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Öz prezidentliyi dönəmi haqqında 
 
Ayaz Mütəllibovun uzaqlaşdırılmasından sonra biz məcburən prezident seçkisinə qatılmalı 
olduq, halbuki dəfələrlə tələb etmişdik ki, gəlin buna getməyək, çünki dövlət quruculuğumuz 
prezidentlik instituna hələ hazır deyildi. Deyirdik ki, prezidenti seçəcəksiniz - o, oyuncaq kimi 
qalacaq,  əlindən  çığırmaqdan  başqa  bir  iş  gəlməyəcək.  O  ya  hakimiyyətdə  qalmaqçün 
diktatora çevrilməlidir, ya da demokrat olaraq hakimiyyətini itirməlidir. 

 
*** 

 
…Gərək öncə elə güclü demokratik institutlar yaradılaydı ki, seçilən demokratik prezident də 
hakimiyyətdə qalmağı bacaraydı. Bu amil mövcud deyilsə onda hakimiyyəti saxlamaqçün 
prezident hökmən diktatorlaşmalıdır ki, hakimiyyətdə qalsın. Gözünüzün qabağındakı örnək: 
bu gün Heydər Əliyev yalnız diktatorluğuna görə hakimiyyəti saxlaya bilir. Bizsə diktaturanın 
əleyhinəydik - söz vermişdik ki, xalq hakimiyyəti, yəni demokratik hakimiyyət quracağıq. O 
sözümüzün üstündə indi də dururuq və axıra kimi də bu yolda mübarizə aparacağıq. 

 
*** 

 
Prezident seçkiləri ərəfəsində siyasi təlatümlərlə müşayiət edilən iqtisadi həyat Azərbaycanda 
tamamilə  bərbad  vəziyyətə  gətirilmişdi.  Heç  bir  iqtisadi  mexanizm  işləmirdi.  Korrupsiya, 
dövlət və xalq əmlakının dağıdılması kütləvi hal almışdı. Azərbaycanın ərzaq anbarları bomboş 
idi, yanacaq ehtiyatları göyə sovrulmuşdu. 7 milyondan çox əhalisi olan bir respublikanın 
mərkəzi bankında cəmi 1,5 milyon dollar, 10 milyon rubl pul qalmışdı. Respublikada istehsal 
olunan sənaye məhsulunun həcmi 1992-ci ilin ilk dörd ayı ərzində yarıbayarı aşağı düşmüşdü. 
Kənd təsərrüfatında vəziyyət daha acınacaqlı idi. Əvvəlki illə müqayisədə 1992-ci ildə 40 min 
hektara qədər taxıl, 20 min hektara qədər pambıq nəzərdə tutulduğundan az əkilmişdi. Əsas 
istehsal fondları kütləvi şəkildə dağıdılmışdı. […] 

 
Respublikada nəğd pul çatışmadığına görə camaat 4 aylıq (bəzi təsərrüfatlarda daha çox) 
əmək haqqını ala bilməmişdi. Belə iqtisadi sarsıntılar içərisində boğulan Azərbaycanda dövlət 
sərhədləri   Rusiya  hərbçiləri  tərəfindən  “qorunurdu”  və  bir  hissəsi  tamam  nəzarətsiz 
qaldığından, gömrük xidməti olmadığından sərvətlərimiz kütləvi şəkildə dağıdılırdı. 

 
[…] …Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ərəfəsində idi. Belə bir ağır vəziyyətdə AXC prezident 
seçkilərində qələbə çaldı və biz tamamilə dağılmış bir respublikanın idarəçiliyini öz üzərimizə 
götürdük. 

 
*** 

 
Məsələnin ( bir illik hakimiyyətin fəaliyyətinin - tərtib.) bütün mahiyyəti Quzey Azərbaycan 
xalqının rus imperiyasından tam azad olması uğrunda mübarizədədir. 

 
*** 

 
Alternativ qaydada prezident seçkiləri, milli qarşıdurmaya gedən yolların bağlanması vətəndaş 
müharibəsi təhlükəsini xeyli azaltmışdı. Qanunsuz silahlı dəstələrin əksəriyyətinin tərksilah 
edilməsi,  cinayətkarlığa  qarşı  güclü  mübarizənin  başlanması  müəyyən  dərəcədə  sabitlik 
meylləri doğurdu. 
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*** 
 
Hakimiyyətdə komandamız əsasən AXC və Müsavatdan ibarət deyildi. Dövlət aparatında 
əskiyi 7 min adam işləməlidir. Onlardan cəmi 2-3 mini cəbhəçilər və müsavatçılardı, qalanı 
keçmiş  bürokratlar,  sənaye  işçiləri  və  başqalarıydı.  Mütəxəssis  olduqlarına  görə  onları 
dəyişdirmədik ki, qalıb işləsinlər. 

 
*** 

 
Dövlət aparatında mühüm siyasi postlara təyinatlar AXC və Müsavat Partiyası üzvlərindən 
edilsə də  digər siyasi partiyaların (XAP, Ana Vətən, AXDP, Azərbaycan Xalqının Həmrəyliyi 
Partiyası,  Azərbaycan Kəndli Partiyası və s.) nümayəndələri də rəhbər işlərə cəlb edildilər. 
Nazirlər Kabinetində isə ciddi kadr dəyişiklikləri, demək olar ki, aparılmadı. Kabinetin məsul 
işçilərinin 80-90 faizi köhnə rejimin nümayəndələri idi. Müəssisə rəhbərlərinin əksəriyyəti də 
son bir ildə öz yerlərində qaldı. Beləliklə, siyasi hakimiyyətə gəlmiş AXC iqtisadi hakimiyyətin 
müəyyən mənada köhnə rejimin əlində qalmasına razılıq verdi. 

 
*** 

 
Əslində biz hakimiyyəti bütövlüklə ələ almadıq. Biz hakimiyyətə xalqa görə gəldiyimizçün 
hakimiyyəti xalqın təmsilçiləri olan həmin adamlarla şərikli idarə etməyə razılaşdıq. Çox adam 
bu  addımımızı  doğru  saymır,  ancaq,  məncə,  bu,  çox  düzgün  yoldu.  Həmin  kadrların 
xəyanətisə başqa söhbətin mövzusudur. 

 
*** 

 
Biz müxalifətdə olanda xalqa çox şey vəd etmişdik və bütün vədlərimizdə səmimi idik. Lakin 
gerçəklik  bizim  təsəvvür  etdiyimizdən  də  qat-qat  ağır,  mürəkkəb,  maneələr  daha  ciddi, 
düşmən daha məkrli imiş. Odur ki, bir il ərzində bizim edə bildiyimizlə vədlərimiz arasında, 
doğrudan da, fərq  oldu. Ancaq AXC-nin birillik hakimiyyəti dövründə yaratdığı ilə ondan 
əvvəlki və sonrakı hakimiyyətlərin etdikləri arasındakı fərq daha böyükdür. 

 
*** 

 
Bəli, xalqa azadlıq idealını aşıladıq, indisə dövlət quruculuğuna başlamaq lazımdı. 

 
*** 

 
…Bir var ki, gəlib boş 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, betonlaşmış, sementləşmişdir, onu asanlıqla dağıtmaq olmur. 

 
*** 

 
…Biz kapitalizm deyil, başqa forma düşünürdük. Biz düşünürdük 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 inkişaf edir, tərəqqini də öz ardınca aparır. Bizsə ümumxalq mülkiyyətini 
də saxlamaqla tərəqqiyə nail olmaq istəyirdik. 
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*** 
 
[Təsanüd cəmiyyətini] 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. 

 
*** 

 
Biz fikirləşirdik ki, Amerikanın kiçik dövlət modelini Azərbaycanda quracağıq. 

 
*** 

 
Biz o zaman qərarlaşdırdıq ki, 3 ilə bütün məsələləri qurtaracağıq. Yəni dövlət quruculuğunu 
başa çatdıracağıq... 

 
*** 

 
1993-də dövlət quruculuğuyla bağlı ən mühüm qərarları qəbul edəcəkdik, yeni parlament, 
bələdiyyələr, məhkəmələr seçiləcəkdi. 

 
*** 

 
Bizim iqtidar  dövründə  şüurlu  cəmiyyət  vardı.  Bu  cəmiyyətin  içindən  yararlı  bir  təbəqə 
seçilmişdi. Onlar yeni, azad, müstəqil dövlət qurmaq istəyən namuslu, fədakar vətəndaşlardı. 
Vətəni hədsiz sevirdilər, onun yolunda ölümə hazırdılar, azadlığı hər şeydən üstün tuturdular, 
onun uğrunda  məqsədyönlü mübarizəyə girişmişdilər. Onlar şüurlu, yaradıcı, təşəbbüskar, 
təmiz  niyyətli  insanlardı  və  başlanğıcda  təcrübələri  hələ  yetərincə  olmasa  da  cəmiyyəti 
ləyaqətlə idarə etməyə başladılar. 

 
*** 

 
Qeyd edilən mürəkkəb vəziyyətdə qarşımızda duran təxirəsalınmaz vəzifələr Azərbaycanın 
dövlət müstəqilliyini tam gerçəkləşdirmək, Milli Ordu yaratmaq və müharibədəki 
məğlubiyyətlərin qarşısını almaq idi. 

 
*** 

 
Biz nədən başladıq? 

 
Birinci, çalışdıq ki, yuxarı - parlament demokratik olsun. Bunu İsa bəy`ə tapşırdıq. Xalq gözəl 
görürdü  ki,  bütün  müzakirələrin  hamısı  televiziyada  göstərilir.  Bizim  parlamentə  qədər 
gedişatın  hamısının  xalqa  çatdırıldığı  parlament  olmayıb.  (İndi  də  yarısını  kəsir,  yarısını 
verirlər). […] Bəli,  parlamentimiz tam demokratikdi. Orada xalqa əməlli-başlı demokratiya 
dərsi keçilirdi. 

 
*** 

 
Bütün gücümüzü dövlət quruculuğunun əsasını təşkil 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. 
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*** 
 
Parlamentimiz bu məsələ (yeni qanunların qəbulu - tərtib.) üzərində gecə-gündüz işləyirdi, 
amma tam gücüylə işləyə bilmirdi - mane olanlar çoxdu; onlar keçmiş parlament üzvləriydi. 

 
*** 

 
Beləliklə, hərbi şəraitin çətinliklərinə,  keçmiş kommunizm sistemindən bizə miras qalmış 
problemlərin  ağırlığına,  parlamentin  mühafizəkar  mövqedə  dayanmış  hissəsinin  kəskin 
müqavimətinə baxmayaraq, bir illik hakimiyyətimiz ərzində (15 may 1992-ci il - 17 iyun 1993- 
cü il) Milli Məclisdə 118 qanun, 160 qərar qəbul edildi və bununla da demokratik, suveren 
Azərbaycanda müstəqil qanunvericiliyin əsası qoyuldu. 

