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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
iyunun 14-də Füzuli rayonuna 
səfərə gəliblər.
Dövlətimizin başçısı və birinci 
xanım Füzuli Beynəlxalq Hava 
Limanında tikinti işlərinin gedişi 
ilə tanış olublar.
Prezident İlham Əliyevə hava 
limanında görülən işlər barə-
də“AzVirt” MMC-nin baş di-
rektoru Kamil Əliyev məlumat 
verib.
Hazırda Füzuli, Zəngilan və Laçın 
hava limanlarına uçuşların bey-
nəlxalq standartlara uyğun təmin 
edilməsi üçün yeni beynəlxalq 
hava dəhlizlərinin tətbiqi üzrə iş-
lər davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və birin-
ci xanım Mehriban Əliyeva iyu-
nun 14-də Füzuli rayonundakı 
Aşağı Köndələnçay su anbarında 
olublar. Dövlətimizin başçısına 
su anbarının texniki göstəriciləri 
barədə məlumat verilib.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev iyunun 14-də 
Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolunda 
və Zəfər yolunda görülən işlərlə 
tanış olub.
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev və bi-
rinci xanım Mehriban Əliyeva 
iyunun 14-də yeni tikilən “Fü-
zuli” yarımstansiyasının açılışın-
da iştirak ediblər. Dövlətimizin 
başçısına 110/35/10 kilovoltluq 
yarımstansiyada görülən işlər 
barədə məlumat verilib.
Qeyd edək ki, Füzuli şəhərin-
də yeni 110/35/10 kilovoltluq 
yarımstansiya Prezident İlham 
Əliyevin işğaldan azad edilən 
ərazilərin ən qısa vaxtda elektrik 
enerjisi ilə təchiz edilməsinə dair 
tapşırığına uyğun olaraq tiki-
lib. İnşa edilən yeni aeroportun 
və Şuşa yolunun yaxınlığında 
yerləşən bu yarımstansiya hava 
limanı da daxil olmaqla, Füzu-
li şəhəri və ətraf kəndlərdə inşa 
ediləcək bütün infrastrukturu 
elektrik enerjisi ilə təchiz edəcək.
Sonra Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev 
iyunun 14-də Zəfər yolunun Xo-
cavənd rayonundan keçən his-
səsində inşa edilən körpüdə gö-
rülən işlərlə tanış olub.
Dövlətimizin başçısına körpünün 
texniki göstəriciləri barədə məlu-
mat verilib. Bildirilib ki, Quruçay 
üzərində inşa olunan üçaşırımlı 
körpünün uzunluğu 86 metr ola-
caq. İşğaldan azad edilən ərazilə-
rimizdə görülən bütün bərpa və 
yenidənqurma işləri kimi, burada 
da tikinti yüksək sürətlə aparılır 
və yol istismara verilənədək bu 
körpü də hazır olacaq.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev iyunun 14-
də Əhmədbəyli-Füzuli-Şuşa av-
tomobil yolunun Daşaltı kəndinin 
ərazisindən keçən hissəsində inşa 
olunacaq tunelin təməlini qoyub.

* * * * *
İyunun 15-də Türkiyə Respubli-
kasının Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan Şuşa şəhərinə yola dü-
şüb.
Azərbaycan Respublikasının 
Pre zidenti İlham Əliyev Türkiyə 
Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdo-

ğanı və xanımı Əminə Ərdoğanı 
Füzuli rayonunda qarşılayıb.
Sonra dövlət başçıları Şuşa şəhə-
rinə yola düşüblər.
İyunun 15-də Şuşada rəsmi qar-
şılanma mərasimindən sonra 
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyevin Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğan ilə təkbətək gö-
rüşü olub.
Görüşdən sonra Prezident İlham 
Əliyev “Baykar” şirkətinin baş 
direktoru Lutfi Haluk Bayrak-
tara “Qarabağ” ordeni təqdim 
edib.

* * * * *
Azərbaycan Respublikasının 
Pre zidenti İlham Əliyev, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva və Tür-
kiyə Respublikasının Prezi den ti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan, birinci 
xanım Əminə Ərdoğan Şuşada 
Azərbaycanın tanınmış şəxsiy-
yətləri Natəvan, Bülbül və Üzeyir 
Hacıbəylinin heykəlləri önünə 
gəliblər. İşğal zamanı ermənilə-
rin həmin heykəlləri Ermənista-
na apararaq əritmək istədikləri 
qonaqların diqqətinə çatdırılıb. 

* * * * *
İyunun 15-də Şuşa Bəyannamə-
sinin imzalanmasından sonra 
Azər baycan Respublikasının 
Pre zidenti İlham Əliyev və Tür-
kiyə Respublikasının Prezidenti 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbua-
ta bir gə bəyanatlarla çıxış ediblər.
Prezident İlham Əliyevin bəya-
natından:
- Bu gün həyatımızda əlamətdar 
gündür, tarixi bir gündür. Bu gün 
biz qardaş ölkənin əziz Cümhur-
başqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı 
Qarabağ torpağında, Şuşa torpa-
ğında salamlayırıq. 
Əziz qardaşım Azərbaycanda 
dəfələrlə olub, ancaq biz ilk dəfə 
Qarabağ torpağında - Şuşada 
bir yerdəyik. Bu səfərin tarixi 
əhəmiyyəti var. Çünki bu gün 
imzalanmış Birgə Bəyannamə - 
Müttəfiqlik haqqında Bəyannamə 
əlaqələrimizi ən yüksək zirvəyə 
qaldırır. Bəyannamənin adı Müt-
təfiqlik haqqında Bəyannamə-
dir və bu ad özü-özlüyündə hər 
şeyi göstərir, hər şeyi deyir. Biz 
bu gün keyfiyyətcə yeni əlaqələr 
qurmuşuq və bu Bəyannamədə 

göstərilən bütün müddəalar bi-
zim gələcək iş birliyimizin təmi-
natçısıdır.

Mən mətbuat konfranslarında, öz 
çıxışlarımda dəfələrlə demişəm 
ki, bu gün Türkiyə və Azərbaycan 
bir-birinə dünya çapında ən yaxın 
olan ölkələrdir. Bizi birləşdirən bir 
çox amillər var, ilk növbədə, tarix, 
mədəniyyət, ortaq etnik köklər, 
dilimiz, dinimiz, milli dəyərləri-
miz, milli maraqlarımız, xalqları-
mızın qardaşlığı bu birliyi təmin 
edib. Bu gün biz dünya miqyasın-
da, dünya çapında nadir əməkdaş-
lıq, iş birliyi, müttəfiqlik nümunəsi 
göstəririk.
İmzalanmış Bəyannamə tarixə 
əsaslanır. Bəyannamədə xalqla-
rımızın böyük liderləri, öndər-
ləri Mustafa Kamal Atatürkün 
və Heydər Əliyevin kəlamları 
öz əksini tapıb. XX əsrin əvvəl-
lərində Mustafa Kamal Atatürk 
demişdir: “Azərbaycanın sevinci 
sevincimiz, kədəri kədərimiz-
dir”. XX əsrin sonlarında Heydər 
Əliyev demişdir: “Türkiyə və 
Azərbaycan bir millət, iki döv-
lətdir”. Bu tarixi sözlər, kəlamlar 
bizim fəaliyyətimiz üçün əsas 
amildir. Biz bu vəsiyyətə sadiqik 

və XXI əsrdə azad edilmiş Şuşa-
da Müttəfiqlik Bəyannaməsini 
imzalayarkən əcdadlarımıza sa-

diqliyimizi nümayiş etdiririk və 
gələcək nəsillərə yol göstəririk. 
Birgə Bəyannamədə tarixi Qars 
müqaviləsinə istinad edilir. Ta-
rixi Qars müqaviləsi düz 100 il 
bundan əvvəl imzalanmışdır. Bu 
da böyük rəmzi məna daşıyır. 
Azad edilmiş Şuşa şəhərində 100 
ildən sonra müttəfiqlik haqqın-
da imzalanan Birgə Bəyannamə 
bizim gələcək iş birliyimizin is-
tiqamətini göstərir.
Bəyannamədə bir çox önəmli 
məsələlər öz əksini tapır. Bey-
nəlxalq müstəvidə birgə əmək-
daşlığımız, fəaliyyətimiz, siyasi 
əlaqələr, iqtisadi-ticarət əlaqələri, 
mədəniyyət, təhsil, idman, gənc-
lər siyasəti, demək olar ki, bütün 
sahələr əhatə olunur. Enerji təh-
lükəsizliyinin, Cənub Qaz Dəh-
lizinin önəmi Türkiyə, Azərbay-
can və Avropa üçün göstərilir və 
hər bir məsələ çox böyük önəm 
daşıyır. Mən onların arasında 
iki məsələni xüsusilə qeyd etmək 
istərdim. Birincisi, müdafiə sahə-
sində əməkdaşlıq, iş birliyi məsələ-
si. Müdafiə sənayesi sahəsində və 

qarşılıqlı hərbi yardım məsələləri 
bu Bəyannamədə öz əksini tapır. 
Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bir daha 
göstəririk ki, bundan sonra da hər 
zaman bir yerdə olacağıq. Bundan 
sonra da bir-birimizin təhlükəsiz-
liyini təmin edəcəyik, necə ki, bu 
günə qədər Türkiyə və Azərbay-
can bütün məsələlərdə bir yer-
dədir, bundan sonra da bu, belə 
olacaq.
İkinci önəmli məsələ nəqliyyat 
məsələsidir. Bəyannamədə Zən-
gəzur dəhlizinin açılması ilə 
bağlı çox açıq ifadələr öz əksini 
tapmışdır. Bu da İkinci Qarabağ 
savaşından sonra yaranmış yeni 
geosiyasi vəziyyətin nəticəsidir. 
Bu gün biz azad edilmiş Şuşada 
görüşürük. Bu gün bütün Azər-
baycan xalqının, əminəm ki, türk 
xalqının gözü buradadır, dün-
yanın gözü buradadır. Çünki bu 
səfər Azərbaycanda səbirsizliklə 
gözlənilirdi və bilirəm ki, böyük 
maraq doğurur. Bu gün buradan 
- qədim şəhərimiz olan Şuşadan 
verilən açıqlamalar bütün dün-
yaya səs salacaq, bunun böyük 
əks-sədası olacaqdır. Bu səfərin 

tarixi əhəmiyyəti bundan sonra 
uzun illər ərzində dillərdə ola-
caqdır.
Şuşa şəhəri işğaldan keçən il 
noyabrın 8-də azad edilmişdir. 
Şuşa şəhərini azad etmək böyük 
qəhrəmanlıq tələb edirdi. Şuşa-
ya gələn hər bir insan bu sıldı-
rım qayalara baxarkən görür ki, 
bu şəhəri, alınmaz qala sayılan 
şəhəri götürmək, azad etmək 
böyük qəhrəmanlıq, peşəkar-
lıq, şücaət, fədakarlıq tələb edir. 
Qəhrəman Azərbaycan əsgərləri 
qan tökərək, şəhid olaraq, sıldı-
rım qayalara dırmaşaraq, demək 
olar ki, yüngül silahlarla, əliyalın 
Şuşanı düşmənin əlindən aldı və 
Azərbaycan bayrağını ucaltdı.
Bu gün Şuşada dalğalanan Azər-
baycan və Türkiyə bayraqları bi-
zim birliyimizi göstərir. 
Bu gün Türkiyənin mətbuat 
nümayəndələri burada - Şuşa-
dadırlar, onların fəaliyyətini 
xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. 
Onlar müharibənin ən təhlükəli 
anlarında real vəziyyəti əks et-
dirmək, tamaşaçılara və dünya-

ya çatdırmaq üçün öz həyatlarını 
risk altına atırdılar. Mən özüm 
şəxsən müharibə dövründə bir 
çox hallarda Türkiyə televiziya 
kanallarında gedən reportajları 
izləmişdim və bir daha görür-
düm ki, burada təkcə peşəkarlıq 
məsələləri deyil, burada həm-
rəylik, sevgi ilə dolu reportajlar 
verilir. Azərbaycanın haqq səsi, 
Azərbaycanın haqlı olması dün-
yaya çatdırılır və ən təhlükəli 
yerlərdən, bombalar düşdüyü 
yerlərdən Türkiyənin mətbuat 
nümayəndələri dərhal oraya gəl-
mişlər, reportajlar hazırlamışlar. 
Onlar yaxşı bilirdilər ki, Ermənis-
tan döyüş meydanında qarşımız-
da duruş gətirmədiyi üçün bizim 
mülki vətəndaşları uzaqmənzilli 
raketlərlə, “Toçka-U”, “İskəndər 
M” raketləri ilə atəşə tutub və bu 
namərd atəş nəticəsində 100-dən 
çox mülki şəxs, o cümlədən uşaq-
lar, qadınlar həlak olmuşlar. Biz 
müharibə dövründə bütün türk 
xalqının məhəbbətini, sevgisini, 
həmrəyliyini bir daha gördük. 
Onsuz da bilirdik ki, biz bir mil-
lət, iki dövlətik, necə ki, rəhmətlik 
atam demişdir. Ancaq müharibə 
bir daha bütün dünyaya bunu 
göstərdi və biz heç vaxt bu dəstə-
yi unutmayacağıq.
İkinci Qarabağ müharibəsi ta-
rixdə qaldı, 44 günlük müharibə 
nəticəsində Ermənistan ordusu 
tam məhv edildi. Əlbəttə, Tür-
kiyə kimi müttəfiqi olan Azər-
baycan İkinci Qarabağ savaşında 
bundan ruhlanaraq tarixi missi-
yanı yerinə yetirdi, ədaləti bərpa 
etdi, ərazi bütövlüyünü bərpa 
etdi.
İndi isə yeni dövr başlayır. 
Bu gün qardaş ölkənin Cüm-
hurbaşqanı tarixi şəhərdə bizim 
qonağımızdır və hiss etdiyimiz 
duyğuları sözlərlə ifadə etmək 
mümkün deyil. Mən əminəm ki, 
buraya gələn hər bir insan eyni 
duyğuları hiss edir və bu çox 
duyğusal günləri yaşadığımız 
üçün Ulu Tanrıya minnətdarıq.
Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qar-
daşlığı əbədidir!

Prezident Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın

bəyanatından:
-Bu gün təbii ki, fərqli bir həyə-
canın, hisslərin içindəyik. Allaha 
şükür olsun ki, daha əvvəl ver-
diyimiz sözümüzü bu gün ye-
rinə yetiririk. Qırx dörd günlük 
məlum müharibənin nəticəsində 
Qarabağ, çox şükürlər olsun ki, 
sahiblərinə qovuşdu və erməni 
zülmündən, erməni işğalından 
azad edildi.
Bildiyiniz kimi, qəhrəman Azər-
baycan Ordusunun Qara bağ Zəfə-
rinin sevincini qarda şım cənab 
Əliyevlə keçən il dekabrın 10-da 
Bakıda birlikdə bölüşmüşdük. O 
gün tamamilə başqa bir coşqu, 
başqa bir həyəcan var idi. Altı 
ay sonra qədim Şuşa şəhərində 
onunla bir yerdə olmaqdan böyük 
məmnunluq duyuram. Verdiyi miz 
söz, çox şükür, yerinə yetirildi.
Azərbaycan xalqının Qarabağ 
Zəfərini bir daha təbrik edirəm. 
Tarixdə bir çox incəsənət xadimi 
yetişdirmiş Azərbaycanın mə-
dəniyyət paytaxtı Şuşadan böl-
gəmizə və dünyaya verəcəyimiz 
mesajların çox önəmli olduğuna 



2 17-23 iyun 2021-ci il
inanıram. Qardaşım Əliyevin 
uzaqgörən liderliyi və Müzəffər 
Ali Baş Komandanlığı ilə azadlı-
ğına qovuşan Qarabağın yenidən 
dirçəldilməsi işlərini yaxından 
izləyirik. Şuşaya gələrkən bu iş-
ləri gördük və siz də gördünüz. 
Fasiləsiz iş görülür, infrastruk-
tur sahəsində intensiv iş aparılır. 
Təbii ki, Qarabağ əvvəlki ehti-
şamına və öz kimliyinə qovuşa-
caq. Buna heç şübhəmiz yoxdur. 
Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qu-
badlı, Laçın, Şuşa, Kəl bəcər, Ağ-
dam, Xocavənd kimi Qarabağın 
qədim yaşayış mən təqələrinin 
yenidən inkişaf etdiyi günləri 
yaxın vaxtlar da hamımız bir-
likdə görəcəyik.Türkiyə olaraq, 
azadlıq mübarizəsində olduğu 
kimi, bərpa işlərində də qardaş-
larımıza hər cür dəstəyi veririk, 
verməkdə də davam edəcəyik. 

Son dövrdə ikitərəfli ticarətimiz-
də mühüm addımlar atdıq. Pre-
ferensial Ticarət Sazişi 2021-ci il 
martın 1-də qüvvəyə mindi. Ti-
carət dövriyyəmizi 2023-cü ildə 
15 milyard dollara çatdırmaq 
hədəfimizə doğru addım-addım 
irəliləyirik.
“Türkiyə Petrolları” başda ol-
maqla, bir çox şirkətimizin Azər-
baycanda mühüm investisiyaları 
var. Eyni qaydada, SOCAR baş-
da olmaqla, Azərbaycan şirkət-
lərinin Türkiyədəki sərmayələri 
bizi məmnun edir. Təkcə Tür-
kiyədə deyil, lazım gələrsə, SO-
CAR ilə “Türkiyə Petrolları”nın 
üçüncü ölkələrdə də investisiya 
qoymaq məsələsini qardaşımla 
birlikdə müzakirə etdik. İnşal-
lah, bunun üzərində də işləyirik 
və işləyəcəyik.
Qarşıdakı dövrdə ticari və iqtisa-

di əməkdaşlığımızın miqyasını 
daha da genişləndirəcəyik. Azər-
baycan ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan, 
Bakı-Tbilisi-Qars və TANAP 
kimi nəhəng layihələri birlikdə 
tamamladıq. Bu layihələr ölkələ-
rimizlə birlikdə bütün bölgənin 
rifahına və sabitliyinə töhfə ve-
rir. Trans-Adriatik boru kəməri 
layihəsi – TAP-ın tamamlanma-
sı ilə ölkəmiz ərazisindən keçən 
Azərbaycan təbii qazı Avropa 
bazarındakı yerini almışdır.
Bu gün, əziz qardaşımın da de-
diyi kimi, xüsusilə “bir millət, 
iki dövlət” təməli üzərində yük-
səltdiyimiz əlaqələrimizi daha 
da inkişaf etdirəcək yeni bir ta-
rixi addımı atdıq. Bu addım çox 
önəmlidir. Bunu bundan sonrakı 
prosesdə daha da gücləndirəcəyik 
və gücləndi rə rək yolumuza da da-
vam edə cəyik.

