərisində hakimiyyətə gətirən minlərcə adam öz doğma 

hakimiyyətinin məhv edilməsini soyuqqanlılıqla qarĢıladı. Məsələn, iqtidarımızın son 

günlərində - iyunda həmrəylik bildirməkçün Prezident Aparatının qarĢısına çox az adam 

toplaĢırdı. Bizi bir il qabaq böyük coĢquyla hakimiyyətə gətirən insanların belə laqeydliyinə, 

soyuqqanlılığına əsas səbəb, sizcə, nəydi? 

-Birincisi, xalq yeni hakimiyyətin mahiyyətini düzgün qiymətləndirə bilmədi. Bu, indiyə qədər 

görünməmiĢ yeni bir hökumətdi. Onun mahiyyətini köhnə sovet, kommunist psixologiyasıyla 

dəyərləndirmək mümkün olmayacaqdı. 70 ildən artıq sosialist təfəkkürüylə tərbiyə olunmuĢ 

insanlar bazar iqtisadiyyatı qanunlarının cəmiyyətdə tətbiqini gördükcə vahiməyə düĢür, 

dəhĢətə gəlirdilər. Həlledici kütləsi kasıblardan ibarət olan xalqımızda dövlətli insanlara bir 

gizli kin də vardı və adamlar bəlkə də onlardan bu sərvəti necə qazandıqlarını soruĢacağımızı 

gözləyirlərmiĢ; bunun əvəzində hamının dövlətli olmasına çağırmağımızı eĢidəndə və 

həqiqətən də çox pullu adamların meydana çıxdığını görəndə onlar bizi "dönük" saymağa 

baĢladılar. Təbii ki, bizi belə dəyərləndirmələri tam yanlıĢdır, ancaq bircə Ģeydə onlara 

bütünlüklə haqq qazandırıram - biz hamının yaxĢı tanıdığı harınlamıĢ cinayətkarları vaxtında 

və prinsipiallıqla cəzalandırmadıq!..  

Ġkincisi, görünür, biz xalqa müstəqil dövlət quracağımızı və həm bütövlükdə dövlətin, həm də 

əhalinin iqtisadi vəziyyətini köklü surətdə yaxĢılaĢdıracağımızı vəd edəndə insanlar bunun 

ildırım sürətiylə - bir neçə ayın içində baĢ verəcəyini gözləyirmiĢ; bizi özününkü saydığına 

görə həddən artıq Ģey uman xalq arzularının çin olmasının çox ləngidiyini görəndə bizdən 

"küsdü", halbuki biz ... yetərincə sürətlə irəliləyirdik və ikicə il də hakimiyyətdə qala bilsəydik 

bütün sözlərimizə əməl edəcəydik.  

Üçüncüsü, Moskva kəĢfiyyatı, Ġran kəĢfiyyatı və öz içimizdə olan mafioz, xəyanətkar qruplar 

hərtərəfli təbliğat apararaq xalqı yolundan azdırdılar, aldatdılar, çaĢdırdılar. Xalq da inandı ki, 

"ağzıyumĢaqlar" getsə, "dəmirəllilər" gəlsə yaxĢı olacaq. Nəhayət, həmin "dəmirəllilər" 

gəldilər və xalq onların nə olduğunu əyani gördü, necə böyük səhv etdiyini baĢa düĢdü. 

Bundan sonra yəqin ki, xalq öz hakimiyyətini görəndə "bu, mənim hökumətimdir" deyə 

müdafiə edəcək». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.68-69).  

Prezident Əbülfəz Elçibəy də gəlib həmin mitinqdə çıxıĢ etdi. O dedi: “Bu yol uzun yoldur. Bu 

yol azadlıq yoludur, amma Ģərəflidir...”. Hakimiyyəti dövründə Bakıdakı bu son çıxıĢında Bəy 

onu prezidentlikdən uzaqlaĢdırmağın asan olmadığını, bununçün referendum keçirilməsinin 

gərəkliyini bildirdi: “Məni öz vəzifəmdən heç kim kənarlaĢdıra bilməz, sizdən baĢqa. 

Buraxacağam referenduma, səs verməsəniz istefaya gedəcəyəm”. (H.Əliyev çox keçmədən, 

doğrudan da, referenduma əl atdı. Ancaq ona bu ideyanı Türkiyə hökuməti Türkiyə XĠN-nin 

Ģöbə rəisi Candan Azərin vasitəsiylə ötürmüĢdü. Milli Məclisdəsə Tofiq Qasımov bu təklifi irəli 

sürmüĢdü). 

Bundan 4 il yarım keçəndən sonra aramızda belə bir söhbət oldu: 

«-…Sonradan bu hərbi qiyam siyasi qiyamla parlamentdə baĢa çatdırıldı və Heydər Əliyev 

hakimiyyəti qeyri-qanuni olaraq qəsb etdi.  



-Axı onu Siz dəvət etmiĢdiniz? 

-Onu Ali Sovetin sədri kimi çağırmıĢdıq. Daha deməmiĢdik ki, gəlib prezident hakimiyyətini ələ 

keçir. O, məni hakimiyyətdən uzaqlaĢdırmaqçün qanunsuz referendum keçirdi, halbuki 

referendum hüquqi deyil, siyasi aktdır - referendumla prezident çıxarılıb prezident qoyulmaz. 

-Əslində bu ideyanı da özünüz vermiĢdiniz - Kələkiyə getməzdən bir-iki gün öncə Prezident 

Aparatının qarĢısındakı mitinqdə bildirmiĢdiniz ki, prezidenti hakimiyyətdən 

kənarlaĢdırmaqçün referendum keçirilməlidir. Əliyev də referendum keçirərkən məhz həmin 

sözlərinizə söykəndi... 

-Referendumun bu məsələdə nə dərəcədə səlahiyyətli olub-olmaması məsələsini hələ bir 

qırağa qoysaq belə, axı onun aparılması da tam qanunsuz olub, belə ki, hakimiyyətinin taleyi 

həll edilən prezident, yəni mən hökmən həmin tədbirdə iĢtirak etməli, sərbəst olaraq təbliğat 

aparmalıydım, ancaq buna qətiyyən imkan verilmədi. Prezident səlahiyyətlərinə yiyələnmiĢ 

H.Əliyev sonra qanunsuz referendumun saxta nəticələri əsasında yenə qanunsuz olaraq yeni 

prezident seçkiləri təyin etdi, öz namizədliyini irəli sürdü və çox çəkmədən az qala 100 faizli 

nəticəylə özünü prezident elan etdi». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.72).  

Özünəməxsus tərzdə gözlərini qıyaraq baxıĢlarını uzaq bir nöqtəyə zilləyən Bəy mitinqdəki 

çıxıĢında dedi ki, qarĢımızda bircə dənə qaranlıq maneə var, onu da uğurla keçə bilsək 

xalqımıza zaval olmayacaq. (Təəssüf ki, həmin anda Bəyin məhz nəyi nəzərdə tutduğunu 

öyrənə bilmədim, sonralarsa Bəy onu xatırlaya bilmədi). 

15 iyunda qiyamçılar hakimiyyəti devirməkçün Göyçay rayonuna da basqın etdilər, ancaq 

müqavimətlə rastlaĢdılar. Ġcra hakimiyyəti baĢçısının müavini ĠKRAM ƏLĠ OĞLU ZEYNALOV 

surətçilərin gülləsiylə qətlə yetirildi. (Ayın 17-sində onun toyu olmalıydı). Əbülfəz bəy 

dövlətçiliyimiz yolunda Ģəhid olmuĢ bu qeyrətli insanın ölümüylə bağlı dedi: “Ġkram bəy öz 

ölümü ilə bizə - hərəkat yoldaĢlarına dönməzlik və qətiyyət nümunəsi göstərdi”.  

Qiyamçılar rayonlara yaxınlaĢarkən yalnız rayon icra hakimiyyəti baĢçıları sədaqətli çıxdılar 

(içlərində dönüklər olsa da), ancaq polis, təhlükəsizlik və prokurorluq iĢçiləri, demək olar ki, 

kütləvi Ģəkildə qiyamı dəstəklədilər (görünür, rüĢvət almağın çətinliyi onları iqtidara qarĢı 

qəzəbləndirmiĢdi; həm də onların az qala hamısı sovet rejiminin yetirməsiydi).  

KeçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev: «Bütün icra baĢçıları o dövrdə hakimiyyəti can-baĢla 

qorudular, bu istiqamətdə əllərindən gələni etdilər - bütün icra baĢçıları. Xüsusilə Gəncəətrafı 

rayonların icra baĢçıları (Goranboy, MaĢallah Abdullayev; Tərtər, Sərdar Həmidov; Yevlax, 

Rafiq Hüseynov; Mingəçevir, Rafiq Ərəbov və b.), döyüĢ bölgələri rayonlarının icra 

baĢçılarının hamısı, sonra bir sıra rayonların rəhbərləri (Zaqatala, Ġbadulla Qurbanov; 

Balakən, Osman Qunduzov; Hacıqabulun icra baĢçısı və b.) S.Hüseynovun qoĢunlarına 

bacardıqları qədər müqavimət göstərdilər, hakimiyyəti qorudular. Göyçayda icra baĢçısının 

müavini, qiyamçılarla savaĢa qalxmıĢ Ġkram Zeynalov güllələndi. AğdaĢ rayonunda da 

müqavimət təĢkil olunmuĢdu. ġamaxının icra baĢçısı ġirzad Əyyub kimi bir çox baĢqaları da 

Surət Hüseynovun qoĢunlarının qarĢısını almaq, hakimiyyəti silahsız qorumaqçün xalq 

içərisindəki tərəfdarlarını, Xalq Cəbhəsi və Müsavat qurumlarını, hələ bir çox hallarda qohum-

əqrabalarını da bu iĢə cəlb edirdilər. Bakı Ģəhərinin icra hakimiyyəti baĢçıları, ümumiyyətlə, 

vahid bir qurum kimi fəaliyyət göstərərək vaxtaĢırı yığıĢır, vəziyyəti müzakirə edərək 

müqavimətin təĢkil olunmasına yardım göstərirdilər. Təsadüfi deyil ki, Surətin qoĢunları hansı 



rayona daxil olurdusa onun silahlı qüvvələri ilk növbədə rayon icra hakimiyyəti baĢçılarını 

həbs edirdi.  

Ġsaxan AĢurov Qazax rayonunun, Nəriman Yəhyayev Mingəçevir Ģəhərinin polis rəisiydi. Belə 

3, ya 4 polis rəisi vardı ki, dövlət qurumlarını, dövlət binalarını qorumağı boyunlarına 

götürmüĢdülər, qalanların hamısı Surət tərəfə keçmiĢdi».  

HEYDƏR ƏLĠYEV HAKĠMĠYYƏTĠN ÜÇDƏ BĠRĠNƏ YĠYƏLƏNDĠ 

Milli Məclisin 15 iyunda keçirilən növbəti iclasında spiker seçilməliydi. Bu yığıncağı Tamerlan 

Qarayev aparırdı.  

Heydər Əliyev Gəncə hadisələri haqqında danıĢdı, ancaq Surətlə söhbətlərin nəticəsindən 

konkret bir söz demədi. 

Ġbrahim Ġbrahimlinin sualını cavablandırarkən Əliyev bildirdi ki, mən Gəncədən qayıdan kimi 

dərhal Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyin yanında olmuĢam, bir neçə saat bütün 

məlumatları prezidentə vermiĢəm. “Əgər mən bu iĢə, bir də qeyd edirəm, öz vicdanımın 

tələbi ilə, ... Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəyin xahiĢi ilə cəlb olunmuĢamsa, demək, 

mən burada bu iĢlərin həll olunması üçün bütün imkanlarımdan istifadə edəcəyəm. Bu barədə 

heç kəsin Ģübhəsi olmasın”. 

Daha sonra H.Əliyev dedi: “Mən Naxçıvandan bura özüm gəlməmiĢəm. Məni bura dəvət 

eləyiblər. Məndən dəfələrlə Ġsa Qəmbər, Pənah Hüseynov və Azərbaycanın prezidenti Əbülfəz 

Elçibəy xahiĢ ediblər ki, gəlim, burada bir vəzifə tutum, bərabər bu məsələlərin həll 

olunmasında iĢtirak edim. Mən bu vəzifədən imtina etmiĢəm. [...] Mən heç bir kreslo tutmaq 

istəmirəm, heç bir vəzifə tutmaq istəmirəm”. (Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin sədri seçilərkən 

də eyni sözləri iĢlətmiĢdi). 

H.Əliyev çıxıĢının sonunda bildirdi: “Ali Sovetin sədri kimi fəaliyyət göstərməyə hazıram”. 

Yığıncağa qatılan Əbülfəz bəy də çıxıĢ edərək müzakirələrə öz münasibətini bildirdi. O, indiki 

məclisdə Ali Sovet sədrinin seçilməsi məsələsini ön plana çəkməyin məqsədəuyğunluğunu 

göstərdi. 

Heydər Əliyevin Ali Sovet sədrliyinə namizədliyi müzakirə edilərkən xüsusən Tamerlan 

Qarayev ciddi müqavimət göstərdi. Bu, Heydər Əliyevi bərk qəzəbləndirdi və o, Milli Məclisi 

“çıxıb getməklə” hədələdi. T.Qarayev zalı tərk edib getdi. Əliyevin sədrliyini istəməyən 

deputatların müqavimətini qırmaqçün Əbülfəz bəyin özü iĢə qarıĢmalı oldu və yalnız onun 

tövsiyəsindən sonra H.Əliyev Ali Sovetin sədri seçilə bildi. (Onun seçilməsi haqqında Milli 

Məclisin qərarını Tamerlan Qarayev yox, Afiyəddin Cəlilov imzaladı). 

4 il yarım sonra Elçibəylə mənim aramda belə bir söhbət oldu: 

«-Bəy, Siz Heydər Əliyevin Ali Sovetin sədri seçilməsinə tərəfdardınız və deputatları da onu 

seçməyə çağırdınız. Bu hərəkətinizi sonradan H.Əliyev hakimiyyətinin legitimləĢdirilməsinə, 

dünya birliyinin onu qiyamla deyil, demokratik yolla seçilmiĢ prezident kimi tanımasına Ģərait 

yaratmaq kimi qiymətləndirmirsiniz ki?  

-Qətiyyən yox! Heydər Əliyev legitim prezident deyil. Biz onu Bakıya çağıranda danıĢmıĢdıq 

ki, onu baĢ nazir təyin edəcəyik, sonra razılaĢdıq ki, o, Milli Məclisin sədri olacaq və bir yerdə 

qiyamı yatırandan sonra Azərbaycanın dərdlərini də birgə çözəcəyik. Bu, Pənah bəylə də, Ġsa 

bəylə də, baĢqalarıyla da razılaĢdırılmıĢdı. Sadəcə olaraq, H.Əliyev sədrliyi ələ keçirəndən 

sonra prezidentlik uğrunda mübarizəyə baĢladı. Mənsə bunu ondan gözləmirdim. 



-Bəs onun Sizi aldada biləcəyini gözləmirdiniz? 

-Xeyr, gözləmirdim. Ola bilsin ki, bunun mənim tərəfimdən bağıĢlanılmaz sadəlövhlük 

olduğunu deyəcəklər, ancaq onun belə edə biləcəyini həqiqətən heç cür ağlıma 

sığıĢdırmırdım. 

-Hər necə olsa da fakt budur ki, Sizin razılığınızla H.Əliyev gəldi və bu gün bizi istəyən də, 

istəməyən də, hətta H.Əliyevin özü də deyir ki, məni siz gətirdiniz, siz seçdiniz... 

-Bəli, Heydər Əliyevi mən seçdirdim. Bunu danmıram.  

-Buna peĢman deyilsiniz ki? 

-Hakimiyyətə gətirib seçdirənədək peĢman deyildim. Sonrakı fəaliyyətinə görəsə peĢmanam. 

-Bəs niyə baĢqasını yox, məhz H.Əliyevi gətirdiniz? 

-Ona görə ki, H.Əliyevin Azərbaycanda nüfuzu vardı - kütlənin bir hissəsi onu istəyirdi. 

VətəndaĢ müharibəsinin qarĢısını almaqda onun gücünə inandığımıza görə onunla birləĢməyə 

üstünlük verdik». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.70-71).  

Milli Məclisin tarixi 15 iyun yığıncağı beləcə baĢa çatdı. Hadisələrin sonrakı gediĢini 

prezidentin köməkçisi O.Qasımovdan öyrəndik: H.Əliyev Ali Sovetin sədri seçildikdən 

sonra prezidentlə öz iĢ otağına qalxmıĢ və Bəy ona sədr kreslosunda əyləĢməyi 

təklif edəndə H.Əliyev onun yanında buna razı olmamıĢ, bu zaman Bəy demiĢdi: 

«Öz yerinizdə oturun, Heydər bəy. Doğrudur, mənimçün çox çətindir, çünki Sizə 

öz dostumun (Ġsa Qəmbərin - Ə.T.) yerində əyləĢməyi təklif edirəm. Bu, tarixi 

Ģəraitin diktəsidir». Cavabında H.Əliyev söyləmiĢdi: «Cənab prezident, bu stolu 

mənə Siz verdiniz. Mən Sizə və dövlətə Ģərəflə xidmət edəcəyəm. Ġnanıram ki, 

Sizin siyasi dühanız, mənim təcrübəm dövləti ağır vəziyyətdən xilas edəcək». 

Beləliklə, H.Əliyev 1987-nin sonunda Sov.ĠKP Siyasi Bürosunda istefaya göndəriləndən bəri 

Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtmaq uğrunda apardığı çoxillik inadcıl mübarizəsində ilk ən 

ciddi qələbəsini qazandı - qanunvericilik hakimiyyətinə yiyələndi və bununla dövlət 

hakimiyyətinin hələlik üçdə birini əlinə keçirdi.  

Heç bir qərəzi olmayan minlərcə səmimi insan həmin tarixdən bugünədək Əbülfəz Elçibəyi 

məhz Əliyevi Bakıya gətirdiyinə görə qınayır və onu bağıĢlaya bilmir, neçə-neçə siyasətçi 

rəqibisə xalqın məlumatsızlığından sui-istifadə edərək ona “H.Əliyevin adamı” kimi iyrənc ləkə 

yaxmaqdan ləzzət alır. Bəs əslində Elçibəy H.Əliyevi və niyə məhz onu Bakıya gətirmiĢdi? Bu 

sorğuya onun özü tam aydınlıq gətirir: 

«Məni bir məsələyə görə çoxları ittiham edir. Bu ittihamlardan qaçmıram. Xalq qurultayında 

iki məsələ haqqında danıĢmaq istəyirdim, amma burada da demək olar. H.Əliyevin 

hakimiyyətə gətirilməsində ən böyük təqsirkar mən sayılıram. Amma, məni ittiham edənlər, o 

zaman siz də cavab verəcəksiniz - hamımız məsuliyyəti bölüĢdürəcəyik. Mən əsas yükü öz 

boynuma götürürəm, amma hamısını mənim üstümə atıb qaçmayın - yenə də haqsızlıq olar. 

Hərə öz günahını boynuna alsın, sonra baxarıq. Çox Ģey olub; bütün olanlar yoxlanılmalıdır. 

