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DİQQƏT 

Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının 

qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə 

uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv 

halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də 

elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı 

yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi 

istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat 

kimi göstərilməsin şamil olunmur. 

 

 

MÜƏLLĠF HAQQINDA 

 

Natiq Əliyev 1984-cü ildə Yevlax rayonu Rüstəmli 

kəndində anadan olub. 1991-1999-cu ilədək Yevlax rayon 

Rüstəmli kənd orta məktəbində təhsil alıb. 1999-cu ildə 

C.Naxçıvanski adına Hərbi Liseyə daxil olub. 2002-ci ildə 

həmin liseyi bitirib. 2006-cı ildə Heydər Əliyev adına 

Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbinin Hava 

Hücumundan Müdafiə ixtisasını bitirib.  

Hazırda Silahlı Qüvvələrdə “N” saylı hərbi hissədə 

xidmət edir. 

Bədii və elmi yaradıcılıqla məşğul olur. 

Ailəlidir bir övladı var.  
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Natiq Əliyev. Heydər Əliyev fenomeni və ordu 

quruculuğu. Mingəçevir Poliqrafiya Müəssisəsi, 2015 

 

 

Redaktor və ön sözün müəllifi: 

 Vaqif Məmmədov,  

tarix üzrə fəlsəfə, doktoru, dosent 

 

Kitabda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyəti dövründə 

Azərbaycanın hərtərəfli inkişafından, eyni zamanda 

Azərbaycanda ordu quruculuğu istiqamətində dahi 

şəxsiyyətin gördüyü böyük işlərdən bəhs olunur. Bu 

günkü  hərbi qüdrətimiz, zabit və əsgərlərimizin Vətən 

sevgisi, yüksək əhval-ruhiyyəsi ifadə olunur.  

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Natiq Əliyev        Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu  7 
 

VƏTƏN SEVGĠSĠ VƏ  

SABAHA ĠNAMIN ĠFADƏSĠ 

 
 
2-3 ay əvvəl mobil telefonuma tanımadığım 

nömrədən zəng gəldi. Salam verib özünü təqdim 

etdi:-Yevlaxlıyam, zabitəm, Naxçıvanda hərbi 

xidmətdəyəm, sizi qiyabi tanıyıram, kitablarınızı 

oxumuşam, vaxtınız varsa sizinlə görüşmək 

istəyirəm-dedi...Görüşdük, xeyli söhbət etdik, bir şeir 

kitabı çap olunduğunu, ”Heydər Əliyev fenomeni və 

ordu quruculuğu” adlı yeni bir kitab işlədiyini 

bildirdi. Həm də tarixçi kimi, Naxçıvanın erməni 

təcavüzünə məruz qaldığı dövrlərdə o hadisələrin 

yaxından iştirakçısı və o mövzuda bir neçə kitabın 

müəllifi kimi, yazdığı kitabı oxuyub fikirimi 

bildirməyi xahiş etdi....Kitabı aldım qısa vaxt ərzində 

oxudum, tövsiyələrimi və iradlarımı bildirdim. 

Fikirlərimi çox səmimi qəbul etdi, aparıb kitabın 

üzərində yenidən işlədi, faktları dəqiqləşdirdi, 

əlavələr etdi və belə bir kitab ərsəyə 

gəldi...Göründüyü kimi kitabın adı da, kitabın ayrı-
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ayrı bölmələrinin adı da çox maraqlı olmaqla yanaşı, 

həm də tariximizin müəyyən bir dövrünü, səhifəsini 

əhatə edir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin həyatını, içtimai-siyasi fəaliyyətini 

əks etdirən çox kitablar yazılıb. Ancaq bu kitabın 

adından göründüyü kimi, burada Heydər Əliyev 

fenomenindən söhbət açılır, Azərbaycanın iqtisadı, 

mədəni, sosial həyatında və eyni zamanda hərbi 

quruculuq sahəsində o böyük şəxsiyyətin rolu 

göstərilir. Kitab ”Tariximizin Heydər Əliyev erası”, 

”Hərb tariximizdən səhifələr”, ”Heydər Əliyev və 

ordu quruculuğu”, ”Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan Naxçıvan və onun hərbi qüdrəti” və 

“Qüdrətli ordumuz sabahımızın qarantıdır” adlı 

bölmələrdən ibarətdir. 

”Tariximizin Heydər Əliyev erası” bölməsində 

ulu öndərimizin siyasi hakimiyyətinin hər iki 

dövründə (Azərbaycan KP MK-nin birinci katibi və 

Azərbaycan Prezidenti) Azərbaycanın hansı 

mərhələdən haraya çatdırılması çox dəqiq faktlar və 

statistik rəqəmlər əsasında təhlil edilir, eyni zamanda 

geridə qalmış bir respublikanın dünya dövlətlərinin 

diqqət mərkəzində olan müstəqil bir ölkəyə 

http://www.kitabxana.net/
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çevrilməsində o dahi şəxsiyyətin misilsiz xidmətləri 

göstərilir. Kitabın adı və ümumi məğzi əsasən ordu 

quruculuğuna aid olduğundan ”Hərb tariximizdən 

səhifələr” adlı ikinci bölmədə Cavanşir, Babək, Şah 

İsmayıl Xətai dövründən başlayaraq, çar rusiyası 

dövründə, Azərbaycan Demokratik Respublikası 

dövründə, sovet dövründə Azərbaycanda hərb 

tariximizə nəzər salınır, Səməd bəy Mehmandarov, 

Əliağa Şıxlinski, Hüseynxan Naxçıvanski, İbrahim 

ağa Usubov, Cavad bəy Şıxlinski, Həbib bəy 

Səlimov, Cəmşid Naxçıvanski kimi görkəmli 

hərbçilərin həyat yolundan bəhs olunur. Bu bölmənin 

davamı kimi verilən və kitabın əsas qayəsini təşkil 

edən ”Heydər Əliyev və ordu quruculuğu” 