 
*** 

 
İkincisi, icraedici orqanlarda qayda yaratmağa girişdik. Hər şeydən öncə, Prezident Aparatını 
demokratikləşdirməyə başladıq. Bura gələn adamın heç birini geri qaytarmırdıq - kim olur- 
olsun,  nə  deyir-desin.  Məktub  göndərənlər  cavab  alırdılar.  Şikayətçiləri  yüksək  vəzifəli 
səlahiyyətli  şəxslər dinləyirdi, yalnız prezidentin yanına getməyə israr edənləri özüm qəbul 
edirdim. 

 
Biz orada işləyənlərə öyrətdik ki, xalqla həssas davranacaqsınız, qapılarımız heç zaman xalqın 
üzünə bağlanmayacaq. 

 
*** 

 
Mən prezidentdim. Xalqın narahatlığını duyanda kabinetimdə rahat otura bilmirdim. Çox vaxt 
eşidirdim ki, qışqırırlar: "Elçibəy", "Elçibəy". Məni görmək istəyirlər. Razılaşıram ki, yaxşı, 100 
nəfərsiniz,  5  nəfər  gəlsin,  görüşək.  Deyirlər  ki,  yox,  yüzümüz  də  gələcəyik,  çıx,  bizim 
qarşımızda danış (öz aramızdır, bizə əməlli-başlı ərk edirdilər). Mən də onlarla görüşürdüm. 
Çox vaxt belə olurdu. 

 
*** 

 
Daha  sonra  başladıq  idarəetmə  orqanlarını  qaydaya  salmağa.  Bir  çox  zəruri  komitələr, 
şirkətlər yaratdıq, bəzi gərəksiz qurumları da ixtisar etdik. […] Dövlət aparatında diktatura 
sistemini dağıtmaqçün müəssisələrə, onların rəhbərlərinə sərbəstlik vermək lazımdı. Biz məhz 
bu yolu tutduq. 

 
*** 

 
Biz hakimiyyətin 3 yerə bölünməsini gerçəkləşdirməyə çalışırdıq. Bunun artıq ciddi özülü 
qoyulmuşdu. Prezident Aparatı müstəqilləşirdi, bunu hamı görürdü. Milli Məclis də müstəqildi. 
Prezident Aparatından, məsələn, hər hansı bir sənəd gəlir, parlament qəbul eləmir, qaytarır 
üstümüzə. Biz təzədən işləyirik, bir də qaytarırıq ora. Parlamentdə prezident tənqid edilirdi, 
buna heç kim bir söz demirdi. Bir çox hallarda prezident oraya birbaşa mübahisəyə gedirdi... 
Üçüncüsü, məhkəmə hakimiyyəti - o da müstəqil olacaqdı. Tahir Kərimli`ni Ali Məhkəmənin 
sədri qoymuşduq. Desin görək ya Prezident Aparatından, ya da Milli Məclisdən olan təzyiqlə 
nə vaxt bir hökm çıxarıb. Əksinə, məhkəmələr bizim orqanların işdən kənarlaşdırdığı adamları 
işə bərpa etməklə məşğuldu. 
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*** 
 
Biz də ürəkdən istəyirdik ki, məhkəmə sistemi sərbəstləşsin. 

 
*** 

 
…Mən hakimiyyətdə olarkən prokurorluq və məhkəmələrin işinə qarışmırdım - prezident 
gərək bu işə qarışmasın. 

 
*** 

 
İndi deyirlər ki, onda hərə bir tərəfə çəkirdi, anarxiyaydı. Yox, o, anarxiya deyil, sadəcə 
olaraq, demokratiyaya gedən, anarxiyanın qarşısını kəsəcək yolun başlanğıcıydı. Təəssüf, min 
təəssüf  ki,   vətəndaşımız  bunu  başa  düşmədi!  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, 
çatışmazlıqlar, yıxıntılar olacaqdı. Ancaq yavaş-yavaş, bir neçə ilə hər şey qaydaya düşəcək, 
hamı yeni mühitə öyrəşəcəkdi. 

 
*** 

 
İqtisadi  siyasətimiz  əsasən  iki  məqsədə  yönəlmişdi.  Birincisi:  köhnə  dövlət  təsərrüfatını 
vaxtsız  dağılmaqdan qoruyub saxlamaq və bunun üçün dövlət  əmlakının gündəlik talan 
edilməsinin qarşısını almaq, əmək intizamını, vəzifəli şəxslərin dövlət qarşısında məsuliyyətini, 
ictimai sərvətin  mühafizəsini gücləndirmək; köhnə iqtisadi əlaqələri bərpa etmək yolu ilə 
iqtisadiyyatda nisbi də varsa sabitliyə nail olmaq. 

 
İkincisi: liberal iqtisadi islahatlara başlamaqla respublikada bazar iqtisadiyyatının 
formalaşmasına nail olmaq. Bu məqsədlə Dövlət Əmlak Komitəsi, Dövlət Antiinhisar Siyasəti 
və Sahibkarlığa Yardım Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Torpaq Komitəsi və s. dövlət orqanları 
yaradıldı. 

 
*** 

 
İqtisadi islahatları tənzimləmək məqsədilə 34 qanun, o sıradan dövlət əmlakının 
özəlləşdirilməsi  haqqında,  banklar  və  bank  fəaliyyəti  haqqında  (ümumiyyətlə,  bazar 
iqtisadiyyatına  uyğun  bank  sisteminin  yaradılması  üçün  bütün  lazımlı  qanunlar  qəbul 
edilmişdir), mülkiyyət haqqında, xarici investisiyaların qorunması haqqında, icarə haqqında, 
torpaq  vergisi  haqqında,  aksizlər  haqqında  qanunlar  qəbul  edildi.  Bütün  bu  qanunları 
Beynəlxalq   Valyuta  Fondunun,  Avropa  Yenidənqurma  və  İnkişaf  Bankının  ekspertləri 
nəzərdən keçirib bəyənmişlər. 

 
*** 

 
Ticarətin liberallaşdırılması, dövlət ticarət müəssisələrinin kommersiyalaşdırılması, yarımçıq 
qalmış  tikililərin  icarəyə  verilməsi  haqqında,  xırda  sahibkarlığa  kömək  və  onun  inkişaf 
etdirilməsi   haqqında  prezident  fərmanları  qəbul  edildi.  Bundan  başqa,  özəlləşdirmə, 
sahibkarlığa  yardım,   fermer  təsərrüfatının,  emal  sənayesinin  inkişafı  haqqında  dövlət 
proqramları hazırlandı. 
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Beləliklə,  respublikada  iqtisadi  islahatların  həyata  keçirilməsinə  mükəmməl  hüquqi  baza 
yaradılmış və bu yöndə ilkin addımlar atılmağa başlamışdı. 

 
*** 

 
Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici kapitalın cəlb edilməsindən ötrü mühüm işlər görülmüşdü. 
Hazırlanan  müqavilələrə  əsasən  ABŞ,  İngiltərə,  Norveç  və  Türkiyənin  neft  şirkətlərinin 
respublikamızın neft sənayesinə 10 milyard dollara yaxın sərmayə qoyması gözlənilirdi. 

 
*** 

 
…Avropa ilə Orta Asiyanı birləşdirən neft və qaz kəmərləri, dəmiryolu, avtomobil yolu, eləcə 
də  Bakı-İsgəndərun neft kəməri respublika ərazisindən keçməli idi. Bu yollardan ölkəmizin 
ildə 100 milyonlarca dollar mənfəət götürəcəyi gözlənilirdi. 

 
*** 

 
Biz hakimiyyətə gələndə soruşdum 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?! 

 
*** 

 
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  şüardan əl çək. Mən onu həmişə təkrarladım, çünki söhbət adi bir şüardan yox, 
dövlətçilik prinsipindən gedir. Ona görə də biz hakimiyyətə gələn kimi puldan və ordudan 
başladıq. 

 
*** 

 
Milli  pul  nişanlarını  dövriyyəyə  buraxdıq.  Bu,  ölkənin  siyasi  nüfuzuna  müsbət  təsir 
göstərməklə yanaşı, nəğd pul sahəsində yaranmış gərginliyi də (dörd ay idi ki, maaşlar 
verilmirdi) aradan qaldırdı. Manat uzun müddət rublla müqayisədə öz başlanğıc 1:10 nisbətini 
qoruyub saxladı (qeyd edək ki, həmin dövr ərzində rus puluna nisbətən Belarus rublu 300%, 
Ukrayna kuponu  isə 700% qiymətdən düşmüşdür). Manatımız 1993-cü ilin iyununda rus 
rubluna nisbətən 10% (1:9) ucuzlaşsa da artıq ümumqafqaz valyutasına çevrilmişdi. 

 
*** 

 
…Rusiyada qəflətən keçirilən pul islahatı bizim milli valyuta buraxmağımızın vaxtında atılan 
ciddi iqtisadi addım olduğunu təsdiq etdi. Real həyat sübut etdi ki, bu məsələdə müxalifətin 
bizi  tənqid  etməsi  yalnız  siyasi  təkəbbürün  və  iqtisadi  uzaqgörməzliyin  və  səbatsızlığın 
nəticəsi imiş. 

 
*** 

 
Müharibə aparırdıq, bu tərəfdən hədsiz xərclər gedirdi. Siz təsəvvür edin ki, müharibənin bir 
günündə neçə-neçə milyon havaya gedir. Elə-belə deyil: barıtı, gülləsi, maşını, topu, tankı var 
bunun. Deyək ki, 3 dənə tankın vurulmasıyla bir günün içində neçə milyon göyə sovrulur. 
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*** 
 
İlk vaxtlar ölkənin bütün imkanları Milli Ordu quruculuğuna səfərbər edildi. Dağlıq Qarabağın 
azərbaycanlı kəndlərinin boşaldılması, Xocalı soyqırımı, Şuşa və Laçının təxribatlar nəticəsində 
düşmənə verilməsi, sərhəd bölgələrimizin müdafiəsiz qalması xalqı ağır bir ümidsizliyə düçar 
etdiyindən, ordu  quruculuğu yalnız hərbi-strateji problem olmayıb, xeyli dərəcədə siyasi- 
psixoloji problem səviyyəsinə qalxmışdı. 