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əli-
yevin və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb 
Tayyib Ərdoğanın Azərbaycanın və bütövlükdə 
Türk dünyasının qədim mədəniyyət beşiyi olan 
Şuşa şəhərində görüşünün tarixi əhəmiyyətini vur-
ğulayaraq,
İki dost və qardaş ölkə arasında imzalanmış bütün 
beynəlxalq sənədlərə, bununla əlaqədar 13 oktyabr 
1921-ci il tarixli Qars müqaviləsinə sadiq olduqla-
rını bir daha təsdiq edərək, 9 fevral 1994-cü il ta-
rixində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və 
Türkiyə Respublikası arasında dostluq və hərtərəf-
li əməkdaşlığın inkişafı barədə Müqavilə”ni və 
“Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 
arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında 
Protokol”u, eləcə də 16 avqust 2010-cu il tarixində 
imzalanmış “Azərbaycan Respublikası və Türkiyə 
Respublikası arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşı-
lıqlı yardım haqqında Müqavilə”ni rəhbər tutaraq, 
İki ölkə və onun xalqları arasındakı dostluq və qar-
daşlıqdan çıxış edərək Azərbaycan Respublikası və 
Türkiyə Respublikası arasındakı münasibətlərin 
keyfiyyətcə yeni, müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırıl-
masının iki ölkə və onların xalqlarının maraq və 
mənafelərinə xidmət etdiyini vurğulayaraq, Ümu-
mi maraqların qorunmasında hər iki ölkənin siyasi, 
iqtisadi, müdafiə, mədəni, humanitar, səhiyyə, təh-
sil, sosial, gənclər və idman sahələrindəki imkan və 
potensiallarının birləşdirilməsinin mühüm əhəmiy-
yətini dərk edərək,
Beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına, o 
cümlədən də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ni-
zamnaməsinə uyğun olaraq qlobal və regional 
sülh, sabitlik və təhlükəsizliyin təmin edilməsin-
də birgə səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini 
vurğulayaraq, Müştərək maraq kəsb edən regional 
və beynəlxalq strateji məsələlərdə fəaliyyətlərin 
qarşılıqlı şəkildə əlaqələndirilməsinin zəruriliyini 
ifadə edərək, Azərbaycan Respublikası və Türkiyə 
Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi 
bütövlüyü, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhəd-
lərinin toxunulmazlığı kimi milli maraqlara söy-
kənən məsələlərdə ikitərəfli və çoxtərəfli formatlar-
da həmrəylik və qarşılıqlı yardım prinsiplərindən 
çıxış edərək, Türk dünyasının davamlı inkişafına 
yönəlmiş qarşılıqlı fəaliyyətlərin regional və bey-
nəlxalq müstəvilərdə irəli aparılmasında səyləri 
birləşdirərək, Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu 
Mustafa Kamal Atatürkün və Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin müdrikcəsinə 
söylədikləri “Azər baycanın sevinci bizim sevinci-
miz, kədəri bizim kədərimizdir” və “Bir millət, iki 
dövlət” ifadələrinin xalqlarımızın milli-mənəvi sər-
vəti kimi dəyərləndirildiyini xüsusi vurğulayaraq, 
Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 
arasındakı ikitərəfli münasibətlərin daha da geniş-
ləndirilməsi və dərinləşdirilməsi perspektivlərini 
hərtərəfli nəzərdən keçirərək, bəyan edirlər:
Tərəflər iki dost və qardaş ölkə arasında strateji sə-
viyyədə inkişaf edən münasibətlərin durumundan 
məmnunluq ifadə edərək siyasi dialoqun bütün sə-
viyyələrdə davam etdirilməsinin və qarşılıqlı yük-
sək səviyyəli səfərlərin əhəmiyyətini qeyd edirlər.
Tərəflər fəxarət hissi ilə bildirirlər ki, Azərbaycan 44 
günlük Vətən müharibəsi ərzində qələbə qazanaraq 
Ermənistanın 30 ildən bəri davam edən təcavüzkar 
siyasətinə son qoydu, torpaqlarını işğaldan azad 
etdi, tarixi ədalətin zəfər çalmasını və beynəlxalq 
hüququn bərpa olunmasını təmin etdi.
Azərbaycan Ermənistanın 30 illik təcavüzünə son 
qoyulmasında, işğal olunmuş torpaqların azad 
olunmasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
bərpa edilməsində Türkiyə Respublikasının mənə-
vi-siyasi dəstəyini yüksək qiymətləndirir. Tərəflər 
Qafqaz regionunda sabitliyin və təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsi, bütün iqtisadi və nəqliyyat 
əlaqələrinin bərpası, eləcə də region dövlətləri ara-
sında münasibətlərin normallaşdırılması və uzun-
müddətli sülhün təmin edilməsi istiqamətində 
səylərini davam etdirəcəklər. Bu kontekstdə Azər-
baycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respub-

likasının xüsusi coğrafi vəziyyəti nəzərə alınacaq-
dır.
Tərəflər Türkiyənin Azərbaycanın işğaldan azad 
edilmiş ərazilərində Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzi-
nin fəaliyyətinə verdiyi töhfənin regiondakı sülhün, 
sabitliyin və rifahın təmin edilməsində mühüm rol 
oynadığını vurğulayırlar.
Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası 
müstəqillik, suverenlik, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı, 
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərini 
rəhbər tutaraq müttəfiqlik münasibətlərinin qurul-
masının siyasi və hüquqi mexanizmlərini müəyyən 
edirlər.
Tərəflər xarici siyasət sahəsində əlaqələndirmənin 
və müntəzəm ikitərəfli siyasi məsləhətləşmələrin 
həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edirlər və bu 
istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə 
Respublikası arasında Yüksək Səviyyəli Strateji 
Əməkdaşlıq Şurası çərçivəsində fəaliyyətlərin əhə-
miyyətini vurğulayırlar.
Tərəflər öz milli maraq və mənafelərini müdafiə və 
təmin etməyə yönəlmiş müstəqil xarici siyasət hə-
yata keçirirlər. Tərəflər regional və beynəlxalq miq-
yasda sabitlik və rifah vasitəsilə sülh, dostluq və 
mehriban qonşuluğa əsaslanan beynəlxalq müna-
sibətlərin inkişaf etdirilməsi, eləcə də münaqişələ-
rin və regional və qlobal təhlükəsizlik və sabitlik 
məsələlərinin həlli istiqamətində birgə səylər göstə-
rirlər.
Tərəflər aktual xarakter kəsb edən, qarşı lıqlı maraq 
doğuran beynəlxalq məsə lələr üzrə həmrəylik və 
qarşılıqlı dəstək nümayiş etdirərək yaxın və ya üst-
üstə düşən mövqedən çıxış etməklə ikitərəfli əmək-
daşlığı dərinləşdirəcəklər və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı, ATƏT, Avropa Şurası, Türkdilli Dövlətlə-
rin Əməkdaşlıq Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 
daxil olmaqla beynəlxalq və regional təşkilatlar çər-
çivəsində bir-birinə qarşılıqlı dəstək göstərəcəklər.
Tərəflərdən hər hansı birinin fikrincə, onun 
müstəqilliyinə, suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxu-
nulmazlığına və ya təhlükəsizliyinə qarşı üçüncü 
dövlət və ya dövlətlər tərəfindən təhdid və ya tə-
cavüz edildiyi təqdirdə, Tərəflər birgə məsləhətləş-
mələr aparacaq və bu təhdid və ya təcavüzün ara-
dan qaldırılması məqsədilə BMT Nizamnaməsinin 
məqsəd və prinsiplərinə müvafiq təşəbbüs həyata 
keçirəcək, bir-birinə BMT Nizamnaməsinə uyğun 
zəruri yardım göstərəcəklər. Bu yardımın həcmi 
və forması təxirə salınmadan keçirilən müzakirələr 
yolu ilə müəyyən edilərək birgə tədbirlər görülmə-
si üçün müdafiə ehtiyaclarının ödənilməsinə qərar 
veriləcək və Silahlı Qüvvələrin güc və idarəetmə 
strukturlarının əlaqələndirilmiş fəaliyyəti təşkil 
olunacaqdır.
Tərəflərin Təhlükəsizlik Şuralarının milli təhlükə-
sizlik məsələləri üzrə müntəzəm olaraq birgə ic-
lasları keçiriləcəkdir və bu iclaslarda milli mənafe, 
Tərəflərin maraqlarına toxunan regional və bey-
nəlxalq təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi hə-
yata keçiriləcəkdir.
Tərəflər iki qardaş ölkənin silahlı qüvvələrinin 
müasir tələblərə uyğun olaraq yenidən formalaşdı-
rılması və modernləşdirilməsi istiqamətində birgə 
səy göstərməyə davam edəcəklər.
Tərəflər minalanmış ərazilərin təmizlənməsi əsas 
götürülməklə Ermənistan işğalından azad edilmiş 
rayonlarda həyatın normallaşdırılması istiqamətin-
də fəaliyyətləri dəstəkləyəcəklər.
Tərəflər müdafiə qabiliyyətlərinin və hərbi təhlükə-
sizliyin möhkəmləndirilməsinə yönələn şəxsi heyət 
mübadiləsini, birgə təhsil və təlimlərin keçirilməsi-
ni, iki ölkənin silahlı qüvvələrinin birlikdə fəaliyyət 
qabiliyyətinin artırılmasını, müasir texnologiyalara 
əsaslanan silah və sursatların idarə olunmasında 
sıx əməkdaşlığı və bu məqsədlə səlahiyyətli struk-
tur və qurumların əlaqəli fəaliyyətinin təmin edil-
məsini təşviq edəcəklər. Azərbaycan və Türkiyə 
digər dost dövlətlərin orduları ilə birlikdə hərbi tə-
limlərin keçirilməsini dəstəkləyəcəklər.
Tərəflər milli və beynəlxalq öhdəliklərini nəzərə al-

maqla dəniz, hava və kosmos sahələrində qarşılıqlı 
texnologiya mübadiləsini həyata keçirərək müş-
tərək qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
birgə layihələrin yerinə yetirilməsini təşviq edəcək 
və qarşılıqlı müdafiə sənayesi texnologiyalarının 
inkişaf etdirilməsinə müsbət töhfə verəcəklər, sa-
hib olduqları silah və sursatla təchiz edəcək, onla-
rın istehsal texnologiyalarını qarşılıqlı şəkildə təş-
viq edəcək və hazırda onların ölkələrində mövcud 
olmayan istehsal sahələrinin yaradılmasını, birgə 
tədqiqat və istehsalat işlərinin həyata keçirilməsi-
ni, iki ölkənin müdafiə sənayesi qurumlarının tex-
nologiyalar, hərbi təyinatlı məhsullar və xidmətlər 
sahəsində daxili və beynəlxalq bazarlarda əmək-
daşlıq etməsini dəstəkləyəcəklər.
Tərəflər bildirirlər ki, iki dövlət arasında inkişaf 
etdirilən və onların milli maraqlarına cavab verən 
hərbi-siyasi əməkdaşlıq üçüncü dövlətlərə qarşı 
yönəlməmişdir.
Tərəflər kiber təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlı-
ğın daha da inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vur-
ğulayırlar və bu sahədə birgə elmi tədqiqat işləri, 
mütəxəssis hazırlığı həyata keçirəcək, qarşılıqlı tex-
niki əməkdaşlığı təşviq edəcəklər.
Tərəflər ticarət-iqtisadi münasibətlərdə milli iqti-
sadiyyatlarının və ixracın şaxələndirilməsi, eləcə 
də perspektiv sahələrdə birgə istehsalın qurulması, 
investisiya əməkdaşlığının qarşılıqlı faydalı inki-
şafı üçün daha əlverişli şəraitin inkişaf etdirilməsi 
istiqamətində səylərini artıracaqlar. Bu xüsusda 
Azərbaycan və Türkiyə malların sərbəst hərəkəti-
nin təşkili mexanizmlərinin yaradılması istiqamə-
tində tədbirlər görəcəklər.
Tərəflər regionun və Avropanın enerji təhlükə-
sizliyinə töhfə verən, təbii qaz mənbə və marşrut 
saxələndirilməsini təmin edən strateji Cənub Qaz 
Dəhlizinin həyata keçirilməsində Türkiyə və Azər-
baycanın qabaqcıl rolunu vurğulayırlar. Tərəflər 
Cənub Qaz Dəhlizinin səmərəli şəkildə istifadə 
olunmasına və daha da inkişaf etdirilməsinə yönəl-
miş səyləri əlaqələndirilmiş şəkildə davam etdirə-
cəklər. Tərəflər, həmçinin qlobal enerji sektorunda-
kı prosesləri nəzərə alaraq regionun enerji təchizatı 
təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün elektrik 
sahəsində də regional əməkdaşlığa töhfə verəcək 
səylərin artırılaraq davam etdirilməsi üzrə niyyət-
lərini ifadə edirlər.
Tərəflər iki ölkənin ərazisindən keçən Şərq-Qərb/
Orta beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin rəqabət qabi-
liyyətinin artırılması məqsədilə qarşılıqlı əməkdaş-
lığı möhkəmləndirəcəklər. Azərbaycan və Türkiyə 
intellektual nəqliyyat sistemləri texnologiyaların-
dan istifadə etməklə beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlə-
rinin Azərbaycan-Türkiyə hissələrində tranzit-nəq-
liyyat potensialını daha da inkişaf etdirəcəklər.
Tərəflər Azərbaycan və Türkiyəni birləşdirən Azər-
baycan Respublikasının qərb rayonları ilə Azərbay-
can Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası 
arasında dəhlizin (Zəngəzur dəhlizi) açılmasının və 
həmin dəhlizin davamı kimi Naxçıvan-Qars də-
mir yolunun tikintisinin iki ölkə arasında nəqliy-
yat-kommunikasiya əlaqələrinin intensivləşməsinə 
mühüm töhfə verəcəyini qeyd edirlər.
Tərəflər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələ-
rin mövcud səviyyəsinin ümumi regional və bey-
nəlxalq sülh və rifaha töhfə verdiyini, əlaqələrin, 
sadəcə, iki ölkəyə deyil, eyni zamanda, regiona 
sülh və rifah gətirərək başda region ölkələri olmaq-
la beynəlxalq birliyin sabitlik, sülh və maraqlarına 
xidmət edəcəyini vurğulayırlar.
Tərəflər regional və beynəlxalq sabitliyə və təh-
lükəsizliyə mənfi təsir edən müxtəlif təhdid və ça-
ğırışlara, xüsusilə terrorçuluğa, onun bütün forma 
və təzahürlərinə, maliyyələşdirilməsinə, həmçinin 
kütləvi qırğın silahlarının yayılmasına, mütəşəkkil 
cinayətkarlığa, çirkli pulların yuyulmasına, narko-
tiklərin qanunsuz dövriyyəsinə, insan alverinə, qa-
nunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində bir-
gə səylərini və əməkdaşlıqlarını genişləndirəcək və 
dərinləşdirəcəklər.
Azərbaycan Respublikası Türkiyə Respublikasının 
suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, sərhədlərinin 

toxunulmazlığına, sabitliyinə və təhlükəsizliyinə 
qarşı yönəlmiş bütün fəaliyyətləri, o cümlədən 
terrorçuluğun bütün forma və təzahürlərini pislə-
yir və Türkiyə Respublikasının terrorçuluğa qarşı 
apardığı mübarizəni qətiyyətlə dəstəkləyir.
Tərəflər müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycan və 
türk diasporları arasında əməkdaşlığın daha sıx in-
kişaf etdirilməsi, onların məruz qaldıqları ümumi 
problemlər qarşısında birlikdə addımlar atılması və 
ardıcıl həmrəylik göstərilməsi məqsədilə səylərini 
birləşdirəcəklər.
Tərəflər ölkələrinin təqdim edilməsi və milli məna-
felərinin qorunmasına dair tarixi həqiqətlərin dün-
ya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diasporal fəaliy-
yətin əlaqələndirilməsini və qarşılıqlı dəstəyi təşviq 
edəcəklər.
Tərəflər Ermənistanın Türkiyəyə qarşı əsassız iddi-
alarının, tarixin təhrif olunması və tarixi faktların 
təhrif olunmaqla siyasiləşdirilməsi cəhdlərinin re-
gionda sülhə və sabitliyə ziyan vurduğunu vurğu-
layaraq bu kontekstdə 1915-ci il hadisələri ilə bağlı 
olaraq öz arxivlərini açan Türkiyənin Ermənistan-
dakı və digər ölkələrdəki arxivlərin açılması və bu 
mövzuda tarixçilər tərəfindən araşdırmaların apa-
rılmasına yönəlmiş səylərini qətiyyətlə dəstəkləyir-
lər.
Tərəflər 10 dekabr 2020-ci il tarixində imzalanmış 
“Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respubli-
kası arasında media sahəsində strateji əməkdaşlıq 
haqqında Anlaşma Memorandumu”na uyğun ola-
raq Azərbaycan-Türkiyə Media Platformasının im-
kanları nəzərə alınmaqla, iki ölkənin aidiyyəti qu-
rumları arasında informasiya, kommunikasiya və 
ictimai diplomatiya sahələrində əməkdaşlığı daha 
da gücləndirəcəklər və bu çərçivədə xarici işlər na-
zirlikləri arasında davamlı olaraq informasiya üzrə 
sıx məsləhətləşmələr və mübadilələr həyata keçi-
riləcəkdir.
Tərəflər parlamentlərarası əməkdaşlığın daha da 
gücləndirilməsini və bu istiqamətdə qarşılıqlı fəa-
liyyətin artırılmasını təşviq edirlər.
Tərəflər hər iki xalqın müştərək dəyərlərinin ümdə 
təzahürlərinə lazımi ictimai dəstəyin göstərilməsini 
təmin edəcək, tarixi və mədəni irslərinin qorunması 
üçün birgə fəaliyyət həyata keçirəcəklər.
Tərəflər Türk dünyasının birlik və rifahına xidmət 
edəcək milli və beynəlxalq səylərin artırılmasına 
diqqət çəkdilər.
Tərəflər Türk mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə 
təbliğ və təşviq edilməsi sahəsində birgə əməkdaş-
lığı gücləndirəcəklər.
Tərəflər Türk həmrəyliyinin daha da möhkəmlən-
dirilməsi məqsədilə Türkdilli Dövlətlərin Əmək-
daşlıq Şurası, Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyə-
ti və İrsi Fondu, TÜRKSOY və Türkdilli Ölkələrin 
Parlament Assambleyası çərçivəsində həyata keçi-
rilən fəaliyyətlərə təkan verəcəklər.
Tərəflər bir Tərəfin vətəndaşlarının digər Tərəfin 
ərazisinə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət etmələri 
haqqında əldə edilən razılaşmadan məmnunluq 
ifadə edirlər və həmin razılaşmanın xalqlarımız 
arasında yaxınlıq və insanlar arasında əlaqələr 
baxımından müstəsna əhəmiyyətini qeyd edərək, 
bir Tərəfin vətəndaşlarının digər Tərəfin ərazisin-
də yaşamaq hüququ əldə etmələrini qarşılılıq prin-
sipinə uyğun olaraq asanlaşdırmaq üçün müvafiq 
tədbirlər görülməsini təqdir edirlər.
Tərəflər lazımi dövlət dəstəyini təmin edərək xalq-
ları arasında müştərək dəyərlərə söykənən sıx 
əlaqələri humanitar, sosial müdafiə, elm, təhsil, sə-
hiyyə, mədəniyyət, gənclər və idman sahələrində 
daha da inkişaf etdirəcək və dərinləşdirəcəklər. Bu 
məqsədlə iki ölkənin aidiyyəti qurumları tərəfindən 
birgə davamlı fəaliyyətlər həyata keçiriləcəkdir.
Bu Bəyannamə Şuşa şəhərində 15 iyun 2021-ci il ta-
rixində, Azərbaycan və türk dillərində olmaqla iki 
əsl nüsxədə imzalanmışdır, bütün mətnlər bərabər 
autentikdir.

İyunun 16-da 
Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin xüsusi 

iclası keçirilib.

Türkiyə Respublikasının 
Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan iclasda çıxış 
edib.

(Ətraflı gələn sayımızda)
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İkinci Qarabağ müharibəsinin nəticələri 
Cənubi Qafqaz regionunda yeni reallıq-
lar yaratdı. Ən mühüm reallıq ondan 
ibarətdir ki, 30 ilə yaxın davam edən iş-
ğala son qoyuldu, Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsi başa çatdı və Azərbaycan po-
zulmuş ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. 
Bəli, müstəqil Azərbaycan İlham Əli-
yevin rəhbərliyi ilə problemə birdəfəlik 
son qoydu. 
Bu Qələbə indi bizim baş mövzu-
muzdur. Azərbaycanın Zəfəri barədə 
bundan sonra da çox deyiləcək, çox 
yazılacaq, bu qalibiyyət siyasət, iqtisa-
diyyat, sosial, hərbi, mədəniyyət və di-
gər sahələrdə elmi araşdırmalara vəsilə 
olacaq. Lakin biz bu gün Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi barədə danışarkən ha-
disələrə yalnız son 30 ilin kontekstindən 
baxmalı deyilik. Çünki Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi çoxdan başlamışdı. 1923-
cü ildə sovet hakimiyyətinin ən yanlış, 
bölücü və separatçı qərarlarından biri 
kimi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti-
nin yaradılmasından sonra Ermənistan 
onilliklər boyu bu ərazinin Azərbaycan-
dan qoparılmasına çalışmışdı. 
Ötən əsrin 60-cı illərinə qədər Qara-
bağı Ermənistana birləşdirmək üçün 
müxtəlif yollara əl atılmış, 60-cı illərdə 
isə Qarabağda erməni separatizmi ge-
niş baş qaldırmışdı. Məhz Heydər Əli-
yevin Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsinə və Azərbaycana rəhbərli-
yi dövrlərində erməni separatizminin 
qarşısı alınmış, Qarabağın Ermənistana 
birləşdirilməsi xülyasına son qoyulmuş, 
bu ərazilərin Azərbaycana məxsus ol-
duğunu təbliğ və təsdiq edən çoxsaylı 
tədbirlər həyata keçirilmişdi. Bu yazıda 
da qarşıya qoyulan məqsəd Heydər Əli-
yevin erməni separatizminin qarşısının 
alınması və Qarabağın, o cümlədən Şu-
şanın inkişafı ilə bağlı həyata keçirdiyi 
tarixi fəaliyyətin təhlilidir.

DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR 
VİLAYƏTİ YARADILDIQDAN 

SONRA DA ERMƏNİLƏR 
SEPARATÇI FƏALİYYƏTLƏRİNİ 

DAYANDIRMADILAR
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 
Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verildikdən 
və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yara-
dıldıqdan sonra da istər Dağlıq Qarabağ, 
istər Ermənistan, istərsə də bu hüdudlardan 
kənardakı ermənilər separatçılıq fəaliyyətini 
dayandırmadılar. Düzdür, XX yüzilliyin 
20-30-cu illərində Dağlıq Qarabağ proble-
mi Ermənistanla Azərbaycan arasında mü-
bahisəli ərazi kimi müzakirə obyekti olmadı 
və qaldırılmadı. Bununla belə, həmin döv-
rdə erməni yazıçıları, şairləri separatçılığın 
daşıyıcılarına çevrilmişdilər, daha doğrusu 
“siyasətçilər” onları qabağa vermişdilər (bu, 
erməni separatçılığının “tarixi” ənənəsi-
dir!). Məsələn, erməni yazıçısı M.Şaginyan 
(1888-1982) Dağlıq Qarabağa muxtariy-
yət verilməsindən az sonra “Dağlıq Qa-
rabağ” adlı «kitabça» (1927) çap etdirmiş 
və burada tarixi həqiqəti açıq-aşkar təh-
rif etmişdi: “Нагорный Карабах страна 
Армянская...” (s. 3); “Нагорный Карабах 
- Феодальная область, дворянский ку со-
чек Армении” (s. 5) və s.
İlk dəfə 1945-ci ildə Ermənistan Dağlıq Qa-
rabağ haqqında ÜİK(b)P MK qarşısında 
məsələ qaldırmışdı. Xatırladım ki, həmin 
dövrdə Ümumittifaq K(b)P MK-nın üzvü 
Anastas Mikoyanın təşəbbüsü ilə Ermə-
nistanda gizli “Qarabağ komitəsi” yara-
dılmışdı. SSRİ rəhbərliyinə hər vasitə ilə 
təsir etməyə çalışan ermənilər 1945-ci ilin 
payızında növbəti dəfə Dağlıq Qarabağı 
onlara vermək məsələsini sovet hökuməti 
qarşısında irəli sürmüşdülər. 1945-ci ilin 
noyabrında Ermənistan K(b)P Mərkəzi Ko-
mitəsi katibi Q.Arutinov İ.Stalinə müraciət 
edərək, Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin Qarabağ vilayəti adı 
altında Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil 
edilməsi haqqında məsələ qaldırmışdı. Hə-
min müraciətin mətnini Ümumittifaq K(b)
P Mərkəzi Komitəsinin katibi G.M.Malen-
kov 1945-i ilin noyabr ayında Azərbaycan 
K(b)P Mərkəzi Komitəsinın birinci katibi 
M.S.Bağırova göndərmişdi. Malenkov Er-
mənistan K(b)P Mərkəzi Komitəsinin 
qaldırdığı məsələyə öz rəyini bildirmə-
sini ona təklif etdi. Bağırovun bununla 
bağlı cavabına deyilir: 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əra-
zisi qədim zamanlardan, mərkəzi 1747-ci 

ildə Qarabağlı Pənah xan tərəfindən qala 
kimi tikdirilmiş Pənahabad şəhəri olan 
Qarabağ xanlığının tərkibində olmuşdur. 
1826-cı ildə Qarabağ çar Rusiyasına birləş-
dirilmişdir. Sonralar indiki Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayətinin ərazisi Yelizavetpol qu-
berniyasının Şuşa, Cavanşir, Qaryagin və 
Qubadlı qəzalarının tərkibində olmuşdur. 
1918-1920-ci illərdə müsavatçıların Azər-
baycanda və daşnakların Ermənistanda 
ağalığı dövründə müsavat hökuməti tərə-
findən mərkəzi Şuşa (keçmiş Pənahabad) 
şəhəri olan general-qubernatorluq təşkil 
edilmişdir. Müsavatçılar və daşnaklar tərə-
findən təşkil olunmuş millətlərarası qırğın 
nəticəsində Azərbaycanın və Ermənista-
nın bir çox şəhərləri kimi Şuşa da dağıdıl-
mış və xarabalığa çevrilmişdir. 1920-ci ildə 
Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduq-
dan sonra ilk dövrlərdə bütün Qarabağın 
təsərrüfat-siyasi həyatına rəhbərlik vahid 
Vilayət İnqilab Komitəsi tərəfindən həyata 
keçirilirdi. 1923-cü ildə Qarabağın əsasən 
ermənilərin məskunlaşdığı dağlıq hissəsinin 
Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi məsələsi 
qaldırıldı. Lakin bu ərazinin Ermənistan 
SSR ilə ümumi sərhədlərinin olmaması və 
Ermənistandan yalnız azərbaycanlıların ya-
şadığı Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər və Dəstəfur 
rayonları ilə ayrılması səbəbindən partiya 
orqanlarının göstərişi əsasında Azərbaycan 
Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin 7 iyul 1923-
cü il tarixli dekreti ilə mərkəzi Xankəndi, 
indi Stepanakert adlanan Dağlıq Qarabağ 
Muxtar Vilayəti yaradıldı.
 Beləliklə, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayə-
ti ərazi cəhətdən heç vaxt Ermənistan SS-
R-ə bitişik olmamışdır və hazırda da bitişik 
deyildir. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti 
illərində Dağlıq Qarabağda vilayətin təsər-
rüfat-siyasi və mədəni inkişafı sahəsində 
böyük işlər görülmüşdür. Bu inkişafın ən 
parlaq nümunələrindən biri - DQMV-nin 
hazırki mərkəzi Stepanakert şəhərinin baş-
lı-başına buraxılmış və dağıdılmış bir kənd-
dən Azərbaycanın ən gözəl, abad və mədəni 
şəhərlərindən birinə çevrilməsidir. 
Azərbaycan SSR-in bütün ali təhsil məktəb 
və texnikum tələbələrinin 20,5%-ni  əksə-
riyyəti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayə-
tindən olan ermənilər təşkil edir. Respub-
likanın partiya, sovet, təsərrüfat rəhbərləri 
- Azərbaycan K(b)P MK-nın katibləri, müa-
vinləri, xalq komissarları, xalq komissarları 
müavinləri və s. arasında Dağlıq Qarabağ-
dan olan yoldaşlar da az deyildir. 
Bununla belə, biz Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayətinin Ermənistan SSR-in tərkibinə 
qatılmasına etiraz etmirik, lakin Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibində 
olmasına baxmayaraq, hazırda da əsasən 
azərbaycanlıların yaşadığı Şuşa rayonunun 
Ermənistan SSR-ə verilməsinə razı deyilik. 
Şuşa şəhəri bina edildiyi gündən Qaraba-
ğın inzibati-siyasi və mədəni mərkəzi ol-
maqla yanaşı, həm də Azərbaycan xalqının 
öz müstəqilliyi uğrunda İran işğalçıları ilə 
apardığı mübarizədə müstəsna rol oynamış-
dır. Ən qaniçən fatehlərdən biri, Zaqafqazi-
ya xalqlarının cəlladı Ağa Məhəmməd şah 
Qacar məhz Şuşada öldürülmüşdür. Azər-
baycan xalqının zəngin musiqi mədəniyyə-
ti bu şəhərdə formalaşmışdır. İbrahim xan, 
Vaqif, Natəvan və digər bu kimi görkəmli 
siyasət və mədəniyyət xadimlərinin adları 
onunla bağlıdır. 
Eyni zamanda, ÜİK(b)P MK-nın nəzərinə 
çatdırmağı zəruri hesab edirik ki, DQMV-
nin Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil 

edilməsi məsələsinə baxılarkən, Ermənistan 
SSR-in Azərbaycan Respublikasına bitişik 
olan və əsasən azərbaycanlıların yaşadığı 
Əzizbəyov, Vedi və Qarabağlar rayonla-
rının Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxil 
edilməsi məsələsinə də baxılmalıdır. Bu 
rayonların mədəni və iqtisadi cəhətdən son 
dərəcədə geridə qalmasını nəzərə almaqla, 
bunların Azərbaycana verilməsi əhalinin 
maddi-məişət şəraitini və ona mədəni-siyasi 
xidmət işini yaxşılaşdırmağa imkan yara-
dardı. 
ÜİK(b)P MK-dan yuxarıda göstərilən-
lərdən əlavə, aşağıdakı məsələlərə 
baxılmasını xahiş edirik: 
Gürcüstanlı yoldaşlar Azərbaycan SSR-in 
Balakən, Zaqatala və Qax rayonlarının 
Gürcüstan SSR-in tərkibinə daxil edilməsi 
məsələsini qoyurlar. Göstərilən rayonlarda 
əhalinin ümumi sayı 79.000 nəfər olduğu 
halda, cəmi 9.000 gürcü-ingiloyun yaşama-
sına baxmayaraq, biz bu məsələyə baxılma-
sına etiraz etmirik, lakin bu məsələ ilə bir 
zamanda, Gürcüstan SSR-in, demək olar, 
yalnız azərbaycanlıların yaşadığı və bilava-
sitə Azərbaycan SSR-ə bitişik olan Borçalı 
rayonunun Azərbaycan SSR-in tərkibinə 
daxil edilməsi məsələsinə də baxılmalıdır. 
Və nəhayət biz, Dağıstan SSR-in keçmişdə 
Azərbaycanın bir hissəsi kimi Bakı quber-
niyası tərkibinə daxil olan və hazırda Azər-
baycan SSR-ə bitişik olan Dərbənd və Qa-
sımkənd rayonları ərazilərinin Azərbaycan 
SSR tərkibinə qatılması məsələsini nəzərdən 
keçirmənizi xahiş edirik. Bu rayonların əha-
lisi əsasən azərbaycanlılardan ibarətdir, özü 
də maldarlıqla məşğul olan bu əhalinin yarı-
dan çoxu ilin 9 ayını Azərbaycan ərazisində 
keçirir. Qaldırılmış bütün məsələlər üzrə 
təkliflərin hazırlanması üçün tərkibinə ma-
rağı olan hər bir respublikadan nümayən-
dələr daxil edilməklə ÜİK(b)P MK komissi-
yasının yaradılmasını məqsədəuyğun hesab 
edirik. 

Azərbaycan K(b)P MK katibi 
M.C.Bağırov 

10 dekabr 1945-ci il 
№330, Bakı şəhəri 

Şübhəsiz ki, nə sovet rəhbərliyi, nə də 
ermənilər Bağırovun məktubdakı təklif-
lərinə razı olmadılar və ermənilərin Qa-
rabağı Ermənistana birləşdirmək xülya-
larının üstündən xətt çəkildi. 
50-ci illərin ortalarında A.Mikoyanın 
təşəbbüsü ilə növbəti dəfə Dağlıq Qa-
rabağın Ermənistana verilməsi məsələsi 
qaldırıldı, Ermənistanda antiazərbay-
canlı təbliğatı yenidən qızışdırıldı. La-
kin ölkədə 30-dan çox milli münaqişə 
ocağının olduğunu nəzərə alan sovet 
rəhbərliyi bu məsələnin arzuolunmaz 
nəticələr verəcəyini başa düşərək, prob-
lemi Azərbaycanın xeyrinə həll etdi. 
1958-ci ildə isə bütün ermənilərin ka-
talikosu II Vazgen Bakıya səfər edərək, 
Dağlıq Qarabağın Ermənistana veril-
məsini, Bakıda erməni ruhani semina-
riyasının açılmasını, Bakıdakı erməni 
kilsəsindən hər səhər zəng vurulmasını 
təklif etdi. Lakin rədd cavabı aldı. 
Lakin ermənilər bununla da Dağlıq 
Qarabağ ilə bağlı separatçılıq fəaliy-
yətindən əl çəkmədilər. 1960-cı illərdə 

SSRİ-də antitürkiyə kampaniyasının 
gücləndiyi şəraitdə yenidən bu prob-
lemi ortaya atdılar. 1965-ci ildə Dağlıq 
Qarabağın Ermənistana ilhaq edilmə-
si barədə 45 min nəfərin “imzaladığı” 
petisiya Moskvaya təqdim edilmiş, bu-
nun əsasında Sovet İttifaqı Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsi katibliyi 
Ermənistan və Azərbaycana bu barədə 
məsələ hazırlamağı tapşırmışdı. Ermə-
ni separatçıları belə hesab edirlər ki, 
buna Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası 
Mərkəzi Komitəsi katibi M.Suslov mane 
olmuşdur.
60-cı illərin ortalarında qondarma “er-
məni soyqırımı”nın 50 illiyi, cəllad 
Andronikin 100 illiyi Ermənistanda ge-
niş qeyd edildi və bu, öz doğma torpaq-
larında yaşayan azərbaycanlıların daha 
da sıxışdırılmasına, Dağlıq Qarabağ  
Muxtar Vilayətində erməni millətçili-
yinin açıq surətdə dərin kök salmasına 
yeni təkan verdi. 

DTK SƏDRİ HEYDƏR ƏLİYEV 
XANKƏNDİDƏ 

AZƏRBAYCANLILARIN 
ŞƏRƏFİNİ LAYİQİNCƏ 

QORUDU
1967-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq 
Dağlıq Qarabağda, xüsusilə də Xankən-
di şəhərində erməni millətçilərinin 
torpaq iddialı məkrli niyyətləri daha 
qabarıq şəkildə özünü büruzə verirdi. 
Bölgədə yaşayan ermənilər havadar-
larının planlarına uyğun olaraq milli 
ədavəti qızışdırır, planlarının həyata 
keçməsi üçün ən çirkin əməllərə belə əl 
atırdılar.Yay aylarında baş verən olaylar 
pik nöqtəsinə çatmışdı, nəzarət itirilmiş, 
hadisələr öz axarından çıxmışdı.
Əslində 80-ci illərin sonunda Xankəndi-
də cərəyan edən hadisələr 1967-ci ildə 
baş verməli idi. Ancaq o zaman Azər-
baycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Ko-
mitəsinin sədri general Heydər Əliyevin 
çevikliyi, baş verən hadisələri düzgün 
qiymətləndirməyi və erməni millətçilə-

rinin planlarını alt-üst etməyi hadisələ-
rin qarşısını aldı. Heydər Əliyev, sözün 
əsl mənasında, erməni daşnakları üçün 
keçilməz maneəyə çevrildi.
1967-ci ilin iyul ayında Dağlıq Qarabağ-
da, Xankəndidə nə baş verirdi? Məhz  
həmin il erməni millətçiləri növbəti 
dəfə, artıq açıq müstəvidə öz işğalçı-
lıq siyasətlərini həyata keçirməliydilər. 
Belə ki, “Böyük Ermənistan” planının 
ilk mərhələsi Dağlıq Qarabağı, xüsusilə 
də Xankəndini azərbaycanlılardan tə-
mizləmək idi.
Həmin ərəfədə ermənilərin özləri tərə-
findən bir neçə ermənini qətlə yetirməsi 
bölgədə milli ədavətin qızışdırılmasına 
xidmət edirdi. Əvvəlcədən planlaşdı-
rıldığına görə bu cinayət hadisələrinin 
üstü açılmırdı. Əgər həmin ərəfədə ətraf 
rayonlarda bir erməni qətlə yetirilirdisə 
və qəsdən bu cinayətin üstü açılmırdı-
sa, təbii ki, hadisələrdən xəbərsiz olan 
ermənilər tərəfindən qatilin birmənalı 
şəkildə azərbaycanlı olması düşünülür-
dü və belə qəbul olunurdu. Son nəticə-

də ermənilər də baş verən hadisələrə 
cavab olaraq Xankəndidə yaşayan azər-
baycanlılara mənəvi və fiziki təzyiqi ar-
tırırdılar.
1967-ci ildə daha çox səs-küyə səbəb 
olan və Xankəndidə gərginliyi son həd-
də çatdıran hadisə isə Xocavənd rayo-
nunda baş verir. Rayonun Qaradağlı 
kəndində azərbaycanlıların və ermənilə-
rin birgə təhsil aldıqları orta məktəbdə 
bir erməni uşağı yoxa çıxır. Səhərisi gün 
vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş uşağın meyi-
ti yol kənarından tapılır. Bu hadisədən 
bir neçə gün sonra heç bir əsas olmadan 
həmin məktəbin direktoru Ərşad Məm-
mədovu və daha iki azərbaycanlı müəlli-
mi həbs edirlər. Vilayət prokurorluğu işi 
Ali Məhkəməyə göndərir. Ali Məhkəmə 
isə işə Xankəndidə baxılması üçün qərar 
verir. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi-
nin üzvlərindən birinin sədarəti altında 
məhkəmə prosesi başlanır.
Həmin ərəfədə baş verən hadisələrin 
canlı şahidi olan azərbaycanlılardan 
biri, o dövrdə Dağlıq Qarabağ Muxtar 
Vilayəti Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin 
rəis müavini vəzifəsində işləmiş Əfrail 
Hüseynovun xatirələrində qan qoxulu 
həmin günlərdə vəziyyətin nə qədər 
gərgin olduğu açıqca hiss olunur:
“Qarabağın bütün erməni icması işi-
ni-gücünü buraxıb məhkəmə salon-
larına doluşur, küçələrdə səsgüc-
ləndiricilərlə məhkəmənin gedişini 
izləyirdilər. İrəvandan və Ermənistanın 
digər rayonlarından da avtobuslarla 
Stepanakertə çoxlu ermənilər gətirilmiş-
di. Onlar həyasızcasına araqızışdırmaq-
la, təxribatla məşğul olurdular. Axır ki, 
məhkəmə prosesi başa çatdı. Hökmün 
verilmə vaxtı yetişdi. Lakin ermənilər 
işlərini elə qurdular ki, hökmün oxu-
nacağı zaman Bakıda mühüm bir mü-
şavirənin keçirildiyi vaxta təsadüf etdi. 
Belə ki, hökmün oxunmasından bir gün 
qabaq vilayətin bütün məsul işçiləri Ba-
kıya müşavirəyə çağırıldılar. Stepana-
kertdə yerli rəhbərlərdən yalnız DTK-

nın şöbə rəisi Markarov qalmışdı. Belə 
bir gərgin vaxtda erməni qaragüruhu-
nun təzyiqi altında məhkəmə Ərşad 
Məmmədova ölüm hökmü oxumağa 
məcbur qaldı. Hökmün oxunuşundan 
sonra hakimlər tez-tələsik maşınlarına 
minib şəhəri tərk etdilər.
Ərşad Məmmədovu və digər iki azər-
baycanlını dustaqlar üçün nəzərdə 
tutulmuş xüsusi maşına mindirdilər. 
Minlərlə erməni vəhşisinin “Ərşada 
ölüm!” çığırışları altında əvvəl onları 
yerli həbsxanaya aparmaq istəsələr də, 
sonra fikirlərini dəyişib şəhərin yuxarı 
hissəsində yerləşdirilmiş, indi adı bütün 
azərbaycanlılara yaxşı tanış olan 366-cı 
alayın düşərgəsinə gətirdilər. Azğınlaş-
mış ermənilər maşının qabağını düşər-
gənin darvazasının qarşısında kəsdilər. 
Hərbçilərin gözü önündə ermənilər 
dustaq maşınını “Kalaşnikov”, “Maka-
rov” tipli odlu silahlardan atəşə tutdu-
lar, sonra dəmir linglə maşının qapısını 
sındıraraq yaralarından yağış kimi qan 
süzən dustaqları yerə düşürtdülər. On-
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ları vəhşicəsinə öldürdülər. Bu, azmış 
kimi Ərşad Məmmədovu yaxınlıqda 
yaşayan qoca erməni Aleksanın həyə-
tinə sürüdülər. Cəsədin qollarını çarmıxa 
açdılar, ayaqlarını şaquli vəziyyətə gə-
tirdilər. Tonqal qurdular, qoca erməni 
benzin gətirdi. Üstünə Ərşad Məmmə-
dovun cəsədi sərilmiş tonqala od vurub 
yandırdılar. Bu qeyri-adi vəhşi mərasim 
bir xeyli çəkdi. O vaxt Bakıdan, mərkə-
zi idarədən Xankəndinə ezamiyyətə 
gəlmiş, milliyətcə rus olan Banserev də 
bu hadisələrin şahidi idi. O cümlədən 
Markarov da baş verən olayların seyr-
çisi idi”.
Göründüyü kimi, Xankəndidə vəhşiləş-
miş ermənilərin azğınlıqları son həd-
də çatır. Azərbaycanlıların vəhşicəsinə 
qətlə yetirilməsindən sonra (məhz ha-
disələrdən sonra) Markarov baş verənlər 
haqqında Bakıya məlumat verir. Qısa  
müddət ərzində Şuşa və Xankəndi ağır 
texnikalar və canlı qüvvələrlə müha-
sirəyə alınır. Gediş-gəlişin qarşısı alınır. 
Hadisə yerinə başqa yaşayış məntəqələ-
rindən gəlmək istəyənlər buraxılmır. 
Sonralar o da məlum olur ki, mühasirə 
məsələsi də ermənilərin əvvəlcədən 
düşünülmüş planı olub. Təbii ki, ha-
disələrdən xəbər tutan Ağdam camaa-
tı erməniləri cavabsız qoymayacaqdı, 
qisas almaq üşün Xankəndinə üz tuta-
caqdılar. Ermənilər bunu nəzərə almış-
dılar.
Yaranmış gərgin vəziyyətin ciddiliyi 
nəzərə alınaraq, səhərisi gün MK-nın 
birinci katibi Vəli Axundov, Nazirlər 
Sovetinin sədri Ənvər Əlixanov, Ali So-
vetin sədri Məmməd İsgəndərov Dağ-
lıq Qarabağa gəlirlər. Şuşada fövqəladə 
qərərgah yaradılır. Bundan əlavə, Mos-
kvadan və Bakıdan xüsusi istintaq qrup-
ları da hadisə ilə bağlı işə başlayırlar. 
Həmin ərəfədə Azərbaycan SSR Dövlət 
Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri gene-
ral-mayor Heydər Əliyev də Xankəndi 
şəhərinə nə gəlir. Bakıdan və Mosk-
vadan gələn dövlət məmurları, ittifaq 
miqyaslı hüquq mühafizə orqanlarının 
ali rütbəli zabitləri  Xankəndi şəhərində 
hər an təhlükə ilə üzləşmək ehtimalını 
nəzərə alaraq, Şuşada qalırdılar. Hey-
dər Əliyev isə bütün təhlükələrə bax-
mayaraq, Dağlıq Qarabağa ezam olun-
duğu günlərdə Xankəndi şəhərində 
qalaraq xidməti vəzifəsini icra edirdi. 
Ən başlıcası isə o, bir azərbaycanlı kimi 
baş vermiş hadisələri araşdırmağı, mil-
lətçi ermənilərin cinayət əməllərini ifşa 
etməyi özünün ümdə borcu sayırdı…
Həmin günlərdə Heydər Əliyevin üzə-
rinə olduqca mürəkkəb və çətin bir iş 
düşmüşdü: erməni millətçilərinin bö-
yük hiyləgərliklə qurduqları oyunları, 
cinayət əməllərini ifşa etmək, günahsız 
azərbaycanlıların qatillərinin layiqin-
cə cəzalandırılmasına nail olmaq, ən 
başlıcası isə Xankəndidə azğınlaşmış 
ermənilərin qarşısında azərbaycanlıla-
rın şərəfini qorumaq. Təcrübəli çekist, 
DTK kimi çətin bir orqanda tutduğu və-
zifələrdən asılı olmayaraq, hər zaman 
millətinin, xalqının tərəqqisinə xidmət 
edən Heydər Əliyev Xankəndidə baş 
vermiş cinayət hadisəsi ilə yaradılmış 
əməliyyat qrupuna rəhbərlik edərkən 
yaxşı bilirdi ki, söhbət adi bir cinayətin 
açılmasından deyil, xalqının, azərbay-
canlıların şərəfindən gedir. Heydər Əli-
yev onu da yaxşı bilirdi ki, türk qanına 
susamış millətçi cinayətkarlar layiqli 
cəzalarını almazlarsa, qətl hadisələri-
ni törədənlər və onların havadarları 
məsuliyyətə cəlb olunmazsa, hadisələr 
daha ağır nəticələrə səbəb olacaq. Tə-
bii ki, Heydər Əliyev onu da bilirdi ki, 
Xankəndidə baş verən hadisələr Dağ-
lıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək 
planının başlanğıc həlqəsi idi.