Mübarizə və döyüĢ gedən vaxt kütləvi mühakimə aparılmır. DöyüĢ hələ qurtarmayıb, davam 

edir. Kim ki Azərbaycan xalqına xəyanət edib - cəzasını çəkir. Və bütün 

xəyanətlərin baĢında duran H.Əliyev də öz cəzasını çəkəcək. 



Kiçik bir izahat vermək istəyirəm. 1993-cü ildə Rusiya imperiyası Azərbaycanda vətəndaĢ 

müharibəsi salmaq planlaĢdırırdı. Bu qırğının qarĢısını almaq mümkün deyildi, çünki ölkədə 

qüvvələr hissələrə bölünmüĢdülər. Ġndi o qüvvələrin bir hissəsi həbsxanadadır, bir hissəsinin 

də rəhbəri H.Əliyevin özüdür. Mən H.Əliyevi hakimiyyətə dəvət edəndə bunu nəzərə aldım. 

Onu gətirib hakimiyyətə Ģərik edirsən ki, qan tökməsin. BaĢqa yol yoxdur.  

KeçmiĢ Sovet hökumətini bərpa etmək istəyənlər belə qırğınlar hazırlamıĢdılar - Tacikistanda, 

Gürcüstanda, Azərbaycanda, Qırğızıstanda, Moldovada vətəndaĢ müharibəsi salmaq, keçmiĢ 

SSRĠ-də qan töküldüyünü deyərək sonradan onu bərpa etmək. BĠZ VƏTƏNDAġ 

MÜHARĠBƏSĠNDƏN ÇIXMALI ĠDĠK VƏ ÇIXDIQ!». (Ə.Elçibəyin 3 oktyabr 1998-də 

Ümumrespublika forumundakı nitqindən).  

Əbülfəz bəy mənim bu haqda suallarımı da belə cavablandırdı: 

«-Niyə məhz H.Əliyevlə birləĢməyə üstünlük verdiniz - baĢqalarıyla olmazdımı? 

-BaĢqaları qiyamı yatırtmağı bacarmayacaqdı. 

-Hökmən qan töküləcəkdi? 

-Yox, söhbət qan tökülməkdən getmir. Sadəcə, baĢqaları cəmiyyətə təsir göstərə biləcək 

fiqurlar deyildi. Axı onun yerində kim olaydı? Ayaz Mütəllibov gəlsəydi mütləq Rusiyanın 

qoĢununu da arxasınca gətirəcəkdi. O deyirdi ki, mən 50 faiz moskvalı, 50 faiz 

azərbaycanlıyam. Belə adamla necə birləĢəsən? BaĢqa kimi deyirsiniz?  

-Məsələn, Surət Hüseynovu. Hər halda, onun özü prezident olmaq iddiasındaydı. 

-Surət Hüseynov müdafiə nazirinin müavini olmaq istəyəndə mən onu heç ora layiq bilmədim. 

Axı o, kimdi, haranın adamıydı ki, vətəndaĢ müharibəsinin qabağını alaydı? O, bir piyadaydı, 

əldə oyuncaqdı». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.71-72).  

SilahdaĢı Fazil Qəzənfəroğlu'nun “Əbülfəz Elçibəy. Tarixdən gələcəyə” kitabında da təxminən 

eyni tutarqalar irəli sürülüb: “Üsyançılar qazandıqları zəfərin daha da gücləndirəcəyi bir 

vəhĢətlə böyük qırğınlara yol aça bilərdilər. Buna mane olmaq üçün özünün də üsyanın 

iĢtirakçılarından olduğunu, Surət Hüseynovun hər addımda onunla məsləhətləĢdiyini çox 

gözəl bildiyi Heydər Əliyevi Naxçıvandan Bakıya dəvət etdi. Heydər Əliyevin Bakıya gəliĢiylə 

Elçibəyi düĢündürən iki önəmli təhlükə ortadan qalxırdı: Azərbaycanda bir iç savaĢ çıxarmaq 

istəyəcək Rusiyanın əlindəki ən güclü vasitə Heydər Əliyevdi. Bütün həyatını KQB əxlaqı üzrə 

qurmuĢ bu insan yüksək mövqelərə gəlmək üçün hər yola əl ata bilərdi, ancaq Ģəxsən o 

vəzifədə bulunması halında statusunu möhkəm qoruyacaqdı. Obiri tərəfdəsə həyatı boyunca 

yun, narkotika və silah ticarətiylə məĢğul olmuĢ bir Surət Hüseynov vardı. Onun üçün 

dövlətin də, dövlət vəzifəsinin də bir mənası yoxdu. Surət Hüseynovdan rahatca istifadə edə 

bilən düĢmən Azərbaycanı bir yanğın yerinə çevirə bilərdi. Heydər Əliyevin gəliĢi Azərbaycan 

üçün köhnə bir fəlakətin təkrarından baĢqa bir Ģey deyildi, ancaq heç olmazsa dövlətin adı 

qoruna bilərdi. Gələcək nəsillərin siyasi mübarizələri üçün ciddi bir hüquqi zəmin 

yaradılmasına böyük önəm verirdi. 9 iyunda Heydər Əliyev Bakıya gəldi və ölkədə qan 

tökülməsinin səbəbkarı olmamaq üçün istefa vermiĢ Ġsa Qəmbərovun yerinə 15 iyunda Ali 

Sovet sədrliyinə seçildi. ÇevriliĢin birinci mərhələsi tamamlanmıĢdı” (s.220-221). “Heydər 

Əliyevin 30 iyunda Surət Hüseynovu baĢ nazirliyə gətirməsiylə çevriliĢ tamamlanmıĢ oldu” 

(s.222). 



“MƏN DÜZ ON GÜNDÜR QARDAġ QIRĞINININ QABAĞINI ALMAQ ÜÇÜN YOLLAR ARAYIRAM” 

Əbülfəz bəy öncədən də bilirdi, ancaq Gəncədəki ağır məğlubiyyətin səbəblərini araĢdıranda 

əyani Ģəkildə gördü ki, qarĢısında Surət cildinə girmiĢ qorxunc Rusiya dayanıb və onun 

məqsədi nəyin bahasına olursa-olsun Azərbaycanı dibi görünməyən dəhĢətli vətəndaĢ 

müharibəsi uçurumuna sürükləməkdir. Bəli, Gəncə qiyamı məhz Rusiyanın qurğusuydu. 

Tacikistan və Gürcüstandan sonra vətəndaĢ müharibəsi alovu Azərbaycana, Moldovaya və 

Qırğızıstana yayılmalı, müharibənin gediĢində qanuni prezidentlər devrilərək onların yerinə 

Moskvaya tam sədaqətli adamlar hakimiyyətə gətirilməli, “müstəqil yaĢaya bilməyən” bu 

dövlətlərin yeni “rəhbər”lərinin “xahiĢ”iylə (Əfqanıstanda və bir çox baĢqa ölkələrdə olduğu 

kimi) rus qoĢunu gələrək “qayda yaratmalı” və bir qədər sonra (təxminən 1993-ün 

oktyabrında - Yetsin ittifaqpərəst kommunistlərdən ibarət parlamenti topa tutan ərəfədə) 

Sovet Ġttifaqı bərpa edilməliydi. Kommunistlərin heç gizlətmək də istəmədiyi bu niyyət Rusiya 

mətbuatında yetərincə əksini tapıb. Əbülfəz bəy Azərbaycanı gözləyən bu fəlakətləri hamıdan 

daha yaxĢı bildiyinə görə vətəndaĢ müharibəsinə yol verə bilməzdi.  

QardaĢ qırğınının qarĢısını almaqçün hər Ģeyə hazır olan prezident 15 iyunda qiyamçı 709 

saylı hərbi hissənin əsgər və zabitlərinə müraciət etdi. ġəxsən Əbülfəz bəyin və bütövlükdə 

onun iqtidarının humanist mahiyyətini sərgiləyən ən yaxĢı sənədlərdən biri olduğuna görə 

onu aĢağıda qısaltmadan verirəm. 

“Əsgərlər və zabitlər! 

Bu gün Azərbaycan dövləti və onun əhalisi üçün ciddi təhlükə yaranmıĢdır. Azərbaycan 

Ordusunun əsgərləri əli silahlı üz-üzə dayanmıĢlar. Hər hansı təxribatdan və ya sadəcə 

ehtiyatsızlıqdan qardaĢ qırğını baĢlaya bilər. Onda həmin əsgərlərin valideynləri, qohumları da 

sabah üz-üzə gələcəklər. Bu da Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsinin baĢlanğıcı ola bilər. 

VətəndaĢ müharibəsi gedən ölkədə dövlətin dayaqlarının sarsılması adi Ģeydir. 

Faciə ondadır ki, Azərbaycanda vətəndaĢ qırğını salmaq istəyənlər buna məhz sizin vasitənizlə 

nail olmağa çalıĢırlar. Müstəqillik yoluna qədəm qoyub öz torpaqlarımızı düĢməndən qorumaq 

əzmində olduğumuz bir vaxtda bizi öz içimizdən öz əlimizlə parçalamağa cəhd göstərirlər. 

Mən respublikanın prezidenti kimi qırğının qarĢısını almaqdan ötrü mümkün olan bütün 

tədbirləri görürəm. Lakin sizi bu oyuna sürükləyənlər məsələnin danıĢıqlar yolu ilə həll 

olunmasına yönəldilən bütün tədbirlərdən qaçır. Mən Gəncə hadisələrinin bütün iĢtirakçılarına 

amnistiya elan olunması haqqında qanun imzalamıĢam. Məndə olan məlumata görə, sizin 

çoxunuzun bu qanundan və dövlətin barıĢıq yolunda gördüyü baĢqa tədbirlərdən xəbəriniz 

yoxdur. Çünki qəzetlər sizə çatdırılmır, televiziya və radioya qulaq asmaq imkanınız yoxdur. 

Bunları nəzərə alaraq Sizə birbaĢa müraciət etmək istəyirəm. Mən düz on gündür qardaĢ 

qırğınının qabağını almaq üçün yollar arayıram. Respublika əhalisi həyəcan və intizar 

içindədir. Onlar da qırğının əleyhinədir. Lakin eyni zamanda məndən qəti tədbir görməyi tələb 

edirlər və bu tələblərində haqlıdırlar. Çünki bu cür davam edə bilməz. Sizin sayənizdə fürsət 

gözləyən düĢmənlərimizin əlinə gözəl imkan düĢüb. Ağdərəyə, Ağdama arasıkəsilməz 

hücumlar, qaçqınların problemləri bir yandan, iqtisadi problemlər bir yandan, nizami ordu 

quruculuğu çətinlikləri digər tərəfdən, üstəlik siz də öz sadəlövh inadkarlığınızla dikəlib ayağa 

qalxmaq istəyən bu millətin baĢından basırsınız. 

Azərbaycan Ordusunun əsgər və zabitləri. Sizin bu barədə fikirləĢməyə kifayət qədər vaxtınız 

oldu. Ġndi qəti və düzgün qərara gəlmək vaxtıdır. Bu ölkənin prezidenti kimi mən SĠZ 

VƏTƏNDAġLARDAN XAHĠġ EDĠRƏM: dövlətin və xalqın keĢiyində dayanmıĢ yaĢıdlarınızın 



qanını axıtmayın. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali BaĢ Komandanı kimi ƏMR 

EDĠRƏM: silahı yerə qoyun! QarĢınızdakı əsgər qardaĢlarınızla barıĢın. Orduda əmrdən boyun 

qaçırmaq hərbi cinayətdir. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy”. 

Bu müraciətin də heç bir gerçək təsiri olmadı, çünki həmin əsgər və zabitlərin Surətin 

itaətindən çıxmağa cəsarəti və marağı yoxdu. (“DikbaĢ”ları Surət hədsiz sərtliklə 

cəzalandırırdı; ümumənsə əsgərlər çox yüksək məbləğdə pul alırdılar. Prezidentin köməkçisi 

Oqtay Qasımovdan öyrəndiyimə görə, qiyam günü Moskvadan Gəncəyə 5 MĠLYARD 

RUBL göndərilmiĢdi). 

Görünür, məhz bu müraciətin təsirini heçə endirməkçün qarĢı tərəf də təbliğat müharibəsinə 

baĢladı. Sosial-Demokrat Partiyasının üzvü, S.Hüseynovun sağ əli Aypara Əliyev, AMĠP 

sədrinin müavini ġadman Hüseynov, Müstəqil Azərbaycan Partiyasının sədri Nizami 

Süleymanov, Heydər Əliyevin xidmətçisi Nemət Pənahov və baĢqaları həm Gəncə 

mitinqlərində (N.Pənahov “Meydan” qəzetindəki müsahibəsində qürurla bildirir ki, Gəncədəki 

dövlət əleyhinə mitinqləri ilk dəfə mən baĢladım və apardım), həm də Gəncə radio və 

televiziyasında hakimiyyətə qarĢı olmazın iftiralar, böhtanlar atırdılar. Elçibəyə qarĢı 

görünməmiĢ qəddarlıqla təhqirlər yağdıran Nizami Süleymanovun təkcə 16 iyunda Gəncə 

radiosuyla çıxıĢı axĢamadək üç dəfə: saat 11-də, 13-də və 15-də efirdə səsləndirilmiĢdi; 

özünü “akademik” adlandıran bu Ģəxs Əbülfəz Elçibəyi nəinki alimin, ümumiyyətlə, alababat 

tərbiyəli adamın dilinə gətirməyi ayıb saydığı küçə söyüĢləriylə təhqir edir, bununla əhali 

arasında prezidentin nüfuzunu öldürməyə çalıĢırdı. 

H.Əliyevin Ali Sovetin sədri seçilməsindən daha da ruhlanmıĢ siyasi müxalifət prezidenti 

tərksilah etməkçün 16 iyunda daha ciddi bir addım atdı - Rəhim Qazıyev, Rəsul Quluyev, 

Etibar Məmmədov və ġadman Hüseynov Müdafiə Nazirliyində toplantı keçirdilər. Onların 

təzyiqi altında Müdafiə Nazirliyinin bir qrup zabiti Müdafiə Nazirliyi adından belə bir bəyanat 

qəbul etdi ki, respublikada baĢ verən hadisələr siyasi mahiyyət daĢıyır və ordu siyasi 

məsələlərə qarıĢmayacaq. Ancaq bu vaxt baĢqa ordu - Surətin qoĢunları artıq siyasətə 

qoĢularaq rayonlarda qanuni hakimiyyəti bir-bir devirə-devirə Bakıya yaxınlaĢırdı. Bu proses 

adətən belə baĢ verirdi: bir silahlı dəstə tankın üstündə rayona gəlir, “ağsaqqallar”ı (rayonun 

pullu adamlarını) yığır, onların “məsləhət bildiyi” (əvvəlcədən Gəncədə razılaĢdırdıqları) adamı 

rayon sovetinin qərarına əsasən icra hakimiyyətinin baĢçısı təyin edir, köhnə baĢçınısa 

qovurdu. Bu əməliyyat tam qanunsuz baĢ verirdi, çünki icra hakimiyyəti baĢçılarını təyin 

etmək və iĢdən çıxarmaq səlahiyyəti yalnız prezidentdəydi. (Yeri gəlmiĢkən, məhz Müdafiə 

Nazirliyindəki bu yığıncaqdan sonra bir çox hərbi qüvvələr dövlətə açıq xəyanətdə bulundular. 

Məsələn, Navahıya göndərilmiĢ 4 hərbi vertolyotdan 2-si uçaraq qiyamçılar tərəfə keçdi). 

KeçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev: «Məsələyə bugünün ab-havasıyla yanaĢan bəzi adamlar 

deyirlər ki, o vaxt Elçibəy Bakıda qalmalıydı. BaĢlıca məsələ yaddan çıxarılır ki, artıq iyunun 

16-sında Azərbaycan ordusunun hərbi Ģurası rəsmi qərar çıxarmıĢdı ki, hərbçilər siyasi 

proseslərə qoĢulmayacaq. Bununla da onlar Ali BaĢ Komandana tabe olmaqdan imtina etdilər 

və Gəncədə baĢlayan qiyam bütövlükdə Azərbaycan silahlı qüvvələrini bürüdü. Bundan sonra 

nəsə uğurlar qazanıb həm hakimiyyəti saxlamaq, həm də belə bir qarmaqarıĢıq durumda 

Bakını qandan qorumaq, qarĢıdurmadan qurtulmaq üçün Elçibəyin əlində vasitələr qalmadı. 

Belə bir durumda Elçibəy ya qalmalı (bu zaman hökmən qan tökülməli, Əbülfəz Elçibəyin özü 

də içində olmaqla Azərbaycanın xeyli vətəndaĢı qırılmalıydı), ya da elə seçdiyi yolu seçməliydi 



(Kələki yox, baĢqa yer də ola bilərdi).  

BaĢlıca yanlıĢlıqlardan biri bundadır ki, hamı elə düĢünür ki, sabit bir dövrdü, dövlət qurumları 

da saat kimi iĢləyirdi və birdən Elçibəy çıxıb getdi, ölkədə aləm bir-birinə dəydi. Axı belə deyil. 

Yenə təkrar edirəm - artıq Əbülfəz Elçibəyə tabe olan silahlı qüvvə, demək olar ki, yox idi. 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində əsasən sərhəd qoĢunlarıydı, onlar da bu proseslərdə iĢtirak 

etmirdi. Ordu ilə polis də Elçibəyi eĢitmirdi. Heydər Əliyevin Ali Sovetin sədri seçildiyinin ertəsi 

günü ordunun prezident Elçibəyə tabe olmaması artıq hərbi çevriliĢin baĢa çatması deməkdi. 

Bəli, bütün güc qurumları, xüsusən Azərbaycan ordusu prezidentin, Ali BaĢ Komandanın 

əmrinə tabe olmaqdan imtina edirsə bunun baĢqa adı varmı?».  

Ölkədəki son durumla bağlı olaraq Prezident Aparatında 16 iyunda mətbuat konfransı 

keçirildi. Prezidentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Arif Əliyev bildirdi ki, ölkədə son iki ay 

müddətində hökm sürən sakitlik və sabitlik pozulub. Ermənilərin üçtərəfli təklifə qol 

çəkmələriylə hücum əməliyyatına baĢlamaları bir olub. 

Senzuranın bir çox materiallardan “qiyamçı” sözünü çıxarmasının nəylə bağlı olduğu haqda 

suala Arif bəy belə cavab verdi ki, “qiyamçı” sözü “öz yerindədir”. Arif bəy əlavə etdi ki, elə 

srağagün axĢam prezidentin xüsusi sərəncamıyla senzuranın rəhbəri dəyiĢdirilib. 

Arif bəy bu faktı da nəzərə çatdırdı ki, qiyamçılarla əldə olunmuĢ ilkin razılığa əsasən hər iki 

tərəf informasiyayla bağlı müəyyən məhdudiyyətləri gözləməyə söz versə də qiyamçılar bu 

Ģərtləri pozub, Xanlar retranslyasiya stansiyasını ələ keçirərək güclü təbliğata baĢlayıblar. 