bölməsində yuxarıda adları çəkilən hərbçilərin və 

böyük sərkərdələrin başlayıb tam həyata keçirə 

bilmədikləri Azərbaycanın qüdrətli milli ordusunun 

yaradılması missiyasının ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirildiyi və bu gün 

də o ənənənin ləyaqətlə, şərəflə davam etdirildiyi 

göstərilir. Həmin bölmədə hələ sovet dövründə 

Heydər Əliyevin çox gərgin səylərlə və çətinliklər 

hesabına Azərbaycanda C.Naxçıvanski adına 

http://www.kitabxana.net/
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ixtisaslaşmış hərbi məktəbin açılmasına nail olması, 

sonralar bu istiqamətdə daha böyük işlər görülməsi 

dəqiq faktlarla göstərilir. Kitab müəllifinin uzun 

müddətdir zabit kimi Naxçıvanda hərbi xidmətdə 

olması, xidmətinin bir neçə ilini sərhəd bölgəsi olan 

Sədərək ərazisində keçirməsi, 1990-1993-cü illərdə 

14 dəfə erməni təcavüzünə məruz qalan Sədərəyin o 

ağır dövrlərini əks etdirən bir sıra yazılı mənbələrlə 

tanışlığı kitabın ən maraqlı bölmələrindən olan 

“Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

və onun hərbi qüdrəti” fəsilini işləməyə imkan 

vermişdir. Kitabın sonuncu “Qüdrətli ordumuz 

sabahımızın qarantıdır” bölməsini oxuyarkən, 

oxucuda belə bir inam yaranır ki, bu günkü qüdrətli 

Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı 

azad etməyə, düşmənin bütün həmlələrinə qarşı 

layiqli cavab verməyə, Azərbaycanın müstəqilliyini 

və ərazi bütövlüyünu qorumağa qadirdir. İllərdi 

əsgərlərlə işləyən, onların Vətən sevgisini, yüksək 

əhval-ruhiyyəsini və sabaha inamını görüb, bu inam 

hissini əsgərlərə xitabən “Məğrur dayan əsgərim” 

şeirində də ifadə edən kitab müəllifi oxuculara təqdim 

etdiyi bu kitabla qüdrətli ordumuzun sabahımızın 

http://www.kitabxana.net/
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qarantı olduğunu bir daha sübut edir. Müəllifə həm 

gənc yazar kimi, həm də zabit kimi bu yolda uğurlar 

diləyirəm. 

 

Vaqif Məmmədov 

 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, 

Azərbaycan Yazıçılar birliyinin 

və Avrasiya Yazıçılar birliyinin üzvü, 

Azərbaycan Vətən müharibəsi veteranı, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi  
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TARĠXĠMĠZĠN  

HEYDƏR ƏLĠYEV  

ERASI 

 
Müasir Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrinə 

qızıl hərflərlə adını yazmış şəxsiyyətlərdən biri də 

müstəqil Azərbaycanın qurucusu və memarı, 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyevdir. Heydər 

Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da 

Azərbaycanın Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 

O, 1939-cu ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu 

bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun 

(indiki Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası) 

memarlıq fakültəsində təhsil almışdır. Başlanan 

müharibə ona təhsilini başa çatdırmağa imkan 

verməmişdir. 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət 

Universitetinin (indiki BDU) tarix fakültəsini 

bitirmişdir. 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan 

MSSR Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və 

Naxçıvan MSSR Xalq Komissarları Sovetində şöbə 

müdiri vəzifəsində işləmiş və 1944-cü ildə dövlət 

http://www.kitabxana.net/
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təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilmişdir. Bu 

dövrdən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan 

Heydər Əliyev 1965-ci ildən Azərbaycan SSR 

Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi 

Komitəsi sədrinin müavini, 1967-ci ildən isə sədri 

vəzifəsində işləmiş, general-mayor rütbəsinə qədər 

yüksəlmişdir. 
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Həmin illərdə o, Leninqrad şəhərində (indiki 

Sankt-Peterburq) xüsusi ali təhsil almış, Azərbaycan 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il 

iyul plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci 

katibi seçilərək respublikanın rəhbəri olmuşdur. 

1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun üzvü 

seçilən Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin 

birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSRİ-nin 

rəhbərlərindən biri olmuşdur. Heydər Əliyev iyirmi il 

ərzində SSRİ və Azərbaycan SSR Ali Sovetlərinin 

deputatı olmuş və 5 il SSRİ Ali Soveti İttifaq 

Sovetinin sədr müavini vəzifəsində çalışmışdır. 

Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı 

Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi 

Bürosunun və şəxsən Baş katib Mixail Qorbaçovun 

yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq, tutduğu 

vəzifələrdən istefa vermişdir. Heydər Əliyev 1990-cı 

ilin 20 yanvarında sovet qoşunlarının Bakıda törətdiyi 

qanlı faciə ilə əlaqədar ertəsi gün Azərbaycanın 

Moskvadakı nümayəndəliyində bəyanatla çıxış 

edərək, Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin 
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təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb 

etmişdir. 