DTK zabiti Əfrail Hüseynovun xa-
tirələrində Heydər Əliyev şəxsiyyətinin 
möhtəşəmliyinin, bütün varlığı ilə mil-
lətinə, xalqına bağlılığın bir daha şahidi 
oluruq:
“Respublika DTK-nın Bakıdan gəlmiş 
xüsusi əməliyyat qrupunda yeganə 
azərbaycanlı, qrupun rəhbəri Heydər 
Əliyev idi. Qrupun işə başladığı gü-
nün ertəsi səhər saat 7 radələrində ge-
neral-mayor Heydər Əliyev əməliyyat 
müşavirəsi keçirdi. Müşavirədə bütün 
ətraf rayonların DTK zabitləri iştirak 
edirdilər. Qrup rəhbərinin lakonik, 
məntiqli və təmkinli çıxışını çətinliklə 
sezilən bir narahatlıq müşayiət edirdi. 
Bu narahatlığı o anda yalnız azərbay-
canlı duya bilərdi.
Mən onu gözəl başa düşürdüm. 1967-
ci il… Milli münaqişə zəminində qətl 
hadisəsi… DTK-nın sədri kimi ciddi və 
məsul bir vəzifə… Damarlarında axan 
türk qanı… Amma Heydər Əliyevin hə-
min günlərdə özünü necə təmkinli apar-
ması, erməni və rus zabitləri ilə apardı-
ğı ciddi və dərin müzakirələr inanın ki, 
canlı bir həyat məktəbi idi. Əməliyyatçı-
lara müvafiq tapşırıqlar verən qrup rəh-
bəri bunların dərhal icra olunması üçün 
tədbirlər görülməsini əmr etdi. Növbəti 
əməliyyat müşavirəsinin vaxtı dəqiqləş-
dirildi və qrup üzvlərindən ayrılarkən 
Heydər Əliyev nəzərlərini bir anlıq 
mənim üzərimdə saxladı. Bu ani baxış 
mənə çox mətləbləri anlatdı. Anladım 
ki, son dərəcə ehtiyatlı, diqqətli olmalı, 
sayıqlığı əldən verməməli, hər addımı-
mı yüz ölçüb bir biçməliyəm.
Qrup rəhbərinin tapşırığı ilə aparılan 
araşdırmalar ona arayış şəklində növ-
bəti müşavirədə təqdim edilməli idi. 
Gün ərzində kabinetimdə oturub qətl 
hadisəsinin təfsilatı, o cümlədən digər 
hallarla bağlı məndə olan əməliyyat mə-
lumatlarının arayışını hazırlayırdım. İş 
yükünün ağırlığına və vaxtın məhdud-
luğuna görə general mənə ikinci müşa-
virədə iştirak etməməyə icazə verdi.
Müşavirə işə başlamışdı. Təxminən bir 
saatdan sonra iş otağımın qapısı açıldı. 
Heydər Əliyev içəri daxil oldu. Cəld 
ayağa qalxdım. İşarə etdi ki, əyləşim. 
Görünür rəsmiyyət məqamı deyilmiş. 
General fikirli və çox qayğılı görünür-
dü. Vəziyyəti başa düşdüm. Yırtıcı ca-
navarların, vəhşi qatillərin və onların 
havadarlarının arasında tək qalmışdıq. 
Mən onda Heydər Əliyevə DTK-nın 
sədri, hörmətli generalımız kimi yox, 
namuslu bir azərbaycanlı, əsl vətəndaş, 
günahsız insanların qanının yerdə qal-
ması ilə barışmaq istəməyən bir insan 
kimi ümid bəsləyirdim…”.
Həmin ağır günlərdə bütün azərbay-
canlılar ədalətin bərqərar olması üçün 
Heydər Əliyevə ümid bəsləyirdilər. 
Heydər Əliyev isə bu ümidləri doğrul-
dur. Onun peşəkarlığı, gərgin əməyi nə-
ticəsində qısa müddət ərzində Xankən-
di olaylarının səbəbləri açılır, cinayəti 
törədənlər, təşkil edənlər layiqli cəza-
larını alır, 39 nəfər erməni canisi həbs 
edilir. Sübuta yetirilir ki, milli ədavəti 
yaratmaq üçün erməni məktəblisini 
vəhşicəsinə qətlə yetirən də Edik Baq-
dasaryan olub. Daha sonra o da məlum 
olur ki, Xankəndi olaylarının arxasında 
Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdi-
rilməsi məsələsi durur.
Həmin ərəfədə hadisələrə rəvac verən-
lərdən biri də Dağlıq Qarabağ Muxtar 
vilayətinin birinci katibi Qurgen Mel-
kumyan olub. Təbii ki, Heydər Əliyev 
Melkumyanın bu cür millətçi mövqe-
yini unutmayıb. Sonralar, 1973-cü il 
noyabrın 14-də Heydər Əliyev Azər-
baycan KP MK-nın birinci katibi ol-
duğu dövrdə Xankəndi şəhərinə səfər 
edəndə öz qətiyyətini nümayiş etdirib 

və elə həmin il də Melkumyan öz və-
zifəsini itirib. Sonralar Heydər Əliyev 
müsahibələrində həmin səfəri haqqında 
fikirlərini belə bildirib: “…Mən Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayətinin əhalisi ilə 
dəfələrlə görüşmüşəm, vilayətin bütün 
rayonlarında olmuşam, ermənilərlə də 
çox söhbət etmişəm. Bir faktı xatırla-
dım. Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti-
nin 50 illik yubileyi idi, vilayət “Xalqlar 
dostluğu” ordeni ilə təltif olunurdu. 
Oradakı çıxışımdakı bəzi məqamları 
erməni millətçiləri indi də mənə bağış-
laya bilmirlər. Mən bəzi əhvalı-ruhiy-
yələri hiss edərək demişdim ki, Dağlıq 
Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycanın 
ayrılmaz hissəsidir və ayrılmaz hissəsi 
olaraq qalacaq…”

HEYDƏR ƏLİYEVİN 
VƏTƏNPƏRVƏRLİYİ 

NƏTİCƏSİNDƏ ERMƏNİ 
MİLLƏTÇİLƏRİNİN ƏSASSIZ 

ƏRAZİ İDDİALARININ 
QARŞISI QƏTİYYƏTLƏ 

ALINDI
Azərbaycan SSR DTK-nın sədri kimi 
Heydər Əliyev Qarabağda erməni sepa-
ratizminin qarşısının alınması istiqamə-
tində başqa mühüm tədbirlər də həyata 

keçirmişdi. Məhz Heydər Əliyevin sa-
yıqlığı və vətənpərvərliyi nəticəsində 
bu dövrdə erməni millətçilərinin əsas-
sız ərazi iddialarının qarşısı qətiyyətlə 
alınmışdı. 
Heydər Əliyev 1967-ci il iyun ayının 
26-da Azərbaycan KP MK-nın birinci 
katibi Vəli Axundova məktubunda ya-
zırdı ki, iyun ayının 23-dən 24-nə keçən 
gecə Xankəndidə bəzi küçələrdə erməni 
dilində 8 x 9 sm. ölçüdə 300 vərəqə ya-
yılmışdır. Həmin vərəqələrdə ermənilər 
tərəfindən Dağlıq Qarabağın Ermənis-
tan SSR-ə birləşdirilməsi tələb edilir və 
millətçi fikirlər irəli sürülürdü. Məktub-
da qeyd edilirdi ki, vərəqənin müəlliflə-
rini axtarıb tapmaq, eləcə də digər lazı-
mi tədbirləri görmək üçün Xankəndinə 
əməliyyat qrupu göndərilmiş və təqsir-
karlar ciddi cəzalandırılmışlar. Həmin 
ildə təkcə Dağlıq Qarabağda 1200-dən 
artıq belə vərəqə hazırlanıb yayılmışdı. 
Qısa müddət ərzində belə vərəqələri 
hazırlayanlardan 13 nəfər, yayanlardan 
isə 17 nəfər saxlanılmışdı.
Heydər Əliyevin 1967-ci ilin yekunla-
rına dair SSRİ DTK-ya göndərdiyi he-
sabatda Ermənistan SSR-də fəaliyyət 
göstərən millətçi qüvvələrin Dağlıq 

Qarabağdakı təxribat fəaliyyətinə dair 
konkret faktlar öz əksini tapıb. DTX-
nın arxivindəki bu sənəddə sovet rəh-
bərliyinə məlumat verilir ki, son beş 
ildə Qarabağla heç bir əlaqəsi olmayan 
millətçi ermənilər mütəmadi muxtar vi-
layətə səfərlər edir, buraya Ermənistan 
SSR-də hazırlanan və millətçi çağırışlar 
əks olunan vərəqələr gətirir, şər və təx-
ribat xarakterli fikirlərlə yanaşı, Qara-
bağın yaxın vaxtlarda Ermənistana bir-
ləşdiriləcəyi barədə təbliğat aparır, yerli 
ermənilərin bu istiqamətdə müraciətləri 
hazırlanır və imzaları toplanılır, Ermə-
nistanda tarixin saxtalaşdırılması is-
tiqamətində işlər görülür, bu istiqamət-
də əsərlərin yazılması və dərsliklərə 
salınması təşkil olunur. 
Ulu öndərin respublika DTK-sına rəh-
bərlik etdiyi dövrdə erməni millətçilə-
rinin Azərbaycan əleyhinə təbliğat, təş-
viqat, təxribat, pozuculuq fəaliyyətinin 
məhdudlaşdırıldığı da arxiv sənədlə-
rində öz əksini tapmışdır. Komitənin 
vilayət şöbəsinin rəisi polkovnik D.
Bıstrovun məruzəsində qeyd edilir ki, 
verilmiş tapşırıqlarla əlaqədar keçiril-
miş əməliyyat tədbirləri zamanı 1967-
ci ilə nisbətən 1968-ci ildə milliyyətçi 
vərəqələrin hazırlanması və yayılması, 
eləcə də ermənilərin azərbaycanlılara 
qarşı hücumları kəskin azalmışdır. Ke-
çirilən tədbirlər zamanı yenə millətçi 
qrupların aşkar edilərək ləğv olundu-
ğu, onlardan çoxlu miqdarda vərəqələr 
və həmin vərəqələri hazırlamaq üçün 
lazım olan avadanlıqlar aşkar edilərək 
götürüldüyü bildirilir.

HEYDƏR ƏLİYEV 2 MİN 
HEKTARDAN ÇOX TORPAĞIN 

ERMƏNİSTANA 
BİRLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ 

BAĞLI QƏRARIN İCRASINA 
İMKAN VERMƏDİ

Respublika rəhbəri seçildikdən sonra 
da ulu öndər Heydər Əliyev Qarabağ-
da milli mənafelərin qorunması, döv-
lət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, 
Ermənistandakı millətçi dairələrin təx-
ribatlarının qarşısı alınması istiqamə-
tində məqsədyönlü və təsirli tədbirlər 
görmüşdür. O, Azərbaycanı gözləyən 
təhlükələri fitri istedadı ilə qabaqcadan 
görür, siyasi-ideoloji vasitələrdən, möv-
cud qanunvericiliyin imkanlarından 
məharətlə istifadə edərək bu təhlükələri 
vaxtında önləyə bilirdi.

Əvvəldə qeyd edildiyi kimi, Heydər 
Əliyev hələ Azərbaycana rəhbərlik et-
məzdən əvvəl Qarabağın Ermənistana 
birləşdirilməsi üçün cəhdlər edilmişdi. 
Ermənistan, o cümlədən Azərbaycanla 
sərhəd olan bəzi əraziləri də ələ keçir-
mək istəyirdi. Erməni rəsmi dairələri 
və alimləri hətta XX əsrin 20-ci illəri-
nin saxtalaşdırılmış xəritələrini ortaya 
çıxarmışdılar. 
Ərazi məsələsinə dair danışıqlar artıq 
müzakirə obyektinə çevrilmişdi. Mosk-
vanın təzyiqi ilə Azərbaycan SSR Ali So-
vetinin Rəyasət Heyəti 1969-cu il mayın 
7-də Ermənistan SSR ilə sərhəd rayonla-
rının ərazilərindən 2 min hektardan çox 
torpağın Ermənistana verilməsi haqqın-
da hələ 1938-ci il mayın 5-də qəbul etdi-
yi qərarı təsdiq etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyev 1969-cu il iyu-
lun 14-də Azərbaycan SSR-in rəhbəri 
seçilən kimi dərhal bu məsələni ön pla-
na çəkdi və sözügedən qərarın icrasını 
dayandırdı. Azərbaycan xalqının məna-
feyini hər şeydən üstün tutan Heydər 
Əliyev nə qədər təhlükəli olsa da, təz-
yiqləri sinə gələrək, prinsipial mövqe 
göstərdi, erməni millətçilərinin qarşı-
sını qətiyyətlə aldı. Moskvadakı bəzi 
qüvvələrin və Ermənistan rəhbərlərinin 

cəhdlərinə baxmayaraq, Heydər Əliyev 
həmin qərarın həyata keçirilməsinə im-
kan vermədi.
Ümumiyyətlə, Heydər Əliyev 1969–cu 
ildə respublikaya rəhbərliyə başlama-
sından sonra Dağlıq Qarabağla bağlı 
xüsusi siyasət yürütdü. Hələ 1967-ci 
ildə DQMV ərazisində üç azərbaycan-
lının avtomobilinin içində yandırılması 
nəticəsində başlayan milli qarşıdurma 
elementlərini büruzə verən separatizm 
qığılcımlarının nəticəsini əvvəlcədən 
görən ölkə rəhbəri qətiyyətli addım-
lar atdı. Vilayət rəhbəri, şovinist V.
Şahnazaryan başqası ilə əvəzləndi, 
hüquq-mühafizə orqanlarında ciddi 
təmizləmə aparıldı. 1973-cü ilin avqus-
tunda Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsi “erməni millətçiləri” adlı əmə-
liyyat keçirərək, Daşnaksütyun təşkilatı 
ilə bağlı olan bir qrup şəxsi həbs etdi. 
1977-ci ildə SSRİ Konstitusiyası və 1978-
ci ildə Azərbaycan SSR Konstitusiyası 
qəbul edilərkən ermənilər yenidən fəal-
laşaraq, Dağlıq Qarabağın Ermənistana 
birləşdirilməsi ilə bağlı iddialar qaldır-
dılar, Moskvaya, SSRİ mərkəzi orqanla-
rına kütləvi ərizələrlə müraciət etməyə 
başlamışdılar. 1977-ci il noyabrın 23-də 
keçmiş SSRİ Nazirlər Soveti Rəyasət 
Heyətinin iclasında Ermənistan SSR 
rəhbərliyinin təkidi ilə Azərbaycan SS-
R-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 
ərazisinin Ermənistan SSR-ə birləşdi-
rilməsi məsələsi müzakirə olunmuş və 
bununla bağlı təklif irəli sürülmüşdü. 
Məsələdən xəbər tutan Heydər Əliyev 
ermənilərin bu cəhdlərinin qarşısını 
almaq üçün qəti addımlar atmışdı. Bu 
məqsədlə Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 
elmi arayış hazırlanmış, sonra bu sənəd 
Azərbaycan KP MK Siyasi Bürosunda 
müzakirə edilərək,  Ermənistan SSR 
rəhbərliyinin iddialarının əsassız ol-
ması haqqında qərar qəbul edilmiş və 
həmin qərar keçmiş SSRİ rəhbəri L.Brej-
nevə təqdim olunmuşdu. 

HEYDƏR ƏLİYEVİN 
GÖRDÜYÜ İŞLƏR QARABAĞIN 

ERMƏNİLƏŞDİRİLMƏSİNİN  
QARŞISINA SİPƏR 

ÇƏKMİŞDİ
Heydər Əliyev böyük şəxsiyyət, xalqına, 
vətəninə bağlı insan idi.  Hələ Azərbay-
can DTK-sına rəhbərlik etdiyi dövrdə 
ulu öndərimiz Dağlıq Qarabağda apa-
rılan erməniləşdirmə siyasətini görür-

dü. Ona görə Azərbaycana rəhbərliyə 
başlamasından sonra Heydər Əliyevin 
xüsusi diqqət yetirdiyi məsələlərdən 
biri Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tor-
paqları kimi tanınmasına, nəticə etiba-
rilə erməniləşdirmənin qarşısını almağa 
xidmət edən addımların atılması oldu.
O dövrdə Dağlıq Qarabağda olan və-
ziyyətin yaratdığı narahatlıq doğuran 
məsələlərdən biri azərbaycanlı əhalinin 
bölgəni tərk etməsi idi. Bunu nəzərə 
alan Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi 
tədbirlərlə Dağlıq Qarabağın azərbay-
canlılar yaşayan məntəqələrinin siması 
xeyli dəyişdi. Heydər Əliyevin göstərişi 
ilə Xankəndidə Pedaqoji İnstitut açıldı 
və orada Azərbaycan bölməsi yaradıldı. 
Bu, azərbaycanlı ziyalıların daimi iş yeri 
ilə təmin olunmasına, Qarabağda yeni 
elmi-mədəni mühitin formalaşmasına, 
azərbaycanlı əhalinin ali təhsil almasına 
və doğma yerlərə daha sıx bağlanması-
na əlverişli şərait yaradan olduqca mü-
hüm addım idi.
Ümumiyyətlə, həmin illərdə Heydər 
Əliyevin Dağlıq Qarabağa göstərdiyi 
diqqət və qayğı daha da artmış və geniş 
quruculuq işləri vüsət almışdı. Heydər 
Əliyev Qarabağın dağlıq və aran his-
sələrinin təsərrüfat, iqtisadi cəhətdən 
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daha sıx birləşdirilməsinə çalışırdı. Bu, 
səbəbsiz deyildi. Erməni millətçiləri 
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın digər 
rayonları ilə guya iqtisadi və təsərrü-
fat əlaqələrinin olmadığını, əhalinin 
ümumi sayında ermənilərin çoxluğunu 
əsas gətirərək, vilayətin Ermənistana 
birləşdirilməsini tələb edirdilər. Onla-
rın bu niyyətlərinin qarşısını almaqda 
Yuxarı Qarabağın Aran Qarabağla və 
digər rayonlarla əlaqəsini daha da sıx-
laşdırmaq, strateji əhəmiyyətli kommu-
nikasiyaların sayını artırmaq böyük rol 
oynaya bilərdi. 
Bu məqsədlə atılan addımlardan biri 
Ağdam-Xankəndi dəmiryol xəttinin 
çəkilişi oldu. Həmin yol 1979-cu il yan-
varın 12-də ümummilli liderin iştirakı 
ilə istifadəyə verildi və muxtar vilayə-
tin respublikamızın digər rayonları ilə 
daha sıx iqtisadi əlaqəsinin yaradılma-
sı təmin olundu. Bu, Heydər Əliyevin 
Qarabağın dağlıq və aran hissələrinin, 
Azərbaycanın digər rayonlarının təsər-
rüfat və iqtisadi cəhətdən daha çox bir-
ləşdirilməsi sahəsində strateji addımı 
və böyük tarixi xidməti idi.
Ermənilərin əzəli Azərbaycan torpaqla-
rına çox yaxın tarixdə köçürüldüyünü 
onların özlərinin əli ilə əbədiləşdirmək 
ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi uzaq-
görənliyi nəticəsində mümkün olmuş-
dur. Belə ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri 
1978-ci ildə əvvəlki Mardakert - indiki 
Ağdərə rayonunun Marağa kəndində 
ucaltdıqları abidə ilə bu torpaqlara 150 
il əvvəl gəldiklərini təsdiqləmişlər.