Mətbuat xidmətinin rəhbəri indiyədək dövlətin qiyamçılara etdiyi güzəĢtləri saydı: 1) 

amnistiya verilib, 2) istintaq qrupu yaradılıb, 3) Milli Məclisin deputat istintaq komissiyası 

yaradılıb, 4) Heydər Əliyev Gəncədə danıĢıqlar aparıb, 5) prezident bütün silahlı qüvvələrin 

manevrlərini dayandırmaq haqqında sərəncam verib və b. Bütün bu güzəĢtlərə baxmayaraq 

surətçilər Bakı istiqamətində hərəkəti davam etdirirlər. Artıq Ağsu da qiyamçıların əlindədir. 

S.Hüseynovun gücündən danıĢan Arif bəy bildirdi ki, elə “böyük qüvvəyə malik deyildir və bu 

qüvvəni silah gücünə ləğv etmək mümkündür. Lakin prezidentin mövqeyi belədir ki, bütün 

mümkün vasitə və üsullardan istifadə olunmalıdır. Söhbət öz həmvətənlərimizin qanının 

axıdılmasından gedir. Yenə də təkrar edirəm ki, bu, olduqca geniĢ və hərtərəfli planlaĢdırılmıĢ 

siyasi oyundur”. Sözsüz, elə bu səbəbdəndir ki, ölkənin dörd rəhbərindən ikisi istefaya getsə 

də qiyamçılar cavab addımı atmaq niyyətində deyildilər. 

Gəncədə dövlət adamlarının girov götürülməsinə toxunan Arif bəy məlumat verdi ki, Surət 

Hüseynovun Bakıda yaĢayan qardaĢı Gəncədəki girovlara dəyiĢdirilməkçün oraya aparılıb və 

ona təqdim edilib, ancaq S.Hüseynov girovları qaytarmaqdan boyun qaçırıb. 

Arif bəy bunu da bildirdi: “Lənkəranda Sosial-Demokrat Partiyasının üzvü Əlikram bəy özünü 

icra hakimi elan etmiĢdir. Lakin TalıĢ Respublikasının yaradılması barədə söz-söhbət 

əsassızdır. Bu, həmin o böyük oyunun həlqələrindən biridir”. 

S.Hüseynovun azsaylı dəstələrinin rayonları rahatlıqla ələ keçirməsini jurnalistlər yerli 

hakimiyyət orqanlarının naĢılığı və zəifliyi kimi qiymətləndirdilər. Mətbuat xidmətinin rəhbəri 

bu fikri təsdiqlədi.  

S.Hüseynovun prezidentin də istefasını tələb etməsiylə bağlı Arif bəy dedi ki, iĢtah diĢ 

altındadır. S.Hüseynov əvvəlcə “cinayət”in səbəbkarlarının cəzalandırılmasını tələb edirdi, 

sonra hakimiyyətin, daha sonra Ġsa Qəmbərin istefasını istədi, ancaq, görünür ki, bu da 



yetməzmiĢ. “Söhbət Azərbaycan dövlətinin taleyindən gedən məqamda prezident öz 

mövqeyində qətidir və geri çəkilməyəcəkdir”. 

16 iyunda prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatı da yayıldı. Burada deyilirdi ki, 

“qiyamçıların son məqsədi aydın olmuĢdur: respublikada hərbi çevriliĢ etmək”.  

Məlumatda bildirilirdi ki, qiyamçılar “respublika əhalisini silaha sarılmağa, qanuni dövlət 

strukturlarını devirməyə, respublika rəhbərliyinə, o cümlədən prezidentə divan tutmağa 

çağırmıĢlar, silah gücünə ələ keçirilmiĢ rayonlarda eyni məzmunlu vərəqələr yaymıĢlar”. 

Mətbuat xidməti respublika əhalisini qanuni, demokratik yolla seçilmiĢ prezidentin ətrafında 

sıx birləĢməyə səsləyirdi. 

NƏCƏF NƏCƏFOVUN MƏSLƏHƏTĠ 

Qiyamçıların çevriliĢ etmək cəhdi göz qabağındaydı. Ayın 11-ində onlar Dəllər aeroportunu ələ 

keçirdilər, həmin gün Yevlaxa girdilər və 12-sində Yevlax icra baĢçısını tutub Gəncəyə 

apardılar, Mingəçeviri nəzarətə götürdülər. 15-ində səhər tezdən AXC Nəsimi rayon Ģöbəsinin 

qərargahı partladıldı, 16-sında Kürdəmirin icra baĢçısı Gəncəyə aparıldı, qiyamçılar heç bir 

maneəyə rast gəlmədən ġamaxı rayonuna girdilər, Lənkəranda icra baĢçısı vəzifəsindən 

kənarlaĢdırılaraq Əlikram Hümbətov baĢçı oldu. Surətçi qoĢunlar baĢqa rayonlara da gedərək 

“kəĢfiyyat” aparırdılar. Unutmayaq ki, bu sadalananlar həmin günlər baĢ verənlərin cüzi bir 

hissəsidir. 

Əbülfəz bəylə yaxın dostu - Azərbaycanda demokratik mühitin yaradılmasında müstəsna 

xidmətləri olmuĢ Nəcəf Nəcəfov arasında 14 iyundakı söhbət hadisələrin sonrakı gediĢinə 

müəyyən təsir göstərdi. Hər zaman doğru danıĢmağı sevən Nəcəf bəy H.Əliyevin Ali Sovetə 

sədr seçilməsi ərəfəsində prezidentə demiĢdi ki, Bəy, ARTIQ HƏR ġEY UDUZULUB. Ġndi ikicə 

Ģeyə nail olmalıyıq - birincisi, xalqımızı VƏTƏNDAġ MÜHARĠBƏSĠNDƏN QORXUTMAQ lazımdır 

ki, buna getməsin, ikincisi də, DEMOKRATĠK QÜVVƏLƏRĠ MƏHV OLMAQDAN QURTARMAQ 

gərəkdir. Əbülfəz bəy Nəcəf bəylə razılaĢmıĢ və bütün səylərini bu istiqamətə yönəltmiĢdi.  

ARTIRMA 

«-…Kələkiyə dönmək qərarını harada verdiniz - Prezident Aparatında, hava limanında, yoxsa 

təyyarədə? 

-BirbaĢa Prezident Aparatında. 

-Deməli, hələ oradan çıxmamıĢdan bilirdiniz ki, Kələkiyə gedəcəksiniz? 

-Bəli, bilirdim ki, Kələkiyə gedirəm. Artıq təyyarə hazırlanmıĢdı. 

-Sizcə, Kələki ən doğru seçimdi? 

-Mən onu ən doğru seçim sayıram! Bayaq bir "fenomenal" sözü iĢlətdim... Hələ dünya 

tarixində olmayıb ki, inqilab, qiyam və ya çevriliĢ nəticəsində hakimiyyətdən devrilmiĢ bir 

prezident öz ölkəsində qalsın, yaĢasın və yenidən siyasi həyata qayıtsın. Qətiyyəti indi kimdə 

axtarırlarsa gedib axtarsınlar! Mənim yerimdə kim olsaydı ya kənddə bağrı çatlayıb öləcəkdi, 

ya onu məhv edəcəkdilər, ya da məcbur olub xaricə gedəcəkdi. Mənə dəfələrlə hədələr gəldi 

ki, çıx ölkədən, xaricə get, öldürüləcəksən və s. Xarici ölkələrdən neçə dəfə müraciət etdilər 

ki, biz səni aparırıq, istədiyin vaxt da qaytararıq. Dedim ki, Vətənimdən heç yerə 

getməyəcəyəm - oturacağam bu kənddə, kimin hünəri varsa gəlib məni buradan çıxarsın, 

kimin qətiyyəti varsa göstərsin. Məndən əvvəlkilərdən hansı indi Azərbaycandadır? 



-Heç biri. Nə Vəzirov, nə Mütəllibov. 

-Ölkədən rus təyyarəsində getdilər. Bəs mənə parlament kürsüsündən lağ edənlər indi 

haradadır? Nədənsə, onları Azərbaycanda görmürəm. Niyə bu adamların hərəsi bir xarici 

ölkəyə qaçdı? Axı onlar qətiyyətdən danıĢırdılar. Rəsul Quluyev niyə Amerikaya getdi? Əli 

Ömərov niyə üzə çıxmır, haradadır? Mahir Cavadov hanı? Tamerlan Qarayev Çinə getməyə 

niyə razı oldu? Heç olmazsa birisi oturaydı da Azərbaycanda! Lağ etməklə deyil. Mənim 

məsləkim, əqidəm var və kimin qətiyyətli olduğunu bir daha sübut edəcəyəm! 

-Bakıdan Kələkiyə getməklə nəyə nail oldunuz? 

-Azərbaycanda vətəndaĢ müharibəsinin qarĢısını almağa! Ən baĢlıcası budur. Bir də, 

Azərbaycanın sağlam qüvvələrinin, o sıradan demokratik müxalifətin qırılmasının qarĢısını 

aldım - onlar məhv ediləcəkdi!  

Bir Ģeyi də demək istəyirəm. Biz yaxın adamlarımızla məsləhətləĢdik, bəzi məsələləri müzakirə 

etdik (onların adını hələ çəkmək istəmirəm). Nəcəf Nəcəfov mənə dedi ki, sənin və bizim son 

məqsədimiz iki Ģeyə nail olmaqdır - birincisi, Azərbaycanı vətəndaĢ müharibəsindən, ikincisi, 

sağlam qüvvələri ölümdən qurtarmaq. Bu sözü Nəcəf bəy dedi, biz də bəyəndik. Bir neçə 

nəfərimiz və mən onu yerinə yetirdik.  

-Ancaq axı Nəcəf bəyin Sizin Kələkiyə getməyinizdən xəbəri yoxdu... 

-Xeyr, yoxdu. O, bu sözü bir qədər qabaq demiĢdi - duyumu çox güclüdür. Söz deyildi və 

mən də onu yerinə yetirdim. Nəcəf Nəcəfovun bir sözü də vardı ki, xalqın vətəndaĢ 

müharibəsindən qorxmasına çalıĢmaq lazımdır - xalq bu müharibədən qorxmayıb ona girsə 

sonra onu oradan çıxarmaq mümkün olmayacaq. Çox düzgün fikirdi. Biz xalqı qorxutduq, 

vətəndaĢ müharibəsindən çəkindirdik. Xalq vətəndaĢ müharibəsindən indi də qorxur. Amma 

onun içinə girsəydi çıxarmaq olmazdı - oradan çıxmaq istəmir, bu odu söndürmək olmur». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.83-84).  

16 iyunda Rusiya XĠN-nin nümayəndəsi Azərbaycandakı hadisələrlə bağlı bəyanat yaydı. 

Orada oxuyuruq: “Prezident Ə.Elçibəy xalqa müraciət edərək əhalini sakitliyə çağırmıĢ və 

ümid etdiyini bildirmiĢdir ki, münaqiĢəni sülh yolu ilə aradan qaldırmaq mümkün olacaqdır. 

Ümid etmək istərdik ki, prezidentin bu çağırıĢı lazımi tərzdə (?!-Ə.T.) qəbul olunacaqdır”. 

Ġyunun 16-sında təxminən eyni vaxtda iki görüĢ də keçirildi. Azərbaycan 

prezidenti Əbülfəz Elçibəy Türkiyə baĢ nazirinin müĢaviri Əli Naci Tuncəri və 

Türkiyə xarici iĢlər nazirinin müavini Özdəm Sanberqi qəbul etdi. Bu, onun Bakıda 

prezident vəzifəsində SON rəsmi qəbuluydu. Azərbaycan Ali Sovetinin sədri 

Heydər Əliyevsə Rusiya səfiri Valter ġoniyanı qəbul etdi. Bu, onun Bakıda 

parlament baĢçısı kimi ilk rəsmi qəbuluydu. 

Bir Ģeyi də xatırladım - ölkədəki gərginlik Azərbaycan manatının məzənnəsinin kəskin Ģəkildə 

enməsinə səbəb olmuĢdu - 16 iyunda artıq 11 manat 60 qəpik 1 ABġ dollarına bərabərdi. 

GƏRƏK BAġ NAZĠR QĠYAMI DƏSTƏKLƏMƏSĠN… 

H.Əliyevin parlamentin spikeri seçilməsindən vur-tut bir gün ötmüĢdü. Əbülfəz Elçibəyin 

qayğısı daha da artmıĢdı - açıq Gəncə təzyiqlərinin üstünə gizli Bakı təzyiqləri də gəlmiĢdi. 

Prezidentə indi gün kimi aydındı ki, H.Əliyev nəinki Surəti sakitləĢdirməyə çalıĢmır, əksinə, 

onu hakimiyyətin üzərinə daha çox qaldırmaq istəyir. Bu istəkdə ciddi məntiq də vardı - əgər 

15 iyunadək (spiker seçilənədək) Gəncəylə Bakı arasında manevr edən H.Əliyevə Surətlə 



Elçibəyin ikisini də qoruyub saxlamaq zəruriydisə ĠNDĠ onlardan (xüsusən onun da arxasında 

Rusiyanın dayandığı silahlı Surətdən) qurtulmaq lazımdı və Əliyev özü onlarla döyüĢəcək 

qədər sadəlövh deyildi...  

“Azadlıq” qəzeti 17 iyun tarixli sayında xəbər verdi ki, dövlət katibi Ə.Kərimov prezident 

Elçibəyin baĢ nazir vəzifəsinə namizədlərlə danıĢıqlar apardığını bildirib. Qəzet mötəbər 

mənbələrə əsaslanaraq bunu da yazırdı ki, E.Məmmədov hökumətə rəhbərlik etməyə söz 

verib. (O.Qasımovun bildirdiyinə görə, E.Məmmədov baĢ nazir olmağa öncə razılıq versə də 

sonra imtina edib və bunun səbəbini durumun aydın olmamasıyla izah edib).  

KeçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev: «1992-ci ilin may hadisələri zamanı demokratik 

qüvvələrin Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiyi dönəmdə Etibar Məmmədovun baĢ nazir olması 

məsələsi ilk dəfə müzakirə olunub. Bu müzakirələrdə Milli Ġstiqlal Partiyasını Nazim Ġmanov, 

Fuad Ağayev və Vaqif Kərimov (bəzən Rəsul Quluyev də qatılırdı), Xalq Cəbhəsi Partiyasını 

Pənah Hüseynov, mən və Qurban Məmmədov təmsil edirdik (bəzən yekun məsələlərə Ġsa 

Qəmbər də qoĢulub). E.Məmmədovun nü-mayəndələri baĢ nazirə böyük səlahiyyətlər tələb 

etdilər - Azərbaycanın əsas iqtisadi qurumları, güc qurumları bütövlükdə baĢ nazirə tabe 

olmalıydı. Buna Əbülfəz Elçibəy razı olmadı. Mayın 16-sı, ya 17-sində parlament binasının 5-

inci mərtəbəsində Əbülfəz bəylə E.Məmmədovun təkbətək görüĢü oldu. Biz çöldə gözləyirdik. 

Qapıdan birinci E.Məmmədov çıxdı və getdi. Sonra Əbülfəz bəy çıxdı və dedi ki, baĢ tutmadı. 

KeçmiĢ kommunist nomenklaturası nümayəndələriylə danıĢıqlar yalnız bundan sonra 

baĢlandı. 

SilahdaĢlarımın dediklərindən və mətbuatdan bilirəm ki, artıq bizim hakimiyyətin 

dövründə bir dəfə Surət Hüseynov, Rəhim Qazıyev, Ġsgəndər Həmidov, ġadman 

Hüseynov, Etibar Məmmədov, Ġsa Qəmbər və Pənah Hüseynovun (orada, 

yanılmıramsa, Tamerlan Qarayev də olub) iĢtirak etdiyi bir məclisdə (təxminən 

1993-ün ilk aylarında) S.Hüseynov E.Məmmədovun baĢ nazir olmasının 

məqsədəuyğunluğu barədə fikir bildirib və bu məsələyə o vaxt ciddi yanaĢılıb, 

təklif olunub ki, bu heyət Əbülfəz Elçibəylə görüĢsün. Elə mənim yanımda Elçibəyə 

deyilib ki, bu adamlar Sizinlə görüĢərək bəzi məsələləri, o sıradan E.Məmmədovun 

baĢ nazirliyi məsələsini müzakirə etmək istəyirlər. Düzdür, sonralar R.Qazıyev 

dedi ki, bu görüĢün baĢ tutmamasının səbəbkarı P.Hüseynovdur, ancaq dəqiq 

bilirəm ki, Əbülfəz Elçibəy həmin görüĢün keçirilməsini istəmədi.  

4 iyun hadisələrindən sonra E.Məmmədovun baĢ nazir təyin edilməsi haqqında yenidən 

müzakirələr aparılıb. Prezidentinin tapĢırığıyla mən bu məqsədlə E.Məmmədovla iyunun 7-si, 

ya 8-ində görüĢərək (bu vaxt baĢ nazir Pənah Hüseynov artıq istefa vermiĢdi) hakimiyyətin 

Elçibəylə E.Məmmədov arasında bölünməsini ona təklif etmiĢ, məsələnin mahiyyətini, 

Azərbaycan hökumətinin, prezidentin mövqeyini E.Məmmədova açıqlamıĢam. Təbii ki, bunun 

əvəzində E.Məmmədovun qarĢısına Ģərtlər qoyulurdu. Ġlk və baĢlıca Ģərt buydu ki, o, Gəncədə 

baĢ verən qiyamı dəstəkləməsin və bu hadisəni birmənalı Ģəkildə qiyam adlandıraraq pisləsin, 

S.Hüseynova siyasi dəstək verməsin, qiyamın nəticələrini aradan qaldırmaqda itĢtirak etsin. 

E.Məmmədov bu təklifləri qəbul etməmiĢdi. 

Məsələ burasındadır ki, ayın 7-sində E.Məmmədov qiyamı açıq Ģəkildə dəstəkləməyə 

baĢlamıĢdı və təsadüfi deyil ki, Surət Hüseynovun respublikanın ərazisinə yayılan silahlı 

adamları məhz Milli Ġstiqlal Partiyasının rayonlardakı qərargahlarında yerləĢirdilər. Eyni 

zamanda Etibar Məmmədov ayın 7-si, ya 8-ində artıq öz tərəfdarlarına bütün ölkə ərazisində 



Azərbaycan hökumətinə qarĢı mitinqlərə baĢlamağı, dövlət rəhbərlərinin istefası tələbini irəli 

sürməyi tapĢırmıĢdı. Bizdə olan dəqiq məlumata görə (düzdür, bunu istintaq hələ sübut 

etməyib), Milli Ġstiqlal Partiyasından hətta göstəriĢ verilib ki, harada imkan varsa hakimiyyəti 

ələ alın (Milli Ġstiqlal Partiyasının heç bir rayon Ģöbəsi bunu bacarmadı). Mitinqlər elə də uzun 

müddət sürmədi və cəmisi 5-6 rayonda toplaĢa bildilər. Parlament binası qarĢısında da mitinq 

keçirməyə cəhd etdilər; E.Məmmədovun azsaylı tərəfdarları Xalq Cəbhəsinin də həmin vaxt 

mitinq keçirmək niyyətindən xəbər tutanda qaçıb dağılıĢdılar. Ancaq Etibar Məmmədov 

Əbülfəz Elçibəyin baĢçılıq etdiyi Azərbaycan hökumətinin yıxılmasından ötrü 

əlindən gələni etdi. Bütün bunlara baxmayaraq E.Məmmədovun baĢ nazirliyi 

məsələsi son anadək gündəlikdən çıxmamıĢdı. Mən iyun ayının 16-sı, ya 17-sində 

prezidentin stolu üstündə E.Məmmədovun baĢ nazir təyin edilməsi barədə 

imzalanmamıĢ fərmanı görmüĢəm.  