 

 
 

O, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin 

münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin 

ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin 

iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının 

sıralarını tərk etmişdir. 1990-cı ilin iyulunda 

Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev bir müddət 

Naxçıvanda yaşamış, həmin dövrdə Naxçıvan MR Ali 

Məclisinə və  Azərbaycan Ali Sovetinə deputat 

seçilmişdir. O, 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan 
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Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri, 

Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Sədrinin müavini 

olmuşdur. Heydər Əliyev 1992-ci ildə Yeni 

Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində 

keçirilmiş təsis qurultayında partiyanın sədri 

seçilmişdir. 1993-cü ilin may-iyununda hökumət 

böhranının son dərəcə kəskinləşməsi ilə ölkədə 

vətəndaş müharibəsinin baş verməsi və müstəqilliyin 

itirilməsi təhlükəsi yarandıqda Azərbaycan xalqı 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbi ilə 

ayağa qalxdı. Azərbaycanın o zamankı rəhbərləri 

Heydər Əliyevi rəsmən Bakıya dəvət etməyə məcbur 

oldular.  
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Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də 

Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçildi, iyunun 24-də 

isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə 

başladı.      

   

1993-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq 

səsverməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti seçildi. O, 1998-ci il 

oktyabrın 11-də xalqın yüksək fəallığı şəraitində 

keçirilən seçkilərdə səslərin 76,1 faizini toplayaraq, 

yenidən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

seçilmişdir. 2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən 

prezident seçkilərində namizədliyinin irəli 

sürülməsinə razılıq vermiş Heydər Əliyev səhhətində 

yaranmış problemlərlə əlaqədar seçkilərdə iştirak 

etməkdən imtina etmişdir.  

2003-cü il dekabrın 12-də Azərbaycanın ümummilli 

lideri Heydər Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının 

Klivlend Klinikasında vəfat etmişdir. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin 1969-cu il iyulun 14-də 

Azərbaycan rəhbərliyinə gəlişi ittifaq dövləti 

daxilində geri qalmış respublikanın bir neçə il ərzində 
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hərtərəfli inkişafı və o dövrə məxsus intibah 

əlamətləri ilə milli tariximizə unudulmaz bir gün 

olaraq yazılmışdır. 1969-cu ildən Azərbaycana 

rəhbərlik edən Heydər Əliyev qüdrətli dövlət xadimi, 

mahir siyasətçi kimi məmləkətini nəinki keçmiş 

SSRİ-də, hətta dünyada sivil bir respublika kimi 

tanıtmış, milli varlığımızı beynəlxalq aləmə nümayiş 

etdirmişdir. O illərin rəşadəti və şöhrəti XX əsr 

tariximizə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Böyük tarixi 

şəxsiyyət Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərliyinin 

hər iki dövründə, Kremldə çalışdığı illərdə öz xalqına 

ləyaqətlə xidmət etmək nümunəsi və yüksək 

təşkilatçılıq qabiliyyəti göstərmişdir. Onun böyük 

təşkilatçı, siyasi lider və dövlət xadimi olması, xalqı 

öz ətrafında birləşdirmək sahəsində fitri istedadı 

məhz Azərbaycan KP MK-nın rəhbəri olduğu 70-80-

cı illərdə özünü bütün aydınlığı ilə göstərmişdir. O 

illərdə bu böyük insan ardıcıl olaraq respublikamızın 

sürətli sosial-iqtisadi inkişafı, xüsusilə də 

iqtisadiyyatın səmərəli təşkili siyasətini yeritmiş, 

şəhər və kəndlərin dinamik inkişafına böyük qayğı 

göstərmişdir. Azərbaycana rəhbərliyinin birinci 

dövründə Heydər Əliyevin iqtisadi siyasətinin ana 
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xəttini qeyri-neft sektorunun çoxşaxəli, sürətli və 

səmərəli inkişafı təşkil etmiş, eyni zamanda, həmin 

sahələrə aid müəssisələr, əsasən, perspektivli kiçik və 

orta şəhərlərdə yerləşdirilmişdir. Məlumdur ki, qeyri-

neft sektorunun çoxşaxəli, səmərəli inkişaf 

etdirilməsi, emal sənayesinə aid müəssisələrin kiçik 

və orta şəhərlərdə yerləşdirilməsi müasir dövrdə 

respublikamızda iqtisadi siyasətin prioritet 

istiqamətini təşkil edir. Odur ki, ümummilli 

liderimizin 70-80-cı illərdəki iqtisadi siyasətinin, bu 

siyasəti reallaşdırmaq üçün istifadə etdiyi üsul və 

vasitələrin öyrənilməsi həm nəzəri-metodoloji, həm 

də praktiki baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

1969-cu il iyul ayının 14-də Heydər Əliyev 

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsinin birinci katibi seçildiyi vaxt 

respublikamız iqtisadi durğunluq, siyasi və mənəvi 

tənəzzül vəziyətində idi. Əvvəlki illərdə öz nefti ilə 

SSRİ iqtisadiyyatında liderliyə malik olmuş 

Azərbaycan bu mövqeyini itirdikdən sonra SSRİ 

hökumətinin diqqətindən kənarda qalmışdı. 