 
*** 

 
Ordunu təzədən düzəltdik. Təsəvvür edin hansı şəraitdə və hansı çətinliklərlə. 54 min hərbi 
qüvvəmiz  vardı.  Biz 100 min adamlıq  ət  və başqa qida məhsulları buraxırdıq.  Nəzərdə 
tuturduq  ki,  yaxın  gələcəkdə  ordumuz  100  minə  qaldırılacaq,  qoy  indidən  buraxaq  ki, 
əsgərlərimiz yaxşı yaşasın, ordumuz özünü yaxşı hiss etsin. 

 
*** 

 
Biz əsgərlərə sadə siqaret göndərmirdik - əksəriyyəti xarici siqaretdi. Xalq da, cəmiyyətlər də 
bir tərəfdən gətirib batalyonlara verirdi. Yeganə məqsəd ordunu saxlamaqdı. 

 
*** 

 
Könüllü  batalyonlardan  nizami  orduya  doğru  ilk  addım  hərbi  çağırış  işlərinin  qaydaya 
salınmasından başlandı. Hərbi hissələrin formalaşdırılması işi sürətləndirildi. 

 
*** 

 
…Goranboyu, Ağdərəni götürəndən sonra ordunu yeritdik Laçına. Laçında kəndlərin hamısını 
qaytardıq  və  dəhlizə  keçdik  -  Laçını  da  alıb  dəhlizi  bağlamalıydıq.  Biz  iki  gün  Laçını 
mühasirədə, yolu atəş altında saxladıq. Həmin vaxt Ermənistan qərar çıxardı ki, Xankəndi 
köçürülsün. Biz dəhlizi bağlaya bilsəydik məsələ 1-2 aya həll olunub qurtaracaqdı. 

 
*** 

 
…Mən əmr vermişdim ki, Laçın dəhlizi nəyin bahasına olursa-olsun bağlanmalıdır. Bundan 
sonra  biz  Şuşanı  azad  etmək  fikrində  idik  və  Laçın  dəhlizinin  bağlanması  bunu  təmin 
edəcəkdi. 

 
Qoşunlarımız düz Laçın şəhərinədək gedib çıxmış, onun kəndlərini azad etmişdilər. Bu işdə 
ordumuzun  əsgərləriylə  yanaşı  yerli  özünümüdafiə  qüvvələri  də  iştirak  edirdi.  Oradakı 
qüvvələr ikicə gün də dayansaydılar biz Laçını geri qaytaracaqdıq. Ancaq müəyyən qüvvələr 
yenə xəyanət etdilər, hücumun gedişi müddətində dağlara çəkildilər. Rusiyanın 
Ermənistandakı qoşun hissələri də ermənilərlə birgə Laçına hücum etdi və bizimkilər onların 
qarşısında dura bilməyərək məğlub oldular. 

 
*** 

 
Vəziyyətdən çıxmaqçün Ermənistan-Rusiya-İran üçlüyünə qarşı başqa üçlük düzəltməliydik. 
Ona  görə  də hakimiyyətimiz dövründə biz daxildəki ermənilərə qarşı güc təşkil etdik və 
onların müqavimətini sındırdıq. Qarabağın ətrafındakı bölgələrdə (məsələn, Goranboy, Ağdərə 
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və başqa bölgələrdə) ermənilərin müqavimətini qırdıq; onlar geri çəkildilər. Hətta elə vəziyyət 
yaratdıq  ki,  Ermənistan  artıq  Xankəndini  boşaltmaq,  əhalini  ordan  çıxarmaqçün  tədbir 
tökürdü. Bu əlverişli durumdan yararlanıb belə qərara gəldik ki, Minsk qrupunda üçlük olsun - 
heç kim Qarabağ məsələsinin həllində yekun söz sahibi sayılmasın... 

 
*** 

 
Azərbaycanda ordu quruculuğu işlərinin qaydaya düşməsi təkcə xarici dairələri deyil, bir sıra 
daxili  siyasi  qüvvələri  də  narahat  etdiyindən,  təxribatçı  əllər  yenidən  orduya  uzanmağa 
başladı. Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan müxtəlif qüvvələrlə koalisiyaya girmiş keçmiş 
müdafiə  naziri  R.Qazıyev  bu  işə  külli  miqdarda  vəsait  xərclənməsinə  baxmayaraq  ordu 
quruculuğunu  bütün  vasitələrlə  pozmağa  çalışırdı.  Rusiyanın  Müdafiə  Nazirliyi  tərəfindən 
himayə olunduğundan ona qarşı təsirli cəza üsulu tətbiq edə bilməməyimizi səhvimiz hesab 
edirik. Lakin bunlara baxmayaraq, keçmiş SSRİ ordusunda xidmət edən zabitlərin və bir sıra 
digər hərbi mütəxəssislərin cəlb edilməsi hesabına ordu quruculuğunda müəyyən irəliləyişlərə 
nail olunmuşdu. Qismən hərbi səfərbərlik və orduya çağırış işi yoluna qoyulmuşdu. 

 
*** 

 
Ordu quruculuğunda görülən işlər qənaətbəxş deyildi. Nizam-intizamın zəifliyi, komandirlərin 
məsuliyyətsizliyi  və  s.  üzündən,  ilk  növbədə  isə  xaricdə  və  ölkədə müəyyən  qüvvələrin 
məqsədyönlü  pozuculuq  işi  nəticəsində  ordunun  formalaşması  prosesi  başa  çatmadı  və 
nəticədə Kəlbəcəri müdafiə edə bilmədik. Son hadisələr zamanı ordunun ayrı-ayrı adamların 
çağırışı ilə qanunsuz silahlı dəstələr şəklində hissələrə parçalanması da bunu təsdiq etdi. 

 
*** 

 
Biz,  hər  şeydən  öncə,  Azərbaycandakı  rus  qoşunlarını  imkan  olan  dərəcədə  içəridən 
sarsıtmağa çalışdıq. […] Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, zabitlər gəlib deyirdilər ki, əsgərlər 
qaçıb gedib, arvadımı yazmışam qarovula, o da getmir, məcbur qalıb onun yerində dururam, 
onun da maaşını alıram. Zarafata salıb deyirdim ki, iki maaş alırsan, sənə bəs edər. Amma 
hiss edirdim ki, Rusiyanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi çevrilib mənə qarşı. Mənə ən azı 4-5 dəfə 
terror təşkil ediblər. 

 
*** 

 
Obiri tərəfdən də Rusiyaya qarşı təzyiqlərə başladıq ki, ordunu buradan yığışdır, sərhəd 
qoşunlarını 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. 

 
*** 

 
Sonra mən Yeltsinlə danışanda 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, xahiş 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  başa  çatdırdım.  […]  Dövlətin  başqa  rəhbərlərinin  əksəriyyəti  bu 
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məsələnin əleyhinəydi. Mən dedim ki, buna gedəcəyəm. Bəli, bu, mənim şəxsi 
təşəbbüsümdü! 

 
*** 

 
Sonralar  hərbi  və  siyasi  müxalifət  tərəfindən  tənqidə  məruz  qalsaq  da  keçmiş  Sovet 
respublikaları  arasında  birinci  olaraq  rus  ordusunun  Azərbaycandan  çıxarılmasının  başa 
çatdırılmasını  biz  tarixi  nailiyyətimiz  hesab  edirik.  Bu,  Azərbaycan  xalqının  çox  mühüm 
qələbəsi, son illərdə Azərbaycanda gedən milli azadlıq hərəkatının, milli demokratik prosesin 
məntiqi nəticəsi hesab edilməlidir. 

 
*** 

 
Eyni zamanda, yeni yaranan dövlətlər içərisində birinci olaraq Azərbaycan öz sərhədlərinin 
qorunmasını öz üzərinə götürdü. Sərhəd zolaqlarındakı hərc-mərcliyin qarşısı tam olmasa da 
alındı və ən başlıcası, Azərbaycanın sərhəd qoşunları təşəkkül tapdı. 

 
*** 

 
…Sərhəd qoşunlarını MTN-in tabeliyindən çıxardıq, çünki onun MTN-ə dəxli yoxdur... 

 
*** 

 
Mən  donanma  məsələsində  də  güzəştsiz  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. […] 

 
Bundan sonra başladıq hərbi dəniz donanmasına. Buradakı bütün dəniz donanmasında 75 
gəmi vardı - Sovet hökumətindən qalma gəmi. […] Mən dedim ki, bizə həmin gəmilərin yarısı 
qalacaq. Ruslar gördülər ki, vəziyyət xarabdır, dedilər ki, onda bəs Qazaxıstanla 
Türkmənistanın payı necə olsun? Fikirləşdim 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 düşəcək, onlarda 30 əvəzinə 45 gəmi olacaq. Məhz türk 
dövlətlərinin xeyrinə olaraq beləcə razılaşdıq. Mən bilsəydim ki, obirilər ala bilməyəcək, heç 
razılıq  verməzdim. Nəysə, biz 15 əvəzinə 17 gəmi aldıq. Gedib saysınlar, bu saat 17 hərb 
gəmimiz dənizdədir. 

 
*** 

 
Gəmiləri alandan sonra mən göstəriş verdim ki, rus gəmiləri Azərbaycandan çıxmalıdır, Bakı 
buxtasında qalmamalıdır. Bunlar dava-dalaş salmaq istədilər. Dedim ki, istəyirsiniz qalanları 
da tutum əlinizdən alım? [...] Deyirdim elə eləməyin ki, xalqı ayağa qaldırım. Bax, o xalqın 
gücündən qorxmuşdular - mənim gücüm bundaydı. Başqa prezident belə deyə bilməzdi. […] 
43 gündən sonra - bizim dediyimiz vaxtda buxtanı tərk etdilər. 

 
*** 

 
1992-ci ildə biz tamamilə maliyyə baxımından taqətdən salınmış, xəzinəsinə süpürgə çəkilmiş 
bir ölkə götürmüşdük. 
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*** 
 
…Biz iqtisadi gücümüzü qorumağı bacarırdıq. Heç nəyə baxmadan var-dövlət toplayırdıq ki, 
dövlətimiz iqtisadi baxımdan güclü olsun. 

 
*** 

 
…Dövlət Ləl-cəvahirat Fondunun yaradılmasına başladıq. Bir illik fəaliyyət nəticəsində bu 
fonda 1,5 ton qızıl və digər qiymətli metallar toplandı. Böyük hərbi xərclərə baxmayaraq 
1993-cü ilin iyun ayının 1-nə qədər Milli Bankda… valyuta ehtiyatı 1992-ci ilin uyğun dövrünə 
nisbətən 100 dəfədən çox artaraq 156 milyon dollar təşkil edirdi. Bu məbləğin 40 milyonu 
dövlətin yeni yaradılmış valyuta, sabitlik və Prezident fondlarının vəsaitlərindən ibarət idi. 