Əbülfəz bəylə sonralar bu barədə söhbətim oldu. O bildirdi ki, Heydər Əliyev, Rəsul Quluyev 

və Etibar Məmmədov 17 iyunda onun yanında olarkən həmin fərman haqqında da müzakirə 

aparılıb və Elçibəy bildirib ki, buradakı adamların hamısı Azərbaycanın eyni bölgəsindən 

olduğuna görə onlardan birinin prezident, birinin parlamentin sədri, birinin baĢ nazir, birinin 

də baĢ nazirin birinci müavini olması cəmiyyətdə anlaĢılmazlıq və ciddi qarĢıdurma yarada 

bilər. Bununla belə, Əbülfəz bəyin mənə dediyinə görə, bu müzakirə həmin gün qapadılmayıb 

və ertəsi gün (ayın 18-ində) davam etdirilməliymiĢ».  

N.Pənahov sonralar bildirirdi: “Heydər Əliyev, Etibar Məmmədov və Əbülfəz Əliyev 

arasında olan məxfi danıĢığın audio yazısı söhbət qurtarandan bir saat sonra 

Surətin qabağında idi. Orada söhbət Surəti aldadaraq müdafiə naziri, Etibarı baĢ 

nazir, Heydər Əliyevi isə MM-in sədri qoymaq, Əbülfəzi isə prezident kimi 

saxlamaqdan gedirdi” (“Meydan”, 17-24.03.1999). Yeri gəlmiĢkən, N.Pənahov bunu da 

xəbər verir ki, “DTK (Fəxrəddin Təhməzovun baĢçılıq etdiyi Milli Təhlükəsizlik 

Nazirliyi - Ə.T.) ardıcıl və operativ Ģəkildə bütün informasiyaları Surətə çatdırırdı. 

O cümlədən də Əbülfəzin H.Əliyevlə apardığı danıĢıqları” (yenə orada). 

S.Hüseynov prezident istefa verməsə tabeliyindəki hərbi qüvvələrlə Bakıya gələcəyi haqqında 

17 iyunda yeni ultimatum göndərdi. H.Əliyev onu “sakitləĢdirmək”çün telefonla danıĢıqlar 

apardı və belə bir “güzəĢt” əldə edildi ki, Surət ultimatumun icra vaxtını bir gün də uzadır, bu 

Ģərtlə ki, prezident HÖKMƏN istefa versin. Çox güman ki, H.Əliyev danıĢıqların nəticəsini 

prezidentə məruzə edərkən onu istefanın LABÜDLÜYÜNƏ inandırmağa çalıĢmıĢdı. 

Fikrimcə, bu günlərdə hadisələri ən operativ və obyektiv təhlil edən qəzet “Azadlıq”, ən doğru 

təhlil edən müxbirsə Bahəddin Həziyevdi. Onun xüsusən “Ə.Elçibəyin də, H.Əliyevin də xeyli 

problemləri var” məqaləsi (“Azadlıq”, 17 iyun) vəziyyətin incələnməsi baxımından çox 

maraqlıdır. Bahədin bəy haqlı olaraq soruĢur: “Sual doğur: istər Heydər Əliyev, istərsə də 

müxalifət Gəncəyə nəzarət edənlərin prezidentin istefası barədə tələbinə öz münasibətlərini 

niyə bildirmədilər? Bəlkə bu, prezidentə qarĢı yaranmıĢ təzyiq mexanizmindən sonadək 

faydalanmaq istəyənlərə lazımdır?”. 

Prezidenti istefaya göndərməyin zorla baĢ tutmayacağı təqdirdə Bəyə qarĢı olan qüvvələrin 

ĠMPĠÇMENT (prezidentin parlamentdə etimadsızlıq göstərilməklə vəzifədən kənarlaĢdırılması; 

H.Əliyev əslində impiçmentə bərabər tədbirlərə əl atdı - Ə.T.), DÖVLƏT ġURASI kimi ideyalar 

ortaya ata biləcəklərini söyləyən müxbir prezidentin parlamentdə manevr imkanlarını itirdiyini 

bildirir, çünki, B.Həziyevin fikrincə, oradakı nəinki kommunistlər, hətta dünənki “demblok” 



üzvləri olan R.Qazıyev, E.Məmmədov, M.Mütəllimov, M.Məmmədov, T.Əliyev, F.BaxĢəliyev, 

S.Rüstəmxanlı və b. bütövlükdə və ya qismən hərbi müxalifəti dəstəkləyirdilər. 

Prezidentin böhrandan hələ çıxa biləcəyini (axı necə?!-Ə.T.) ehtimal edən B.Həziyev belə 

olarsa onun əsas diqqətini, çox güman ki, daxili siyasətə yönəldəcəyini göstərirdi. 

ÜÇLÜKLƏ GÖRÜġ 

Əbülfəz Elçibəy 17 iyunda - kabinetindəki sonuncu iĢ günündə saat 17 radələrində H.Əliyev-

R.Quluyev-E.Məmmədov üçlüyüylə görüĢdü. Onlar R.Cavadovun daxili iĢlər naziri qoyulmasını 

istəsələr də Bəy onun və adamlarının Surətin qiyamını dəstəklədiklərinə görə buna qətiyyən 

razılıq vermədi.  

ARTIRMA 

«-Kələkiyə getməzdən öncə Heydər Əliyev, Rəsul Quluyev və Etibar Məmmədov axĢam 

yanınıza gəliblərmiĢ. Onlar Sizə nə təklif edirdilər?  

-Təklif etdilər ki, daxili iĢlər naziri yoxdur, buna görə də vəziyyət xarabdır; naziri təyin et. Mən 

də dedim ki, hələ öz adamımı tapmamıĢam, onun haqqında düĢünürəm. Onda Etibar 

Məmmədov dedi ki, sənin adamın yoxdur, amma bizim adamımız var. Həmin adamın kim 

olduğunu soruĢduğum zaman Rəsulla bir-birinə baxıb dedilər ki, bizim adamımız RövĢən 

Cavadovdur. Onlarla razı olub-olmadığını Heydər Əliyevdən soruĢanda cavab verdi ki, bunlar 

razıdırsa mən də razıyam. Mən dedim ki, RövĢən Cavadovun qüvvələri Gəncədə Surət 

Hüseynova qoĢulub və qiyamda iĢtirak edib; bu adamı nazir qoya bilmərəm. Onda dedilər ki, 

qalsın, sabah danıĢarıq. RazılaĢdım. Ancaq artıq qət etmiĢdim ki, Kələkiyə gedəcəyəm». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.84-85).  

Ancaq prezidentin o gün imzaladığı fərmanlarla Abdulla Allahverdiyev daxili iĢlər naziri, 

Fəxrəddin Təhməzovsa milli təhlükəsizlik naziri vəzifələrindən azad edildilər, onların 

vəzifələrinin icrası uyğun olaraq RövĢən Cavadova və Namiq Abbasova həvalə edildi. 

Prezidentin növbəti fərmanısa Vaqif Vəliyevin (Hacı Vaqifin) Gəncə Ģəhərinin icra 

hakimiyyətinin baĢçısı təyin edilməsi haqqında oldu. (Bu fərmanlar Gəncənin tələbiylə 

verilmiĢdi). 

Bəy artıq duyurdu ki, onun kürsüsü uğrunda H.Əliyevlə S.Hüseynov arasında çox tezliklə 

ölüm-dirim savaĢı gedəcək, ancaq bu savaĢ onun ortadan götürülməsindən sonra baĢ 

verəcək. 

Ölüm MəsələsĠ Heç Də Uydurma DeyĠldĠ 

Əbülfəz bəy cismani ölümdən heç vaxt qorxmayıb və neçə yol ölümün üstünə göz qırpmadan 

yeriyib; silahdaĢları dəfələrlə bunun canlı Ģahidi olublar. Ancaq o bilirdi ki, ELÇĠBƏY ölümü 

Azərbaycanda HÖKMƏN vətəndaĢ müharibəsi yaradar və düĢmənlərin indiyədək can atdıqları, 

amma gerçəkləĢdirə bilmədikləri arzuları çin olar. 

Yeri gəlmiĢkən, Bəyin dəfnini təĢkil edəcək komissiyanın tərkibi də artıq 

müəyyənləĢdirilmiĢ və “ağsaqqal” akademik ona sədr qoyulmuĢdu; 18 iyunda bu 

komissiya iĢə baĢlamalıydı. 

Prezident Elçibəyin öldürülməsinin bir neçə variantı vardı.  

Birincisi, Bakıda kütləvi iğtiĢaĢlar törədiləcək və “basabasda” prezident 

“qəhrəmancasına” Ģəhid olacaqdı. Bu məqsədlə Bakıda xüsusi təyinatlı hərbi 



dəstələr də yerləĢdirilmiĢdi. KeçmiĢ SSRĠ məkanından gətirilmiĢ cinayətkar 

ünsürlər də bu vaxt Bakıda toplanmıĢdı. Onlar iğtiĢaĢ düĢən kimi Ģəhərdə 

talanlara baĢlayacaqdılar. Onlardan baĢqa, paytaxtda digər təxribatçı qüvvələr də 

yerləĢdirilmiĢdi (sonralar Çeçenistanda prezident olmaq iddiasında bulunan 

oğrubaĢı və quldurbaĢı, Moskvanın oyuncağı Lobazanov da onların arasındaydı). 

Ancaq paytaxtda iğtiĢaĢın yaranması Ģəxsən H.Əliyevə əl vermirdi, çünki o, 

hakimiyyətinin baĢlanğıcında qan düĢməsini istəmirdi, axı bu halda hadisələrin 

sonrakı inkiĢafının necə nəticələnəcəyini də indidən müəyyənləĢdirmək xeyli 

çətinləĢirdi. 

BaĢqa variant Elçibəyi xarici ölkələrdən birinə qaçırdıb təyyarəsini Bakıdan 

kənarda göydə partlatmaqdı. Bu plan, deyəsən, hərbçilərindi. Onlar 17-sindən 18-

inə keçən gecə Naxçıvana uçan Bəyin təyyarəsini, yanılmıramsa, Səngəçaldan 

vurmalıydılar (sən demə, Bəyin getməsindən onlar da xəbər tutubmuĢ), ancaq, 

görünür, Bəyə Allahın rəhmi gəlib - təyyarəni vurmalı olan hərbçinin qulağından 

həmin an qan açılıb, o özünə gələndəsə təyyarə artıq nəzarət zonasından 

uzaqlaĢıb... 

Elçibəyi məhv etməyin üçüncü yolunusa S.Hüseynov açıqlayıb. O, 1998-dəki 

məhkəməsində demiĢdi: “Həmin vaxt H.Əliyev yanıma adamlar göndərirdi ki, 

BUNLARI məhv etmək lazımdır. Deyirdim ağzınıza gələni danıĢmayın (?!-Ə.T.). 

Deyirdilər sən kömək et, Prezident Aparatının binasını [təyyarədən 

bombalamaqda] YERLƏ YEKSAN ELƏ, gəlib təzəsini tikəcəyik” (“Azadlıq”, 

04.11.1998). (Çox təəssüf ki, H.Əliyev bu fikrə indiyədək öz münasibətini 

bildirməyib). 

17 iyunda Avropa Birliyi üzvü olan ölkələrin Azərbaycandakı daxili siyasi böhranla bağlı bu 

məzmunlu bəyanatı qəbul edilərək yayıldı: “Avropa Birliyi və onun üzvü olan ölkələr 

demokratik yolla seçilmiĢ prezidenti konstitusiyaya zidd yollarla (öldürməklə - Ə.T.) öz 

vəzifəsindən uzaqlaĢdırmaq təĢəbbüsünü pisləməkdədir”. Görünür, bu narahatlıq Bəyin 

cismani məhv edilməsi təhlükəsinin gerçəkliyindən irəli gəlirdi və bəyanatı hazırlayanlar 

Azərbaycanda hakimiyyətə yiyələnmək istəyən qüvvələrə xəbərdarlıq edirdilər. 

Doğrudur, ĠNDĠKĠ anda Bəyin ölümü NƏZƏRĠ və MƏNTĠQĠ baxımdan Surətdən daha çox 

H.Əliyevə sərf edirdi, çünki prezidentin yoxluğuyla məhz o, avtomatik olaraq prezident 

səlahiyyətlərinin icraçısına çevrilirdi. Ancaq Ģəxsən mən Əliyevin Elçibəyin ölümünü 

istəməsinə inanmıram. Xüsusən Avropa Birliyinin xəbərdarlığından sonra onunçün ən əlveriĢli, 

ideal variant Elçibəyin istefaya çıxaraq (lap çıxmasa da olardı) xarici ölkələrdən birinə 

getməsiydi. Güman ki, məhz buna nail olmaqçün Əliyev müxtəlif təĢəbbüslərdə də 

bulunurdu; Elçibəyi Bakıdan qaçırtmağın üsullarını tapmağı Azərbaycanda ondan yaxĢı 

bacaran kimsənin olması təəccüb doğurardı. 

BAKIDA QALMAQ DAHA MÜMKÜN DEYĠL 

Hadisələrin ölümsüz, dinc inkiĢafı da Bəyin Bakıda qalmasını bir neçə səbəbdən mümkünsüz 

edirdi.  

Birincisi, prezident Bakıda qalsaydı qiyamçılara qarĢı hökmən hərbi əməliyyatlara baĢlamağa 

məcburdu, çünki 17-sindən 18-inə keçən gecə baĢlanacaq terror əməliyyatını (F.Qəzənfəroğlu 

bunu öz kitabında “Heydər Əliyevin S.Hüseynovun adamları əliylə Elçibəyə qarĢı hazırladığı 



sui-qəsd planı” adlandırır) yatırtmalıydı, busa VƏTƏNDAġ MÜHARĠBƏSĠ deməkdi. Bəyi ən çox 

qorxudan da məhz qardaĢ qırğınıydı, çünki onun son məqsədləri Bəyə bəlliydi. Buna görə də 

öz sözləriylə desək, səngəri tərk etdi ki, qarĢı tərəf də istər-istəməz vuruĢdan imtina etməli 

olsun.  

Ġkincisi, ultimatumu ultimatum dalınca göndərən surətçilər AXC-nin gücüylə, ya da baĢqa 

vasitəylə hətta məğlub edilsəydilər (bu imkan hələ əldən verilməmiĢdi), yaxud onlarla 

barıĢmaq mümkün olsaydı da (bu ehtimal sıfra yaxındı, çünki Surətin “xozeyin”ləri buna 

qətiyyən imkan verməzdilər) artıq parlament sədri kürsüsündə əyləĢmiĢ H.Əliyevin 

Naxçıvandan Bakıya turist gəzintisinə gəlmədiyini Bəy hamıdan yaxĢı bilirdi. H.Əliyevlə “dil 

tapıb” iĢləməksə (Ġlahi, günahımdan keç!) onun Ģərtlərini tam qəbul etməklə (özü də, çox 

qısa müddətə) mümkündü, busa Bəyin mənəvi ölümü demək olardı, çünki H.Əliyevin Ali 

Sovetin sədri (əslində dövlətin gerçək baĢçısı), E.Məmmədovun baĢ nazir olduğu, güc 

qurumlarına faktik rəhbərlikdən uzaqlaĢdırılmıĢ və öz komandası olmayan prezidentin bu 

durumla razılaĢmasını onun mübarizə yoldaĢları, söz yox ki, ona heç vaxt bağıĢlamazdılar. 

Surətçilərlə bacarmaq məsələsinə gəlincə, Əbülfəz bəylə jurnalist BöyükkiĢi Heydərli arasında 

bununla bağlı belə söhbət gedib: 

“[Ə.Elçibəy] - Əgər mən bilsəydim altı rayon əldən çıxacaq, bir milyon insanımız qaçqın taleyi 

yaĢayacaq, heç vaxt hakimiyyətdən getməzdim. 

[B.Heydərli] - Bəs nə edərdiniz?  

[Ə.Elçibəy] - Sonradan Heydər Əliyevin ləğv etdiyi 32 batalyonun 10-nu ayırıb qiyamçıların 

üstünə göndərərdim” (“Yeni Müsavat”, 17.04.1999). 

Üçüncüsü, qiyamçılarla (Əliyevgillə də) saziĢə girmədən Bakıda qalmaqçünsə o mütləq istefa 

verməliydi ki, buna da qətiyyən razı ola bilməzdi. Hətta Kələkiyə gedəndən və gerçək 

hakimiyyətdən tam məhrum olandan sonra da Bəy istefa vermədi və onu ürəkdən istəyən 

bəzi insanlar içərisində də bu hərəkəti məntiqsizlik kimi dəyərləndirənlər oldu, ancaq Bəy 

doğru qərar çıxardığına əmindi.  

Maraqlıdır ki, Məmmədəmin Rəsulzadəyə pərəstiĢ edən və özünü onun yolunun davamçısı 

sayan Əbülfəz Elçibəy 1920-nin 28 aprelində Cümhuriyyət parlamentinin hakimiyyəti 

bolĢeviklərə rəsmən (müqaviləylə) təslim etməsinə onun razılıq verməsini tarixi yanlıĢlıq sayır, 

çünki bununla Azərbaycanın müstəqilliyini Rusiyanın məhv etməsinə qanuni don geydirildi, 

halbuki ictefa verməmiĢ Pribaltika dövlətləri Rusiyanın onları iĢğal etməsi haqqında aramsız 

olaraq iddia qaldıraraq Qorbaçov dönəmində müstəqilliklərinin BƏRPASINA hamıdan qabaq 

nail oldular və bütün dünya bu qanuni mübarizədə onları dəstəklədi. Elə bu düĢüncəyə 

söykənən Əbülfəz bəy hakimiyyətdən devrilsə də istefa vermək fikrini prezidentlik müddətinin 

lap sonunadək yaxına buraxmadı. (Ancaq Bəyin, məsələn, Nəcəf Nəcəfov kimi ən xeyirxah 

dostlarından da bəziləri Elçibəyin istefa verməsini daha doğru hərəkət sayırdılar). 

Dördüncüsü, Gəncədəki inanılmaz məğlubiyyətlər seriyasından sonra silahdaĢlarının çoxu onu 

tərk etmiĢdi. Məndə olan məlumata görə, istefa verəndən sonra Prezident Aparatına Ġsa 

Qəmbər də, Pənah Hüseynov da ikicə dəfə gələrək prezidentə baĢ çəkmiĢdilər. BaĢçısız 

Nazirlər Kabineti Ģahsız arı pətəyinə dönmüĢdü, güc qurumları da həm Bakıda, həm də 

yerlərdə hakimiyyətdən, demək olar ki, üz döndərmiĢdi, Ali Sovet tamam əldən çıxmıĢdı, 

Prezident Aparatı boĢalmıĢdı - bir çox ən mühüm vəzifəli Ģəxslər iĢ yerində tapılmırdılar, 

rayonlarda da hakimiyyət boĢluğu yaranmıĢdı. Xatırlatmaq istərdim ki, Rusiya prezidenti Boris 



Yeltsin də həmin 1993-ün oktyabrında Əbülfəz Elçibəyin iyundakı durumuna düĢmüĢdü, 

ancaq onun siyasi komandasının dünənki üzvləri, hamısı istefada olan Qaydar, Burbulis və 

Poltoranin ilk andan Ağ evə gedib prezidentin yanında bulunaraq ona mənəvi-psixoloji dayaq 

oldular və Yeltsin əsasən onların hazırladığı planlarla ittifaqpərəst kommunistləri darmadağın 

etdi...  