İqtisadiyyatın digər sahələrinin (qeyri-neft 

sektorunun) inkişafına keçid lazımi səviyyədə və 
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sürətlə təmin edilmədiyindən onun bütün sahələrində 

inkişafı kəskin surətdə aşağı düşmüşdü. Sənayenin 

strukturunda enerji, fond və xammal tutumlu sahələr 

üstünlük təşkil etdiyindən və texniki bazası köhnə 

olduğundan səmərəliliyi aşağı idi. Nəticədə 

Azərbaycan milli gəlirin artım sürətinə və 

adambaşına düşən milli gəlirə görə SSRİ-nin orta 

göstəricisindən (1960-cı ilə nisbətən 1970-ci ildə 

SSRİ-də milli gəlir iki dəfə, müttəfiq respublikaların 

birçoxunda 2,2-dən 2,4 dəfəyə qədər, Azərbaycanda 

isə, 1,6 dəfə artmışdır) geri qalır, bu göstəricilərə görə 

müttəfiq respublikalar arasında axırıncı yerlərdən 

birini tuturdu. İqtisadiyyatın əsas sahələri olan sənaye 

və kənd təsərrüfatında bu gerilik özünü daha qabarıq 

surətdə göstərirdi. 1960-1969-cu illərdə respublikada 

ümumi sənaye məhsulu 78 faiz artmışdı və bu 

göstəriciyə görə müttəfiq respublikalar arasında 

axırıncı yer tuturdu. 1966-1969-cu illərdə bu gerilik 

daha da artmışdı (bu müddətdə sənaye məhsulu SSRİ-

də orta hesabla 39 faiz, Azərbaycanda 26 faiz 

artmışdı). Azərbaycanın bəzi iqtisadi rayonlarında 60-

cı illərin birinci yarısında sənayenin inkişafı demək 

olar ki, dayanmışdı. Misal üçün, 1960-cı ilə nisbətən 
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1965-ci ildə SSRİ-də sənaye məhsulu 65 faiz, 

Azərbaycanda 41 faiz, Naxçıvan MR-də isə cəmi 8 

faiz artmışdı. SSRİ rəhbərliyinin o vaxt etiraf etdiyi 

kimi, bu göstərici müttəfiq və muxtar milli dövlət 

qurumları arasında ən aşağı göstərici idi. 

Respublikamızda bir çox ittifaq əhəmiyyətli 

müəssisələrin vaxtında tikilib istifadəyə verilməməsi, 

ildən-ilə keçirilməsi adət halını almışdı. Şirvan (Əli 

Bayramlı) şəhərindəki Avropada ilk və ən böyük açıq 

tipli istilik elektrik stansiyası, pambıq çiyidindən yağ 

çəkmə zavodu, Gəncə alüminium zavodu və s. 

bunlara misal ola bilər. Kənd təsərrüfatında gerilik 

daha çox özünü göstərirdi. Taxıl, pambıq, üzüm, 

kartof, bostan-tərəvəz məhsulları istehsalında 

məhsuldarlıq müttəfiq respublikaların çoxundan geri 

qalırdı. Bir çox əsas kənd təsərrüfatı məhsulunun 

istehsal həcmi, həm də məhsuldarlıq 1969-cu ildə 

1960-cı ilə nisbətən azalmışdı. Məhsuldarlıq taxıl 

istehsalında 10,4 sentnerdən 9,5 sentnerə, pambıq 

16,6-dan 15,1 sentnerə, cəmi pambıq istehsalı 366 

min tondan 299 min tona düşmüşdü. İstehsal olunan 

məhsulların keyfiyyəti aşağı idi. Məhsuldar 

qüvvələrin yerləşməsinin yaxşılaşması sahəsində 
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xeyli müvəffəqiyyət qazanılmasına baxmayaraq 

regionların əksəriyyətində sənayenin nisbətən sürətli 

inkişafı kifayət qədər təmin edilmirdi. Nəticədə, 

Abşeron iqtisadi rayonunun respublika sənaye 

məhsulu istehsalında xüsusi çəkisi 55 il ərzində 18,6 

faiz azalaraq 1913-cü ildəki 91,4 faizdən 72,8 faizə 

düşmüşdü. Bakı şəhəri sənaye məhsulunun ərazi 

təmərküzləşməsinə görə dünyada nadir şəhərlərdən 

biri olaraq qalırdı. Neft sənayesi sənayeyə kapital 

qoyuluşunun əsas hissəsini özünə cəlb etməklə 

iqtisadiyyatın digər sahələrində maliyyə 

çatışmamazlığı yaradır, nəticə etibarı ilə qeyri-neft 

sektorunun inkişafını ləngidən amillərdən birinə 

çevrilmişdi. Neft maşınqayırması və neft emalı 

zavodlarının maddi-texniki bazası köhnə idi, 30-40-cı 

illərdən qalmış texnologiya əsasında işləyirdi. Neftin 

emalından sayca nisbətən az məhsullar alınırdı və 

keyfiyyəti aşağı idi. Neftayırma qurğuları fiziki və 

mənəvi cəhətdən köhnəlmişdi, açıq rəngli neft 

məhsulları istehsalı az, keyfiyyəti aşağı idi. Beləliklə, 

respublikanın SSRİ iqtisadiyyatında mövqeyi 

itirilmişdi. Əmək intizamı zəifləmiş, dövlət plan 

tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi qarşısında 
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məsuliyyət hissi azalmışdı. İnzibati rayonlarda və 

kəndlərdə işsizlik artmaqda idi. Respublikada 

istehsalın sürətli və səmərəli inkişafı üçün böyük 

imkanların olmasına əhalinin inamı azalmışdı. 