ÖTƏN ƏSRİN 70-Cİ İLLƏRİNDƏ 
ŞUŞA QƏDİM AZƏRBAYCAN 
ŞƏHƏRİ KİMİ İNTİBAHININ 

YENİ DÖVRÜNƏ QƏDƏM 
QOYDU

Sovet illərində Şuşa şəhərinin də dir-
çəldilməsi və qədim Azərbaycan şəhəri 
kimi inkişaf etdirilməsi məhz Heydər 
Əliyevin respublikamıza rəhbərliyə 
başlamasından sonra mümkün oldu. 
Xatırladaq ki, 1967-ci ildə Xankəndidə 
baş vermiş hadisələr zamanı Heydər 
Əliyev Şuşaya da getmiş və 1905-1906, 
1918-1920-ci illərdə ermənilərin təcavü-
zü nəticəsində dağıdılmış və yandırıl-
mış evlərin hələ də bərpa edilmədiyini 
görmüşdü. O, Şuşa şəhərinin Azərbay-
can xalqının böyük bir tarixi abidəsi, in-
cisi kimi bərpa etdirilməsinin zəruriliyi 
qənaətinə gəlmiş və Bakıya qayıtdıqdan 
sonra şəhərin belə vəziyyətdə saxlanıl-
masının mümkünsüzlüyü barədə mü-
lahizələrini Azərbaycan rəhbərlərinə 
söyləmiş, hələ respublika rəhbəri seçil-
məmişdən əvvəl Şuşanın inkişaf etdiril-
məsinin vacibliyi barədə məsələ qaldır-
mışdı. 
Təsadüfi deyil ki, 1969-cu ildə Azər-
baycana rəhbərliyə başlayandan dərhal 
sonra ulu öndər Şuşanı abadlaşdırmaq, 
dağıdılmış, yandırılmış evləri bərpa 
etmək, eyni zamanda, tarixi abidələri 
qoruyub saxlamaq və böyük bir mu-
zeyə çevirmək üçün əhəmiyyətli işlərin 
görülməsi üçün göstərişlər vermişdi. O 
illərdə Şuşa rayonunun rəhbərləri ilə 
keçirdiyi görüşlərin birində ümummilli 
lider demişdi: “Şuşa abidələr şəhəridir. 
Diyarın zəngin tarixi ilə bağlı olan hər 
şeyi qorumaq, qədim tikintiləri bərpa 
etmək lazımdır”.
1997-ci ildə Heydər Əliyev Şuşa və La-
çın ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə 
görüşündə bir daha bu barədə danı-
şaraq demişdi: «Mən ilk dəfə Şuşaya 
1967-ci ildə, o vaxt baş vermiş faciəli 
bir hadisə ilə bağlı getdim. Bilirsiniz ki, 
o vaxtkı Stepanakertdə 1967-ci ildə bö-
yük bir münaqişə olmuşdu, Dağlıq Qa-
rabağdakı ermənilər ilə azərbaycanlılar 
arasında qan tökülmüşdü. Çox böyük 
bir faciə baş vermişdi. O dövrdə Dağlıq 
Qarabağda olan bəzi quldurlar, Azər-
baycan xalqına düşmən münasibəti bəs-
ləyən adamlar həbsdə olan iki-üç nəfər 
azərbaycanlını aparan dustaq maşınını 
dağıdıb yandırmışdılar. O vaxt biz bu-
nun səbəblərini araşdırdıq. Onda mən 
on beş gün orada qaldım və Şuşanı ət-
raflı gəzdim, baxdım və gördüm. O vaxt 
mən hələ Azərbaycanın birinci rəhbəri 
deyildim, ancaq rəhbər vəzifədə idim. 
Şuşanı gördüm, onu ətraflı öyrəndim. 
Bu fikrə gəldim ki, Şuşanı belə vəziy-
yətdə saxlamaq olmaz. Ona görə də o 
zaman gəlib Azərbaycanın rəhbərlərinə 
öz fikrimi dedim. 1969-cu ildə Azər-
baycana rəhbər seçiləndən sonra mən 
Şuşanı abadlaşdırmaq, 1920-ci ildə bu 
şəhərin başına gəlmiş hadisələrin izlə-
rini tamamilə ləğv etmək, dağıdılmış, 
yandırılmış evləri bərpa etmək, eyni za-
manda, onun tarixi abidələrini qoruyub 
saxlamaq, bərpa etmək, Şuşanı böyük 
bir muzeyə çevirmək üçün ilk addımlar 
atdım».
1977-ci ilin avqust ayında Azərbaycan 
SSR Nazirlər Soveti Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə “Şuşa şəhərinin tarixi 
hissəsini tarix-memarlıq qoruğu elan 
etmək haqqında” qərar qəbul etdi. Bu 
qərar Şuşanın tarixi abidələrinin bərpa-
sı və Şuşanın Azərbaycan şəhəri kimi 
inkişafında ən vacib addım oldu. Şəhə-
rin XVIII-XIX əsrlərdə tikilmiş binaları, 
o cümlədən “Xan qızı” bulağı, “Gəncə 
qapısı”, “Şor bulaq”, “Hacıqulular” ad-
lanan memarlıq kompleksi və sair tarixi 
abidələr bərpa olundu. Uzun illərdən 
bəri baxımsızlıq üzündən uçulub da-
ğılmış qala divarları, Qara Böyükxa-
nım məqbərəsi, K.Əsgərov küçəsindəki 
məscid, mərkəzi rayon xəstəxanasının 
ərazisindəki qala bürcləri və divanxana 
öz əvvəlki görkəminə qaytarıldı.
Əvvəldə qeyd etdiyim kimi, 1979-cu il 
yanvarın 12-də ümummilli lider Heydər 
Əliyevin iştirakı ilə “Ağdam-Xankəndi” 
dəmir yolu xətti istifadəyə verildi. Hə-
min gün Şuşaya da gələn Heydər Əli-
yev bir sıra binaların və tarxi məkan-
ların bərpadan sonra açılışında iştirak 
etmişdi.
Məhz ulu öndərin Dağlıq Qarabağa 

diqqət və qayğısının bariz nümunəsi 
kimi,  görkəmli Azərbaycan şairi Mol-
la Pənah Vaqifin məqbərəsi tikildi və 
1982-ci il yanvarın 14-də, olduqca soyuq 
və qarlı bir gündə Heydər Əliyevin işti-
rakı ilə açılışı oldu. Hava şəraitinin əl-
verişsiz olmasına baxmayaraq, Heydər 
Əliyev bu tədbirdə iştirak etdi və əhali 
kütləvi şəkildə ulu öndərlə görüşə gəl-
di. Hündürlüyü 20 metr olan bu gözəl 
incəsənət əsəri incə və naxışlı şəbəkə ilə 
bəzədilmiş, ona qırmızıya çalan yerli 
mərmərdən üz çəkilmişdi. «Molla Pə-
nah Vaqif Azərbaycan xalqının fəxri, 
böyük şairimizdir. Xatirimdədir, 60-cı 
illərin ortalarında biz Molla Pənah Vaqi-
fin 250 illik yubileyini qeyd etdik. 1967-
ci ildə mən Şuşada olarkən Molla Pənah 
Vaqifin məzarını ziyarət etməyə getdim. 
Onu əvvəl heç tapa bilmirdilər, sonra 
mən xahiş etdim, tapdılar, gedib bax-
dım. Şübhəsiz ki, o məzar Molla Pənah 
Vaqifə layiq deyildi. Şübhəsiz ki, belə 
bir böyük şəxsiyyətin qəbrini onun şəx-
siyyətinin səviyyəsinə çatdırmaq lazım 
idi. Mən 70-ci illərdə bu fikrimi həyata 
keçirməyə çalışdım və buna nail oldum. 
1980-1981-ci illərdə Molla Pənah Vaqi-
fin qəbri üzərində böyük bir abidə, türbə 
tikildi. Bu, çox gözəl memarlıq abidəsi 
idi. Mən bunu Azərbaycanın həyatında 
böyük, əlamətdar, tarixi hadisə kimi qə-
bul edərək, oraya nəinki özüm getdim, 
eyni zamanda, Azərbaycanın o vaxtkı 
elm, mədəniyyət, incəsənət xadimlərinin 
çoxunu da oraya getməyə dəvət etdim. 
Biz çox böyük bir dəstə ilə Şuşaya get-
dik, orada Molla Pənah Vaqifin türbəsini 
açdıq, nitqlər söyləndi»,  - deyə ulu ön-
dər bu barədə sonralar bildirmişdir.
1982-ci ilin qarlı yanvar günlərində 
Heydər Əliyev Şuşada Poeziya evini 
açdı, Vaqif poeziya günlərində iştirak 
etdi, Üzeyir bəy Hacıbəyovun və Bül-
bülün Şuşadakı ev-muzeylərindəki eks-
ponatlarla tanış oldu və onların qorun-
masına dair tövsiyələrini verdi.
Həmin il iyulun 29-da bir daha Şuşaya 
gəlməsi, özü ilə ailəsini, elm və ədəbiy-
yat xadimlərini də gətirməsi ulu öndə-
rin Qarabağa və Şuşaya olan diqqəti-
nin nümunəsi idi. Həmin vaxt Heydər 
Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə Şuşada 
şairə Xurşidbanu Natəvanın və Mir 
Möhsün Nəvvabın abidələrinin açılışı 
oldu. Bununla yanaşı, ulu öndər Üzeyir 
bəy Hacıbəylinin və Bülbülün Şuşadakı 
ev-muzeylərindəki eksponatlarla tanış 
olmuş və onların qorunmasına dair töv-
siyələrini də vermişdi.

Ulu öndərin Şuşaya həmin səfəri Azər-
baycanda böyük bir poeziya bayramı 
kimi yaddaşlarda qalmaqdadır. Azər-
baycanın görkəmli yazıçı və şairlərinin, 
tanınmış müğənni və musiqiçilərinin 
Cıdır düzündəki konsertləri hamının 
yaddaşındadır. Lütfiyar İmanov, Zey-
nəb Xanlarova, Arif Babayev, Ədalət 
Nəsibov, Teymur Mustafayev, Amaliya 
Pənahova, Əlabbas Qədirov və başqala-
rının çıxışları poeziya bayramını daha 
da gözəlləşdirdi. Ümumiyyətlə, poe-
ziya və musiqi Şuşa mədəniyyətinin 
sütunudur. Heydər Əliyev bunu gözəl 
bilirdi və bu sahəyə olan diqqəti onun 
necə böyük insan olduğunu bir daha 
sübut edirdi.
Şuşada Üzeyir Hacıbəyovun, Bülbülün 
və M.M.Nəvvabın ev-muzeylərinin ya-
radılması da Heydər Əliyevin Şuşanın 
mədəni irsinin yaşadılmasına və təbli-
ğinə göstərdiyi diqqətin təzahürü idi. 
Ulu öndərin bu fikirləri bir daha Şu-
şanın Azərbaycan üçün nə dərəcədə 
əhəmiyyətli olduğunu göstərir: “Şuşa 
Azərbaycanın ən əziz və böyük tarixi 

olan bir guşəsidir. Şuşanı yaradanlar, 
Şuşa şəhərini quranlar, Şuşa qalasını 
tikənlər Azərbaycan torpağının sahib-
ləri olublar və Qarabağda Azərbaycan 
torpağının daim qorunması, saxlanması 
üçün Şuşa şəhərini, qalasını yaradıblar. 
Bu, Azərbaycan xalqının, əcdadları-
mızın yaratdığı böyük abidədir, təkcə 
şəhər deyil, böyük bir tarixi abidədir. 
Bu şəhərdə, onun ətrafında Azərbay-
can xalqının bir neçə əsrlik tarixə malik 
böyük mədəniyyəti, mədəni irsi, qəh-
rəmanlıq nümunələri yaranıbdır. Şuşa 
təkcə şuşalılar üçün yox, bütün azər-
baycanlılar üçün, vətənini, millətini 
sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz 
bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir 
qaladır, əziz bir abidədir”. 

HEYDƏR ƏLİYEV ŞUŞANI 
SSRİ-NİN ƏN MƏŞHUR 

KURORT MƏRKƏZLƏRİNDƏN 
BİRİNƏ ÇEVİRDİ 

Şuşa şəhərində genişmiqyaslı qurucu-
luq işlərinin aparılması və şəhərin in-
kişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 
O dövrdə  Azərbaycanda tar, kamança, 
ud, nağara və s. musiqi alətləri istehsal 
edən yeganə Şərq milli musiqi alətləri 
fabriki Şuşada istifadəyə verildi. Xalça 
Muzeyinin, Şuşa Dram Teatrının yara-
dılması, Qarabağ İpək Kombinatının 
və Bakı Radio Zavodunun filiallarının 
açılması, yeni məktəblərin tikintisi, 
çoxmərtəbəli yaşayış və ayrı-ayrı inzi-
bati binaların inşa olunması, yaradılma-
sı, abadlıq işləri üçün ayrılan vəsaitin 
hər il əhəmiyyətli dərəcədə artırılması 
da Heydər Əliyevin Şuşaya olan qayğı 
və diqqətinin nəticəsi idi.
Ulu öndərin xüsusi nəzarəti ilə şəhərin 
mədəni həyatı ilə yanaşı, sosial-iqtisadi 
həyatının da inkişafı üçün xeyli iş gö-
rülmüşdü. Bu daha əsasən şəhərin sa-
nator-kurort potensialının dirçəldilməsi 
ilə bağlı idi
Şuşa havasının tərkibi, təmizliyi, saf-
lığı və müalicəvi əhəmiyyəti baxımın-
dan əvəzolunmaz kurort şəhəridir. Bu 
baxımdan, nəinki Azərbaycanda, onun 
hüdudlarından kənarda da Şuşa öz sə-
falı yerləri, istirahət guşələri ilə məşhur-
dur.Təəccüblü deyil ki, hətta ən uzaq 
keçmişdə müxtəlif xarici ölkələrdən 
ümumi zəiflik, qanazlığı, qapalı vərəm 
və digər xəstəlikləri olan insanlar müa-
licə üçün Şuşaya gəlirdilər. Burada 
bir-iki ay qalıb müalicə aldıqdan sonra 
sağalıb evlərinə qayıdırdılar.
Hələ XIX əsrdə məşhur klimatoloqlar 

dəniz səthindən hündürlükdə yerləşən 
mühüm əhəmiyyətli şəhərin iqlim şəra-
itini, fauna və florasını dəqiq yoxladıq-
dan sonra mülayim təbiətli Şuşanın bö-
yük müalicəvi əhəmiyyətli bir məskən 
olduğunu söyləmişdilər. 1854-cü ildə 
şəhərdən cənubda, 18 kilometr aralı 
“Turşsu” deyilən səfalı guşədə mədən 
suyunun çıxması da alimlərin müla-
hizəsini doğrultmuşdu. Məşhur rus 
kurort tədqiqatçısı professor Fiqrovski 
1926-cı ildə Şuşanı dağ iqlimi stansiyası 
kimi tədqiq edərək, onu Azərbaycanın 
Davosu adlandırmışdı. 
1943-cü ildə Azərbaycan SSR XKS və 
Azərbaycan K(b) P MK-nın “Şuşa şəhə-
rində kurort-sanatoriya inşaatı haqqın-
da” birgə qərarı ilə Şuşa şəhərindən 
müxtəlif cəhətli iqlim və balneoloji 
kurort kimi istifadə olunması nəzərdə 
tutulmuşdu. Amma o illərə qədər Şu-
şanın əvəzedilməz təbiətinin müalicəsi 
imkanlarından səməri istifadə etmək  
mümkün olmamışdı. 
XX əsrin ortalarına qədər Azərbaycan 
rəhbərliyi Şuşanın kurort şəhəri kimi 

inkişaf etdirilməsi ilə bağlı məsələni 
dəfələlərlə müzakirə etmişdi. Müza-
kirələrdə müvafiq nazirliklərin, Azər-
baycan Tibb İnstitutunun və digər 
müəssisələrin nümayəndələri iştirak 
edirdilər. O vaxtki DQMV-nin rəhbər-
ləri iclas iştirakçılarını inandırmağa ça-
lışırdılar ki, Şuşanın ərazisinin məhdud 
olması səbəbindən burada iri kurort 
mərkəzinin yaradılması məqsədəuyğun 
deyil. Buna görə də daha yaxşı olardı ki, 
kurort mərkəzi muxtar vilayətin inziba-
ti mərkəzi olan daha geniş əraziyə ma-
lik Xankəndidə planlaşdırılsın. Kurort 
mərkəzinin vilayət mərkəzində yaradıl-
ması barədə təklifin səsverməyə qoyul-
masına hazırlaşanda o vaxtkı Tibb İns-
titutunun rektoru, professor Bahadur 
Eyvazov ona söz verilməsini xahiş edir. 
B.Eyvazov həmin təklifin əleyhinə çıxa-
raq, istirahətin və kurort müalicəsinin 
bilavasitə saf su və saf hava ilə əlaqədar 
olduğunu, buna görə də kurort komp-
lekslərinin ancaq və ancaq dünyada na-
dir təbiəti olan Şuşada yaradılmasının 
vacibliyini elmi dəlillərlə sübut edir. 
Daha sonra vurğulayır ki, o, uzun illər 
Şuşada iqlim amillərinin insan orqa-
nizminə təsirinin öyrənilməsi üzrə tə-
dqiqatlar aparıb və respublikanın bü-
tün aparıcı alimləri də bu məsələdə tam 
yekdildirlər ki, Şuşanın havası insan 
orqanizminin müalicəsi və bərpasında 
əvəzolunmaz amildir. Çıxışında o, işti-
rakçıların diqqətini DQMV-nin rəhbər-
liyinin Şuşaya etinasız münasibətinə 
yönəldərək, qeyd edir ki, illərlə şəhərdə 
təmir-bərpa və abadlıq işləri görülmür. 
Bütün bunların nəticəsi olaraq kurort 
mərkəzinin Şuşada yaradılması barədə 
qərar qəbul edilir.
Xatırladım ki, hələ 1964-cü ildə SSRİ 
hökuməti Bakıda kurortoloq və fizio-
terapevtlərin ümumittifaq qurultayını 
keçirmişdi. Bu tədbirdə xarici ölkələrin 
və Sovet İttifaqının görkəmli alimləri iş-
tirak etmişdilər. Azərbaycan alimlərinin 
Şuşa kurortu, xüsusən onun unikal iqli-
mi və müalicəvi havasının xüsusiyyətlə-
ri haqqında məruzələri qurultay iştirak-
çılarında böyük maraq doğurmuşdu. 
Qurultay işini başa çatdırandan sonra 
iştirakçılar üçün Şuşaya ekskursiya təş-
kil olunmuş, burada qonaqların iştirakı 
ilə havanın tərkibinin xüsusi analizi ke-
çirilmişdi. Aydın olmuşdu ki, Şuşanın 
havası öz müalicəvi xüsusiyyətlərinə 
görə dünyaca məşhur olan Davos və 
Kislovodsk kimi kurort zonalarının ha-
vası ilə oxşardır, hətta onlardan daha 