O zaman (elə indinin özündə də) Elçibəy iqtidarına tutulan ən böyük iradlardan biri də budur 

ki, 4 iyundan sonra dövlət müĢaviri Arif Hacıyev iĢ yerində ya ümumiyyətlə olmayıb, ya da 

çox az olub və bu məhz onunla iĢləyən rayon icra baĢçılarının Surətin qiyamçı qüvvələrinə 

qarĢı səfərbər edilməməsiylə nəticələnib. Arif bəylə bu məsələni aydınlaĢdırdıq. Fikrimcə, 

yalnız keçmiĢ dövlət müĢavirinin Ģəxsi fəaliyyətinə yox, ümumiyyətlə, qiyam çağındakı ölkəiçi 

durumla bağlı bir çox faktlarla zəngin olduğuna, bəzi qaranlıq məsələlərə aydınlıq gətirdiyinə 

görə dövlət müĢavirinin söylədiklərini burada geniĢliklə verməyi faydalı saydım.  

«4 iyunda gündüz təxminən saat 10-11-də iĢdə olduğum vaxt Gəncə icra hakimiyyətinin 

ozamankı baĢçısı Elxan Qədimov mənə zəng vurub dedi ki, Ģəhər qarnizonunda atıĢma gedir. 

Mən dərhal baĢ nazir Pənah Hüseynovu axtardım. Dedilər ki, o, Daxili ĠĢlər Nazirliyindədir. 

Mən DĠN-lə əlaqə yaradaraq Gəncədə nə baĢ verdiyini soruĢdum. O bildirdi ki, qiyamçı hərbi 

hissəylə hökumət qüvvələri arasında atıĢma gedir. Bunadək mənim 4 iyunda Gəncədə 

nəyinsə baĢ verəcəyindən həqiqətən xəbərim olmayıb. 

Gəncəylə müntəzəm əlaqə saxladım. Həmin saatlarda bir neçə dəfə təhlükəsizlik nazirinin i 

müavini Sülhəddin Əkbərlə, baĢ prokuror Ġxtiyar ġirinovla (onlar Gəncədəydilər) danıĢaraq 

oradakı vəziyyəti öyrəndim. 

4 iyunda təxminən saat 14-də özüm də Gəncəyə yola düĢdüm. Ancaq bundan qabaq Daxili 

ĠĢlər Nazirliyinə getdim, orada Ali Sovetin sədri Ġsa Qəmbər, baĢ nazir Pənah Hüseynov və 

daxili iĢlər naziri Abdulla Allahverdiyevlə görüĢdüm. Bildirdim ki, mən Gəncəyə gedib 

prosesləri normallaĢdırmağa çalıĢacağam. Bu vaxt artıq bəlliydi ki, bəzi dövlət əhəmiyyətli 

obyektlər tutulub və dövlət adamları girov götürülüb.  

Dəlməmmədliyə kimi getdim, orada məni postda saxladılar. Hökumət qüvvələri bildirdilər ki, 

Gəncəyə giriĢ mümkün deyil. Onu da deyim ki, mən Gəncəyə yollanmazdan öncə Tərtərin 

icra hakimiyyətinin baĢçısı Sərdar Həmidovla və Goranboyun icra hakimiyyətinin baĢçısı 

MaĢallah Abdullayevlə danıĢaraq onların nüfuzu altında olan batalyonların döyüĢ bölgəsində 

olmayan hissələrinin bu prosesə cəlb edilməsiylə bağlı tapĢırıq vermiĢdim.  

AxĢamtərəfi Dəlməmmədlidən Goranboya getdim. M.Abdullayev və S.Həmidov da 

oradaydılar. Mənim qarĢımda ölkənin prezidenti və Ali BaĢ Komandanı Əbülfəz Elçibəyin 

qoyduğu tapĢırığa - Gəncə qiyamının lokallaĢdırılması və onun Gəncənin hüdudlarından 

kənara çıxmaması üzrə iĢə Goranboy rayon icra hakimiyyətində baĢladım. Təbii ki, mülki Ģəxs 

kimi mənim bu məsələdə çətinliklərim vardı, ancaq oradakı adamlar göstəriĢlərimi yerinə 

yetirirdilər.  

Zazalıda - Gəncənin çıxacağında post qurmaq və Gəncədən qiyamçı qoĢunların bu tərəfə 

gəlməsinin qarĢısını almaq istiqamətində verilən tapĢırıq yerinə yetirildi. Bir müddət sonra 

daxili qoĢunun nümayəndələri də Goranboya gəldi və Zazalıda post quruldu.  

Ġyunun 4-ündən 7-sinə kimi Goranboyda oldum və çox təəssüf ki, dəfələrlə təkid etməyimə 

baxmayaraq oraya hərbi qurumların, yaxud DĠN-nin yüksək rütbəli heç bir Ģəxsi gəlmədi. Mən 

bununla bağlı həm prezidentlə, həm parlamentin sədriylə, həm də baĢ nazirlə (xüsusən baĢ 



nazirlə) bir neçə dəfə danıĢmıĢam ki, bu qüvvələrə nəzarət etməyə orada hərbçi lazımdır. 

Ancaq, sən demə, Surət Hüseynova rəğbət bəsləyən bir sıra batalyonlar o zaman elə 

Goranboyun özündə yerləĢdiyinə görə bundan çəkinən bəzi hərbi rəhbərlər ora 

gəlməmiĢdilər.  

Ayın 6-sında gecə parlamentin sədri Ġsa Qəmbər telefonla mənə bildirdi ki, Goranboyda sənin 

həyatınçün ciddi təhlükə yaranıb və girov götürülməyinə Surət Hüseynovun qərargahında 

göstəriĢ verilib. O, mənə tövsiyə etdi ki, sənə basqın olsa ya vuruĢ öl, ya da qaç, ancaq əsir 

düĢmə. Bildirdim ki, mən sarıdan narahat olmayın - əsir düĢməyəcəyəm.  

Həmin gün prezident göstəriĢ verdi ki, Zazalıdakı post Dəlməmmədliyə çəkilsin - təxminən 

15-20 km Gəncədən aralı, Goranboya tərəf, Gəncə-Yevlax yolunda. QoĢunlar ora çəkiləndən 

sonra bildirildi ki, Surət Hüseynovla danıĢıqlar gedir. Gəncəyə komissiya göndərilib, 

komissiyada ağsaqqallar var. Razılıq əldə olunub və Gəncədəki girovlar buraxılacaq.  

QoĢunlar Dəlməmmədliyə çəkiləndən sonra daha mənim orada qalmağıma ehtiyac yox idi. 

Ancaq buradakı qoĢunlar arasında çaĢqınlıq yaranmasın deyə Goranboyda qalmıĢdım. Mənə 

Bakıya qayıtmaq tapĢırıldı, ancaq bu göstəriĢə əməl etmək istəmədim, çünki xüsusilə orada 

fəaliyyət göstərən batalyonların komandirləri, eləcə də həm Tərtərin, həm də Goranboyun 

icra baĢçıları mənim getməyimi arzulamırdılar. Mən prezidentlə əlaqə saxladıqda o, mənə əmr 

edərək bildirdi ki, Bakıya qayıtmalısan.  

Mən ayın 7-si (ola bilər ki, 8-i) səhər Bakıya çatdım. Əbülfəz Elçibəylə səhər tezdən təxminən 

saat 5-6-da onun iqamətgahında görüĢdüm. Vəziyyət haqqında məlumat verdim. Eyni 

zamanda, əmrlə Bakıya çağırılmağımın səbəbini öyrəndim. Prezident bildirdi ki, Gəncədə 

mitinqlər gedir və mitinlərində deyirlər ki, sən ora 2.000-3.000-lik qoĢun gətirmisən, buna 

görə də səni öldürmək, əsir almaq lazımdır. Gördüm ki, orada olmağın S.Hüseynov və onun 

adamlarında qorxu yaradır və bəlkə də sənin gəlməyinlə vəziyyət sakitləĢə bilər, eyni 

zamanda sənin Ģəxsi təhlükəsizliyini də qorumaq istədim.  

8-9 iyunda mən parlamentin iclaslarında iĢtirak etmiĢəm. Onu da deyim ki, bütün qiyam 

dövründə Azərbaycanın dövlətçiliyini qoruyan, ona sədaqətli qalan əsas qurum məhz icra 

hakimiyyətləri olub. O günlərdə istər hərbçilər, istər polis, istərsə də təhlükəsizlik orqanlarının 

yerli nümayəndələri Surət Hüseynovla telefon əlaqəsi yaradaraq ona sədaqət andı içirdilər və 

bu haqda bizə geniĢ məlumat gəlirdi. Bir çox yerlərdə polis icra hakimiyyətinə artıq tabe 

olmamağa baĢlamıĢdı. Bununla belə, icra hakimiyyətləri (Gəncənin özü və ətrafı da daxil 

olmaqla) bütün respublika ərazisində Azərbaycanın dövlətçiliyini qorumaq uğrunda çarpıĢan 

və Surət Hüseynova ən azı satılmayan yeganə dövlət qurumu olaraq iĢini davam etdirirdi. 

Yanılmıramsa, ayın 12-sində belə bir təĢəbbüs oldu ki, S.Hüseynovun Azərbaycanın Ģimal-

qərb rayonlarına, o sıradan ġirvan bölgəsinə basqınının qarĢısı alınsın. Bununla bağlı Əbülfəz 

Elçibəylə görüĢdüm və həmin görüĢdə Fərəc Quluyev də iĢtirak edirdi. Təklif etdim ki, ġıx, 

Navahı tərəfdə S.Hüseynovun qarĢısının alınması xətti götürülübsə eyni zamanda onun 

Yevlaxdan qərb istiqamətdə və ġirvan rayonları istiqamətində hərəkətinin qarĢısını almaq 

mümkündür və təklif etdim ki, Fərəc Quluyevlə mən həmin rayonlarda müdafiəni təĢkil 

etməyə cəhd göstərək. Fərəc Quluyev bu məsələyə Ġsgəndər Həmidovun da cəlb edilməsini 

irəli sürdü. Mənim təklifimlə Fərəc bəylə birlikdə Ġ.Həmidovun evinə getdik, təklifimizi ona 

çatdırdıq. Ancaq bu məsələ uzandı, üstündən bir gün keçdi, getməyimiz ləngidi. Buna 

baxmayaraq, ayın 12-sində mən yenə də prezidentin göstəriĢiylə həmin bölgəyə getdim və 

orada müdafiənin təĢkilinə, eyni zamanda əhali arasındakı çaĢqınlığın aradan qaldırılmasına 



çalıĢdım. Qəbələ, Göyçay, Ġsmayıllı, ġamaxı və baĢqa rayonlarda oldum. Ancaq bizim 

sərəncamımızda silahlı qüvvələr yox idi. Ordu birləĢmələri yalnız Bakının 65 kilometrliyində 

post qurmuĢdular və ondan irəli getmək niyyətlində deyildilər.  

Ayın 15-də mən yenidən Bakıya qayıtdım və Heydər Əliyevin Ali Sovetin sədri seçildiyi həmin 

gün parlamentin iĢində iĢtirak etmədim - Əliyevin parlamentin sədri seçilməsi razılaĢdırılmıĢdı 

və razılığın olduğu halda gedib onun əleyhinə səs verməyimi düzgün saymadım.  

Həmin gün Prezident Aparatı qarĢısında keçirilən mitinqin əsas təĢkilatçılarından oldum, çıxıĢ 

etdim..  

Ayın 16-sında ordu siyasi proseslərə qatılmamaq adı altında qərar çıxararaq əslində 

prezidentə - Ali BaĢ Komandana tabelikdən imtina etdi və bundan sonra müdafiənin təĢkili 

mümkünsüz oldu. Bu iĢdə Milli Ġstiqlal Partiyası və Heydər Əliyevçi qüvvələr maraqlı idilər. 

Çünki iyunun 16-sında Müdafiə Nazirliyində Rəhim Qazıyev, Etibar Məmmədov, Rəsul Quluyev 

və ġadman Hüseynovun iĢtirakı ilə tam qanunsuz bir hərbi Ģura keçirilmiĢdi (bu Ģəxslərdən 

heç birinin orada iĢtirak etmək səlahiyyəti yoxdu) və məhz onların səyi nəticəsində ordu 

əslində prezidentin nəzarətindən çıxmıĢdı.  

Ayın 16-sında Prezident Aparatında gecə saat 10-dan sonra müĢavirə keçirildi. Bu, Əbülfəz 

Elçibəyin prezident kimi keçirdiyi son müĢavirəydi. Bu yığıncaqda H.Əliyev artıq Ali Sovetin 

sədri kimi iĢtirak edirdi. MüĢavirəyə bütün müxalifət nümayəndələri də qatılmıĢdı. 

Ə.Elçibəyin sədrlik etdiyi bu məclisdə bir sıra güc nazirləri və yüksək vəzifəli məmürlar söz 

deməküçün Elçibəydən yox, H.Əliyevdən icazə alırdılar, ona müraciətlə çıxıĢ edirdilər. 

Elçibəyin bir yanında mən oturmuĢdum, obiri yanında H.Əliyev. 

Ayın 17-sində - Elçibəyin son iĢ günündə də prezidentin yanında olaraq onun bütün 

tapĢırıqlarını yerinə yetirmiĢəm, birindən baĢqa - prezident mənə tapĢırmıĢdı ki, Hacı Vaqifin 

Gəncə ġəhər Ġcra Hakimiyyətinin baĢçısı təyin edilməsi haqqında fərman hazırlayım, mən bu 

fərmanı hazırlamayacağımı bildirərək Bəydən xahiĢ etdim ki, onu bu vəzifəyə təyin etməsin. 

Ancaq səlahiyyətim çərçivəsindəki digər bütün məsələlərə mən Prezident Aparatında rəhbərlik 

etmiĢəm.  

Ayın 17-sində Elçibəylə son görüĢümüzdə mən onun yanından çıxanda Heydər Əliyev, Etibar 

Məmmədov, Rəsul Quluyev və RövĢən Cavadov onun qəbuluna gəlmiĢdilər. Sonra bəlli oldu 

ki, RövĢən Cavadovu Bəy bu görüĢə buraxmayıb, ancaq mən onu da prezidentin qəbul 

otağında görmüĢdüm.  

17-sində gecəyə kimi iĢdə olaraq vəzifəmi yerinə yetirmiĢəm. Ġcra hakimiyyətləri, yerli ərazi 

idarə orqanları fövqəladə vəziyyətdə iĢləyirdi - aparatın da, demək olar ki, bütün iĢçiləri gecə-

gündüz iĢ yerindəydi. Hansı rayonda hansı hadisənin baĢ verməsi haqqında operativ 

məlumatlar hətta Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən daha çox ərazi idarəetmə orqanları ilə iĢ 

müĢavirliyində toplanırdı.  

Ayın 18-də mən iĢ yerimə gəldim və gördüm ki, təĢviĢli əhval-ruhiyyə var. Gecə iĢdə qalmıĢ 

köməkçim Vahid Pərvizoğlu məlumat verdi ki, prezident Bakıda yoxdur və onun Türkiyəyə 

getməsi haqqında məlumatlar yayılıb. Təbii ki, mən bunu Ģayiə adlandırdım və bildirdim ki, 

belə Ģeylər danıĢmağa ehtiyac yoxdur. Bir neçə yerə zəng vurub məsəlini gerçəyini 

öyrənməyə çalıĢdım. ĠĢlər idarəsinin müdiri Qiyas Sadıqov mənə bildirdi ki, deyilənlər 

həqiqətdir - Bəy Bakıda deyil, ancaq o, Türkiyəyə yox, Naxçıvana gedib.  



Mən dərhal öz təĢəbbüsümlə iĢ otağımda brifinq çağırdım və oraya əsasən beynəlxalq 

jurnalistləri dəvət etdim. Artıq dəqiq öyrənmiĢdim ki, Bakıdan getmək ərəfəsində Elçibəyin 

həyatına ciddi təhlükə varmıĢ və onu dəfn etmək üçün komissiya da yaradılıbmıĢ və s. 

Yetərincə inandırıcı mənbələr bunu sonra da təsdiq etdi.  

Bəli, Elçibəyin Bakıdan getməsi versiyası ilə bağlı ilk rəsmi məlumatı bütün dünyaının 

informasiya kanalları (istər CNN, istər ĠnterFaks, istər Türkiyənin informasiya kanalları…) 

məhz mənə istinadən yaydılar: Arif Hacıyevin bildirdiyinə görə, belə hadisə baĢ verib və 

hadisənin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, Elçibəyə terror edilməliydi. Ġndi Elçibəy müvəqqəti 

olaraq iĢ yerində yoxdur və bir neçə gündən sonra öz səlahiyyətlərinin icrası üçün Bakıya 

dönəcək.  

Həmin gün günortadan sonra mən Azərbaycanın vətənpərvər jurnalistləriylə də görüĢ 

keçirdim («Müxalifət» qəzetinin redaksiyasında). Orada mərhum Ağamalı Sadiq, 

«Müxalifət»in baĢ redaktoru Vaqif Hacıbəyli, «Azərbaycan» qəzetinin baĢ redaktoru Mehman 

Cavadoğlu və bir sıra baĢqa jurnalistlərlə birlikdə yaranmıĢ durumu müzakirə etdik, təbliğat 

və ideoloji iĢlərin hazırlanmasıyla bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Sonrakı mərhələdə 

mətbuatda məsələyə düzgün qiymət verilməsində bu müzakirənin çox böyük əhəmiyyəti 

oldu.  

Ayın 19-21-ində Heydər Əliyev müĢavirələr keçirirdi. Bu müĢavirələrdə Elçibəy 

komandasından yalnız mən və dövlət katibi Əli Kərimov iĢtirak etmiĢik. Heydər Əliyev onda 

çox çaĢqın bir vəziyyətdəydi, çünki Surət Hüseynov Elçibəy Bakını tərk etdikdən sonra da 

hərəkəti dayandırmamıĢdı və bu, Əliyevi çox həyəcanlandırırdı.  

Parlamentin iyunun 23-ü, ya 24-ündəki iclasında mənim çıxıĢım oldu. Elçibəyin müdafiəsi, 

yaranmıĢ situasiyadan çıxıĢ yolları və s. barədə danıĢdım. 