 
*** 

 
AXC-nin hakimiyyəti dövründə hətta ən çətin şəraitdə belə dövlət büdcəsinin kəsiri 5 faizdən 
artıq  olmayıb. Bu, beynəlxalq Valyuta Fondunun tələblərinə tam uyğun gəlməklə bərabər, 
Azərbaycanın gələcəyinə böyük ümidlər doğururdu. 

 
*** 

 
Prezidentliyə yenicə başlayanda soruşdum ki, Azərbaycanda nə qədər kürü istehsal edirsiniz? 
Cavab  verdilər  ki,  2  ton.  Mən  dedim  ki,  2  tonu  bir  balıqçı  oğurlayır;  bəs  siz  nəylə 
məşğulsunuz?  Bizim hakimiyyətimizin bircə ilində kürü istehsalı 30 tona qaldırıldı, halbuki 
xalqın həmin var-dövləti, malı dağıdılırdı. Biz dağıtmağa qoymadıq. 

 
*** 

 
Biz büdcəyə nəzarət edirdik. Rüşvətxorluğa, oğurluğa qarşı ciddi mübarizə aparırdıq; dövlətin 
bütün sərvəti nəzarətdəydi. 

 
*** 

 
Dövlət üçün zəruri olan gömrük xidmətinin yaradılması işinə başlandı, bu sahədə müəyyən 
sistem yaratmaq mümkün oldu. Gömrük sisteminin yaradılması Azərbaycanın təbii 
ehtiyatlarının xaricə maneəsiz daşınmasının qarşısını xeyli dərəcədə aldı. 

 
*** 

 
Sovet dövründən qalmış sosial psixologiyanı məhv etmək hakimiyyətimizin başlıca 
məqsədlərindən birinə çevrilmişdi. 

 
*** 

 
Ölkəmizdə hansı xalqlar yaşayır və bu xalqların bir-birinə münasibəti necədir, bu münasibətlər 
necə  qurulmalıdır? Bu, əvvəlcədən milli məsələ kimi tanınıb, onun digər tərəfisə sırf sosial 
məsələdir. Məsələn, biz azsaylı xalqlara mədəniyyət hüququ verdik. […] …Kürd dilində, talış 
dilində, ləzgi  dilində... qəzetlər çıxartdırdıq. Məhz həmin qəzetlərə pul buraxdıq. […] Bu, 
sosial münasibətlərin millətlərin, xalqların bir-birinə sosial münasibətinin həlledici amillərindən 
birisidir. 
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*** 
 
Demək, məsələn, kürd fikirləşir 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 çalışdıq ki, cəmiyyət bir-birini 
didməsin, bir-birinə uyuşsun. Bu, sosial ədalətin bir şərtidir. 

 
*** 

 
Min illərdir insanların din inancı var. Azərbaycanda da neçə din var. Burada, əlbəttə, aparıcı 
din islamdır. İslama qarşı, ola bilsin ki, xristian müqaviməti də, yəhudi müqaviməti də var. 
Yəhudilərin xristianlara qarşı da müqaviməti var. Bəs biz Azərbaycanda bunun olmamasıyçün 
nə etməliydik? Mən bir prezident kimi həm məscidə getdim, həm kilsəyə, həm də sinaqoqa. 
Onların ruhaniləriylə və orada ibadət edən sadə insanlarla görüşdüm, onların ehtiyaclarıyla, 
Allah  evlərinin  ehtiyaclarıyla  maraqlandım.  Orada  mənə  öz  problemləri  haqqında  ağız 
açanlardan köməyimi əsirgəmədim.  Bununla onlara başa 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... […]Bununla mən öz dövlətimizdəki bütün dinlərə qayğımı göstərdim və sübut etdim 
ki, Azərbaycanda heç bir dini ayrı-seçkiliyə yol verilməyəcək. Bütün xarici səfərlərimdə mən 
özümlə şeyxülislamı, pravoslav kilsəsinin baş keşişini və sinaqoqun böyüyünü aparırdım. 

 
*** 

 
Orta təbəqə nədir? Aşağıdan olan təşəbbüskar qruplara geniş 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. […] 

 
Bəli, orta təbəqəni formalaşdırırsan və o, cəmiyyətdə bir dəngə, müvazinət yaradır - qoymur 
ki, üsyanlar, fırtınalar baş versin. Varlılar yuxarıdan yoxsulları tam soyub əzmək istəyəndə bu 
orta sinif ona imkan vermir. Və nəhayət, o, inhisara qarşı mübarizədə çox gərəkli vasitədir. 

 
*** 

 
Bu sosial-iqtisadi  problemin  həllindən  ötrü  hökmən  böyük  islahatlar  lazımdır.  Biz  buna 
başladıq maarif islahatından, yəni müəllimlərin, məktəblərin vəziyyətini yaxşılaşdırmağa və s. 
çalışdıq.  Bu   sahədə  durum  yaxşılaşmayacaqsa  cəmiyyət  normallıqdan  çıxacaq.  Belə 
cəmiyyətin evi yıxılıb. İkinci isə həkimlərə, səhiyyəyə keçəcəkdik. 

 
*** 

 
Başqa olduqca önəmli bir sosial problem onunla şərtlənir ki, insanlar azad danışmaq 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 almışıq, indisə qeydiyyatdan çıxarırlar, ləğv edirlər. 

 
*** 

 
Biz  hakimlərin  seçkisini  keçirməyə  hazırlaşırdıq  və  bu,  hüquq  sistemində  ciddi  islahat 
olacaqdı. Prokurorluqda da islahatlar gözlənilirdi - baş prokurorluq ləğv ediləcəkdi, çünki ona 
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ehtiyac yoxdur. Baş prokurorluq insanları istədiyi kimi əzmək, tutmaq, yaxud buraxmaq 
orqanına çevrilməməlidir.[…] Onu ya tam götürməyi, ya da bir şöbə kimi Ədliyyə Nazirliyinə 
tabe etməyi düşünürdük. Ancaq hüquq sistemində keçirdiyimiz ən ciddi islahat həbsxanaları 
Ədliyyə Nazirliyinə tabe etdirmək oldu. 

 
*** 

 
Sosial problemlər içərisində insanların sosial psixologiyasıyla məşğul olmaq mühüm yer tutur. 
Məsələn, Sovet dövründə belə fikirləşirdilər ki, niyə filankəsin iki maşını var? […] Bu, qüsurlu 
sosial  psixologiyaya  örnəkdir.  Yəni  prezident,  baş  nazir,  yaxud  başqa  bir  dövlət  adamı 
avtobusdamı getməliydi? Cəmiyyətə bunu öyrətmək lazımdır. 

 
*** 

 
Təsəvvür edin ki, heç kəs inanmırdı ki, adamı işə rüşvətsiz qoysunlar. […] Biz çalışırdıq ki, 
beyinlərdən bu psixologiyanı götürək; bundan ötrüsə həyatda inandırıcı nümunələr 
göstərmək  lazımdı.  Biz  hamıdan  öncə  icra  başçılarını  rüşvətsiz  qoyduq,  ancaq  bunun 
həqiqətən belə olduğunu onlar ha desəydi də xalq inanmırdı. Sonra icra başçılarından da 
vəzifəyə   qoyduqlarından  rüşvət  almamağı  tələb  etdik.  Minlərcə  adamın  özü  vəzifəyə 
qoyulandan sonra  inandı ki, yox, balam, bunlar doğrudan da almırlar. Bu inam kütlənin 
arasında yayılmağa başladı. Görürdülər ki, direktor qoyulub - pul verməyib, müdir qoyulub - 
ondan rüşvət almayıblar. Bax, Sovet dövründən qalmış bu sosial psixologiyanı məhv etmək 
hakimiyyətimizin başlıca məqsədlərindən birinə çevrilmişdi. 

 
*** 

 
Əməyi düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Biz öncə səhv edərək pambığa az pul qoyduq - 
sovet dövründəkinə nisbətən iki qat az. Amma pambığın müəyyən hissəsi yığılandan sonra 
başa düşdük ki, camaatın marağı azdır. Sonra 1 kiloqramının yığım qiymətini 3 qat artırdıq, 
maraq çoxaldı. Amma artıq gecdi - payız bizi yaxaladı. Deməli, artımı əvvəlcədən eləməliydik. 

 
*** 

 
İstəyirdik ki, kənd təsərrüfatını özəlləşdirək. Biz onu niyə yubatdıq? Özəlləşdirmənin qaydası 
var. […]  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 şeylərə ehtiyacını ödəmək imkanı olmalıdır. Biz 
məhz bunların hamısından sonra islahata başlamaq istəyirdik. 

 
*** 

 
Özəlləşdirmə aşağıdan olmalıdır ki, yoxsul, yaxud azca pullu insanlar nisbətən varlansınlar, 
işdə  fəallaşsınlar.  Onların  mülkiyyəti  almaq  qabiliyyəti  olmalıdır  ki,  o,  başqasının  əlinə 
keçməsin.  Bundan sonra orta təbəqə yaranır və iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi mərhələsi 
başlayır. Amma elə böyük müəssisələr (məsələn, ağır sənaye, neft sənayesi müəssisələri) var 
ki, onları tam özəlləşdirmək mümkün deyil, yoxsa dağılıb gedər, buna görə də onların ən azı 
20-25 faizi dövlətin əlində qalmalıdır. 

 
*** 
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…Bu şəraitdə hökmən mədəni dəyərlər itəcək, dağılacaqdı. Onları qorumaqçün islahatlara 
başlamaq lazımdı. 

 
*** 

 
Mən Prezident fondunu yaratdım. Bu fondda neçə milyon manat və 10 milyon dollar vardı. 
Bunların da hamısını prezident xərcləməliydi. Nəyə? Elan eləmişdik: Azərbaycanda 
mədəniyyətin, elmin, təhsilin, səhiyyənin və b. inkişafına. 

 
*** 

 
Gələcək nəslin zamanın tələblərinə uyğun inkişafına zəmin yaradan elm, təhsil və mədəniyyət 
sahəsində də mühüm islahatlar başlanmışdı. Bir sıra çatışmazlıqları olsa da, Təhsil haqqında 
qanunu Milli Məclis qəbul etmişdi. 

 
*** 

 
"Kimin arxası, pulu varsa tələbə olacaq, kimin yoxudursa bayırda qalacaq" əminliyi millət 
balalarının  oxumağa,  savadlanmağa  həvəsini  öldürür,  millətə  sağalmaz  zərbə  vurur.  Biz 
savaddan başqa bütün imtiyazları aradan qaldırdıq və test imtahanlarını birbaşa prezidentin 
nəzarətinə  keçirdik.  Burada hər hansı saxtakarlıq etmək mümkün deyildi - belə bir şey 
olsaydı,  deməli,  onu  mən  etməliydim.  […]  Deməli,  biz  öz  biliyinə  inam  psixologiyasını 
bərqərar  etdik.  Bununla  da  cəmiyyətdə  müəyyən  dərəcədə  sosial  rahatlıq,  ahəngdarlıq 
yaratmağa nail olduq. 