Yaranmış sosial-iqtisadi durum Heydər Əliyevin 

təşəbbüsü ilə və rəhbərliyi altında qısa müddətdə 

dərindən, hərtərəfli təhlil olundu. Respublikanın 

imkanlarını və mənafeyini nəzərə almaqla geriliyin 

səbəbləri aşkara çıxarıldı. Onların aradan 

qaldırılması, iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafı və 

əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi üçün əvvəlki 

dövrlərdə olduğundan tamamilə fərqlənən, prinsip 

etibarilə yeni inkişaf strategiyası və müvafiq 

proqramlar işlənib hazırlandı və mərhələ-mərhələ 

yerinə yetirilməsi yolları müəyyənləşdirildi. Aparılan 

təhlil göstərir ki, 1970-1985-ci illərdə qarşıya qoyulan 

vəzifələrin xarakteri baxımından iki mərhələ bir-

birindən xeyli fərqlənir:    

     1970-1975-ci illəri 

əhatə edən birinci mərhələdə iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində mövcud potensialı hərəkətə gətirmək və 

ondan səmərəli istifadə etməklə məhsul istehsalının 

artım sürətindəki geriliyi aradan qaldırmaq və 
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bütövlükdə sosial-iqtisadi inkişafı sürətləndirmək 

vəzifəsi qarşıya qoyuldu. 1976-1985-ci illəri əhatə 

edən ikinci mərhələdə iqtisadiyyatın bütün sahələrini 

səmərəli və kompleks inkişaf etdirmək, strukturunda 

Azərbaycanın ittifaq əmək bölgüsündə geniş iştirakını 

təmin edəcək sahələrin və ya bütövlükdə 

iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir edən mütərəqqi 

sahələrin üstün inkişafı istiqamətində dəyişikliklər 

edilməsi, neft maşınqayırması və neft emalının yeni 

texniki baza üzərinə keçirilməsi və istehsal olunan 

məhsulun keyfiyyətinin yüksəlməsi strategiyası 

vəzifəsi qarşıya qoyuldu. Əmək intizamının 

möhkəmlənməsi, dövlət plan tapşırıqlarının yerinə 

yetirilməsinin vacibliyi, bunun üçün məsuliyyət 

hissinin artırılması, elmi-tədqiqat işlərinin, xüsusilə 

respublika Elmlər Akademiyası alimlərinin əməyinin 

təşkilinin təkmilləşməsi və sanballı, elmi cəhətdən 

əsaslandırılmış təkliflərindən istifadə olunması, 

məhsulun keyfiyyətinin yüksəlməsi üçün tədbirlər 

görülməsi məsələləri ön plana çəkilirdi. Heydər 

Əliyev tez-tez rayonlara səfərlər edir, müşavirələr 

keçirir, məsləhətləşir, iqtisadiyyatın inkişafına, dövlət 

plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə mane olan 
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səbəbləri aşkara çıxarır və onların vaxtında aradan 

qaldırılması üçün tədbirlər görürdü.  

 

 
 

Qarşıda duran strateji vəzifələrin yerinə 

yetirilməsinə etibarlı təşkilati və maliyyə təminatı 

yaratmaq üçün Heydər Əliyevin təkidli təşəbbüsü və 

tələbilə Azərbaycan hökuməti SSRİ hökumətinə 

dəfələrlə  təkliflərlə müraciət etmişdir. Azərbaycan 

rəhbəri Heydər Əliyevin təkidi və təşəbbüsü ilə SSRİ 

hökuməti respublika xalq təsərrüfatının bütövlükdə və 

onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafını nəzərdə tutan beş 

xüsusi qərar qəbul etmişdir. Bu qərarlarda 

Azərbaycan xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrinin 
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inkişafının bütün əsas məsələləri öz əksini tapırdı. 

Eyni zamanda bu məsələlərin həlli üçün ittifaq 

hökuməti tərəfindən əlavə vəsait ayrılırdı. Heydər 

Əliyevin təşəbbüsü və böyük məqsədyönlü fəaliyyəti 

nəticəsində Sovet İKP MK “1976-1980-ci illərdə və 

sonrakı dövrdə respublikada sənayenin ayrı-ayrı 

sahələrinin inkişaf etdirilməsinə dair Azərbaycan KP 

MK-nin təkliflərinin nəzərdən keçirilməsi nəticəsi 

barəsində” qərarında Azərbaycan sənayesinin inkişafı 

üçün ayrılan əsaslı vəsait qoyuluşu və maddi-texniki 

təchizatın miqdarı onuncu beşillikdə planda nəzərdə 

tutulduğuna nisbətən böyük məbləğdə artırılmışdı. 

Neft sənayesinə qoyulan vəsaitin artırılması və dövlət 

planında ayrılıqda göstərilməsi bir tərəfdən qeyri-neft 

sektoruna yönəldilən vəsaiti artırmağa və onu daha 

sürətlə inkişaf etdirməyə, digər tərəfdən neft 

sənayesinin özündə respublika iqtisadiyyatının 

mənafeyini nəzərə almaqla əsaslı tədbirlər həyata 

keçirməyə imkan verirdi. 

Heydər Əliyevin yorulmaz, fasiləsiz və 

məqsədyönlü fəaliyyəti, həyata keçirdiyi tədbirlər, 

onun təşəbbüsü və təkidi ilə mərkəzi hökumət 

tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində 1970-
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1985-ci illər cəmiyyət həyatının bütün sahələrində 

(iqtisadi, mədəni, sosial, siyasi, hərbi) yüksəliş və 

tərəqqi illəri oldu. Azərbaycan iqtisadiyyatı bütün öz 

varlığı tarixində ən yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdı. 