Heydər Əliyev xalq tərəfindən seçilmiĢ prezidentin səlahiyətlərini mənimsədikdən sonra 

fərmanlar verməyə baĢladı. Onun 1 saylı fərmanı Azərbaycan Respublikasının dövlət müĢaviri 

Arif Hacıyevin vəzifəsindən azad edilməsi haqqında oldu. Səhv etmirəmsə, bu, ayın 25-

indəydi. Ancaq mənim haqqımdakı fərman qanuniydi, çünki Əbülfəz Elçibəy artıq öz 

fərmanıyla daxili siyasətə aid olan bütün məsələləri, o sıradan vəzifəyə təyinetmə və 

vəzifədən azadetmə səlahiyətlərini H.Əliyevə vermiĢdi. Ona görə də mən fərmana tabe 

oldum…  

Prezident Aparatındakı iĢ yerimdə olmadığım günlərdə də mən ya Gəncə, ya da ġamaxı-

Göyçay-AğdaĢ-Yevlax istiqamətlərində S.Hüseynovun qoĢunlarının qabağında olaraq müdafiə 

iĢlriylə məĢğul olmuĢam. Hadisədən xeyli sonra bəzi adamlar hansısa müdafiə iĢlərini təĢkil 

etdiklərindən danıĢsalar da onların bir çoxu Bakı Ģəhərindən qırağa çıxaraq Surətin qoĢunları 

olan tərəfə getməyə çəkinirdi».  

ĠKĠ MÜMKÜN YOLDAN ÜÇÜNCÜSÜ - KƏLƏKĠ 

Beləliklə, prezidentin qarĢısında vur-tut bircə yol qalırdı - BAKIDAN GETMƏK! Ancaq hara 

getməli?  

Bakı kəndlərindən Bəyə təklif gəlmiĢdi ki, səni bir müddət çox etibarlı yerdə saxlayarıq, 

münasib vaxtda yenə qayıdarsan. (Göyçaydan və baĢqa yerlərdən də belə təkliflər vardı). 

Hətta belə fikirlər də eĢitmiĢəm ki, guya Bəy məhz bu məqsədlə bir Bakı kəndinə gedərkən 

yolda qəflətən fikrini dəyiĢərək maĢını hava limanına sürdürüb. (Bu fikrin yanlıĢlığını bir az 

sonra görəcəyik).  



Ağdam, yaxud Qazax rayonlarına da getməyi beynindən keçirən Bəy düĢünmüĢdü ki, həmin 

bölgələri qəsdən ermənilərə verər və bunun suçunu məhz onun üstünə yıxa bilərlər.  

Əlbəttə, Bəy bilirdi ki, onun xarici ölkələrdən birinə (məsələn, Türkiyəyə) getməsi Heydər 

Əliyevçün göydəndüĢmə olar, ancaq o, iki səbəbdən bununla razılaĢa bilməzdi. Birincisi, onun 

Vətəndən heç yana getmək fikri yoxdu, öldürülsə belə öz torpağında dəfn olunmaq istəyirdi. 

Ġkincisi, xarici ölkəyə ayaq basmasıyla Heydər Əliyevin onun səlahiyyətlərini 

mənimsəyəcəyinə Ģübhə etmirdi. (H.Əliyev 18 iyunda həqiqətən belə bir təĢəbbüsdə 

bulundu). 

QardaĢ qırğınından yayınmağın yollarını günlərcə aramsız axtaran prezident, nəhayət, heç 

kəsin ağlına gəlməyən ən doğru yolu - KƏLƏKĠNĠ tapdı! Bu zaman o, Vətəndən də, 

hakimiyyətdən də (rəsmən) getmirdi. Beləliklə, ABġ təhlilçilərinin «Elçibəyin qarĢısında yalnız 

iki mümkün yol var» fikrinə Bəy özünün üçüncü yoluyla düzəliĢ verdi. 

ARTIRMA 

«-Bir Türkiyə generalının belə sözü var ki, igid adam vətən uğrunda, xalq uğrunda öz həyatını 

qurban verən yox, onların yolunda öz Ģərəfini, təmiz adını qurban verəndir. Siz Kələkiyə 

gedəndə Ģərəfinizi qurban verəcəyinizi görürdünüz? 

-Çox qabaqcadan görürdüm. 

-Deməli, özünüfədaya qəsdən gedirdiniz? 

-Qəsdən gedirdim, bilə-bilə gedirdim. Mənə heç nə lazım deyildi. Ġstəyim bircə oydu ki, 

vətəndaĢ müharibəsi olmasın, soydaĢlarımız, qandaĢlarımız bir-birini qırmasın. Mənimçün 

orada Ģərəfdən söhbət gedə bilməzdi. Mənimçün hər Ģeydən öncə VƏTƏN və MĠLLƏT'di! 

-Ġstədiyinizə çatdınız? 

-Bəli! Mən istədiyimə çatdım. Tarixə bir daha sübut edəcəyəm ki, mən ən doğru olan 

fenomenal bir addım atmıĢam! Onun izahını sonra verəcəyəm». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.75).  

Prezident Aparatı dövlət-hüquq Ģöbəsinin keçmiĢ müdiri Fazil Mustafayev (Qəzənfəroğlu) 

prezidentlə Bakıdakı son görüĢünü belə xatırlayır: «17 iyunda günortadan sonra Elçibəylə 

təxminən 1 saata yaxın söhbətim oldu. Vəziyyəti birlikdə təhlil etdik. H.Əliyevin hansı oyunlar 

oynaması və məğlubiyyətin anbaan yaxınlaĢması haqqında fikirlərimiz ortaqdı. Mən yeganə 

çıxıĢ yolunu qüvvələri qoruyaraq gələcək hakimiyyətə hazırlaĢmaqda görürdüm. Bunuçün 

prezident qətiyyən istefa verməməli və müvəqqəti olaraq Naxçıvana getməliydi. Kələki 

variantısa mənim ağlıma gəlməmiĢdi; görünür, prezident bu qərara ən son anda gəlib, çünki 

görüĢümüzdə bu haqda o heç nə deməmiĢdi. Bunu da dəqiq bilirəm ki, Elçibəy nəinki baĢqa 

xarici dövlətlərə, hətta Türkiyəyə belə getməyi heç ağlına da gətirmirdi». 

Elçibəy 17 iyunda iĢ gününün sonuna yaxın dövlət katibi Əli Kərimovla, baĢda sədr Fərəc 

Quluyev olmaqla AXC Ġcraiyyə Komitəsinin üzvləriylə və artıq istefada olan dostu Ġsa 

Qəmbərlə də görüĢdü.  

ARTIRMA 

«-Mənə bəlli olduğuna görə, Siz 17 iyunda - Əbülfəz bəy Kələkiyə gedən gün onunla 

görüĢmüsünüz və söhbətinizdə hakimiyyətin taleyiylə bağlı üç variant müzakirə edilib. 

Onlardan biri Elçibəyin Bakını müvəqqəti tərk etməsi olub. EĢitdiyimə görə, orada hətta 



Kələkidən də danıĢmısınız, ancaq çoxları deyir ki, Kələki söhbəti olmayıb. Sirr deyilsə, o 

görüĢdə nələri müzakirə etdiniz? 

-Həmin görüĢdə 3 yox, 2 variantı mən təklif eləmiĢəm.  

Artıq mən parlament sədri deyildim - ayın 13-ündən istefadaydım. Sadəcə, millət vəkiliydim 

və millət vəkili kimi də yox, köhnə dost kimi, hərəkatçı kimi Əbülfəz bəylə görüĢməyə 

getmiĢdim. Həmin görüĢ Əbülfəz Elçibəyin Heydər Əliyev, Rəsul Quluyev və Etibar 

Məmmədovla görüĢündən sonra olmuĢdu (yanılmıramsa təxminən gecə 12 radələrində), ona 

görə də Əbülfəz bəy o görüĢ haqda mənə fikrini bildirdi.  

O zaman Bəyə yaxın adamlarda belə fikir vardı ki, Heydər Əliyev parlament sədri olandan 

sonra (o, 15 iyunda seçilmiĢdi) Əbülfəz Elçibəylə birlikdə bu qiyamın yatırılmasına rəhbərlik 

edəcək və məsələlər yavaĢ-yavaĢ yerinə düĢəcək. Həmin görüĢdə də Əbülfəz Elçibəy Heydər 

Əliyevə təklif eləmiĢdi ki, gəl ikimiz bir yerdə xalqa müraciət edək ki, bu, qiyamdır və s. 

Heydər Əliyev bundan imtina etmiĢdi. Bir çox prinsipial məsələlərdə də Heydər Əliyev də, 

Rəsul Quluyev də, Etibar Məmmədov da Əbülfəz Elçibəyin təklifləriylə razılaĢmamıĢdılar. Onu, 

bir növ, təkləmiĢdilər. Bu, açıq-aydın hiss olunurdu.  

Vəziyyəti müzakirə elədik və mən Bəyə dedim ki, vəziyyətdən iki çıxıĢ yolu var: ya Sizə sadiq 

olan bütün qüvvələri bir araya gətirərək qiyamı zor gücünə yatırmalısınız, ya da ki, istefa 

verməlisiniz, çünki heç cür ola bilməz ki, Siz burada qalıb heç bir hərəkət etməyəsiniz, qiyamı 

yatırmayasınız və sabah da qiyamçılar bura gəlib Sizə hörmətsizlik etsinlər. Buna imkan 

vermək olmaz - iki yoldan birini seçmək lazımdır. Bəy, sözün açığı, heç bir varianta müsbət 

münasibət bildirmədi və bir qədər söhbət etdikdən sonra mən ayrıldım.  

Nəinki Kələki söhbəti, heç Əbülfəz bəyin Bakıdan aralanması söhbəti orada edilməyib. Mən 

təklif etməmiĢəm, Əbülfəz bəy də mənə elə bir fikir deməyib.  

-Son sualım: qiyam yatırılsaydı hakimiyyət yaĢaya bilərdi? 

-Təbii. 4 iyun qiyamı Elçibəy hakimiyyətiyçün axırıncı sınaqlardan biriydi. Kəlbəcər iĢğal 

olunandan sonra diplomatlardan birinin belə deməyi çox məĢhurdur: «Siz Kəlbəcərin iĢğalına 

dayana bildiniz, görək daxildə bir Ģey baĢ versə qarĢısını ala biləcəksiniz, yoxsa yox!». Yəni 

qiyam axırıncı Ģans kimiydi». 

(Müsavat Partiyasının baĢqanı Ġsa Qəmbərlə Ədalət Tahirzadənin söhbətindən). 

Bu görüĢlərdən sonra baĢ verənlər haqqında Fərəc Quluyev bir neçə gün sonra - artıq 

Kələkidəykən belə açıqlama verdi: “Təxminən gecə saat 1-in yarısında bizə sənəd 

gətirdilər. Orada SSENARĠ var idi. [18 iyun] səhər saat 6-da prezidentin 

rezidensiyasına (Bəyin ailəsi həmin iqamətgahda yaĢayırdı - Ə.T.) hücum etməli 

idilər. Hücum edənlər tərəfindən atəĢ açılandan sonra mühafizəçilər cavab atəĢi 

açmalı idilər. Təbii ki, qvardiya da bu iĢə qoĢulacaqdı. Məhz bundan sonra Ģəhərə 

qarıĢıqlıq düĢəcəkdi. Bakı kəndlərində saxlanılan motosikletçilər qrupu Ģəhərə 

çıxmalı, pərakəndə Ģəkildə atəĢ açmalı idilər. Bununla da qarĢıdurma baĢlanmalı 

idi. Bunun qarĢısını almaq üçün bir saatlıq məsləhətləĢmələrdən sonra yeganə 

çıxıĢ yolu kimi bura gəlməyi qərara aldıq” (“Yeni Müsavat”, 01.07. 1993). 

Prezident Əbülfəz Elçibəy cəbhəçilərlə Ġsa bəylə xudahafizləĢəndən sonra görüĢdü. Onun öz 

kabinetində qəbul etdiyi sonuncu Ģəxs ADNġ-nin prezidenti Sabit Bağırov oldu. Sabit bəyin 

mənə danıĢdığına görə, kabinetə girəndə Bəyin indiyədək heç vaxt görmədiyi qədər dalğın və 



gərgin olduğu diqqətini çəkib. Sabit bəyin fikrincə, həmin anda Bəy yəqin ki, aldığı mühüm bir 

xəbərdən son dərəcə dilxordu. 

Sabit bəylə liftə minərək aĢağı düĢən prezident onunla xudahafizləĢəndən sonra Prezident 

Aparatından birbaĢa iqamətgaha getdi.  

Prezident mühafizəsinin rəisi general Vaqif Axundovun müavini olan polkovnik Oqtay 

Məmmədov «Elçibəy ilə otuz il» kitabında yazır:  

«1993-cü il iyun ayının 17-də gecə saat 24.00 idi. Mən prezidentin qəbul otağında 

dayanmıĢdım. Prezidentin kabinetinin qapısı açıqdı. Heydər Əliyev, Rəsul Quluyev və Etibar 

Məmmədov çıxıb getdilər. Sonra Elçibəy kiçik iclas zalına keçərək orada toplanmıĢ Xalq 

Cəbhəsi rəhbərliyi ilə qısa bir iclas keçirdi. Ġclasdan sonra prezident mənə dedi ki, səninlə iĢim 

var. Bu iĢin nədən ibarət olacağını mən təxminən hiss edirdim və dedim ki, nə iĢdirsə 

iqamətgahda danıĢmaq daha yaxĢı olar. O razılaĢdı və bir az sonra iqamətgaha gəldik.  

Ġqamətgaha getməmiĢdən əvvəl mən iclasdan çıxan Fərəc Quluyevə dedim ki, sən məni 

görməmiĢ getmə, ola bilsin ki, səninlə iĢimiz oldu.  

Ġqamətgahın həyətində prezident vəziyyətlə maraqlandı. Mən bildiklərimi ona məruzə etdim… 

O dedi ki, bəlkə bir neçə günlük Bakı kəndlərinin birinə gedək. Mən dedim ki, Bakı kəndlərinin 

birinə getmək, mənə elə gəlir ki, düz deyil. Gediriksə daha güvənli bir yerə getməli, ya da 

iqamətgahda qalıb sona qədər vuruĢmalıyıq. Bir neçə gündən sonra vəziyyətin necə olacağı 

bilinmir. Əgər Bakı kəndlərinin birində olsaq oranı mühasirəyə alıb bütün kommunikasiya 

xətlərini kəsəcək və dünya ilə əlaqəmizi yox edəcəklər. Gələcəkdə də əgər çıxmaq istəsək o 

kənddən heç cürə çıxa bilməyəcəyik.  

O dedi ki, sən bir az gəziĢ, mən fikirləĢim. Təxminən on dəqiqə sonra məni və Fərəc Quluyevi 

yanına çağırıb Naxçıvana getmək barədə qərarını dedi. 

Mən hazırlıq iĢlərinə baĢladım. Fərəc Quluyev Xalq Cəbhəsinə getdi və dedi ki, mən birbaĢa 

hava limanına gələcəyəm. Ola bilər ki, bir-iki dəqiqə gecikəm. O, Naxçıvan Xalq Cəbhəsi ilə 

əlaqə saxlayıb müəyyən göstəriĢlər verməli idi.  

Ġqamətgahın həyətindən çıxanda prezidenti həmiĢə müĢayiət edən Dövlət Avtomobil 

MüfəttiĢliyinin maĢınını da buraxdıq. Bizim hava limanına getməyimizi məndən baĢqa Vaqif 

Axundov və bizimlə Naxçıvana uçacaq olan üç mühafizə iĢçisindən baĢqa heç kim bilmirdi.  

Təxminən saat ikidə uçağa mindik. Vaqif Axundov da minmək istəyəndə dedim ki, sən 

qalırsan. […] Beləliklə, təyyarəyə qalxdı, prezidentlə vidalaĢaraq aĢağı enəndə məndən 

soruĢdu ki, birdən Heydər Əliyev (o, ayın 15-dən Məclisin sədri idi) məndən prezidentin hara 

getdiyini soruĢsa nə cavab verim? Dedim ki, deyərsən bilmirəm, ya Naxçıvana getdi, ya da 

Türkiyəyə. 

Təxminən saat üçdə Naxçıvanda yerə endik» (həmin əsər, s.93-96). 

Oqtay bəyin kitabında bir çox sualların cavabı incəliklə verilib. Biz yenə həmin əsərə üz tutur 

və «o gecə nə baĢ verməliydi?» sorğusuna cavab alırıq: «Rusiya qiyamı nə Ģəkildə 

dəstəkləyəcəyini planlaĢdırmıĢdı. Bu məqsədlə Bakıya gizli yollarla 100, 30 və 17 nəfərlik 

xüsusi təlim görmüĢ qruplar göndərmiĢdi. [Rusiya Müdafiə Nazirliyi] BaĢ KəĢfiyyat Ġdarəsinin 

məsul iĢçisi polkovnik Nəriman Ġmranov və baĢqaları üç aya yaxın idi ki, Bakıda bu 

məsələlərlə məĢğul olurdular. 



Həmin təxribatçı qüvvələr əgər vətəndaĢ müharibəsi baĢlarsa Ģəhərdə müxtəlif inzibati və 

yaĢayıĢ binalarında partlayıĢlar törətməli, çoxlu insan tələfatına səbəb olmalı (Tiflisdə olduğu 

kimi), imkan olarsa prezident Əbülfəz Elçibəyin həyatına qəsd etməli və hakimiyyətsizlik 

yaratmalı idilər. Bu məsələnin həllində onların daxili köməkçiləri də az deyildi. Ayın 17-dən 

18-ə keçən gecə səhər saat 06.00-da bu əməliyyatlar baĢlamalı idi. Bu qarĢıdurmadan 

istifadə edən S.Hüseynovun adamları saat 8-9 arası Bakı Ģəhərinə girib QRAD qurğuları ilə 

Prezident Aparatı və ətrafını vurmalı idilər. 

Rusiyanın planladığı birinci varianta görə, qiyam baĢ tutur, onlar hakimiyyət kürsüsündə öz 

adamlarını oturdaraq bütün istəklərini əldə edirlər. 

Ġkinci variantda çevriliĢ baĢ tutmur. VətəndaĢ müharibəsi baĢlayır və rus-erməni hərbi 

birləĢmələri vətəndaĢ müharibəsindən istifadə edərək bir tərəfdən Füzuli rayonu 

istiqamətində hərəkətə keçərək Araz çayına qədər gəlir və Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan 

rayonlarını mühasirəyə alaraq məhv edirlər (təəssüflər olsun ki, Elçibəy hakimiyyətdən 

gedəndən bir neçə ay sonra düĢmən qüvvələri buna nail ola bildilər). Digər tərəfdən Kəlbəcər 

istiqamətindən Gəncə Ģəhərinə hücum edərək Ģəhəri tutur, ġəmkir, Tovuz, Gədəbəy, Ağstafa 

və Qazax rayonlarını mühasirəyə alaraq məhv edir və son nəticədə Azərbaycanı diz çökməy 

məcbur edirlər» (həmin kitab, s.109-110).  

Prezidentin köməkçisi Oqtay Qasımov'sa o günün olayları haqqında mənə aĢağıdakıları 

bildirib:  

«Prezidentə terror hazırlandığı haqqında xəbər alınandan sonra (səhərə yaxın Azərneft 

meydanından 2 “Qrad”la Prezident Aparatı atəĢə tutulacaq, sonra da prezidentin 

iqamətgahına silahlı hücum ediləcəkdi) vətəndaĢ müharibəsinə baĢlamamaqçün (bu savaĢ 

terrorun əsl məqsədiydi) prezidentin müvəqqəti olaraq Bakıdan uzaqlaĢdırılması qərara alındı. 