 
*** 

 
Ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinə qəbulun test üsulu ilə keçirilməsi hakimiyyətimizin 
mühüm uğurlarından sayılmalıdır. 

 
*** 

 
Həyatımın ən ləzzətli anları testə görə sadə vətəndaşların bitməz-tükənməz təşəkkürlərini 
eşidərkən olub. 

 
*** 

 
…Tələbə vaxtımda da, universitetdə müəllim işləyəndə də (yeri gəlmişkən, onda da məni 
rüşvət  almadığıma  görə  qınayanlar  vardı)  ali  məktəblərdəki  rüşvətxorluğun  xalqa  necə 
sağalmaz   yaralar   vurduğunu  görüb  içimdə  qovrulur,  onu  aradan  götürmək  yollarını 
düşünürdüm. Tale elə gətirdi ki, bu bəlanı yox etmək şərəfi özümə nəsib oldu; mən bundan 
rus qoşunlarını Azərbaycandan çıxarmağım qədər qürur duyuram! 

 
*** 

 
Ancaq, çox təəəssüf ki, qoyub getdiyimiz test indi məhv edilir, rüşvətin mərkəzləşdirilmiş 
mexanizminə çevrilir; […] rüşvət yalnız hakimiyyətin yüksək zirvəsində dayanan bir neçə 
şəxsin əlində cəmləşir. 

 
*** 
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Bəllidir ki, kommunist ideologiyası ilkin olaraq orta məktəblərin proqram və dərsliklərində öz 
əksini tapır və sovet təhsilinin məzmununu əsasən onlar təşkil edirdi. Müstəqil Azərbaycanın 
öz milli ideologiyasına və dövlət mənafeyinə uyğun yeni proqram və dərsliklərin hazırlanması 
sahəsində,  deyərdik ki, inqilabi dəyişikliklər həyata keçirildi. Azərbaycanın yüzlərcə alim, 
müəllim və metodisti cəlb edilməklə bircə ilin içərisində orta məktəb üzrə 7 humanitar fənnə 
dair proqramlar tam yeniləşdirildi və onların əsasında 60-a yaxın adda yeni dərslik yazdırıldı; 
ümumiyyətlə, başqa fənlər də daxil olmaqla 90-a yaxın (!) adda yeni dərslik ortaya qoyuldu 
ki, orta məktəblərimiz onlarla ilk dəfə  tanış olurdu. (Unutmayaq ki, Azərbaycanın təhsil 
tarixində heç vaxt bir ildə 10-dan artıq tam yeni dərslik yazdırılmayıb). 

 
*** 

 
Yeni məzmunlu proqram və dərsliklərin yaradılmasını strateji əhəmiyyətli dövlət məsələsi 
saydığımıza görə, ölkənin maliyyə böhranı içərisində olduğuna baxmayaraq hökumətimizin 
ayırdığı  110  milyon  manatlıq  (o  zaman  manat  dəyərdən  düşməmişdi)  yardımla  təhsil 
ədəbiyyatı üzrə  yeni güclü nəşriyyat - “Öyrətmən” yaradıldı, yeni dərsliklərin nəşri üçün 
yetərincə kağız əldə edildi və kitabların nəşrinə başlanıldı. 

 
*** 

 
Ümumiyyətlə, təhsillə məşğul olmağı mən ən savab işlərdən sayıram. Türkiyədəki çıxışlarımın 
birində  demişdim ki, mən bu gün prezident olmasaydım milli eyitim bakanı - maarif naziri 
olardım. 

 
*** 

 
Biz təhsilin strateji əhəmiyyətini və müəllim şəxsiyyətinin cəmiyyətdəki rolunun önəmliliyini 
sələflərimizdən  də,  xələflərimizdən  də  yaxşı  dərk  edirdik,  çünki  özümüz  bu  mühitin 
yetişdirməsiyik,  ona  görə  düşünürdük  ki,  müəllimi  maddi  və  mənəvi  baxımdan  elə 
dəstəkləmək  lazımdır  ki,  hətta  dövlətin  cibinin boşalması  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. 

 
*** 

 
…Biz müəllimlərə neçə-neçə başqa imtiyazlar da verdik. Məsələn, onlarçün taksidən savayı 
bütün nəqliyyatı pulsuz etdik. 

 
*** 

 
Uzun müddət müzakirə obyektinə çevrilmiş latın əlifbasına keçidə də, nəhayət, nail olduq. 
Orta  məktəb  dərslikləri  bu  əlifbada  nəşr  edildi,  dövlət  idarələrində  də  ondan  intensiv 
istifadəyə başlandı. …Bu tədbirin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına böyük təsiri tezliklə 
özünü göstərəcəkdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bizim bu addımımız keçmiş SSRİ-nin 
digər türkdilli  respublikalarına nümunə oldu və tezliklə onlar da latın qrafikasına keçmək 
haqqında qərar qəbul etdilər. 

 
*** 
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Dünya akademiyalarında müxbir üzvlük yoxdur, bu, sovet elm sisteminin təzahürüdür. Biz 
nəzərdə  tutmuşduq ki, bütün müxbir üzvlərimizi (onlar 100-ə yaxındı) akademik edəcəyik, 
onları çox yüksək maaşla və hər birini şəxsi maşınla təmin edəcəyik. Xarici ölkələrdən kitab 
və başqa ədəbiyyat  almaqçün də hər akademikə maaşdan əlavə ildə 200-300 dollar pul 
verəcəkdik. 

 
*** 

 
Bir də alimlərin ev məsələsini həll etməyi düşünürdük. […] Biz həmin vaxt birinci dəfə, səhv 
etmirəmsə, 40-dan artıq alim ailəsinə pulsuz ev verdik. […] Mübahisə edənlərə dedik ki, 
tələsməyin, təzə bina tikirik, sizin hamınızı həmin evə köçürəcəyik. Yataqxanada bir alim ailəsi 
də qalmayacaq. 

 
*** 

 
Mənim Akademiyayla bağlı bir planım da vardı - Əlyazmalar İnstitutuna ayrıca bina tikdirmək. 
Bununçün pul axtardıq, tapandan sonra yeri müəyyənləşdirmək üstündə çalışdıq. Rəhmətlik 
Cahangir Qəhrəmanovun vaxtında düşünürdük ki, bu binanı indiki "Azərbaycan" nəşriyyatının 
arxasında - dağın döşündə, hərbçilər yaşayan binalardan bu tərəfdə tikək, çünki onun altı 
başdan-başa  daşdır.   Daşlar   doğranacaq,  əlyazmalar  aşağıda  yerləşdiriləcəkdi  ki,  quru 
saxlansın. […] Payızda o işə başlayasıydıq. 

 
*** 

 
Mədəniyyət birxətli yox, çoxsahəlidir. Onun bütün sahələrinə az-çox maliyyə yardımı ayırmaq, 
dövlət qayğısı göstərmək istəyirdik. Polad Bülbüloğluna demişdim ki, mədəniyyətə nə qədər 
lazımdırsa pul qoyacağıq. 

 
*** 

 
Mədəniyyətə  yeni  baxış  lazımdı  ki,  o,  dövlətin  əlində  təzyiq,  yaxud  təbliğat  alətinə 
çevrilməsin. 

 
*** 

 
Azərbaycanda  üzücü  müharibənin  davam  etməsi  mədəniyyətə  lazımi  səviyyədə  qayğı 
göstərmək imkanlarımızı xüsusilə məhdudlaşdırmışdı. Bununla belə, biz müxtəlif vasitələrlə 
mədəniyyətin tənəzzülünün qarşısını almağa cəhd göstərirdik. Ayrı-ayrı mədəniyyət 
təşkilatlarını qoruyub saxlamaq üçün imkan düşdükcə Prezident fondundan bu təşkilatlara 
yardım edirdik. 

 
*** 

 
Filarmoniyada olarkən mən, dövlət katibi Pənah Hüseynov, humanitar məsələlər üzrə müşavir 
Rafiq İsmayılov keçdik otağa, mən mədəniyyət xadimlərimizin hamısına dedim ki, Prezident 
fondunda  10  milyon  dollar  var  və  bunu  ancaq  elm,  mədəniyyət,  təhsil  və  səhiyyəyə 
xərcləyəcəyəm. 

 
*** 
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…Tək bir misal çəkim - xarici ölkə nəşrlərini əldə etməkdən ötrü M.F.Axundov adına Dövlət 
Kitabxanasına Prezident fondundan 5 min ABŞ dolları vəsait ayırmışdıq. 

 
*** 

 
…Bizim vaxtımızda muzeylərdən bir dənə də əsər gedə bilməzdi - gözlərini çıxarardıq. […] 
Bizdən sonrasa 100-ədək əsər satdılar. […] Bütün oğurluqlar bizdən sonra olub. […] 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. 

 
*** 

 
Tətbiq  etdiyimiz  yeniliklərin  gerçəkləşməsi  bizə  hədsiz  maddi-mənəvi-psixoloji  çətinliklər 
bahasına başa gəlsə də dövlətin və xalqın mənafeyini üstün tutaraq onlardan geri çəkilmirdik. 

 
*** 

 
Düzdür, sovet rejiminin yetişdirməsi olan hələ xeyli adam birdən-birə bu gerçəkliyi həzm edə 
bilmir, bizi Don Kixot sayırdı, hətta ağlımıza şübhə edənlər də vardı. Ancaq biz heç nəyə fikir 
vermədən cəmiyyətə sübut etmək istəyirdik ki, seçdiyimiz yol yalnız onun rifahına aparır. 

 
*** 

 
Ümumi götürdükdə biz özümüzdən əvvəlki və sonrakı hakimiyyətlərdən yüksək səviyyədə 
işləmişik. Bundan razıyam. Amma özümüzdən razı olmadığım çoxlu sahələr var. 

 
*** 

 
Fəaliyyətimizin çox mühüm sahəsi olan xarici siyasətdə uğurlarımız da oldu, uğursuzluqlarımız 
da.  Lakin  ümumi  şəkildə  götürsək  deyə  bilərik  ki,  biz  məhz  xarici  siyasət  sahəsində 
qazandığımız nailiyyətlərin qurbanı olduq. 