Başlıcası isə Azərbaycan ittifaq əmək bölgüsündə öz 

layiqli yerini tutdu. Artıq Azərbaycan elektrik 

enerjisi, neft-mədən avadanlıqları, kimya sənayesinin 

bir çox məhsulları, üzüm şərabı, meyvə-tərəvəz 

konservi, pambıq mahlıcı, ipək sap, yaşıl çay, xalça 

və xalça məmulatları, mineral sular, fermentləşmiş 

tütün və.s. istehsalına görə keçmiş ittifaq əmək 

bölgüsündə mühüm yer tuturdu. Respublikada 

iqtisadiyyatın bütün sahələri sürətlə inkişaf etdirildi, 

artım sürətinə görə Azərbaycan SSRİ respublikaları 

arasında qabaqcıl mövqeyə çıxdı 1970-1982-ci illərdə 

respublikamızın iqtisadiyyatının inkişaf etməsinə 

əvvəlki 50 ildə olduğundan 1,4 dəfə çox əsaslı vəsait 

qoyulmuşdu, o cümlədən 213 yeni sənaye müəssisəsi 

istismara verilmişdi. Bakıda məişət kondisionerləri 

zavodu, “Ozon” Elm-İstehsalat Birliyi, elektron-

hesablama maşınları zavodu, dərin özüllər zavodu, 

tikiş və ayaqqabı fabrikləri, Şirvanda (Əli 

Bayramlıda) məişət cihazları zavodu, Sumqayıt 
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kompressor zavodu, üst trikotaj fabriki, Gəncə əlvan 

metal emalı zavodu, Naxçıvan şüşə qablar zavodu, 

Mingəçevirdə Azərbaycan DRES, Yevlaxda yunun 

ilkin emalı fabriki və digər şəhərlərdə tikilən onlarla 

iri sənaye müəssisələri, elektrotexnika, cihazqayırma, 

radiotexnika zavodları, pambıq təmizləmə, çay emalı 

müəssisələri, şərabçılıq və meyvə-tərəvəz konserv 

istehsalı zavodları məhz Heydər Əliyevin müntəzəm 

apardığı təşkilatçılıq işinin nəticəsi idi. 1970-75-ci 

illərdə respublikamızda məcmuu məhsul 44 faiz, milli 

gəlir 39 faiz, sənaye məhsulu 50 faiz, kənd təsərrüfatı 

məhsulu 34 faiz artmışdı. 1970-1982-ci illərdə 

Azərbaycan hər il müttəfiq respublikalar arasında 

sosializm yarışının qalibi olmuşdur. Sənayedə əmək 

məhsuldarlığının yüksəlməsi, istehsalın 

səmərəliliyinin artması üçün onun texniki tərəqqinin 

istiqamətlərini müəyyən edən maşınqayırma, 

elektrotexnika, kimya, elektroenergetika kimi sahələri 

daha sürətlə inkişaf etdirilirdi. Digər tərəfdən, 

sənayedə yeni texnika və texnologiyanın tətbiqinə 

dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilirdi. Heydər 

Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə 

sənayedə 581 adda yeni tipli maşın, avadanlıq, aparat, 
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cihaz nümunələri yaradılmış, 310 avtomatlaşdırılmış 

xətt, 1300 kompleks mexanikləşdirilmiş sex, istehsal 

sahəsi və s. yaradılmışdır. Sənaye məhsulu 2,7 dəfə, 

sənayedə əmək məhsuldarlığı 2,1 dəfə artmışdı. 1970-

ci ildən başlayaraq Azərbaycan sənaye məhsulunun 

artım sürətinə görə müttəfiq respublikalar arasında ən 

qabaqcıl mövqeyə çıxmışdı. Belə ki, 1970-ci ilə 

nisbətən 1985-ci ildə Respublikanın sənaye məhsulu 

2,9 dəfə artmışdı ki, bu da SSRİ-nin müvafiq orta 

göstəricisindən (2,14) və Belarusiya qismən müstəsna 

olmaqla (3,0 dəfə) bütün digər respublikaların 

göstəricilərindən yüksək idi.  Respublikada kənd 

təsərrüfatı və onun xammalını emal edən sahələr 

böyük sürətlə inkişaf edirdi. 1970-1982-ci illərdə 

kənd təsərrüfatı məhsulu 2,6 dəfə, əmək 

məhsuldarlığı 2,2 dəfə artmışdı. Pambıq, meyvə, 

tərəvəz istehsalı iki dəfədən çox, üzüm, tütün, 

barama, yaşıl çay yarpağı istehsalı 2-5 dəfə artmışdı. 

Bu kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsində 

Azərbaycan müttəfiq respublikalar arasında qabaqcıl 

mövqeyə malik oldu, o cümlədən üzüm və müxtəlif 

növ şərab istehsalına görə müttəfiq respublikalar 

arasında birinci yeri tuturdu. Bütün bunlar inkişafın 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Natiq Əliyev        Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu  30 
 

ümumiləşdirilmiş göstəricisi olan milli gəlirin sürətlə 

artmasına səbəb oldu. 1970-1982-ci illərdə milli gəlir 

2,5 dəfə, adambaşına isə 2 dəfə artmışdı. Bu 

göstəriciyə görə Azərbaycan müttəfiq respublikalar 

arasında qabaqcıl mövqe tuturdu. Bütün bunların 

nəticəsi idi ki, Rusiya ilə yanaşı, Azərbaycan da 

ittifaq büdcəsindən dotasiya almadan öz 

iqtisadiyyatını sürətlə və mənfəətlə inkişaf etdirirdi. 