Bir çox variantlar içərisindən Bəyin ÖZÜ məhz Kələkini seçdi. Mən Kələkiyə gediləcəyini bilən 

3-4 nəfərdən biriydim. Prezident mühafizəsinin rəhbəri Oqtay Məmmədovla birlikdə yola 

çıxmağa hər hazırlığı görmüĢdük. Üç gecə yuxusuz olduğuma görə səfərqabağı “quĢçimiri” 

almaqçün kabinetdəcə gözümü yumdum. Oyananda zəng vurub Oqtay bəyi soruĢdum. 

Binada olmadığını bilən kimi təcili yır-yığıĢ edərək evimizə baĢ çəkdim və təxminən saat 2-də 

(3-ə bir az iĢləmiĢ) aeroportda oldum. Adətən prezidentin həmiĢə oradan yola düĢdüyü 

deputat zalına baĢ çəkib gördüm ki, heç kəsin heç nədən xəbəri yoxdur və uçuĢun yaxĢı 

alındığına arxayın olub Prezident Aparatına qayıtdım. General Vaqif Axundovun kabinetində 

üçümüz: o, rəhmətlik GülĢad Zərbəliyev və mən oturmuĢduq. Saat 3.22-də Naxçıvan 

Cəbhəsinin sədri Asəf Quluyev zəng vuraraq Bəyin artıq Naxçıvanda olduğunu bildirdi. Saat 

3.30-da H.Əliyev V.Axundova zəng etdi və bizi yanına çağırdı, ancaq mən yuxusuz olduğuma 

görə yatmaqçün evə getdim».  

Beləliklə, təxminən saat 2-yə 15-20 dəqiqə iĢləmiĢ Cəbhə qərargahından Fərəc Quluyevi 

çağırdılar. (Artıq Fərəc bəy AXC sədrinin müavini Arif Rəhimoğluna vəziyyəti aydınlatmıĢ və 

müəyyən təlimatlar verərək Cəbhə rəhbərliyini ona tapĢırmıĢdı). Bundan sonra Əbülfəz bəy 5 

nəfərlə: AXC ĠK sədri Fərəc Quluyev, Oqtay Məmmədov, mühafizəçilər Ədalət Məmmədov 

(Coci), Ġlqar Qədirquluyev və sürücü Xəlil Qəniyevlə birlikdə Binə hava limanından təxminən 

saat 2-yə qalmıĢ prezident təyyarəsində Naxçıvana uçdu. UçuĢ elə məxfi təĢkil edilmiĢdi ki, 

hətta liman iĢçilərinin də ondan xəbəri olmamıĢdı. Ancaq təyyarə göyə qalxan kimi 

Azərbaycan Hava Yollarının rəisi Ədalət Əliyev bu haqda Ali Sovetin sədri Heydər Əliyevə 

məlumat verərək Bəyin Naxçıvana uçduğunu bildirmiĢdi. (Buna baxmayaraq, ertəsi gün 



H.Əliyev televiziyayla çıxıĢında yalnız Türkiyənin adını çəkdi). 

Naxçıvanda təyyarədən düĢən Bəyi Asəf Quluyev və b. cəbhəçilər qarĢıladılar (onlar əslində 

Fərəc Quluyevin qarĢısına çıxıblarmıĢ və Bəyin gəliĢindən xəbərsizdilər). Benzindən ötrü saat 

yarıma qədər ləngiyəndən sonra prezident və yanındakı Ģəxslər Xəlil Qəniyevin sürdüyü QAZ-

24 “Volqa”da Kələkiyə yola düĢdülər. 

O zaman Ordubad rayonunun polis rəisi və hərbi komendantı iĢləmiĢ Ġlqar Səidoğlu (Naxçıvan 

AS sədri H.Əliyev prezident Elçibəyin FV haqqında fərmanının Naxçıvanda tətbiqinə imkan 

verməsə də Ordubad da H.Əliyevə tabe olmurdu və Ġ.Səidoğlu prezidentin fərmanıyla bu 

rayonda hərbi komendantlıq edirdi) mənə danıĢıb ki, 18 iyunda səhər təxminən saat 6-da 

prezidentin maĢını Ordubadın Aza postundan keçdi. Mən də ləngimədən Kələkiyə getdim. 

Gördüm ki, Bəy qardaĢıgilə düĢüb. Vəziyyəti öyrənən kimi təcili geri qayıdaraq postları 

gücləndirmək əmri verdim. Ordubadın hərbi komendantı iĢlədiyim son günədək - 5 noyabr 

1993-ədək, eləcə də polis rəisliyini apardığım 1994-ün mayınadək Kələkiyə icazəsiz bir quĢun 

da uçmasına imkan vermədik. 

ELÇĠBƏYDƏN SONRAKI 18 ĠYUN BAKISI 

H.Əliyev yəqin ki, məhz V.Axundovdan vəziyyəti tam öyrənəndən sonra Ġsa Qəmbərə zəng 

vurdu. O, Elçibəyin Bakıdan NAMƏLUM ĠSTĠQAMƏTƏ uçduğunu deyərək Ġsa Bəyi də yanına 

çağırdı. Ġsa bəy, təbii ki, heç nədən xəbəri olmadığını söylədi və Əliyevin yanına getməkdən 

imtina etdi. Dövlət katibi Əli Kərimovla və baĢqa rəsmi Ģəxslərlə də danıĢan H.Əliyev onların 

da hadisədən xəbərsiz olduqlarını öyrəndi. 

Pənah Hüseynov Bəyin Kələkiyə getməsinə “üçlüy”ün reaksiyası haqqında bunları deyir: 

“...Məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, bu həm R.Quluyev, həm E.Məmmədov, həm də 

H.Əliyev üçün gözlənilməz olub. Çünki Etibar bəy bildirdi ki, onlar Elçibəyin Kələkiyə getməsi 

xəbərini R.Quluyevin kabinetində gecə eĢidiblər. Sonra R.Quluyevlə birgə H.Əliyevin qaldığı 

mənzilə gediblər. Orada H.Əliyevi çox qəzəbli halda görüblər. Hətta Əliyevin dilindən baĢqa 

ifadələr də eĢidiblər. Demək istəmirəm” (“Yeni Müsavat”, 16.04.1999). 

Ġyunun 18-ində səhər saat təxminən 11-də Azərbaycan televiziyası prezident Əbülfəz 

Elçibəyin Bakıdan naməlum istiqamətə uçması haqqında məlumat yaydı. Saat 12 

radələrində Heydər Əliyev televiziya və radioyla canlı yayımda xalqa müraciət 

edərək Əbülfəz Elçibəyin Bakıdan Türkiyəyə uçduğunu və buna görə də 

prezidentin BÜTÜN SƏLAHĠYYƏTLƏRĠNĠ və BÜTÜN MƏSULĠYYƏTĠNĠ ÖZ 

ÜZƏRĠNƏ GÖTÜRDÜYÜNÜ bəyan etdi. Bununla da Əliyevin hirslənməsinin də, niyə 

Naxçıvanın adını «unutmasının» da, prezidentin məhz Türkiyəyə uçduğunu söyləməsinin də 

səbəbləri öz-özünə aydınlaĢdı - Elçibəyin məhz Türkiyədə (xarici dövlətdə) olması H.Əliyevə 

PREZĠDENTĠN SƏLAHĠYYƏTLƏRĠNƏ YĠYƏLƏNMƏK üçün hava və su kimi lazımmıĢ! Bu 

məlumatı Kələkidə televiziyadan eĢidən prezident Elçibəy heç yana yox, Azərbaycan torpağı 

Naxçıvana gəldiyini telefonla bildirdikdə Heydər Əliyev çıxıĢına düzəliĢ verməyə məcbur oldu. 

Rusiyanın “Ostankino” televiziyasının “Utro” proqramı xəbər verdi ki, S.Hüseynovun 

Ə.Elçibəyə verdiyi ultimatumun vaxtı iyunun 18-ində bitir. Çox güman ki, məhz bu gün 

Azərbaycan Milli Məclisinin fövqəladə sessiyası keçiriləcək və ölkənin yeni baĢ naziri təyin 

olunacaq; bu vəzifəyə gerçək namizəd AMĠP-in lideri Etibar Məmmədovdur. 

H.Əliyev həmin gün, doğrudan da, Milli Məclisin fövqəladə sessiyasını çağırdı, ancaq orada 

baĢ nazirin təyinatı yox, prezident Elçibəyin Bakını xəbərsiz tərk etməsi müzakirə mövzusuna 



çevrildi. 

Ali Sovetin sədri bildirdi: “Bizdə məlumat var ki, təyyarənin hazırlanması üçün əvvəlcədən 

göstəriĢ verilmiĢ və iki istiqamətə - Naxçıvana və Ġstanbula uçmaq nəzərdə tutulmuĢdur”. 

(MarĢrutun “haçalı” olmasında sirli heç nə yoxdu - bu, prezident mühafizəsinin gördüyü adi 

ehtiyat tədbiriydi).  

H.Əliyev televiziya çıxıĢında prezidentin səlahiyyət və məsuliyyətini öz üzərinə götürmək 

istəməsinin “zərurətdən yarandığını” söylədi. 

Milli Məclisdə, mən deyərdim ki, ən gözlənilməz xəbəri dövlət katibi Əli Kərimov verdi. O, bu 

gün prezidentlə üç dəfə danıĢdığını və onun istefa vermədiyini, eyni zamanda, “hər zaman, 

lap elə bu saat Bakıya qayıtmağa hazır olduğunu” ona söylədiyini bəyan etdi. (Elə onun 

Bakıya qayıtmasının qarĢısını almaqçün tezliklə Naxçıvandakı prezident təyyarəsi uçuĢa 

yararsız hala salındı). Əli Kərimov prezidentin Bakıdan getdikdən sonrakı durumunu belə 

açıqladı: “prezident dilemma qarĢısında qalıb - ya qardaĢ qanının axıdılmasına səbəb olan 

tədbirlərə əl atmalı, ya da siyasi danıĢıqlar yolu tapmağa nail olmalıdır”. 

Bu çıxıĢında sonralar çox sevdiyi və baĢqalarına da sevdirməyə çalıĢdığı “qaçmaq” ifadəsini 

qətiyyən iĢlətməyən və prezidentin adını yetərincə nəzakətlə çəkən Heydər Əliyev onunla 

telefonla danıĢmasından söz açarkən dedi: “O, ĠġĠ OLDUĞU ÜÇÜN DOĞMA KƏLƏKĠ 

KƏNDĠNƏ GEDĠB və indi də oradadır”. 

Heydər Əliyev prezident Əbülfəz Elçibəyin Bakıdan getməsinin səbəbləri içərisində bunu da 

göstərdi ki, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi iyunun 17-sində (16-sında - Ə.T.) axĢam xüsusi 

qərar qəbul edib ki, S.Hüseynovun tərəfdarları Bakıya girərsə ordu silahlı müdaxilənin 

qarĢısını almaqda iĢtirak etməyəcək, qardaĢın qardaĢa güllə atmasına razı olmayacaq. (19 

iyunda Kələkidəki mətbuat konfransında Bəy bildirdi ki, H.Əliyevin dediyi qərarı Müdafiə 

Nazirliyi hərbi kollegiyasının qəbul etməsi fikri yanlıĢdır - onu Rəhim Qazıyevin müdafiə naziri 

olduğu vaxt ora gətirdiyi bir qrup zabit yığıĢaraq qəbul edib). 

Prezidentin hələlik yumruq kimi birləĢmiĢ siyasi opponentləri camaatı çaĢdırmaqçün ən çirkin 

yalanlara əl atmaqdan belə çəkinmirdilər. Məsələn, Etibar Məmmədov “ermənilərlə vur-tut 2-

3 kilometr arası olan (?!) Kələki kəndindəki” Elçibəyin köməkçün baĢqa dövlətlərə müraciət 

etdiyini söylədi (Əli Kərimov bunun yalan olduğunu bildirdi). 

Müzakirələri yekunlaĢdıran Heydər Əliyev qeyd etdi ki, “vəzifənin, səlahiyyətin kimdə olması 

əsas məsələ deyil”. Niyə? Əliyev bunun səbəbini soyuqqanlılıqla açıqlayır: Onsuz da, 

“S.Hüseynovla danıĢıqlar olub, yenə də olsa səmərəsiz qalacaq. Çünki onun tələbi qətidir - 

prezident ELÇĠBƏY ĠSTEFA VERMƏLĠDĠR”. 

Sən demə, H.Əliyevi nəzakətli olmağa məcbur edən bu məsələymiĢ! Görünür, o, Elçibəyin 

“xoĢluqla” istefa verəcəyinə hələ umud bəsləyirmiĢ!  

Ancaq Elçibəy niyə istefa verməliydi ki? Məgər milyonlarca insan onu prezident seçmiĢdi ki, o, 

kimlərinsə hədə-qorxusuna görə bu vəzifəni onlara bağıĢlasın? Məgər o, yeni dövlət, yeni 

cəmiyyət yaratmaqçün bir il gecəsini gündüzünə ona görə qatmıĢdı ki, kimlərəsə onun 

qurduqlarını dağıtmağa icazə versin? Nəhayət, məgər onun kürsüsü uğrunda bir-birinin 

boğazını üzməyə hazırlaĢan S.Hüseynovla H.Əliyevin döyüĢü baĢlanmıĢ və bu döyüĢün 

qalibinin əli yuxarı qaldırılmıĢdı ki?.. 

Ancaq Bəy istefa verməsə də bir qədər sonra prezident səlahiyyətlərinin müəyyən hissəsini 



H.Əliyev verməyə məcbur oldu.  

ARTIRMA 

«-Yeri gəlmiĢkən, prezidentlik səlahiyyətlərinizin müəyyən hissəsini də Heydər Əliyevə özünüz 

vermiĢdiniz axı? 

-Mən kənddə olarkən barıĢıqçün prezident səlahiyyətlərimin müəyyən hissəsini Ali Sovetin 

sədrinə verməyi, müəyyən hissəsini də prezidentdə saxlamağı məqsədəuyğun saydım. 

DüĢündüm ki, ikimiz birlikdə iĢləyərək Azərbaycanı bu bəlalardan çıxara bilərik. Amma 

Əliyevin hakimiyyət iĢtahı o qədər dərinləĢdi ki, bununla razılaĢmadı və yerdə qalan 

səlahiyyətləri də tam qanunsuz olaraq mənimsədi və sonra da dediyim qayda üzrə 

hakimiyyəti bütövlükdə qəsb etdi. Məhz bu səbəbdən də AXCP və Müsavat onun 

hakimiyyətinin legitimliyini indiyədək tanımayıb».  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.72-73).  

ABġ Dövlət Departamenti 18 iyunda Azərbaycandakı vəziyyət haqqında bəyanat verdi. 

Burada deyilirdi: “Etibarlı mənbələrdən alınan məlumata görə, Azərbaycan prezidenti Elçibəy 

respublikanın paytaxtı Bakı Ģəhərini tərk etsə də Azərbaycan ərazisindədir. O, istefa 

verməmiĢ, öz səlahiyyətlərinin icrasını hökumət adamlarından heç kəsə həvalə etməmiĢdir. 

[...] Prezident Elçibəy Azərbaycanın demokratik yola seçilmiĢ prezidenti olaraq qalır. Biz 

Azərbaycanın bütün liderlərini ölkənin problemlərinin demokratik yolla, Ģəxsiyyətlərin fərdi 

azadlıqlarına tam əməl etməklə həlli istiqamətində əməkdaĢlığa çağırırıq”. 

Bunun ardınca ABġ-ın dövlət katibi Uorren Kristofer də prezident Əbülfəz Elçibəyə məktub 

göndərdi (tarixi bilinmir; 22 iyunda “Azərbaycan” qəzetində dərc edilib). Kristofer yazırdı:  

“Mən prezident Klintonun adından Azərbaycanda demokratiyanı və demokratik yolla seçilmiĢ 

prezident kimi Sizi dönmədən dəstəklədiyimizi bəyan etmək istəyirəm. 

Biz son iki həftədə Azərbaycanda yaranmıĢ böhranı çox dərin narahatlıqla izləyirik. Bildiyiniz 

kimi, biz həm VaĢinqtonda, həm də Bakıda bir neçə açıq bəyanat verərək bütünlüklə 

demokratik və bazar iqtisadiyyatına keçid istiqamətində aparılan islahatları, xüsusilə də Sizin 

hökuməti müdafiə etdiyimizi bildirmiĢik. 

[...] Biz Rusiyaya, Gəncədə qoyub getdiyi və hazırda qiyamçılar tərəfindən istifadə olunan 

hərbi texnika və silahla əlaqədar narahatlığımızı xüsusi olaraq bildirmiĢik. 

Bizə məlumdur ki, Sizin vəziyyətiniz çox ağırdır və vəzifənizin ağırlığı məhz indi Sizi daha çox 

sıxır. Buna baxmayaraq biz təkidlə Sizi öz prezident səlahiyyətlərinizdən və əhali arasında 

mənəvi nüfuzunuzdan istifadə edərək Azərbaycanda demokratik islahatları davam etdirməyə 

çağırırıq”. 

Məncə, bu sənədlər Rusiyanın kefinə dəyməmək xatirinə onun Elçibəyi Kələkiyə necə 

qovduğuna qıraqdan soyuqqanlılıqla tamaĢa etmiĢ ABġ hökumətinin özünü tarixi qınaqlardan 

sığortalamasıyçün yazılmıĢdı və məqsəd Elçibəyi yox, məhz ABġ-ın nüfuzunu qorumaqdı.  

Bu sənədlərdəki xoĢagəlimli diplomatik təsəllinin Elçibəyçün artıq bir qara quruĢluq faydası 

yoxdu. Amerika tipli tam demokratik bir dövlət quran (buna ABġ-ın zərrəcə Ģübhəsi yoxdu) 

Elçibəy iqtidarının ayaq üstündə dayana bilməsiyçün ona vaxtında təsirli maddi-siyasi yardım 

göstərməməsi bir yana dursun, bu iqtidarı ermənilərlə və Rusiyayla yola getmədiyinə görə 

907-ci düzəliĢlə cəzalandırmıĢ ABġ hökumətinin səmimiliyinə Ģəxsən mən özümü heç cür 



inandıra bilmirəm.  

AXCP sədri Əbülfəz Elçibəy 1998-də “Amerikanın səsi” radiosundan gəlmiĢ kökcə Azərbaycan 

türkü olan bir müxbir xanıma ABġ-ın və Avropa dövlətlərinin o zaman Azərbaycan 

demokratiyasına kömək edəcəklərinə sadəlövhcəsinə inandığını və bu inamın, sən demə, 

əbəs yerə olduğuna əmin olarkən özünü qınadığını söyləyəndə Əbülfəz bəyin ozamankı 

durumu gözlərim önündə canlandı və açığını deyim ki, ilk dəfə olaraq ona yazığım gəldi (bu 

ifadəyə görə ruhu günahımdan keçsin), ürəyim göynədi…  

"QƏTĠYYƏT QAN TÖKMƏKLƏ ÖLÇÜLMƏZ" 

Bəli, Qərb demokratiyasının onu baĢa düĢəcəyinə və daim dəstəkləyəcəyinə, onu Rusiyanın 

cənginə verməyəcəyinə ürəkdən inanan Əbülfəz bəy bu üzdən də çağdaĢ ġərqdə bəlkə də ən 

ardıcıl və ən səmimi bir demokrat dövlət baĢçısıydı və zordan, «dəmir əl»dən uzaq, yalnız 

ƏDALƏT'ə və QANUNUN ALĠLĠYĠ'nə söykənən bir cəmiyyət qurmaq sınağı apardı. Alınmadı. 