üstündür. 
Bütün bunlara baxmayaraq, o cümlədən 
həmin dövrdə şəhərdə sanatoriyalar 
fəaliyyət göstərsə də, həyata keçirilən 
tədbirlər şəhərin kurort kimi inkişafını 
tam təmin edə bilmirdi. Şuşa şəhərində 
kurort kompleksinin davamlı inkişaf 
konsepsiyasının işlənib hazırlanmasına 
ehtiyac var idi. 
Yalnız 1969-cu ildə Azərbaycan xalqının 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin res-
publika hakimiyyətinə gəlişindən sonra 
şəhərdə həyat qaynamağa başladı. 1976-
cı ilin 4 noyabr tarixində şəxsən Heydər 
Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan SSR 
Nazirlər Soveti  “Şuşa şəhərində kurort 
kompleksinin sonrakı inkişafı üzrə təd-
birlər haqqında” qərar qəbul etdi. Qə-
rarda Şuşanın abad şəhərə çevrilməsi, 
kurortlar üçün vacib olan müvafiq inf-
rastrukturun yaradılması üzrə vəzifələr 
müəyyənləşdirildi.
Qərara uyğun olaraq, şəhərdə yeni sa-
natoriya və kurort müəssisələrinin kor-
pusları ucaldıldı. Bundan sonra Şuşa 
şəhəri ümumittifaq əhəmiyyətli kurort 
kimi inkişaf etməyə başladı. Həyata ke-
çirilən tədbirlər nəticəsində 700 nəfərlik 
“Şuşa” dağ iqlimi sanatoriyası və onun 
330 nəfərlik pansionatı, vanna binası, 
içməli su qalereyası, 100 nəfərlik meşə 
sağlamlıq məktəb kompleksi, 120 çarpa-
yılıq xəstəxana tikilib istifadəyə verildi. 
Bu, Şuşa şəhərinin simasını dəyişdir-
di, rayonun inkişafına səbəb oldu və 
Şuşa kurortunu ümumittifaq səviyyəli 
kurort kompleksinə çevirdi. Qərarın 
icrası nəticəsində Şuşa şəhərində turist 
bazası genişləndirilərək, çarpayılarının 
sayı 300-ə çatdırıldı, il boyu işləyən 400 
nəfərlik uşaq sanatoriyası kompleksi ti-
kilib istifadəyə verildi, Qocalar evi Şuşa 
sanatoriyasına verildi və sanatoriyanın 
6-cı korpusu oldu. Şəhərdə gözəl mine-
ral su qalereyası inşa olundu. Buraya su 
şəhərdən 30 km kənarda yerləşən mən-
bədən boru vasitəsi ilə çəkilmişdi. Həm-
çinin, mineral su doldurulması zavodu 
da fəaliyyət göstərirdi. «Şuşada böyük 
bir mehmanxana, çoxmərtəbəli yaşayış 
binaları, ayrı-ayrı inzibati binalar tikil-
di. Biz o vaxt Şuşanı çox mötəbər bir sta-
tusa qaldırdıq. Şuşa ümumittifaq səviy-
yəli kurort şəhərinə çevrildi ki, bunun 
da böyük əhəmiyyəti var idi. Çünki o 
vaxtlar Sovet İttifaqının çox yerlərindən 
- vilayətlərindən, şəhərlərindən adam-
lar buraya istirahətə gəlirdilər. Onlar, 
eyni zamanda, Azərbaycanın tarixi, mə-
dəniyyəti, incəsənəti ilə tanış olurdular. 
Bunlar hamısı o illərdə Şuşanın inki-
şaf etdirilməsi üçün görülmüş işlərdir. 
Eyni zamanda, bunlar Şuşaya göstəril-
miş qayğıdır. Bu qayğı tamamilə təbi-
idir və belə də olmalıdır. Əgər 1920-ci 
ildən 1970-ci ilə qədər Şuşada belə işlər 
görülməmişdisə, şübhəsiz ki, bu, insan-
ların səhvi olmuşdur», - deyə Heydər 
Əliyev 1996-cı ildə etdiyi çıxışların bi-
rində bildirmişdir. 
Həmin dövrdə şəhərin ətrafında kar-
bon turşulu-hidrokarbonatlı-natrium-
lu “Narzan” tipli çoxsaylı mineral su 
mənbələri aşkar edilmişdi. Bu müali-
cəvi sudan Şuşanın sanatoriyalarında 
həm süfrə suyu kimi, həm də vanna 
qəbulu zamanı müvəffəqiyyətlə istifadə 
olunurdu. Bu sular nəfəs yolu xəstəlik-
ləri, həzm, sinir sisteminin pozulması, 
qanazlığı kimi xəstəliklərin müalicəsi 
zamanı çox xeyirli idi. Beləliklə, Şuşa 
kurortunda tənəffüs yolları xəstəlikləri, 
sinir-əsəb xəstəlikləri, maddələr müba-
diləsinin xəstəlikləri, qanazlığı ilə yana-
şı, mədə-bağırsaq xəstəliklərinin müali-
cəsi də mümkün olmuşdu. 
Bir sözlə, ötən əsrin 70-ci illərindən son-
ra Şuşa şəhəri ümumittifaq əhəmiyyətli 
kurort kimi inkişaf etməyə başladı. Hey-
dər Əliyevin tarixi xidmətləri ilə Şuşa 
şəhəri ümumittifaq səviyyəli kurort 
şəhərinə çevrildi. Şuşanın ümumittifaq 
səviyyəli kurort şəhərinə çevrilməsi-
nin böyük əhəmiyyəti var idi. Çünki o 
vaxtlar sovet ittifaqının hər yerindən - 
vilayətlərindən, şəhərlərindən bura isti-
rahətə gəlirdilər. Həmin insanlar Şuşa-
da Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və 
incəsənəti ilə tanış olurdular.
İsa bulağı, Səkili bulağı, Şəmilin bula-
ğı Şuşaya təşrif buyuran qonaqların ən 
sevimli yeri idi. Şəhərə gələnlərin ən 
sevimli yerlərindən biri də əvəzsiz və 
əsrarəngiz təbiətə malik əfsanəvi “Cıdır 
düzü” idi. “Cıdır düzü”ndə hər il may 
ayında “Xarı-bülbül” mahnı festivalları 
keçirilirdi.  
İstirahət və müalicə zonası kimi tanınan 
Turşsu şəfalı və müalicəvi vannaları ilə 
məşhur idi. Laçın yolunun üstündə yer-
ləşən Turşsudan keçən Daşaltı çayı əra-
zinin mənzərəsinə xüsusi rəng qatır. 
Şuşa dağlarında xüsusi gözəlliyi olan 
bir gül var. Bu gül dünyanın heç bir ye-
rində bitmir. Təbiətin Şuşa dağlarında 
yaratdığı bu möcüzə «xarı bülbül» ad-
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lanır. Gülün üst tərəfi elə formadadır 
ki, sanki gülün üstünə bülbül qonub və 
oradaca donub qalıb. Sanatoriya və isti-
rahət evlərində dincələn turistlər daim 
həmin yerlərə gəzintilərə çıxır, təbiətin 
Şuşaya bəxş etdiyi gözəllik qarşısında 
öz təəccüblərini gizlədə bilmirdilər.
Sonrakı illərdə də Heydər Əliyev Qara-
bağdan və Şuşadan diqqət və qayğısını 
əsirgəmədi. 1982-1987-ci illərdə Mos-
kvada ali vəzifədə işlədiyi dövrdə bu 
siyasətin davam etdirilməsi şuşalılar 
tərəfindən hər zaman yüksək qiymət-
ləndirilir. Hər il Vaqif poeziya günlə-
rinin, həmçinin mütəmadi olaraq “Xarı 
bülbül” musiqi festivalının keçirilməsi 
bunun bariz nümunələridir. 
Ümumiyyətlə, ulu öndərin Şuşanın in-
kişafına göstərdiyi diqqət və qayğını 
sovet dovründə, yəni XX əsrin 20-60-
cı illərində heç bir respublika rəhbəri 
göstərməmişdi. “Şuşa təkcə şuşalılar 
üçün deyil, bütün azərbaycanlılar üçün, 
Vətənini, millətini sevən hər bir vətən-
daşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir 
torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidə-
dir”,  - deyə Heydər Əliyev bildirmişdi.

HEYDƏR ƏLİYEV QƏTİYYƏTİ 
NƏTİCƏSİNDƏ ERMƏNİLƏRİN 

HEÇ BİR NİYYƏTİ BAŞ TUTMADI
Bütövlükdə, Heydər Əliyevin qətiyyə-
ti nəticəsində ötən əsrin 80-ci illərinin 
sonlarına qədər ermənilərin Dağlıq Qa-
rabağ və Azərbaycanın digər əraziləri-
nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı 
niyyətləri baş tutmamışdı. Heydər Əli-
yevin qətiyyətli mövqeyi 80-ci illərinin 
ortalarından etibarən SSRİ məkanında 
və Ermənistan SSR-də antiAzərbaycan, 
antitürk təbliğatı daha da güclənməyə 
başlananda da özünü göstərdi. Hələ 
1985-ci il fevralın 21-də Ermənistan KP 
MK-nın birinci katibi K.Dəmirçyan Sov.
İKP MK-nın Siyasi Bürosuna qondar-
ma “erməni soyqırımı”nın 60 illiyi ilə 
bağlı 24 aprel tarixinin hər il SSRİ-də 
“Soyqırımı qurbanlarının xatirə günü” 
kimi qeyd olunması təklifi ilə müraciət 
etmişdi. Siyasi Büronun iclasını apa-
ran M.S.Qorbaçov buna razılıq versə 
də, Heydər Əliyevin, N.Tixonovun 
və A.Qromıkonun sərt və prinsipial 
mövqeyi ilə qarşılaşmışdı.
O illərdə qondarma erməni tarixçiləri 
tərəfindən Qarabağın tarixi saxtalaşdırı-
laraq “erməni torpaqları” olması barədə 
dərsliklər və məqalələr, qədim Azər-
baycan ərazilərinin Ermənistana birləş-
dirilməsi barədə Moskvaya ardı-arası 
kəsilməyən məktublar, müraciətlər ya-
zılırdı. Azərbaycan xalqının əleyhinə və 
erməni millətçiliyi ruhunda yazılmış Z.
Balayanın Yerevanda “Sovetakan qrox” 
nəşriyyatında 100 min tirajla çap olunan 
və məqsədyönlü şəkildə SSRİ məkanın-
da yayılan “Oçaq” (Yurd) kitabı Ermə-
nistanda Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək 
üçün aparılan təbliğat işini daha da güc-
ləndirmişdi.
1985-ci il iyunun 20-də SSRİ Nazir-
lər Soveti “1985-1986-cı illərdə xarici 
ölkələrdən ermənilərin SSRİ-yə repatri-
asiyasının davam etdirilməsi haqqında” 
qərar qəbul etdi. Həmin qərarın yerinə 
yetirilməsi nəticəsində Ermənistana 
xarici ölkələrdən çoxlu sayda erməni 
köçürüldü. Onlar özləri ilə qatı erməni 
millətçiliyi gətirərək azərbaycanlılara 
qarşı düşmənçiliyi qızışdırır və bu is-
tiqamətdə təbliğat aparırdılar. Dekabr 
ayında isə “Daşnaksütyun” partiyası-
nın Afinada keçirilən XXII qurultayı 
“Böyük Ermənistan” uğrunda müba-
rizəni yenidən genişləndirmək haqqın-
da qərar qəbul etdi.
1986-cı ilin fevral ayında Azərbayca-
nın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətin-
də SSRİ-də irəli sürülən “aşkarlıq” və 

“demokratiya” ideyalarından istifadə 
edilərək,  Xankəndidə tarix və mədə-
niyyət abidələrini qoruyan “Krunk” 
adlı təşkilat yaradıldı. 1987-ci ilin 
iyun-iyul aylarında ermənilər Xankən-
dinin küçələrində Dağlıq Qarabağı Er-
mənistana birləşdirmək üçün təbliğat 
apararaq bu istiqamətdə vərəqələr ya-
yırdılar. Ayrı-ayrı adamların Moskvaya 
yazdıqları məktublar artıq bu dövrdə 
müxtəlif kollektivlərdən imzalar top-
lanması kompaniyasına çevrildi və əra-
zi iddialarının yeni mərhələsinin təməli 
qoyuldu. İlin ikinci yarısında Yerevan-
dan müntəzəm olaraq Xankəndinə gələn 
emissarlar ermənilər arasında fəal iş apa-
raraq xüsusi imzalar toplamaqla Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycandan ayrılaraq 
Ermənistana birləşmək ideyasını təbliğ 
edirdilər. Eyni zamanda, iyulun 17-də 
Avropa Parlamenti saxta “erməni soyqı-
rımı” iddialarını tanıdı və “soyqırımı 
qurbanlarına” xatirə günü təsis etdi. 
Beləliklə, M.Qorbaçovun SSRİ rəhbəri 
seçilməsindən sonra baş verən proses-
lərin nəticəsi olaraq  Ermənistanda və 
SSRİ xaricində Dağlıq Qarabağın Ermə-
nistana birləşdirilməsi ilə bağlı çağırış-
lar, erməni separatizmi və millətçiliyi 
geniş miqyas almışdı. Lakin Heydər 
Əliyev ermənilərin bütün məkrli plan-
larının qarşısını qətiyyətlə alırdı. Xalqı-
mızın dahi oğlunun qətiyyətli mövqeyi 
M.Qorbaçov başda olmaqla SSRİ rəh-
bərliyində olan erməni millətçilərini 
çox narahat edirdi. Çünki Heydər Əli-
yev onların öz çirkin niyyətlərini həyata 
keçirmələri üçün ciddi bir maneə idi.
Moskvada, keçmiş SSRİ rəhbərliyin-
də çalışdığı beş ildə daim erməni mil-
lətçilərinin hədəfində olan ulu öndər 
Heydər Əliyev onların öz xarici diaspor 
təşkilatları ilə birlikdə Azərbaycana və 
azərbaycanlılar əleyhinə şər, böhtan, qa-
rayaxma kampaniyasına qarşı təkbaşına 
mübarizə apardı və onlara öz məkrli 
planlarını həyata keçirməyə imkan ver-
mədi. Yalnız Heydər Əliyevin 1987-ci 
ilin oktyabrında Sov.İKP MK Siyasi Bü-
rosunun və şəxsən baş katib M.Qorbaço-
vun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz olaraq 
tutduğu vəzifələrdən istefasından sonra 
xalqımıza qarşı erməni ekspansiyasının 
növbəti mərhələsi başladı. Xalqımızın 
dahi oğlunun ermənipərəst qüvvələr 
tərəfindən siyasi fəaliyyətdən uzaqlaş-
dırılıb təzyiq və təqiblərə məruz qalması 
Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdir-
məyə çalışan erməni-daşnak qüvvələ-
rinə öz niyyətlərini açıq bəyan etmək və 
hərəkətə keçmək fürsəti verdi. Məhz bu 
amil otuz ildir davam edən və xalqımızı 
ağır bəlalara məruz qoyan münaqişənin 
başlanmasında həlledici rol oynadı.
1987-ci ilin sonlarından artıq Yerevanda 
Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləş-
dirilməsi tələbləri ilə kütləvi aksiyalar 
keçirilirdi. Heydər Əliyevin istefasın-
dan bir neçə gün sonra Sov.İKP MK-nın 
baş katibi Mixail Qorbaçovun iqtisadi 
məsələlər üzrə müşaviri A.Aqanbekyan 
Parisdə “İnterkontinental” hotelində 
müsahibəsində DQMV-nin Ermənis-
tana birləşdirilməsinin iqtisadi cəhət-
dən daha sərfəli olmasını və bu məsələ 
üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini 
bəyan edərək Dağlıq Qarabağın Ermə-
nistana birləşdirilməsi ideyasını irəli 
sürdü. Oktyabr ayında Yerevanda Puş-
kin adına parkda “Qarabağ” komitəsi-
nin ilk mitinqi təşkil olundu ki, bu da 
ermənilərin ərazi iddialarının həyata 
keçirilməsi yolunda atılan ilk addım 
oldu. Bunun ardınca noyabrın 18-də 
A.Aqanbekyanın Parisdə verdiyi müsa-
hibə “L’Humanite” qəzetində çap olun-
du. Bu müsahibə ermənilərin Dağlıq 
Qarabağa dair ərazi iddialarının başlan-
ması üçün bir siqnal rolunu oynadı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev həmin dövrü təh-
lil edib səciyyələndirərkən demişdir: 
“Heydər Əliyevin istefasından sonra 
Azərbaycanın problemləri başladı. İki 
həftə keçmədən erməni separatçıları 
məsələ qaldırdılar ki, Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb, 
Ermənistanın tərkibinə verilməlidir. 
Beləliklə, Dağlıq Qarabağ problemi-
nin əsası qoyuldu, birinci addım atıl-
dı. Əfsuslar olsun ki, o vaxtkı sovet 
rəhbərliyi həmin separatçıların fəa-
liyyətinə heç bir məhdudiyyət qoyma-
dı, heç bir reaksiya vermədi və nəticə 
etibarilə bu meyillər Sovet İttifaqının 
dağılmasına gətirib çıxardı. Əlbəttə, 
Sovet İttifaqının dağılmasının səbəb-
ləri kifayət qədər çoxdur. Ancaq onun 
əsas səbəbləri, əlbəttə ki, yanlış milli 
siyasət olmuşdur. Sovet İttifaqını bö-
yük dövlət kimi saxlayan məhz düz-
gün milli siyasət olub. Ancaq 1985-ci 
ildən sonra bu siyasətə cavabdehlik 
daşıyan şəxslər ya öz məsuliyyətini 
dərk edə bilmirdilər, ya da ki, qəsdən 
çox ziyanlı addımlar atmışlar. Onla-

rın arasında Dağlıq Qarabağdakı er-
məni millətçilərinin, separatçılarının 
vaxtında cəzalandırılmaması məsələsi 
xüsusi yer tutur. Dağlıq Qarabağ mü-
naqişəsindən sonra digər yerlərdə də 
toqquşmalar baş verdi və nəticə etiba-
rilə Sovet İttifaqı dağıldı”.
“Krunk” təşkilatının üzvləri 1988-ci il 
yanvar ayının əvvəllərində yardım üçün 
Moskvaya getmişdilər və separatçı-
lıq dalğasının başlaması üçün ideolo-
ji-təbliğat işi böyük vüsət alırdı. Artıq 
1988-ci ilin yanvar ayınadək Qarabağ 
münaqişəsinin yeni mərhələsinin star-
tı üçün bütün hazırlıq yekunlaşmışdı. 
Heydər Əliyevin ittifaq rəhbərliyindən 
uzaqlaşdırılması ilə mərkəzdə ermə-
nilərin xeyrinə dəyişən balans proble-
min həllində Moskvanın birbaşa olaraq 
ermənipərəst mövqe tutacağını şərtlən-
dirmişdi.
1988-ci ilin fevral ayından Xankəndidə 
Ermənistandan xalq deputatları qis-
mində vilayətə gələn emissarların təş-
kilatçılığı ilə mitinqlər başladı. İlk dəfə 
olaraq bu mitinqlərdə “saqqallılar” ad-
lanan xüsusi hərbi dəstənin üzvləri də 
göründü. Rəsmi Bakının isə tərəddüd 
göstərməsi vəziyyətin daha da gərgin-
ləşməsinə şərait yaradırdı. Elə bu ərəfə-
də Yerevandan “miatsum” (birləşmək) 
iddiasını hüquqiləşdirmək barədə təli-
mat gəldi və təşəbbüs artıq DQMV-nin 

qanunverici orqanının əlinə keçdi. Fev-
ralın 20-də çağırılan vilayətin Xalq De-
putatları Sovetinin fövqəladə iclasında 
gündəliyə yalnız bir məsələ - DQMV-
nin Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı 
təklifin müzakirəsi çıxarıldı. Kvorum 
olmadan keçirilən iclasda Ermənistan 
SSR Ali Sovetinin deputatları, əsasən isə 
vilayət yazıçılar ittifaqının sədri V.A-
kopyanın təzyiqi ilə DQMV-nin Azər-
baycan SSR-in tabeliyindən çıxaraq, Er-
mənistan SSR-in tərkibinə daxil olması 
barədə qərar qəbul edildi. Bu, Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünə təhlükə 
və SSRİ Konstitusiyasına zidd olmaqla, 
həm də ittifaq miqyasında separatizm 
meyillərinin aydın təcəssümü idi.
1988-ci ildə erməni separatçılarının qısa 
müddət ərzində qazandığı uğurların 
əsas səbəbi Moskvadan aldıqları geniş-
yönümlü dəstək olsa da, rəsmi Bakının 
nümayiş etdirdiyi susqunluq və laqeyd 
münasibət də məlum proseslərin nə-
zarətdən çıxmasını şərtləndirdi. Prose-
sin baş verdiyi ilk günlərdə vilayətin 
erməni əhalisində böyük qorxu hissi 
var idi. Onlar hələ də Azərbaycana qar-
şı birbaşa çıxış etməkdən qorxurdular. 
Hətta Ermənistandan gəlmiş saqqallı-
lar onları zorla, döyə-döyə mitinqə gə-
tirəndə də oranı yarımçıq tərk edirdilər. 
Əgər Azərbaycan rəhbərliyi vəziyyətə 
müdaxilə etmək istəsəydi və vilayət 
ərazisində əsrlər boyu yaşayan yerli 
azərbaycanlı əhalinin düşmənin müqa-
vimətinə qarşı səfərbər olmasını təmin 
edə bilsəydi, separatçılığın qarşısını elə 
fevralın birinci həftəsində almaq olardı.
Azərbaycan rəhbərliyi sussa da, Qara-
bağ əhalisi bələd olduğu erməni məkri-
ni dayandırmaq üçün səfərbər olurdu. 
Hadisələrin ən qızğın vaxtında - fevral 
ayının 22-də Ağdamın minlərlə sakini 
Əskəran üzərinə yürüşə çıxdı. Ancaq bu 
yürüşün qarşısı Bakıdan göndərilmiş 
emissarlar vasitəsilə alındı, hətta yürüş 
iştirakçıları təqib də edildi. İndiyədək 
5 mindən artıq övladını vətən yolunda 
şəhid vermiş Ağdam məhz həmin gün 
Qarabağ münaqişəsinin ilk şəhidlərini - 
Əli ilə Bəxtiyarı torpaq və millət uğrun-
da fəda etdi.
Fevralın 22-də qadağalara baxmayaraq, 
Bakıda da ilk ümumxalq mitinqi keçi-
rildi. Xalq Moskvadan ədalətli olması-