 
*** 

 
…Bir ildə Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sistemində özünə yer qazana bildi. BMT-də, 
ATƏM-də, İslam Konfransı Təşkilatında, regional İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında və digər 
beynəlxalq birliklərdə Azərbaycan bərabərhüquqlu dövlət kimi təmsil olunmağa başladı. BMT- 
nin Bakıda nümayəndəliyi açıldı. 

 
*** 

 
Qonşu  dövlətlərlə:  Rusiya,  Türkiyə,  İran,  Ukrayna  və  Gürcüstanla  qarşılıqlı  faydalı, 
bərabərhüquqlu  əməkdaşlığın  əsasları  qoyuldu.  Moldova,  Qazaxıstan  və  Türkmənistanla 
iqtisadi  sazişlər imzalandı. Belçika, ABŞ, Almaniya, İsrail, Misir, Pakistan, İngiltərə ilə sıx 
əlaqələrə  möhkəm  zəmin yaradıldı. Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan kimi dövlətlərlə dostluq və 
əməkdaşlıq haqqında ikitərəfli müqavilələr bağlandı. 

 
*** 
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ABŞ və Qərbi Avropa ölkələri ilə münasibətlər xarici siyasətimizin başlıca istiqamətlərindən biri 
olub.  Bizim  belə  müstəqil  siyasət  həyata  keçirməyimiz  Azərbaycanı  əvvəlki  tək  öz  təsir 
dairəsində  saxlamağa çalışan, cəmiyyətimizdə getdikcə geniş vüsət alan demokratikləşmə 
prosesini özlərinə təhlükə hesab edən bəzi qonşu dövlətlər tərəfindən qısqanclıqla qarşılansa 
da ümumilikdə xarici siyasətimizin həmin istiqamətdə qazandığı uğurlar şəksizdir. 

 
*** 

 
Avropa və  Amerikanın  transmilli  şirkətləri  əlverişli  iqtisadi  məkan  kimi  Azərbaycana  üz 
tutmağa başladılar. AMOKO, BP, Yunokal, Statoyl, Pennzoyl və digər böyük şirkətlərlə neft 
sənayesi sahəsində sazişlər hazırlanırdı. Heftin Aralıq dənizinə daşınması haqqında ilkin sənəd 
imzalanmışdı. Bu  planların gerçəkləşməsi Azərbaycanın inkişafı üçün böyük perspektivlər 
açırdı.  Ölkəyə  güclü   investisiya  axını  başlayacaqdı.  Bütün  bunlar  Qərbin  və  ABŞ-ın 
Azərbaycana siyasi münasibətində də əsaslı təkamülün səbəblərindəndir. 

 
*** 

 
Qərb ölkələri ilə iqtisadi sahədə aparılan danışıqlar artıq yekun mərhələyə daxil olmaqda idi. 
Heft  müqavilələri ilə bağlı ilkin razılaşmalar əldə edilmiş, niyyət protokolları imzalanmışdı. 
Payızadək  AMOKO,  BP və  başqa  transmilli şirkətlərlə  əməli  müqavilələr  imzalanmalı  idi. 
İyunun  30-da  Azərbaycan  prezidentinin  Böyük  Britaniyaya  rəsmi  səfəri  planlaşdırılmışdı. 
Azərbaycan ərazisindən  keçəcək neft və qaz kəməri haqqında, dəmir və avtomobil yolları 
haqqında ilk beynəlxalq razılaşmalar əldə edilmişdi. 

 
*** 

 
Bununla  yanaşı,  qeyd  etməliyik  ki,  biz  heç  bir  dövlətin  regionda  birtərəfli  qaydada 
möhkəmlənməsinə imkan verməmişik. 

 
*** 

 
Rusiya  da,  İran  da  bizə  müstəmləkə  siyasətiylə  yanaşır.  Deməli,  onlara  yox,  Avropaya 
yaxınlaşmalıyıq. 

 
*** 

 
Bizə deyirlər ki, siz İrana qarşı, Rusiyaya qarşı düşmənçilik edirsiniz. Deyirik, yox, Rusiya bizə 
düşmənçilik edir. O, bizə düşmən kəsilibsə buna necə cavab vermək lazımdır - ağlaya-ağlaya, 
yoxsa  yıxılıb-qalxmaqla? Düşmənlə düşmənçilik siyasəti yürütməli, ona özünə layiq cavab 
verməlisən. Biz  elə güclü xalq deyilik ki, onu-bunu əzək. Biz sadəcə düşmənlərimizə qarşı 
mübarizə aparırıq. 

 
*** 

 
Bəs dostumuz kimdir? Əlbəttə, hamıdan öncə qardaş Türkiyə. […] Biz bir millət, iki dövlətik. 

 
*** 

 
Demokratik cəmiyyətə doğru irəliləmək üçün plüralizmi və azadfikirliliyi bərqərar etmək lazım 
idi. Totalitar Sovet cəmiyyətinin süqutundan sonra demokratik prinsipləri və dəyərləri kütlə 
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heç də birmənalı qəbul etmirdi. Totalitarizm çoxları üçün həyat tərzi və bir dünyagörüşü 
sisteminə  çevrildiyi  üçün  demokratizm  prinsipləri  güclü  müqavimətə  rast  gəlirdi.  Siyasi 
partiyalar və ictimai təşkilatlar haqqında, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunların 
qəbul edilməsi totalitarizm buzunu sındırdı. 

 
*** 

 
Qəbul edilmiş qanunlar əsasında 30-a qədər siyasi partiya, 200-dən artıq ictimai birlik, 500- 
dən artıq mətbuat orqanı və informasiya vasitəsi qeydiyyata alındı. 

 
*** 

 
Qərbin və ABŞ-ın siyasi dairələri Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin yarandığını dəfələrlə 
ən  yüksək səviyyədə təsdiq etdilər. Sivilizasiyanın inkişaf qanunlarının ümumbəşəri səciyyə 
daşıdığı  haqda  öz  ideyalarının  təsdiqini  bizim demokratiyada tapan  Qərb  politoloqlarının 
diqqət mərkəzi Azərbaycana çevrildi. 

 
*** 

 
Bizim Qərbdə demokratik imicimiz formalaşmışdı və ona görə də ölkəmizin apardığı ağır 
müharibədə Qərb tərəfindən müdafiə olunduğumuz dövr başlayırdı. 

 
*** 

 
Bizə gələn məktublardan birində Buş mənə belə yazırdı ki, sizin inqilabi demokratiyanızı biz 
müdafiə edirik və bəyənirik. Ancaq çox təəssüf edirik ki, jurnalistlərin birini daxili işlər naziri 
döyübdür, bunu da nöqsan kimi qeyd edirik. 

 
*** 

 
[1992-də] xanım [Marqaret] Tetçer Bakıda küçələri gəzdi ki, xalqla danışsın. O, mənə dedi ki, 
küçələrdə adamlarla söhbətimdə onların azadlığı dərk etdiyini və sevdiyini gördüm; özüm 
küçəni dəyişdim ki, bəlkə bunlar öyrədilmiş insanlardır, gözlənilmədən başqalarıyla danışdım, 
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. İndi xalqı 
məhz demokratiyaya yiyələndirmək gərəkdir. 

 
*** 

 
Bir Amerika jurnalisti yazmışdı ki, bu hakimiyyəti ona görə yıxdılar ki, ən doğru və demokratik 
yolla, millət yoluyla gedən hakimiyyətdi. 

 
*** 

 
…Biz müharibə aparsaq da 1993-cü ili dövlət quruculuğu ili elan etmişdik. Düşünürdük ki, 
nədən  başlayacağıq? İlkin şərt quruculuq proqramı hazırlamaqdı. Birinci tələb parlamentin 
buraxılması, demokratik parlamentin seçilməsiydi. 

 
*** 



 

www.turkalevi.com 19 

Yeni parlament seçkisi 1993-cü ilin oktyabr ayında olmalıydı. Ciddi hazırlıq gedirdi. Bununçün 
hətta parlamentə özünü buraxmağı təklif etmişdik - belə olsaydı seçkiyə yazda da başlaya 
bilərdik. Ancaq  parlament razılaşmadı. Milli Məclisdə bizim əksimizə olan qrup - keçmiş 
kommunistlər bərk dirəşmişdilər ki, biz istefa verəndə nə qazanacağımızı bilməliyik. Biz onlara 
vəzifə, iş, ev verməyə razılaşdıq. Onlar da bu zaman razı oldular. 

 
*** 

 
Prezident Aparatı tərəfindən hazırlanmış və Milli Məclisə təqdim edilmiş seçkilər haqqında 
qanun Azərbaycanda ilk dəfə olaraq parlament seçkilərinin çoxpartiyalılıq əsasında 
keçirilməsini nəzərdə tuturdu. Çox təəssüf ki, hətta müxalifətin də razılıqla qarşıladığı bu 
layihənin qəbulu Milli Məclis tərəfindən aylarla yubadıldı… 

 
*** 

 
İstəyirdik  ki,  parlament  seçkisi  qurtaran  kimi,  ondan  bir-iki  ay  sonra  bələdiyyə  seçkisi 
keçirilsin. 

 
*** 

 
Respublikada məhkəmə hakimiyyətini gerçəkləşdirmək üçün məhkəmələrin statusu haqqında 
qanun  qəbul  edildi.  Lakin  respublika  Konstitusiyasını  bu  istiqamətdə  təkmilləşdirmək  və 
demokratikləşdirmək  məqsədi  ilə  prezident  tərəfindən  Milli  Məclisə təqdim  olunmuş 
Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin layihəsi də Milli Məclis tərəfindən baxılmamış qaldı. 

 
*** 

 
…Məhkəmə sistemi tam demokratik yolla seçiləcəkdi. Biz rüşvətlə 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. 

 
*** 

 
Hüquq-mühafizə orqanlarında köklü islahatların başlanğıcı qoyuldu. İslah-əmək sistemi Daxili 
İşlər  Nazirliyinin tabeliyindən çıxarılıb Ədliyyə Nazirliyinin tabeliyinə verildi. Maraqlıdır ki, 
hüquq-mühafizə sisteminin artıq demokratik ölkələrin çoxunda qəbul olunmuş bu cür təşkili 
məsələsi Rusiyada hələ indi-indi gündəliyə çıxarılır. 

 
*** 

 
Respublikada möhkəm qanunçuluq rejimi yarada bilmədik. Bu isə dövlətçiliyə qarşı meyllərin 
inkişafına əlverişli şərait yaratdı. 

 
*** 

 
Gördüyümüz  çox  dəyərli  işləri  yetərincə  təbliğ  edə  bilmədik.  Televiziya  və  mətbuatdan 
lazımınca istifadə olunmadı. Xalqımıza müstəqillik və müharibədə qələbə naminə müvəqqəti 
məhrumiyyətlərə dözmək hissi aşılaya bilmədik. [...] İcra intizamı… qənaətbəxş olmadı. 