Ġndi də çoxları düĢünür ki, Elçibəy gərək əzəydi, tutduraydı, qıraydı… 

KeçmiĢ dövlət müĢaviri Arif Hacıyev: «Əbülfəz bəy Xalq hərəkatında da idarəedən bir 

rəhbərdi, prezident olanda da bu iĢ metodundan istifadə edirdi. O, insanlar arasında müxtəlif 

sahələr üzrə iĢ bölgüsü aparır, kadrlara inanır, onlara səlahiyyətlər verir və ümumi nəzarəti 

həyata keçirirdi. Məncə, onun həm Xalq hərəkatının lideri, həm Xalq Cəbhəsinin sədri, həm 

də Azərbaycanın prezidenti kimi uğurlarının, yəni hamı tərəfindən lider kimi qəbul 

olunmasının əsas səbəblərindən biri məhz onun belə idarəçiliyə üstünlük verməsidir, çünki 

Elçibəy açıq bir cəmiyyət yaratmağa çalıĢırdı və onun dövründə təĢəbbüskarlığa olduqca 

geniĢ meydan verilirdi. TəĢəbbüskarlıqsa adətən həmiĢə inkiĢafa səbəb olur. Mən hesab 

edirəm ki, Elçibəyin seçdiyi yol tamamilə düzgündü və onun hakimiyyətinin devrilməsinin 

səbəbini demokrakliyində axtarmaq yanlıĢlıqdır».  

Bir çox siyasi rəqiblərisə prezidenti demorkratiklikdə yox, məhz qətiyyətsizlikdə ittiham edir. 

Buna Bəyin öz münasibətini öyrənmək istədim:  

«-Bəy, istər Siz iqtidardaykən, istərsə də iqtidardan gedəndən sonra, məncə, eyni mərkəzdən 

idarə edilən qüvvələr ictimai rəyə inadla bu fikri aĢılamağa çalıĢıb ki, Elçibəy qətiyyətsizdir, 

onu idarə edirlər, o, qərar qəbul etməyə qadir deyil və s.  

Siz "qətiyyətli" olsaydınız Azərbaycanda Əfqanıstan və ya Tacikistan qarĢıdurması yarana 

bilərdimi, yaxud Sizin Ģəxsi taleyinizdə də Zviad Qamsaxurdia, ya da Cövhər Dudayev faciəsi 

təkrarlanardımı? Yoxsa tamam baĢqa bir ictimai-siyasi durum yaranardı? 

-Birincisi, "qətiyyət" anlayıĢının meyarlarını müəyyənləĢdirmək lazımdır. Qətiyyət hansı 

anlarda olur, haçan olmur? Bir var gedirsən döyüĢə, ordunu da batırırsan. Bu nə qətiyyətdir? 

Belə ağılsız qətiyyət kimə lazımdır? Bir də var ki, ordunu vaxtında geri çəkdin, sağ saxladın, 

məhv olmağa qoymadın və sonradan yenidən döyüĢə hazırladın. Sənin haqqında düĢmənlərin 

"geri çəkildi", "qorxub qaçdı" deyəcəklər, ancaq "qorxub qaçdı" sözünün üstündən aĢmaqçün 

də qətiyyət lazımdır - gərək onu götürə biləsən. Səni hər yerdə söyəcəklər, dözülməz mənəvi-

psixoloji əzab verəcəklər, səni "qorxaq" adlandıracaqlar, amma hünərin var, götür bunları 

boynuna, get və siyasəti düzgün həll elə. Mən "Qamsaxurdia qətiyyəti"ylə hərəkət etsəydim - 

Azərbaycanı vətəndaĢ müharibəsinə salıb özüm də ölsəydim o qətiyyətə siz necə qiymət 

verərdiniz? Bu, qətiyyətdirmi? Xalqımı qurban verəcəyəm ki, qətiyyətliyəm?! 

Ġnsanların beynində hərdən belə psixoloji an yaranır ki, filankəs qətiyyətli deyil; məsələn, 

Fransanın prezidenti Jak ġirak qətiyyətli adam deyil, ancaq Səddam Hüseynə söz ola bilməz. 



Bir çoxlarının düĢüncəsinə görə, diktatorlar qətiyyətlidir - Lenin qətiyyətlidir, Stalin 

qətiyyətlidir, Hitler qətiyyətlidir, Mussolini qətiyyətlidir. Kim baĢ kəsib adam öldürübsə o, 

qətiyyətli sayılır. Yox, heç də belə deyil. Qətiyyətlilik odur ki, sən hər cür əzab-əziyyətdən 

keçərək xalqın xoĢbəxtliyi uğrunda sonadək çalıĢasan! Burada bəzən sən öz Ģəxsiyyətini də 

qurban verməli olursan - sənin Ģəxsiyyətin itir, xalqın vahid ruhunda əriyir. Doğrudan da 

qətiyyətlisənsə sənin haqqında hər Ģey deyiləcəyini gözünün qarĢısına alıb özünü ümumi 

məqsəd yolunda qurban verməyi bacarmalısan. 

Məsələn, götürək sufiləri. Onların qətiyyəti olmayıb? Nə qədər əzablara, iĢgəncələrə dözərək 

bir tikə çörəklə yaĢayıblar, "rizq Allahdandır" deyiblər. Əksinə, dünyanın ən qətiyyətli adamları 

onlardı - haqqın yoluyla gediblər. Onlar öz Ģəxsiyyətlərini önə çəkməyiblər. Kimdi onlar? 

Təsəvvür edin ki, bir sufi dərviĢ bütün ölkəni gecə-gündüz gəzərək oxuyur: "Ya haqq", "ya 

haqq", "ya haqq"... Onun özünün heç nəyi yoxdur - çöldə gəzir, xarabalarda yatır, ac-susuz 

qalır, ancaq dönmədən haqqı insanların beyninə yeridir. Ġndi demək olarmı ki, o, qətiyyətsiz 

adamdır?! Əksinə, çox qətiyyətlidir. O, baĢ kəsmək yox, haqqı anlatmaq istəyir. Kim də 

haqqı çox sevirsə, haqqı daha çox müdafiə edirsə qətiyyətli adam odur!  

Qətiyyətli adamlar imperatorlar deyil. Mənə ordu verin, gedim kimisə əzim. Buna nə var ki, 

hamı edər. Qətiyyət qan tökməklə ölçülməz. Gəncədə tərksilah edilməli 500 adam - bir 

batalyon vardı. Onları topla elə yatdıqları yerdəcə batırmaq olardı. Bəs sonra bunu hansı 

haqqa yazacaqdıq? Xalqa necə izah edəcəkdik? Bu 500 adamın içərisində, deyək ki, 30-u 

günahkardı. Qalanları əmrə tabe olub. Onları qırandan sonra özümüzə necə, hansı adla haqq 

qazandıra bilərdik?! Mən, doğrusu, buna cavab tapa bilmirəm.  

Cinayətkarı tapıb onun özünə cəza vermək lazımdır. Surət Hüseynovu həbs etməkçün gərək 

bir 300 nəfəri qıraydıq; axı o 300 nəfərin günahı yoxdu! Bəs bu qiyam sonradan böyüyüb 

vətədaĢ müharibəsinə çevriləndə nə etməli? Mən, Qamsaxurdianı bacarıqlı adam 

sayıram. Böyük Ģəxsiyyətdi - gürcü xalqının azadlığı uğrunda dönmədən mübarizə 

aparıb. Amma vətəndaĢ müharibəsində qətiyyətli ola bilməzsən. VətəndaĢ 

müharibəsində qətiyyətlilik dəlilikdir. Öz əsgərini öldürmək, öz vətəndaĢını öz 

vətəndaĢına qırdırmaq, üstəlik, qıran vətəndaĢa Milli Qəhrəman adı da vermək 

xəstə insanın psixologiyasıdır. 

Tutaq ki, mən lap əmr verdim, deyək 500 nəfər 500 nəfərlə vuruĢdu. 100 nəfər bu tərəfdən, 

200 də o tərəfdən qırıldı. Qalib gəldik. Amma bu qırılanın hamısı Azərbaycan xalqının övladları 

deyilmi?! Bu, aksiomdur - insan ağlının, milli Ģüurun ən inkaredilməz aksiomudur ki, vətəndaĢ 

müharibəsinin qalibi olmur, qurtardı! Kim özünü qalib sayır saysın! VətəndaĢ müharibəsinin 

qətiyyətlisi olmur! Kim özünü qətiyyətli sayır saysın!.. 

Dövlət baĢçısı öz qətiyyətini ölkəsinin, dövlətinin içində - öz vətəndaĢlarına yox, çölündə - 

düĢmənlərinə göstərməyi bacarmalıdır!». 

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.73-75).  

Qətiyyətlilik mövzusunda yarım il sonra bir də belə söhbət etdik: 

«…Bu, Rusiyanın qabaqcadan diqqətlə hazırladığı geniĢ bir əməliyyat idi. Doğrudur, ola bilsin 

ki, o, iyulda, yaxud sentyabrda baĢ verəydi, ancaq hökmən olmalıydı. Rusiyanın və Ġranın 

qüvvələri, hakimiyyət hərisliyi gözlərini örtmüĢ içimizdəki xəyanətkarlar bizim əleyhimizə 

birlikdə fəaliyyət göstərirdilər. Bu birləĢmiĢ qüvvəyə qarĢı durmaq imkansızdı. Ola bilərdi ki, 

biz qiyamı yatıraydıq, ancaq bu, bir mərhələ olacaqdı. Bundan sonra qiyamın daha təsirli 



ikinci mərhələsi gələcəkdi. [Təsadüfi deyil ki, həmin ərəfədə Ağdama da ciddi hücum 

gözlənilirdi. Bu, bir].  

Ġkinci tərəfdən, Azərbaycanın tarixində, təvazökarlıqdan nə qədər uzaq olsa da, deməyə 

məcburam ki, özümdən qətiyyətli prezident tanımıram. Mənədək heç bir dövlət baĢçısı 

Azərbaycandan 70 minlik rus qoĢununu çıxara bilməyib. Qətiyyət budur! Heç bir prezident 

vəzifəyə keçən kimi millətə, onun dilinə Stalinin yasaq etdiyi öz "türk" adını qaytarmayıb, 

əlifbanı dəyiĢdirməyib, ən müxtəlif sahələrdə (təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, iqtisadiyyat, 

maliyyə, ordu, dövlət quruculuğu, xarici siyasət və b.) ciddi islahatlar aparmağa bu cəsarətlə 

giriĢməyib.  

Təkcə rus qoĢunlarının ölkədən çıxarılması bir prezidentin hakimiyyəti üçün 

kifayətdir, halbuki biz bu iĢi bircə ildə gördük. Ġndi Qəbələdə əhalini qırıb məhv 

edən RLS var, orada cəmisi 500 rus əsgəri qalıb; buyursun Heydər Əliyev, onu 

çıxarsın və qətiyyətli prezident olduğunu xalqa sübut etsin. Halbuki biz o 

stansiyanın məsələsini artıq həll etmiĢdik və 1993-üncü ilin oktyabr ayında onu 

Azərbaycandan götürəcəkdik. Bəlkə elə bilirlər ki, biz bunun törədəcəyi nəticələrdən 

xəbərsiz idik? Qətiyyən yox! Çox gözəl bilirdik ki, ruslar bu qətiyyəti bizə bağıĢlamayacaqlar, 

ancaq bizi hakimiyyətimizi yox, istiqlalımızı qorumaq düĢündürürdü! 

Ümumiyyətlə, mən hadisələrə dar məhəlli mövqedən yanaĢmağın əleyhinəyəm. Birdəfəlik 

baĢa dəĢməliyik ki, Surət Hüseynov kimi xırda adamlar dövlət çevriliĢi edə bilməzlər. Bu cür 

hadisələrin arxasında dünyanın böyük dövlətlərinin maraqları dayanır və onlar istədikləri 

ölkədə qarıĢıqlıq sala bilirlər. Məgər Gürcüstanda Z.Qamsaxurdia, Çeçenistanda C.Dudayev, 

Tacikistanda müxalifət baĢçıları məhv edilmədilərmi? Gördüyünüz kimi, Rusiyadan yavaĢ-

yavaĢ ABġ-a üz çevirməyə baĢlayan Ter-Petrosyan elə günə düĢdü ki, bircə həftə də 

inadkarlıq göstərsəydi hərbçilər onu süpürüb atacaqdılar və ölkədə vətəndaĢ müharibəsi 

baĢlanacaqdı, ancaq o, bizim baĢımıza gələnlərdən ibrət dərsi götürdü.  

Hər halda, 1993-üncü il iyun hadisələrinə yenidən boylanarkən mən prezident kimi 

fəaliyyətimi bütünlüklə bəyənir və xalqımı labüd vətəndaĢ müharibəsindən qurtarmağımı 

həyatımın ən Ģərəfli səhifələrindən sayıram. Bir daha təkrarlayıram - mən istiqlalımızı 

hakimiyyətdən üstün tutdum!».  

("Mən istiqlalımızı hakimiyyətdən üstün tutdum!". Əbülfəz Elçibəylə onun mətbuat katibi 

Ədalət Tahirzadənin söhbəti. -“Azadlıq” qəzeti, 20 iyun 1998). 

Elçibəy qətiyyətliydimi, qətiyyətsizdimi - bütün bu oxuduqlarından sonra cavab verməyi 

oxucunun öz ixtiyarına buraxıram. Ancaq bu söhbətləri professor Vaqif Sultanlının bir fikriylə 

yekunlaĢdırıram: «Elçibəy adi bir insan, Ģəxsiyyət deyildi. O, Tanrının bizlərə göndərdiyi elçi, 

peyğəmbər idi. Tanrı onu Yer üzünə göndərmiĢdi ki, mənəviyyatı talanmıĢ, özünü, kimliyini 

unutmuĢ, tarixi qürurunu itirmiĢ, ikiyə parçalanaraq xırdalanmıĢ xalqımıza yol göstərsin. 

Ancaq çox sevdiyi bizlər Vətənin nicatının Elçibəydə olduğunu anlamadıq». («Savalanda 

görüĢənədək, Bəy!». Bakı, 2000, s.121).  

*** 

Bəli, arxasında böyük-böyük dövlətlərin dayandığı düĢmənlərinin ordu-ordu irəli cumduğu, 

döyüĢ meydanında onu tək qoymuĢ dostlarının dəstə-dəstə geri qaçdığı, dövləti qorumağı 

tapĢırdığı generalların və baĢqa dövlət adamlarının satqın, fərsiz və qorxaq çıxdığı, 

demokratik dəyərlərə və müstəqillik idealına hələ yiyələnməmiĢ və “dəmir əl” eĢqiylə alıĢıb-



yanan soydaĢlarının “mənə nə?” deyərək soyuqqanlılıqla üz döndərdiyi prezident Əbülfəz 

Elçibəy hakimiyyətdən getməyə məcbur oldu.  

«-Xüsusi sifariĢlə öncə Ali Sovetin iyundansonrakı sessiyalarında, sonra Nizami 

Süleymanovun, Karaulovun çıxıĢlarında, Az.TV-nin daha çox Nizami Xuduyev dönəmindəki 

teleittihamlarında Sizə qarĢı insanın Ģərəf və ləyaqətini alçaldan, təhqir edən amansız və heç 

bir əxlaq ölçülərinə sığmayan təbliğat kampaniyası aparılırdı (bu təbliğat son vaxtlar əvvəlki 

quduzluğunda olmasa da indi də kəsilməyib). Sözsüz ki, bunların hamısından xəbəriniz vardı. 

…Bu iftira və təhqirlərə necə dözürdünüz...?  

-Bu mübarizə yolu çox ağır yoldur, həm də Ģərəfli yoldur. Ġkisi də var. Ona görə ağırdır ki, 

döyüləcəksən, söyüləcəksən, təhqir olunacaqsan, öləcəksən, asılacaqsan. Ona görə Ģərəflidir 

ki, nə qədər incidilsən də haqq yolunda olduğuna görə seviləcəksən. Əgər Ģərəfə 

yiyələnirsənsə zəhmət çəkib o təhqirləri də qəbul etməlisən - onlar da sənindir! ġərəfi, 

hörməti qazanmısan, on minlərcə adam səni salamlayır, milyonlarca adam səni sevir, adını 

məhəbbətlə çəkir. Bəs döyüləndə, söyüləndə niyə Ģikayətlənməlisən?  

…Bir də ki, bu dözüm təkcə məndə görünməyib ki. …Məgər mən Əhməd Cavaddan, Hüseyn 

Caviddən artıq oğulam?! Ġndi yox ha, lap tutulmamıĢdan qabaq deyirdim bu sözü. 

DüĢünürdüm ki, Hüseyn Cavid Stalin kimi bir dünya diktatorunun qarĢısında baĢ əymədi, 

hətta həyatını qurtarmaq naminə də varsa öz əsərlərində onun adını bir dəfə də çəkmədi, 

hamı neftdən, pambıqdan, kolxozdan yazan vaxt o, əqidəsini dəyiĢməyərək "Əmir Teymur"u, 

"Peyğəmbər"i, "SəyavuĢ"u... qələmə aldı, qorxmadan gözlədiyi Sibir buzlaqlarındakı ölümüsə 

Ģirin bir Allah neməti kimi qəbul elədi! Cavidi gedərgəlməzə yollayaraq ondan sonra da 40-50 

il yaĢayıb fəxri adlar alanlar, döĢlərini orden-medallarla dolduran əqidəsizlər, hər əmrə, 

göstəriĢə müti fırfıralarsa cismani yoxluqlarıyla eyni zamanda mənəvi ölümə də düçar oldular 

- unuduldular. Cavidsə əqidədən dönməmək naminə cismani mövcudluğunu qurban verərək 

əvəzində peyğəmbərlərə nəsib olan Ģərəfli əbədiyyət qazandı!  

…Mən də Hadinin, Cavidin, Cavadın yolunu seçmiĢdim deyə həmiĢə ağrı-əzaba düĢəndə 

onları oxuyurdum, özümə təskinlik tapırdım.  

…Bu mübarizə yolu gediləcək - o, ərənlər yoludur, ərənlər gedəcək. Mən də getməsəm 

minlərcə gedən tapılacaq. Bəli, bu yolu gedə bilmirsənsə, getmək istəmirsənsə getmə, çəkil 

dur qıraqda, get alimliyini elə, bir tikə çörəyini qazan, ancaq gedəcəksənsə unutma ki, yolun 

hökmən bu əzabların içindən keçəcək! Bax, buna görə də həmin təhqirləri təbii qarĢılayır, 

onları söyləyənlərdən əsasən incimirəm».  

(Ə.Elçibəyin Ə.Tahirzadə ilə söhbətindən. - «Elçibəylə 13 saat üz-üzə», Bakı, 1999, s.106-

107). 

Hakimiyyət kürsüsünü paytaxtda qoyub gəlmiĢ Azərbaycan prezidenti Əbülfəz Elçibəy doğma 

Kələki kəndində düz 4 il 4 ay sürən əzici və üzücü bir hicrət yaĢadı. Bu isə, inĢallah, artıq 

baĢqa kitabın mövzusudur. 

21 mart 1999 - 6 aprel 2001. 