nı, problemə son qoyulmasını istəyirdi. 
Ölkə rəhbərliyindən tələb olunurdu ki, 
Qarabağda baş verən hadisələr xalqdan 
gizlədilməsin, hakimiyyət problemin 
ciddiliyini qəbul edib tədbir görsün, 
Qarabağda insanları silah-sursatla tə-
min etsin. Əli ilə Bəxtiyarın dəfn günü 
bütün Azərbaycanın ürəyi Ağdamda 
döyünürdü. Ətraf və uzaq rayonlardan 
Ağdamın dərdinə şərik olmağa gələnlə-
rin sayı minlərlə idi. 
Bütün bunlardan sonra DQMV ətra-
fında siyasi vəziyyət olduqca gərgin 
idi. 1988-ci ilin may ayında eyni gündə 
Azərbaycan və Ermənistan kommunist 
partiyalarının qurultayları keçirildi. Ba-
kıdakı və Yerevandakı qurultaylarda 
müvafiq olaraq Siyasi Büronun üzvlə-
ri və Mərkəzi Komitənin katibləri olan 
Yeqor Liqaçovla Aleksandr Yakovlev 
iştirak etdilər. Y.Liqaçov Bakıda bəyan 
etdi ki, Moskva Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünə hörmətlə yanaşdığından 
Qarabağın müstəqilliyinə heç vaxt ra-
zılaşmaz. A.Yakovlev isə Yerevanda 
bildirdi ki, xalqların öz müqəddəratını 
təyinetmə hüququna hörmətlə yanaşan 
rəsmi Moskva Qarabağı Ermənistanın 
tərkibində görür. Eyni gündə qarşı du-
ran tərəflərə belə “tərəfkeşlik” etməklə 
M.Qorbaçov və erməni lobbisinin di-
gər qulları nəticədə münaqişəni hərbi 
müstəviyə keçirdilər. 1988-ci ilin sonla-

rından isə Ermənistandakı azərbaycan-
lıların kütləvi deportasiyası başladı.
1989-cu ilin yanvarında SSRİ Ali Soveti-
nin Rəyasət Heyəti “Azərbaycan SSR-in 
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 
xüsusi idarə formasının tətbiq edilmə-
si haqqında” fərman verdi. Fərmana 
əsasən Dağlıq Qarabağ Azərbaycan tər-
kibində muxtar vilayət statusu saxlanıl-
maqla, Moskvaya tabe olan xüsusi idarə 
forması yaradıldı. A.Volskinin rəhbər-
lik etdiyi Xüsusi İdarə Komitəsi vilayə-
tin Azərbaycanın yurisdiksiyasından 
çıxarılması üçün bütün vasitələrdən 
istifadə etdi. Bu şəxs DQMV-nin tam 
iqtisadi müstəqilliyini reallaşdırmaq 
üçün vilayət ərazisindəki bütün müəs-
sisələrin artıq Azərbaycanda deyil, 
Ermənistanda yerləşən müəssisələrlə 
iqtisadi əlaqələr qurmasını təmin edən 
sərəncamlar verdi və bunu qısa müddət 
ərzində həyata keçirdi. Bu antiazərbay-
cançı fəaliyyətin reallaşmasında onun 
fəal “köməkçisi” isə Azərbaycanın 
rəhbəri Ə.Vəzirov idi. Bu “missiyanı” 
A.Mütəllibov da davam etdirərək, Qa-
rabağın Azərbaycandan təcridinə şərait 
yaratdı. 
1991-ci ilə qədər Dağlıq Qarabağda 
və eləcə də Ermənistanla həmsərhəd 
rayonlarda azərbaycanlılar yaşayan 
kəndləri işğal edən, qırğınlar, soyqı-
rımlar törədən ermənilər SSRİ-nin da-
ğılmasından sonra işğal planını yeni 
fazaya keçirdilər.
Azərbaycan müstəqillik qazanandan 
sonra Dağlıq Qarabağ bütün dünyada 
Azərbaycan ərazisi kimi tanındı. Güclü 
himayəçilərinə arxalanan Ermənistan 
müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbay-
canda hakimiyyəti ələ keçirən iqtidar-
ların səbatsızlığından və yaratdıqları 
şəraitdən istifadə edərək,  Dağlıq Qara-
bağı ətrafındakı 7 rayonu işğal etdi.
Tarixi hadisələrin sonrakı gedişi də sü-
but etdi ki, Heydər Əliyevin 1969-1982-
ci illərdə gördüyü işlər sonralar Azər-
baycanın milli dövlətçilik ideyalarının 
aparıcı qüvvəyə çevrilməsi və cəmiy-
yətin bu ideya ətrafında səfərbər olması 
üçün şərait yaratdı. 1993-cü ilin ikinci 
yarısında ümummilli lider Heydər Əli-
yev yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan 
sonra Azərbaycanın xarici siyasət kur-
sunda mövcud reallıqları nəzərə alan 

və ölkəmizin milli mənafelərinin qo-
runmasına yönəlmiş əməli dəyişikliklər 
edildi. Ulu öndər özünün zəngin döv-
lətçilik təcrübəsinə əsaslanaraq bir sıra 
ən mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələ-
rin yerinə yetirilməsini qarşıya məqsəd 
kimi qoymuşdu. Həmin vəzifələr Azər-
baycanın inkişafı, beynəlxalq aləmdəki 
təcrid vəziyyətdən çıxması, xalqımızın 
haqq işinin dünya ictimaiyyətinə oldu-
ğu kimi çatdırılması kimi məsələlər idi.  
1994-cü ilin mayından Ermənistanla 
atəşkəsə nail olunması, qanunsuz hərbi 
birləşmələrin buraxılması və ölkə daxi-
lində sabitlik yaratmaq yolunda atılan 
addımlar sayəsində yeni siyasi kursun 
ardıcıllıqla həyata keçirilməsi üçün la-
zım olan əlverişli şərait yarandı.  Ötən 
əsrin 90-cı illərinin ortalarından Azər-
baycanın yüksəlişi, möhtərəm İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə gedilən inkişaf 
yolu Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi 
vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsini 
təmin etdi. 2020-ci ilin 44 günlük İkin-
ci Qarabağ müharibəsində cənab İlham 
Əliyevin Ali Baş Komandanlığı ilə qa-
zanılan hərbi-siyasi Qələbə və Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinə son qoyulması 
isə bir daha Heydər Əliyev yolunun 
düzgün və alternativsiz olduğunu sü-
buta yetirdi.
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Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi və İnformatika üzrə 
Milli Olimpiada komandasının 
məğrur tərəfdaşı “Azercell Te-
lekom” MMC proqramlaşdırma 
üzrə “AZERCELL CUP” müsa-
biqəsini elan edir. 5-7-ci sinif 
şagirdlərinin iştirak edə bilə-
cəyi bu tədbir lider mobil ope-
ratorun 25 illik yubileyinə həsr 

olunub. 
Müsabiqəyə qeydiyyat www.
olimpiada.edu.az saytı üzərin-
dən iyun ayının 10-dan 20-dək 
davam edəcək. Birinci tur on-
layn şəkildə iyun ayının 27-də 
baş tutacaq. İki mərhələdən 
ibarət müsabiqənin final turu 
növbəti tədris ilinin əvvəlinə 
planlaşdırılıb. Qaliblər bey-

nəlxalq olimpiadalara hazırlıq 
dərslərinə dəvət olunacaqlar. 
Qeyd edək ki, müsabiqənin 
əsas məqsədi rəqəmsal tex-
nologiyalara, informatika el-
minə, kompüter mühəndisliyi 
və proqramlaşdırmaya marağı 
olan məktəblilərə dəstək olmaq, 
onların fərdi və elmi inkişafına 
töhfə verməkdir.
Xatırladaq ki, 2017-ci ildən eti-
barən informatika fənni üzrə 
beynəlxalq olimpiadalara hazır-
lıq prosesi “Azercell Telekom” 
MMC-nin dəstəyi ilə həyata 
keçirilir. Bu müddət ərzində 
Azərbaycanın bölgələrindən və 
paytaxt məktəblərindən olan 
şagirdlərimiz fərqli yaş qrupları 
üzrə müxtəlif miqyaslı proqram-
laşdırma müsabiqələrində ümu-
milikdə 25 medal qazanıblar.
Müsabiqə haqqında əlavə məlu-
mat üçün info@olimpiada.edu.
az elektron ünvanına müraciət 
edə bilərsiniz. 

Bakcell mobil şəbəkəsinin əhatə 
dairəsi artıq qədim Şuşa şəhə-
rinə qədər genişləndi. 
İşğaldan azad olunmuş torpaq-
larımızda aparılan bərpa işlə-
rində daha bir addım: Bakcell 
şirkətinin texniki personalı Qa-
rabağda şəbəkənin qurulma-
sını davam etdirir və  Bakcell 
şəbəkəsi artıq Şuşa şəhərini də 
əhatə edir.  
“Bakcell”in 2G, 3G və 4G baza 

stansiyaları artıq Şuşada və 
Cıdır düzündə, Cəbrayıl ra-
yonunda, Hadrut qəsəbəsi də 

daxil olmaqla Xocavənddə də 
quraşdırılıb. Bakcell Qarabağda 
şəbəkənin əhatə dairəsinin ge-
nişləndirilməsi və yüksək key-
fiyyətli xidmətlərin təmin edil-
məsinə yönəlmiş genişmiqyaslı 
işlərini davam etdirəcək.  
Qeyd edək ki, Bakcell şəbəkəsi 
müstəqil mobil bençmarkinq 
təşkilatları tərəfindən 3 il ardıcıl 
olaraq “Azərbaycanın ən sürətli 
mobil şəbəkəsi” adlandırılıb. 

İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Danimar-
ka Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş 
qeyri-rezident səfiri Danni Annanla görüşüb.
Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, 
Mikayıl Cabbarov səfiri yeni təyinatı münasi-
bətilə təbrik edib, fəaliyyətinin ikitərəfli əmək-
daşlığın genişlənməsinə töhfə verəcəyinə əmin-
liyini vurğulayıb.
Görüşdə Azərbaycanın Danimarka ilə əlaqələ-
rin genişlənməsində maraqlı olduğu, əməkdaş-
lığın inkişafı üçün müqavilə-hüquq bazasının 
gücləndirilməsinin önəmi qeyd olunub. Ti-
carətin ölkələrimiz arasında tərəfdaşlığın əsas 
istiqamətlərindən olduğunu bildirən nazir ötən 
il Azərbaycan və Danimarka arasında ticarət 
dövriyyəsinin 2019-cu ilə nisbətən 2 dəfədən 
çox artdığını diqqətə çatdırıb, ölkəmizdə Da-
nimarkanın “Carlsberg”, “Maersk” kimi trans-

milli şirkətlərinin fəaliyyətini qeyd edib.
İqtisadiyyat naziri Azərbaycanda həyata ke-
çirilən islahatlar, qeyri-neft sektorunun və 
rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, ölkəmizin so-
sial-iqtisadi inkişafına dair milli prioritetləri 
barədə məlumat verib, Danimarka şirkətlərini 
Azərbaycanın əlverişli biznes və investisiya 
mühitindən, nəqliyyat-logistika potensialın-
dan yararlanmağa dəvət edib.
Səfir Danni Annan ölkəsinin Azərbaycanla 
əlaqələrin genişlənməsində maraqlı olduğunu 
vurğulayıb, diplomatik fəaliyyəti dövründə 
iqtisadi əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə 
səy göstərəcəyini bildirib.
Görüşdə iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı imkanla-
rı və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Cari ilin yanvar-aprel ayların-
da Avropa-Qafqaz-Asiya nəq-
liyyat dəhlizinin Azərbaycan 
hissəsində daşınmış yüklərin 
həcmi 13,6 milyon ton, yük 
dövriyyəsi isə 3 milyard 225,1 
milyon ton-kilometr olub.
Dövlət Statistika Komitəsin-
dən bildirilib ki, yüklərin 7 

milyon 581,4 min tonu və ya 
55,7 faizi avtomobil nəqliyyatı, 
4 milyon 435,3 min tonu və ya 
32,5 faizi dəmir yolu nəqliyya-
tı, 1 milyon 606,3 min tonu və 
ya 11,8 faizi dəniz nəqliyyatı 
ilə daşınıb.
Dəhliz vasitəsilə daşınmış 
yüklərin 23,7 faizini və ya 3 

milyon 229,2 min tonunu tran-
zit yüklər təşkil edib.

Çinin Heyloncian vilayətinin 
paytaxtı olan Harbin şəhərin-
də 31-ci beynəlxalq iqtisadiy-
yat və ticarət sərgisi keçirilir. 
Çin Beynəlxalq Ticarət Pala-
tasının və Heyloncian vilayət 
hökumətinin təşkilatçılığı ilə 
keçirilən tədbirdə Azərbaycan 
“Fəxri qonaq ölkə” statusunda 
iştirak edir.
Açılış mərasimində Heylon-
cian vilayətinin qubernatoru 
Hu Çanşen, Çin Beynəlxalq 
Ticarət Palatasının vitse-pre-
zidenti Can Şaoqan bu il 31-
ci dəfə keçirilən Harbin bey-
nəlxalq iqtisadiyyat və ticarət 
sərgisinin Çin ilə xarici ölkələr 
arasında iqtisadi-ticari əmək-
daşlıqda vacib platformaya 
çevrildiyini bildiriblər.
Azərbaycanın Çindəki səfi-
ri Əkrəm Zeynallı açılış mə-
rasimində iki xalq arasında 
təmasların qədim İpək yolu 
dövründən təməlinin qoyul-
duğunu deyib. Dövlət başçı-
ları İlham Əliyev və Si Cinpin 
arasındakı qarşılıqlı hörmət 
və etimada əsaslanan dostluq 
münasibətləri ölkələrimizin 
müxtəlif sahələrdə, o cümlə-
dən iqtisadi müstəvidə əmək-
daşlığının genişlənməsi üçün 
böyük imkanlar açıb.

Diplomat Çinin irəli sürdüyü 
“Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsü-
nün iştirakçı ölkələr üçün yeni 
imkanlar yaratdığını vurğu-
layıb. O, coğrafi mövqeyi, hə-
yata keçirilən nəqliyyat və inf-
rastruktur layihələri sayəsində 
regional nəqliyyat-tranzit qov-
şağına çevrilmiş Azərbaycanın 
“Bir kəmər, bir yol”un əhə-
miyyətli ölkəsi olaraq Asiya və 
Avropa arasında tranzit yük-
daşımalardakı vacib rolundan 
danışıb.
Səfir Azərbaycanın Çində keçi-
rilən iri sərgilərdə, o cümlədən 
2018-ci ildən bəri Şanxayda 
təşkil olunan illik beynəlxalq 
idxal sərgisində dövlət rəs-

miləri, iş adamlarından ibarət 
geniş nümayəndə heyətləri ilə 
təmsil olunduğunu, ölkəmizin 
ixracyönümlü məhsullarının 
həmin sərgilərdə vahid ölkə 
stendində nümayiş etdirildiyi-
ni bildirib. Bundan başqa, Çi-
nin müxtəlif şəhərlərində bir 
neçə “Azərbaycan Ticarət Evi”, 
“Azərbaycan Şərab Evi” fəaliy-
yət göstərir, yeni evlərin açıl-
ması istiqamətində iş aparılır.
İqtisadiyyat Nazirliyinin 
dəstəyi, ölkəmizin Çindəki 
ticarət nümayəndəliyinin təş-
kilatçılığı ilə sərgidəki onlayn 
stendimizdə 22 şirkətin qida 
və içki sənayesinə aid məhsul-
ları nümayiş etdirilir.

Bu ilin birinci rübündə ilkin 
gəlirlər balansında neft-qaz 
sektoru üzrə 377,1 milyon dol-
lar kəsir, qeyri-neft sektoru 
üzrə isə 177 milyon dollar pro-
fisit olub.
Nəticədə ilkin gəlirlər balan-
sında kəsir 2,3 dəfə azalaraq 
200,1 milyon dollar təşkil edib. 
İlkin gəlirlər üzrə daxilolmala-
rın və ödənişlərin ümumi döv-
riyyəsi 1,2 milyard dollar olub. 
Bunun 58,6 faizini (683,3 mil-
yon dollar) Azərbaycandan 
qeyri-rezidentlərə ödənişlər 
təşkil edir. Bu məbləğin isə əsas 
hissəsini (351,1 milyon dollar) 
beynəlxalq neft-qaz konsor-

siumları üzrə xarici investor-
ların payına düşən gəlirlərin 
repatriasiyası (əsasən xam neft 
şəklində), qiymətli kağızlar 
portfeli üzrə qeyri-rezidentlərə 
ödənilən faizlər (173,8 milyon 
dollar), xarici kreditlərdən is-
tifadəyə görə ödənilən faizlər 
(52,8 milyon dollar) və digər 
ödənişlər (105,6 milyon dollar) 
təşkil edir. Təkrar gəlirlər üzrə 
xarici ölkələrlə aparılan əmə-
liyyatların ümumi həcmi 397,7 
milyon dollar məbləğində qiy-
mətləndirilib. Daxilolmalar 
247,4 milyon dollar, ödəniş-
lər isə 150,3 milyon dollardır. 
Təkrar gəlirlər üzrə ümumi 

daxilolmaların 91,6 faizini xa-
rici ölkələrdən fiziki şəxslərin 
pul baratları, 7,3 faizini ölkəyə 
gətirilən humanitar və yardım 
mallarının həcmi, 1,1 faizini isə 
digər daxilolmalar təşkil edir. 
Ölkəyə göndərilən pul barat-
larının həcmi 20,6 faiz artaraq 
226,6 milyon dollar, ölkədən 
çıxarılan pul baratlarının həc-
mi isə 0,3 faiz azalaraq 121,9 
milyon dollar olub. Nəticədə 
pul baratları üzrə 104,7 milyon 
dollar müsbət saldo yaranıb.
Bütövlükdə, təkrar gəlirlər 
üzrə əməliyyatların saldosu 
müsbət 97,1 milyon dollar (1,7 
dəfə artım) təşkil edib.