 
*** 
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…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 etmişdik. Gələcəkdə onu inkişaf etdirib həm xarici işlər nazirini, həm də 
dövlət katibini qovuşdurmaq niyyətindəydik . Sonra vitse-prezidentlik haqqında düşünürdük. 
Vitse-prezident seçkilərini bələdiyyə, yaxud parlament seçkiləriylə bir yerdə keçirmək olardı. 

 
*** 

 
Rəhmətlik Turqut Özal bizim dövlət quruculuğu planlarımızla tanış olandan sonra mənə bir 
neçə dəfə bunları demişdi: sizin seçdiyiniz yol düzdür, bundan əl çəkməyin; biz indi görürük 
ki, o cür qurumlu dövlətlər daha geniş qərar qəbul edir, daha fəallaşır. Biz artıq Türkiyəni 
keçmiş formada  (İngiltərə formasında) qurmuşduq. Prezident təqribən oradakı kral rolunu 
oynayır, ancaq hər şeyi  baş nazir idarə edir. İndi bu quruluşdan imtina etmək bizə çox 
çətindir - gərək onda bütün strukturları neçə illərlə dəyişək. Sizsə elə bu başdan düz yolla 
gedirsiniz. 

 
*** 

 
Uzün müddət ünvanımıza söylənən şər və böhtanlara, əsassız ittihamlara cavab olaraq mən 
burada  Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının 1993-cü ilin mart ayında qəbul etdiyi 
memorandumdan  bir  sitat  gətirmək  istəyirəm:  “Azərbaycan  bazar  iqtisadiyyatına  keçid 
istiqamətində apardığı işlərə, demokratiyanın və çoxpartiyalılığın inkişaf mərhələsinə, iqtisadi 
potensialına, əhalisinin mentalitetinə görə iqtisadi islahatlara başlamış keçmiş SSRİ 
respublikaları içərisində ən hazırlıqlı respublikadır”... 

 
*** 

 
…Xalq  yeni  hakimiyyətin  mahiyyətini  düzgün  qiymətləndirə  bilmədi.  Bu,  indiyə  qədər 
görünməmiş yeni bir hökumətdi. Onun mahiyyətini köhnə sovet, kommunist psixologiyasıyla 
dəyərləndirmək mümkün olmayacaqdı. 

 
*** 

 
70 ildən artıq sosialist təfəkkürüylə tərbiyə olunmuş insanlar bazar iqtisadiyyatı qanunlarının 
cəmiyyətdə tətbiqini gördükcə... dəhşətə gəlirdilər. Həlledici kütləsi kasıblardan ibarət olan 
xalqımızda dövlətli insanlara bir gizli kin də vardı və adamlar bəlkə də onlardan bu sərvəti 
necə qazandıqlarını soruşacağımızı gözləyirlərmiş; bunun əvəzində hamının dövlətli olmasına 
çağırmağımızı eşidəndə və həqiqətən də çox pullu adamların meydana çıxdığını görəndə onlar 
bizi "dönük" saymağa başladılar. 

 
…Bizi  belə  dəyərləndirmələri  tam  yanlışdır,  ancaq  bircə  şeydə  onlara  bütünlüklə  haqq 
qazandırıram - biz hamının yaxşı tanıdığı harınlamış cinayətkarları vaxtında və prinsipiallıqla 
cəzalandırmadıq!.. 

 
*** 

 
Vətəndaş həmrəyliyi naminə keçmiş partokratiyanı təmsil edən cinayətkar ünsürlərə qarşı 
amansız mübarizə aparmadıq, halbuki xalq yeni hakimiyyətdən bunu gözləyirdi. 
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*** 
 
…Görünür, biz xalqa müstəqil dövlət quracağımızı və həm bütövlükdə dövlətin, həm də 
əhalinin  iqtisadi vəziyyətini köklü surətdə yaxşılaşdıracağımızı vəd edəndə insanlar bunun 
ildırım sürətiylə -  bir neçə ayın içində baş verəcəyini gözləyirmiş; bizi özününkü saydığına 
görə həddən artıq şey uman xalq arzularının çin olmasının çox ləngidiyini görəndə bizdən 
"küsdü", halbuki biz, fikrimcə, yetərincə sürətlə irəliləyirdik və ikicə il də hakimiyyətdə qala 
bilsəydik bütün sözlərimizə əməl edəcəkdik. 

 
*** 

 
Azərbaycanın tam siyasi və iqtisadi müstəqillik xətti götürməsi, qonşu dövlətlərin (xüsusilə 
Rusiyanın,  qismən  İranın)  nüfuz  dairəsindən  çıxması  bu  ölkələrin  narahatlığına  səbəb 
olmuşdu. 

 
*** 

 
Rusiya gördü ki, Azərbaycanda azadlıq mübarizəsini boğa bilmir, ona gücü çatmır, onun 
yerləşdirdiyi fiqurlar hakimiyyətdən bir-bir aşır, işlərimizə heç cür müdaxilə edə bilmir, onun 
yeganə yolu qaldı - yeni hakimiyyəti müharibəyə daha yaxından cəlb etmək. 

 
*** 

 
Bu məsələni  Rusiyanın  Təhlükəsizlik  Şurasında  günlərcə  müzakirə  ediblər:  neyləyək  bu 
Azərbaycanla? Buna görə də bizi əsasən müharibəyə cəlb edirdilər ki, bəlkə müharibədə 
çökək, oturaq, iqtisadiyyatımız yeniləşmələrə imkan verməsin. 

 
*** 

 
…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. 

 
*** 

 
Sonra elə oldu ki, Azərbaycanda hərbi vəziyyət kəskinləşdi. Belə şəraitdə Xalq Cəbhəsi daha 
kəskin və sərt çıxış etməliydi. Buna görə də İcraiyyə Komitəsinə Fərəc Quluyev`i gətirdik. O, 
hərbçilərlə açıq və sərt danışa bilirdi. Müdafiə naziri də, daxili işlər naziri də onunla ehtiyatlı 
danışırdılar. Fərəc bəy onları yerində oturda bilirdi, çünki həm də millət vəkiliydi. O, birinci 
dəfə olaraq Rəhim Qazıyev və  Surət Hüseynov haqqında bəyanat verdi. Biz bu sərtliklə 
getsəydik daha düzgün hərəkət etmiş olardıq, ancaq təəssüf ki, mövqeyimizi yumşaltdıq. Bu 
adamların ikisi də hələ onda həbs olunmalıydı. 

 
*** 

 
Sonra Kəlbəcəri əlimizdən aldılar ki, bizə böyük zərbə vursunlar. Doğrudan da, Kəlbəcəri 
qoruyub saxlaya bilmədik. Bu, bizi yıxmaq üçündü, xalq da bunu müəyyən qədər başa düşdü. 

 
*** 
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Bu iqtidar Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarıyla bağlı indiyədək xaricdə heç bir sənəd 
qəbul  elətdirə bilməyib. Amma biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Kəlbəcərin işğalıyla bağlı 
822 saylı qətnaməni qəbul etdirdik. Doğrudur, biz istəyirdik ki, orada işğalçı sözü qarşısında 
"Ermənistan" adı yazılsın, ancaq Fransa və Rusiyanın təsiri altında BMT Təhlükəsizlik Şurası 
Kəlbəcəri  "etnik ermənilər"in işğal etdiyini yazdılar. BMT TŞ erməni qoşunlarının işğalını 
kəskin pisləyir və  onların Kəlbəcərdən təcili çıxarılmasını tələb edirdi. Biz hakimiyyətdən 
devrilməsəydik  18  iyunda   onlar  çıxmalıydılar.  Ağdama  da  heyət  göndərmişdik,  xarici 
müşahidəçilər də artıq məsələni hazırlayırdı... 

 
*** 

 
Kəlbəcər rayonunu ermənilər işğal etdi. Amma bu mərhələdə erməni hücumlarının qarşısını 
almaq  və respublikada sabitliyi saxlamaq üçün fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi Kəlbəcər 
faciəsindən yararlanaraq qanuni hakimiyyəti zorla devirmək istəyənlərin ümidini puça çıxardı. 

 
*** 

 
Kəlbəcər qaçqınlarının özlərini də, mal-qaralarını da Gəncənin ətrafındakı bölgələrə 
yerləşdirdik. Nisbətən az itkiylə o məsələdən qurtardıq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyində 
Qarabağ  üzrə vəkil olan Kazimirov bizim dövlət adamlarımıza demişdi ki, siz bu bəladan 
qurtardınız, sabah içərinizdə bir hərəkat, qiyam başlasa onda nə cavab verəcəksiniz? Artıq o, 
bizə işarə etdi - ya gəlin girin Rusiyanın qoltuğuna, ya da qiyam başlayacaq. 

 
*** 

 
…Rusiya nə desə onunla razılaşmaq lazımmış. Rusiyanın ordusunu, Rusiyanın bazalarını, 
Rusiyanın bütün nüfuzunu saxlamalıydıq burada, bütün siyasətəmizi ancaq Moskva deyənlə 
uyğunlaşdırmalıydıq. Biz, təbii ki, tamamilə bunun əleyhinəydik, müstəqil siyasət yürüdürdük. 
Gördü ki, xoşluqla olmur, o cür elədi - Gəncə qiyamını başladı... 

 
*** 

 
Qiyamın  başlıca  məqsədlərindən  biri  Qərb  ölkələri  ilə  imzalanmaq  ərəfəsində  olan  neft 
müqavilələrini pozmaq idi. İstər Rusiyanın, istərsə də İranın bu məsələdə xüsusi maraqları 
olduğundan, həmin ölkələr nəyin bahasına olursa-olsun bu müqavilələrin imzalanmasının 
qarşısını almağa cəhd göstərirdilər. Çünki Azərbaycan-Türkiyə neft kəməri nəinki 
Azərbaycanın,  kəmərdən  istifadə  edən  Orta  Asiya  və  Qazaxıstan  respublikalarının  da 
Rusiyanın təsir dairəsindən qopub iqtisadi və siyasi müstəqilliyə çıxmasında əhəmiyyətli rol 
oynayacaqdı. 