O, illərdə Heydər Əliyevin qayğısı ilə regional 

mədəni-iqtisadi mərkəz xarakterli şəhərlərin üstün 

inkişafı əmək ehtiyatlarından istifadənin regional 

problemlərinin həllində, kəndin əmək qabiliyyətli 

əhalisinin məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsində 

mühüm rol oynamışdı. Belə bir fakt maraqlıdır ki, 

1985-ci ildə Naxçıvan MR-də sənayedə işləyənlərin 

47,1 faizi, tikintidə işləyənlərin 71 faizi, Ağdam 

şəhərində müvafiq olaraq 80 və 87 faiz, Şirvan şəhəri 

sənayesində işləyənlərin 30,6 faizi kənddə yaşayanlar 

idi. Bu proses kənd əhalisinin işlə təminatında və 

Bakı şəhərinə işçi qüvvəsi axınının azaldılması və 

qarşısının alınmasında müstəsna rol oynayırdı. 1970-

1985-ci illərdə Heydər Əliyev iqtisadi siyasətinin 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi nəticəsində 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Natiq Əliyev        Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu  31 
 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında əldə olunmuş 

nailiyyətlər, toplanmış istehsal potensialı və təcrübə 

müstəqillik illərində respublika iqtisadiyyatının 

inkişafı və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında 

mühüm rol oynamışdır. Bu baxımdan Heydər 

Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyinin birinci dövründə 

(1970-1985-ci illər) iqtisadiyyatın, elmin, 

mədəniyyətin, təhsilin inkişafı sahəsində nailiyyətlər 

olmasaydı Azərbaycan müstəqilliyin birinci 5-6 ilində 

üzləşdiyi ağır vəziyyətdən çıxa bilməzdi. 

Sovet İttifaqı dövründə müttəfiq respublikalar 

vahid dövlətin daxili tərkib hissələri idilər. Onların 

iqtisadiyyatının bütün sahələri bir-biriylə qarşılıqlı 

əlaqədə işləyir və bütövlükdə, ölkə təsərrüfatının və 

əhalinin tələbatının ödənilməsində iştirak edirdilər. 

İttifaq dağılandan, qarşılıqlı əlaqələr kəsiləndən sonra 

hər bir respublika özünün tələbatını öz imkanları 

hesabına ödəməyə başladı. Məhz belə şəraitdə Heydər 

Əliyevin rəhbərliyi altında 70-80-ci illərdə yaranmış 

istehsal və infrastruktur sahələrin, xüsusilə onun 

respublika və region əhəmiyyətli sahələri gənc 

müstəqil dövlətimizin tələbatının az-çox 

ödənilməsində müstəsna rol oynayırdı. Bununla 
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yanaşı, 70-80-ci illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

altında yaranmış istehsal potensialı bir çox digər 

cəhətdən də müstəqillik dövründə mühüm əhəmiyyət 

kəsb etdi. Əvvəla, məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

altında respublikamızın tarixində ilk dəfə olaraq onun 

iqtisadiyyatının hərtərəfli və yüksək inkişafı üçün çox 

böyük istehsal potensialına malik olduğu aşkara çıxdı. 

Təsadüfi deyil ki, SSRİ-nin dağılması ərəfəsində 

müstəqil yaşamaq, öz-özünü yaşatmaq imkanı olması 

baxımından Azərbaycan RSFSR və Ukrayna ilə 

yanaşı tutulurdu. Eyni zamanda, o zaman aşkara 

çıxarılmış həmin potensialla tanışlıq bu gün də hər 

kəsdə Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək inkişafı 

üçün böyük imkanlar olduğuna əminlik 

yaradır.İkincisi, 1970-1985-ci illərdə yaranmış 

istehsal potensialı 80-cı illərin ortalarından başlayaraq 

təqribən 10 il ərzində xeyli dağılmasına, zəifləməsinə 

baxmayaraq müstəqillik illərində, xüsusilə hazırkı 

dövrdə Azərbaycanın dövlət suverenliyi və iqtisadi 

müstəqilliyinin, fasiləsiz artan və genişlənən xarici 

iqtisadi əlaqələrinin təmin olunmasında mühüm rol 

oynamış və yenə oynayır. O zaman inkişaf etmiş və 

ittifaq əmək bölgüsündə mühüm yer tutmuş sahələr 
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(metallurgiya, neft maşınqayırması, bir çox kimya 

məhsulları, üzüm şərabı, meyvə-tərəvəz konservləri, 

pambıq mahlıcı və s.) hazırda və yaxın gələcəkdə 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafının və ərazi 

təşkilinin təkmilləşməsinin əsas istiqamətlərini təşkil 

edəcəkdir. Üçüncüsü, Heydər Əliyevin dəstəyilə o 

zaman xaricdə təhsil alan tələbələrin bir hissəsi 

hazırda xarici ölkələrdə müxtəlif müəssisə və 

təşkilatlarda müvəffəqiyyətlə fəaliyyət göstərirlər, 

yaxud Azərbaycanda işləyir, təhsil aldığı ölkələrlə 

mədəni-iqtisadi əlaqələr qururlar. Beləliklə, həmin 

ixtisaslı kadrlar Azərbaycanın xarici ölkələrlə 

inteqrasiyasında, Azərbaycan həqiqətlərinin xarici 

ölkələrə yayılmasında, xaricdə Azərbaycan 

diasporunun formalaşması və sahibkarlığın 

inkişafında mühüm rol oynayırlar.  

Dördüncüsü, 1970-1985-ci illərdə iqtisadiyyatın və 

bütövlükdə ölkənin idarəedilməsi sahəsində indi 

getdikcə genişlənən və özünə yeni-yeni tərəfdarlar, 

əməkdaşlar cəlb edən “Heydər Əliyev idarəetmə 

məktəbi” yarandı. Bu məktəb xalqını, vətənini hədsiz 

dərəcədə sevmək, ona təmənnasız xidmət etmək 

istəyi, tələbkarlıq və məsuliyyət hissi üzərində 
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qurulmuşdur. Bu məktəbdə yetişmiş, zəngin təcrübə 

toplamış kadrlar hazırda dövlət idarəçiliyi sahəsində 

ümummilli lider Heydər Əliyevin kursunu 

müvəffəqiyyətlə davam və inkişaf etdirirlər. Bir sözlə 

ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı hərtərəfli 

inkişaf siyasətinin məqsədi ondan ibarət olmuşdur 

ki,Azərbaycan hərtərəfli inkişaf etsin, güclənsin və 

daima öz müqəddəratını həll etmək iqtidarında olsun. 
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HƏRB TARĠXĠMĠZDƏN  

SƏHĠFƏLƏR 

 

Tariximizin mükəmməl bilicisi olan Heydər 

Əliyev yaxşı bilirdi ki, tarixin bütün mərhələlərində 

torpaqlarımızı düşmənlərdən müdafiə etmək üçün və 

eyni zamanda xalqımızın azad, firavan yaşaması üçün 

daima nizami və güclü orduya ehtiyac duyulub. 