Akademik Ziyad Səmədzadə 
Rəhilə Teymurovaya oğlu
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Böyük Vətən müharibəsinin başlanma-
sından 80 il ötür. Tarix baxımından o qə-
dər də uzun zaman deyil. Ağrısı-acısı bu 
gün də qalmaqdadır. Bəlkə də bu müha-
ribə bəşər övladının gördüyü ən müdhiş 
və ən dəhşətli müharibədir. Törətdiyi 
fəlakət və faciələr az qala yer kürəsinin 
yarısını bürümüşdü. Dünyanın yarısını 
cənginə alan müharibənin ziyan vurma-
dığı qapı qalmadı. Azərbaycan xalqı da 
olmazın itkilər verdi, böyük məhrumiy-
yətlərə düçar oldu. Cəbhəyə 600 mindən 
çox soydaşımız getdi, az qala onların ya-
rısı həlak oldu. Həm hərb meydanında, 
həm də arxa cəbhədə xalqımız misilsiz 
hünər və fədakarlıq nümunələri göstər-
di. Neftçilərimiz gecəni gündüzə qatıb 
çalışırdı. Əgər Bakı nefti olmasaydı, fa-
şizm üzərində qələbə qazanmaq müm-
kün olmayacaqdı! Azərbaycan SSR-dən 
kənarda yaşayan və Qızıl Ordu sıraların-
da qəhrəmanlıq göstərən minlərlə həm-
vətənlimiz vardır ki, onlar haqqında çox 
az məlumata rast gəlmək olar. Gürcüsta-
nın Borçalı, Başkeçid, Qarayazı, Qaraçöp 
və digər bölgələrindən müharibəyə ge-
dən, mərdliklə vuruşan igid övladla-
rımız lazımi dəyərini ala bilməmişlər. 
Çünki o vaxtlar ittifaq respublikalarında 
milli azlıqlara, xüsusən də müsəlmanla-
ra münasibət fərqli idi. İdeoloji sistem 
xalqalar dostluğu pərdəsi altında əsl 
həqiqəti ört-basdır edirdi. Dini, irqi və 
milli ayrı-seçkiliyi rədd edən sovet ide-
oloji sistemi əslində bu prinsip üzərində 
qurulmuşdu. Gürcüstan, Ermənistan və 
digər respublikalarda yaşayan minlərlə 
soydaşlarımız müharibədə qəhrəmanlıq 
göstərməsinə rəğmən, onların bir nəfə-
rinə belə ali dövlət mükafatı - Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı adı verilmədi. Yalnız Bakı bu 
sahədə istisnalıq təşkil edirdi. Hər kəs - 
rus da, erməni də, yəhudi də, digər xalq-
ların nümayəndələri də öz halal haqqını 
alırdı. Belə ikili standartlar bu gün də 
davam edir. Məhz bu səbəbdən də Azər-
bycandan kənarda yaşayan igid oğulla-
rımızın adlarını geniş ictimaiyyət yaxşı 
tanımır. Bu sahədə araşdırmalar olduqca 
azdır. O vaxtlar bunu etməyə heç icazə 
də vermirdilər. Bu gün onlardan biri, mə-
nim babam İlyasov Qulaməli Qasım oğlu 
haqqında söhbət açacağıq. 80 il ötdükdən 
sonra indiyədək heç kəsə məlum olmayan 
bir “sirrin” üstü açılacaq, bir insan tale-
yinin səhifələri vərəqlənəcək…

O GEDƏN GÜN...
Qaraçöp mahalına payız yenicə qə-
dəmlərini basmışdı. El-oba yaylaqlar-
dan dönmüşdü. Bu köç əvvəlki köçlərə 
bənzəmirdi. Cəbhədə qızğın döyüşlər 
gedir, kənddə cavanlar günbəgün sey-
rəlirdi. Çağırışlarla gedən kim, könüllü 
gedən kim. Nədənsə, insanlarda qorxu, 
təlaş yox idi. Cəbhəyə gedənlər sanki 
toya, bayrama yola düşürdülər. Ölkə-
nin başının üstünü alan qara buludların 
gətirəcəyi faciə və dağıntılardan hələ xə-
bərsiz idilər. Hamı düşünürdü ki, bir-i-
ki həftəyə, yaxud bir-iki aya şanlı Qızıl 
Ordu məsələni həll edəcək, faşistləri 
ölkəmizdən qovub çıxaracaq. Hələ “qara 
kağız”lar da gəlməmişdi. Əhalini arxa-
yın salan da bu idi. 39 yaşı yenicə tamam 
olmuşdu Qulaməli kişinin. Nüfuzuna, 
hörmətinə görə cavan yaşlarından bu ti-
tulu qazanmışdı. Oğlu İbrahimin 17 yaşı 
tamam olmuşdu. Tiflis Pedaqoji Texni-
kumunu bitirmişdi. Texnikumun müdiri 
sonralar Azərbaycan Elmlər Akademi-
yasının prezidenti olacaq Zahid Xəlilov 
idi. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımı-
zın maariflənməsində Qori Müəllimlər 
Seminariyasından sonra bu təhsil ocağı 
müstəsna rol oynamışdı.
Qızı Şirmayının 3-4 yaşı vardı. Qu-
laməli kişi oğlundan çox narahat idi. O, 
qapının hər an döyüləcəyini, İbrahimin 

cəbhəyə çağırılacağını gözləyirdi. Belə 
də oldu. Günlərin birində İbrahimin 
müharibəyə çağırış vərəqi Qulaməli ki-
şiyə təqdim olundu. Bu xəbəri o, həyat 
yoldaşı Güllü xanıma söylədi və tapşırdı 
ki, İbrahimə bir söz deməsin. Səhəri gün 
rayona getdi və hərbi komissarlığa məlu-
mat verdi ki, oğlunun əvəzinə onun özü 
cəbhəyə gedəcək. Onu məzəmmət et-
dilər və dedilər ki, sənin bronun var, arxa 
cəbhədə lazımsan, ərizə yazma, bir şey 
fikirləşərik. Cavabında o, - oğlum getmə-
sin, mən getməyim, onda bəs kim getsin? 
Sonra isə - mənim qərarım qətidir, israr 
etməyin, onsuz da gedəcəyəm, – dedi. 
Oktyabr ayının son günləri idi. Moskva 
ətrafında qanlı döyüşlər gedirdi. Hər şey 
düşmənin düşündüyü kimi getmirdi. O 
ciddi müqavimətlə üzləşmişdi. Qaraçöp-
də dumanlı, çiskinli bir gün idi. Adi gün-
lərdən deyildi. Necə deyərlər, el-obanın 
dirəyi, məclislərin, yığıncaqların yara-
şığı Qulaməli kişi sübh tezdən cəbhəyə 
yola düşəcəkdi. Dost-tanış, qohum-əqrə-
ba onun evinə toplaşmışdı. Əvvəlki şad-
yanalıqdan əsər-əlamət qalmamışdı. Hər 
kəs qayğılı, tutqun və dərdli görünürdü. 
İndi-indi anladılar ki, məsələ ciddidir, 
əgər belə olmasaydı, Qulaməlini müha-
ribəyə aparmazdılar. 
Qulamali kişi ətrafa baxıb yaraşıqlı 
çöhrəsi ilə gülümsündü, sonra divar-
dan asılan sədəfli sazı sinəsinə basaraq, 
“Dilqəmi” havasını çalmağa başladı. 
Deyilənə görə, bu hava onun mizrabın-
da çox yanıqlı səslənirdi. Aşıq deyildi, 
ancaq şirin səsi və xoş avazı vardı. 
Bütün el məclislərində 
bu havanı ifa edirdi. 
Kənd əhli indi tək-
cə Qulaməlidən yox, 
həm də “Dilqəmi”dən 
ayrılacaqdı. 
O, 1902-ci ildə Qaraçöp 
mahalının Düzəyrəm 
kəndində dünyaya göz 
açmışdı. Atası Molla Qa-
sım kişi kəndin axundu 
idi, yaxşı azan səsi vardı. 
Onun babası İlyas kişi təx-
minən XIX əsrin ortalarında 
Qarabağ bölgəsindən köç et-
mişdi. Qaraçöp o vaxtlar inzi-
bati ərazi vahidi kimi Gürcüs-
tanın Gürcüani (gürcü hanı) 
rayonuna daxil idi. 
Qulaməli kişi yaxşı təhsil gör-
müşdü. Ərəb, fars, gürcü, və 
rus dillərində yazıb-oxuyurdu. 
O vaxtlar Tiflisdə çox qaynar 
mədəni mühit var idi. O, təhsi-
lini bu sahədə almış və mühasib-
lik peşəsinə yiyələnmişdi. Gənc 
yaşlarından müxtəlif vəzifələrdə 
işləmişdi. Müharibəyə gedərkən o, 
kolxozda mühasib işləyirdi. 
Qıvrım saçlı, uca qamətli, enli kürəkli, 
pəhləvan cüssəli bu insan güclü, məğrur 
olduğu qədər də həlim idi, ruhu, cismi 
el havacatına, şeirə, sənətə köklənmişdi. 

NƏNƏMİN 
DEDİKLƏRİNDƏN…

Dəmiryol stansiyası izdiham içində idi. 
Onunla vidalaşmağa az qala bütün kənd 
camaatı gəlmişdi. Komendant görüşə icazə 
vermirdi. Qulaməli dedi ki, məni heç kəs zor-
la aparmır, özüm könüllü olaraq gedirəm, 
imkan ver, beş dəqiqə həmkəndlilərimlə vi-
dalaşım. O isə, yox, olmaz! - əmrini verdi. 
Eşalon yerindən tərpənmək üzrəydi. Bu 
məqamda Qulaməli şişman rus zabitinə elə 
şillə vurdu ki, o, “süzərək” perronun orta-
sına düşdü. Eşalon dayandı. Kənd camaatı 
Qulaməlini əllərində havaya qaldıraraq, ora-
dan xeyli uzaqlaşdırdı. Açıq-aydın görünür-
dü ki, onu vermək istəmirlər. Qulaməli çox 
cəld və çevik idi. Bir dəfə atası Molla Qasım 
kişi atını satarkən alıcı ona deyir, - məndə 
at Qulaməlidəki kimi yürümür o, isə cava-
bında – mən atımı satıram oğlumu da satmı-
ram ki, - demişdi. Belə cəld və qıvraq olması 
ona imkan verdi ki, bir göz qırpımında əldən 
çıxaraq eşalona minsin. Son dəfə qaça-qaça, 

arxaya boylanmadan, - özünüzdən, el-
dən-obadan muğayat olun, mən mütləq 
qayıdacam, - dedi. Dedi, ancaq sözünə 
“xilaf” çıxdı. Neçə illərdir gözləyirəm, 
ondan bir xəbər yoxdur, bir “qara ka-
ğız” parçası da gəlmədi ki, gözümüzü 
yollardan çəkək. Təkcə mənim yox, 
bütün elin-obanın həsrəti, nisgili aza-
lardı. Eh, itkin dərdi çəkmək çox çətin-
miş! Nənəm bu dərdlə də dünyasının 
dəyişdi. 

ATAMIN 
DEDİKLƏRİNDƏN…

Müharibə qələbə ilə başa çatdı. Sağ-sa-
lamat gələnlər, şikəst olanlar, zabit kimi 
hərbi hissədə xidmətə saxlanılanlar mə-
lum olurdu. Onların içərisində atamı 
görmədikdə narahatlığımız artırdı. 1945-
ci ilin sentyabrından sonra tərxis prose-
si səngidi. Ümid sonda ölər, - demişlər. 
Ümid çırağımızın işartısı zəif də olsa, 
qalırdı. 22 yaşında məni kolxoza sədr 
seçirlər. Bu etimad atama olan hörmət 
və ehtiramdan irəli gəlirdi. Kənddə hamı 
mənə “Qulaməli oğlu İbrahim”, - deyə 
müraciət edirdi. Bu şövq - təbii olaraq 
məni qürurlu və məsuliyyətli olmağa 
kökləyirdi. Ancaq qəlbimdə həmişə daxili 
qınaq və günahkarlıq hissləri gəzdirirdim. O, öz 
ömrünü mənim yolumda fəda etmişdi. Əcaba, 
bu borcu qaytarmaq mümkündürmü? 80 ildir 
ki, bu suala cavab tapa bilmirəm. Anam, bibilə-
rim, əmilərim bu dərdlə, bu nisgillə haqq 
dünyasına qovuşdular. 
Cəbhədən atam 
ü ç 

məktub 
göndərmişdi. 1943-

cü ilin yayında Donbas yaxınlı-
ğından göndərilən son məktubda o, el-obanı 

soruşur, qohum-əqrəbaya salamlarını çatdırır-
dı. Məktub müəmmalı sonluqla bitirdi: “Oğ-
lum İbrahim, bu mənim sənə göndərəcəyim son 
məktubumdur. Bundan sonra məndən məktub 
gözləmə, ancaq bil ki, atan ölməyib, sağdır”. 
Belə də oldu. Bundan sonra atamdan məktub 
gəlmədi…
Atam 2004-cü il yanvarın 24-də 81 yaşında 
dünyasını dəyişdi. İki il xəstə yatdı. Tez-
tez atasını yuxuda görürdü, qəhər onu 
boğurdu. Bizə vəsiyyət edərək deyirdi ki, 
- bilirəm indiyəcən o, sağ olmaz, heç ol-
masa qəbrini, övladlarını tapın. Sonra isə 
deyirdi ki, - o heç vaxt evlənməzdi, bizə 
olan sevgisini heç kəslə bölüşə bilməzdi. 
Son anında o, atasının şəklini istədi. Bö-
yüdülüb, divardan asılmışdı, müqəddəs 
varlıq kimi qorunub saxlanılırdı. 
Bu dilsiz-ağızsız şəkil, bir də saralmış 
üçkünclü məktublar bizim üçün çox 
əziz idi. Şəkili gətirdik. Onu gözünün 
üstünə qoyaraq, nə isə pıçıldadı, sonra 
dərin yuxuya getdi və bir daha ayılma-
dı… Babamın qardaşları – Həmzəli və 
Əmrəli cavan yaşlarında dünyalarını 
dəyişdilər…. Çoxlu nəvə-nəticələri var-
dır, onların hər birinə “Qulaməli ba-
balarına” qarşı tükənməz sevgi təlqin 

olunub. Babamın Səltənət, Ünbülbanu 
və Müşgünaz adlı üç bacısı olub. Böyük 
bacılarını xatırlaya bilmirəm, o vaxtlar 
uşaq olmuşam. Ən çox sevib ülfət bağ-
ladığım sonbeşikləri Müşgünaz nənə 
olub. Çox gözəl, şux qadın idi. Deyilənə 
görə, qardaşına ən çox o oxşayırdı. Zən-
gin irfan dünyası vardı, “Dilqəmi” hava-
sının vurğunuydu. Bu hava səslənəndə 
hönkür-hönkür “qardaş” deyib ağlayar-
dı. Sonralar “Dilqəmi” qara zurnada ifa 
olunmağa başladı. Mahir zurnaçılar – 
Əhməd və Ramiz bu bavanı Müşgünaz 
nənə üçün xüsusi şövqlə ifa edirdilər. 
Bax, beləcə “Dilqəmi” hamı tərəfindən 

sevildi, toy-düyünlərdə ata evindən köç 
edən qızların ayrılıq simfoniyasına çev-
rildi. 

YURD YERİ VƏTƏNƏ 
ÇEVRİLƏNDƏ...

Qaraçöp mahalı Şərqi Gürcüsta-
nın Kaxetiya bölgəsində ovalıq 
ərazidə yerləşir, Qavrı (Qanıx) 
çayının sağ vadisində qərarla-
şıb, 35 mindən çox əhalisi var, 
yaxınlığında heç bir yaşayış 
məntəqəsi yoxdur. Mahal sək-
kiz kənddən ibarətdir: Baldoy, 
Əyrəm, Qarabağlı, Muğanlı, 
Keşşəli, Ləmbəli, Tüllər, Qaz-
lar (Qazilər). Qaraçöp coğra-
fi-strateji cəhətdən əlverişli 
mövqedə yerləşir. Cənub-
dan Ceyrançöllə həmsər-
həddir. Bu gün mübahisəli 
ərazi olan Keşişlər mo-
nastr kompleksindən 17 
km cənubi-qərbdə yerlə-
şir. Sovetlər dönəmində 
Qazlar (Qazilər) kəndi 
ərazisində tapılan zən-
gin arxeoloji material-
lar sübut edir ki, hələ 
antik dövrlərdən bu-
rada türk oğuz tay-

faları yaşayıb. Əhali 
bir neçə dəfə yaşayış yerini də-

yişib və nəhayət, XIX əsrin ortalarında 
indiki ərazidə məskunlaşıb. Qarabağlı 
kəndinin əhalisinin Qarabağdan ermə-
nilər tərəfindən sıxışdırılıb çıxarıldığı 
haqqında məlumatlar var. Zaman-za-
man vuruşa-vuruşa, döyüşə-döyüşə 
bərkiyən, mətinləşən qaraçöplülər bu 
torpaqları özlərinə əbədi yurd yeri et-
mişlər. Cəsurluq, qorxmazlıq olma-
saydı, kiçik bir toplum bu qədər həm-
lələrə, hücumlara, talanlara sinə gərə 
bilməzdi. Vətəni, torpağı, namusu qo-
rumaq və onun uğrunda şəhidlik zir-
vəsinə yüksəlmək bu toplumun gene-
fondunun dərin qatlarına hopub. Bu 
gün Qaraçöp mənəvi dəyərlərimizin, 
adət-ənənələrimizin, şeiriyyatımızın, 
folklorumuzun ən yüksək səviyyədə 
qorunub saxlandığı bölgələrdən biri-
dir. Həm də Şərqi Gürcüstanın iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş bölgəsi sayılır. 
Qulaməli kişi belə bir mühitdə doğu-
lub böyümüşdü. Əcdadları kimi həyat 
kredosu da mərdliyə, mübarizliyə süs-
lənmişdi. 

9 MAY 2020-Cİ İL 
 Atamın vəsiyyəti illərlə mənə rahatlıq 
vermirdi. Həyat yoldaşım Tamila müəl-
limə ilə bu işi çözməyə yollar axtarırdıq. 
2019-cu ilin payız ayları idi. İnternetdə 
gözümüz “Бессмертный полк” saytına 
sataşdı. Babam haqqında bildiyimiz bütün 

məlumatları yazıb bu sayta göndərdik. 
Bir-iki ay keçməmiş pandemiya bütün 
dünyanı cənginə aldı. Hər şey yaddan 
çıxdı. Biz də fikirləşirdik ki, belə vəziy-
yətdə kim axtarış aparacaq. Nəhayət, 
2020-ci ilin may ayının 9-da - Qələbə 
günü elektron ünvanımıza bir məlumat 
daxil oldu. İlk olaraq gözümə bu sözlər 
sataşdı: “Sizin babanız İlyasov Qulaməli 
Qasım oğlu 18 avqust 1943-cü ildə Ros-
tov vilayəti uğrunda gedən döyüşlər-
də qəhrəmancasına həlak olub”. Qəhər 
məni boğdu, sonrasını oxuya bilmədim.
Həyatda möcüzəli, mistik məqamlar 
çoxdur. Oğlum Zaur Pyotiqorsk şəhə-

rində yaşayırdı. İşi ilə əlaqədar tez-tez 
Rostov şəhərinə gedirdi. Nədənsə, bu 
şəhər onu çəkirdi, orada doğmalıq və 
rahatlıq tapırdı. Bir gün mənə zəng edib 
dedi ki, ailəmlə birlikdə Rostova köç-
mək istəyirəm. Mən etiraz etmədim. O, 
2018-ci ilin payızında bu şəhərə köçdü. 
Sonra qardaşım Qulaməli də (babasının 
adı qoyulub) iş yerini Rostova dəyişdi. 
Həyat öz axarı ilə davam edirdi. Bizim 
müraciətdən xəbərsiz idilər. Yalnız 2020-
ci ilin may ayının 9-da hadisədən xəbər 
tutdular. Dəfn olunduğu məkanı soru-
şanda dedim ki, sizin yaşadığınız şəhər-
dən 140 km aralıda yerləşir. Bir anlığa 
donub qaldılar. 77 ildir babamın uyudu-
ğu torpağa onları çəkib gətirən nə imiş? 
Bu suala cavab tapa bilməmişəm. Mosk-
vadan göndərilən məlumatın tam mətni 
belədir: “Qvardiya yefreytoru İlyasov 
Qulaməli Qasım oğlu 40-cı, 50-ci və 148-
ci atıcı alaylarının tərkibində şərəfli dö-
yüş yolu keçmiş, Belqorod, Nikolayev, 
Donbas ətrafında gedən döyüşlərdə iş-
tirak etmiş, Rostov vilayətində üç dəfə 
ağır döyüşə girmiş, 1943-cü il avqustun 
18-də qəhrəmancasına həlak olmuş və 
Kuybişev rayonunda yerləşən “Qar-
daşlıq məzarlığında” dəfn edilmişdir. 
Belə qəhrəman babamın övladları ol-
duğunuza görə sizə dərin minnətdar-
lıq ifadə edirik!...” Sonda yazılırdı ki, 
babanız haqqında bütün sənədlərlə və 
təltiflərlə tanış olmaq üçün Rostov Vi-
layəti Hərbi Komissarlığına dəvət olu-
nursunuz... Bu anda bir vacib məqamın 
üstündən keçə bilmərəm. Babamın son 
məktubunda yazılan müəmmanın hik-
mətini indi dərk etməyə çalışıram. Belə 
ki, Donbasla sərhəddə yerləşən Kuybi-
şev rayonunda çox amansız döyüşlər ge-
dib, min nəfərə qədər itkimiz olub. Bura-
da qazanılan parlaq qələbə müharibədə 
təşəbbüsü ələ keçirməkdə müstəsna rol 
oynayıb, qalan məsələləri Stalinqrad ət-
rafında döyüşlər həll edib. Bu döyüşə 
gedərkən, yəqin ki, babam ölümü gözə 
alaraq, canından çox sevdiyi oğlunu tə-
laş və xiffətdən xilas etmək üçün bu sə-
tirləri yazıbmış...
Rostovda yaşayan oğlumu, qardaşımı, 
gəlinimi, nəvələrimi Kuybişev rayonu-
nun sakinləri xüsusi nəvazişlə, gül-çiçək 
dəstələri ilə qarşıladılar. Babama sonsuz 
minnətdarlıq hisslərini ifadə edərək de-
dilər ki, biz onlara sonacan borcluyuq. 
Siz isə bundan sonra sadəcə olaraq qo-
naq yox, bu torpağın ən əziz və əbədi 
sakinlərisiniz....
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