 
*** 

 
BMT və ATƏM çərçivəsində aparılan diplomatik iş sayəsində iyunun 15-də Kəlbəcərin azad 
edilməsi haqqında plan hazırlanıb imzalanmışdı və bununla da artıq döyüş əməliyyatlarına son 
qoyulacaq,  Ermənistan-Azərbaycan  münaqişəsinin  siyasi  yolla  həlli  prosesi  başlanacaqdı. 
Bütün bu tədbirlərin gerçəkləşməsi Azərbaycanın müstəqilliyi üçün təkcə iqtisadi deyil, eyni 
zamanda  siyasi  təminatlar  da  verirdi.  Bu  baxımdan  Gəncə  yaxınlığındakı  hərbi  hissədə 
qiyamın iyun ayının əvvəllərində başlanmasını təsadüfi saymaq olmaz. 
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*** 
 
…BMT-nin  822-ci  qətnaməsi  Minsk  qrupunun  əsas  işçi  sənədinə  çevrilmişdi.  ABŞ  və 
Türkiyənin səyləri ilə nə Rusiya, nə də Ermənistan üçtərəfli razılaşmalardan açıq surətdə 
imtina edə bilirdi. Atəşin dayandırılması və sülh danışıqlarının başlanması Rusiyanın bölgəyə 
nəzarətini  xeyli  dərəcədə  zəiflədirdi.  Ona  görə  nəyin  bahasına  olursa-olsun  bu  prosesi 
pozmaq lazım idi. Bu məqsədlə Gəncə qiyamından məharətlə istifadə edildi. 

 
*** 

 
İyunun 7-si, ya 8-i mən zəng etdim ki, bəs Kəlbəcərdən ermənilər niyə çıxmır? Mənə nə 
cavab versələr yaxşıdır? Birbaşa Amerikadan dedilər ki, biz Ermənistanla ayın 18-inə məsələni 
həll  etməyi  danışdıq,  onlar  dedilər  ki,  biz  indi  bilmirik  kiminlə  danışaq  -  qiyamçı  ordu 
başçılarıyla,  yoxsa  Əbülfəz  Elçibəylə,  axı  Azərbaycanda  ikihakimiyyətlilikdir;  hələ  bir  az 
gözləyək. Məsələ aydındı. Bizi devirdilər və məsələ də yatdı. 

 
*** 

 
Azərbaycanda öz hakimiyyətini xalq hərəkatına görə itirmək istəməyən olduqca güclü təbəqə 
- həmin  nazirliklərdə  neçə-neçə  illər  boyunca  formalaşmış  orta  pillə  məmurları  özlərinə 
sığışdıra bilmirdilər ki, "uşaq-muşaq" (axı onlar indiyədək məsul vəzifələrdə, demək olar ki, 
cavan adamları görməmişdilər), "yetim-yesir" (heç kəsin himayəsi olmadan kasıb, tam pulsuz 
adamın da vəzifə tutmasına onlar alışa bilmirdilər) gəlib onlara başçılıq edəcək. Onlar sovet 
bürokratik aparatında yağlanmış, piylənmiş təbəqəydi və təbii ki, bizi qəbul etməyəcəkdi. […] 
Onlar  3-4  aydan  sonra  özlərinə  gəldilər  və  xəyanət  etdilər,  çünki  xalq  hərəkatından 
qorxmuşdular, yerlərində tir-tir əsirdilər. […] Ona görə də fürsətdən istifadə edib dedilər ki, 
görün sizin başınıza nə oyun gətirəcəyik və gətirdilər də. […] Rus kəşfiyyatı da onlara kömək 
etdi. Həmin qüvvələr də hakimiyyəti devirdi. 

 
*** 

 
…Nizami ordu yaradılması üçün əsaslı işlərə başlanıldı və ordudan dövlət əleyhinə istifadə 
etməyi  nəzərdə tutan qüvvələr dərk etməyə başladılar ki, bir qədər də geciksələr onların 
niyyətləri puça çıxacaq və artıq yeni yaranmış… ordudan hərbi çevriliş məqsədi ilə istifadə 
etmək mümkün olmayacaq. 

 
*** 

 
…Milli Orduda korrupsiyaya qurşanmış və milli xəyanət yolu tutmuş cinayətkar ünsürlər 
məsuliyyətdən yaxa qurtara bilməyəcəklərini dərk edərək xilas yolları axtarmağa başladılar. 
…Hökumətə tabe olmaqdan imtina edən S.Hüseynovun simasında öz müdafiəçilərini görüb 
onun ətrafında birləşdilər. 

 
*** 

 
Hərbi cinayətlərdə iştirak etmiş yüksək rütbəli zabitlərin məsuliyyətdən yaxa qurtarmaq üçün 
hər şeyə hazır olması, siyasi müxalifətin hakimiyyətə can atması və qiyamçılarla dilbir, əlbir 
olması, qanuni  seçilmiş hökuməti qoruyacaq dövlət qurumlarının formalaşmasının bir ildə 
başa  çatdırılmaması,   dövlət  və  hökumət  aparatındakı  yüksək  vəzifəli  bəzi  şəxslərin 
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qiyamçılarla gizli əlaqələri, cəmiyyətdə demokratik ənənələrin və təsisatların zəif olması... 
kimi amillər qiyamçıların qələbəsinə xidmət etdi. 

 
*** 

 
Moskva kəşfiyyatı, İran kəşfiyyatı və öz içimizdə olan mafioz, xəyanətkar qruplar hərtərəfli 
təbliğat   apararaq  xalqı  yolundan  azdırdılar,  aldatdılar,  çaşdırdılar.  Xalq  da  inandı  ki, 
"ağzıyumşaqlar" getsə, "dəmirəllilər" gəlsə yaxşı olacaq. 

 
*** 

 
MTN də, MN də, DİN də öz kadrlarımızla yetərincə təmin edilmədiyinə görə həmin nazirliklər 
bizim əleyhimizə çevrildi. 

 
*** 

 
Güc nazirlikləri öz vəzifə borclarını yerinə yetirməliydi, ancaq yetirmədi. Asiləri yatırtmaq 
prezidentin deyil, güc nazirliklərinin, prokurorluğun işidir. Mən onlara əmr verə bilməzdim ki, 
vətəndaşlarım bir-birini qırsın. Müharibə aparan ölkədə buna yol vermək olmaz. Prezident 
kimdir ki, əmr versin ki, get, filankəsi öldür?! 

 
*** 

 
Hərbçilər  əməlli-başlı  xəyanət  etdilər.  Mən  sonradan  bildim  ki,  bizim  hərbin  başında 
duranların hamısı (bir-iki nəfəri çıxmaqla) Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin əlaltılarıdır. 

 
*** 

 
1993-cü ildə Rusiya imperiyası Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi salmaq planlaşdırırdı. Bu 
qırğının qarşısını almaq mümkün deyildi, çünki ölkədə qüvvələr hissələrə bölünmüşdülər. 

 
*** 

 
…Bizdə hakimiyyəti nə cür qorumağın təcrübəsi olmadığına görə onu saxlaya bilmədik. 4 iyun 
qiyamı  yatırılsaydı məsələ birdəfəlik həll olunacaqdı. Çox təəssüf ki, bizə qarşı duran rus 
imperiyasının,  İranın kəşfiyyatı bizdən daha güclü, daha təcrübəliydi. Qiyamın başçılarını 
müdafiə edən qruplar da burada fəal iştirak etdilər. 

 
Burada ikinci bir məsələ var - hakimiyyəti saxlamaqçün biz hökmən diktaturanın, yaxud 
totalitar rejimin tələb etdiyi prinsiplərdən istifadə etməliydik, bizsə heç vəchlə buna getmədik. 

 
*** 

 
Gəncədə tərksilah edilməli 500 adam - bir batalyon vardı. […] 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. 

 
*** 
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…Vətəndaş  müharibəsində  qətiyyətli  ola  bilməzsən.  Vətəndaş  müharibəsində  qətiyyətlilik 
dəlilikdir.  Öz  əsgərini öldürmək,  öz  vətəndaşını öz  vətəndaşına qırdırmaq,  üstəlik,  qıran 
vətəndaşa Milli Qəhrəman adı da vermək xəstə insanın psixologiyasıdır. 

 
*** 

 
Biz vətəndaş müharibəsindən çıxmalı idik və çıxdıq! 

 
*** 

 
H.Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsində ən böyük təqsirkar mən sayılıram. Amma, məni ittiham 
edənlər, o zaman siz də cavab verəcəksiniz - hamımız məsuliyyəti bölüşdürəcəyik. Mən əsas 
yükü öz  boynuma  götürürəm, amma hamısını mənim üstümə atıb qaçmayın - yenə də 
haqsızlıq  olar.  […]  Kim  ki  Azərbaycan  xalqına  xəyanət  edib  -  cəzasını  çəkir.  Bütün 
xəyanətlərin başında duran H.Əliyev də öz cəzasını çəkəcək. 

 
*** 

 
Surət Hüseynov... piyadaydı, əldə oyuncaqdı. 

 
*** 

 
Ayaz Mütəllibov gəlsəydi mütləq Rusiyanın qoşununu da arxasınca gətirəcəkdi. 

 
*** 

 
Biz hakimiyyətdən hərbi qiyam yoluyla uzaqlaşdırılmışıq. Bunu təşkil edən qüvvələrə gücümüz 
çatmadı.  Sonradan bu hərbi qiyam siyasi qiyamla parlamentdə başa çatdırıldı və Heydər 
Əliyev hakimiyyəti qeyri-qanuni olaraq qəsb etdi. 

 
*** 

 
Gəncə qiyamıyla başlamış və parlament yoluyla başa çatdırılmış dövlət çevrilişi Azərbaycanı 
müstəqillik, ardıcıl demokratik inkişaf yolundan sapdırdı. Az sonra respublikanın Müstəqil 
Dövlətlər  Birliyinə daxil olması bu çevrilişin məntiqi sonluğu oldu və 4 iyun qiyamının əsl 
məqsədini açıq göstərdi. 

 
*** 

 
Vaxt ötəcək, zaman keçəcək, yeni-yeni faktlar aşkarlanacaq və o zaman iqtidarda olduğumuz 
bir ilin uğurları ilə uğursuzluqlarını, demokratik qüvvələrin Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa 
etmək üçün XX  əsrdə göstərdikləri ikinci cəhdi daha düzgün və dolğun qiymətləndirmək 
mümkün olacaq. 

 
*** 

 
Bu mərhələdə məğlubiyyətimizə baxmayaraq, mən bu gün də tam əminliklə deyə bilərəm ki, 
bizim   strateji  xəttimiz,  seçdiyimiz  müstəqillik,  demokratiya  və  liberal  islahatlar  yolu 
Azərbaycan xalqının mənafeyinə uyğun yeganə düzgün yoldur. 
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Milli müstəqillik əldə etmək imkanımıza və Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurmağın 
mümkünlüyünə şübhə ilə yanaşanlar da tezliklə bu sözlərdə nə dərəcədə böyük həqiqət 
olduğunun şahidi olacaqlar. 