Bildiyiniz kimi düşmənlə daim döyüşməyi bacaran 

gülcü, nizami ordunun yaradılması üçün xalqın 

önündə gedərək cəsarətli, uzaqgörən, yüksək liderlik 

qabiliyyəti olan, millətini, vətənini sevən, sərkərdəlik 

xüsusiyyətləri ilə xalqın etimadını qazanaraq seçilən 

liderlərin olması mütləq vacibdir.  
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Qədim və mürəkkəb, keşməkeşli tarixə malik 

Azərbaycan xalqı əsrlər, minilliklər boyu öz azadlığı 

və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparıb. Zəngin təbii 

sərvətlərə, əlverişli və strateji coğrafi-siyasi 

mövqeyinə görə vətənimiz daima güclü dövlətlərin 

təzyiqlərinə, hərbi təcavüzünə məruz qalıb. Bununla 

belə xalqımız öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya 

bilib, ən qüdrətli düşmən ordularına qarşı mübarizədə 

hünər, qəhrəmanlıq nümunələri göstərib. Cavanşir, 

Babək, Şah İsmayıl Xətai kimi sərkərdələr və dövlət 

xadimləri Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixinin bütöv 

bir salnaməsini yaradıblar. Bu kimi mərd sərkərdə və 

dövlət başçılarının şanlı ömür yolu və fəaliyyəti 

xalqın vətən sevgisini, azadlıq və dövlətçilik hissini 

daha da gücləndirib, onu həyatımızın ən vacib 

məqsədinə çevirib. Onların yaratdığı dəyərli ənənələr, 

yüzilliklər boyu, o cümlədən ötən əsr ərzində də 

uğurla davam etdirilib. 1918-ci ildə rusiyada çarizmin 

süqutundan sonra Şərqdə ilk demokratik respublika 

olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Cəmi 

23 ay ömür sürməsinə baxmayaraq, Cümhuriyyət 

dövründə müstəqil dövlətin bütün atributları, o 

cümlədən milli ordumuz formalaşdırıldı. Həm 
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ermənilərin, həm də bolşeviklərin işğalçılıq siyasətinə 

qarşı mübarizə aparmalı olan ADR hökuməti 1918-ci 

il iyunun 19-da gərgin vəziyyəti nəzərə alaraq bütün 

Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan etdi. Bakı 

şəhəri Stepan Şaumyanın başçılığı altında Bolşevik 

Bakı Soveti və Daşnak silahlı dəstələrinin nəzarətində 

olduğu üçün, Azərbaycan hökuməti müvəqqəti olaraq 

Gəncə şəhərində yerləşmişdir. 24 iyun 1918-ci il 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk bayrağı qəbul 

edildi və hökumətin qərarı ilə qırmızı parça üzərində 

ağ rəngli aypara və səkkizguşəli ulduz təsvir edilmiş 

bayraq Cümhuriyyətin müvəqqəti rəmzi elan edildi. 

Azərbaycanın indiki üçrəngli (mavi, qırmızı, yaşıl) 

bayrağı isə dövlət rəmzi olaraq 1918-ci ilin noyabın 

9-da qəbul edildi. İyunun 26-da diviziya statusunda 

hərbi korpusun yaradılması barədə qərar qəbul olundu 

və Azərbaycanda milli ordunun təməli qoyuldu. 

1918-1920-ci illərdə görkəmli generallarımız Səməd 

bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski və digər peşəkar 

hərbçilərimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda yüksək 

döyüş qabiliyyətli, hərbi hazırlığa və intizama malik 

milli ordu hissələri formalaşdırıldı. Qeyd olunduğu 

kimi, 1918-ci il 26 iyun tarixli fərmanla Azərbaycan 
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Milli Ordusunun yaradılmasına başlanıldı. Avqustun 

1-də isə AXC-nin Hərbi Nazirliyi təsis edildi. 

İstedadlı general Səməd bəy Mehmandarov dekabrın 

25-də hərbi nazir, general-leytenant Əliağa Şıxlinski 

isə nazir müavini təyin edildilər. Qısa müddət ərzində 

Milli Ordu Osmanlı dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu 

ilə birlikdə Bakını və ətraf qəzaları erməni-bolşevik 

işğalından xilas etdi. Bu hərbi birləşmələr Muğanda 

və Əsgəranda milli hökumətə qarşı baş vermiş 

qiyamları yatırmaqda yüksək səriştəlilik göstərdi, 

Qazaxda Azərbaycan sərhəddini pozmuş erməni 

nizami ordu hissələrini darmadağın etdi. O zaman 

Azərbaycan ordusunun Hüseynxan Naxçıvanski, 

İbrahim ağa Usubov, Həmid Qaytabaşı, Kazım Qacar, 

Cavad bəy Şıxlinski, Həbib bəy Səlimov kimi 

istedadlı generalları da var idi.    

10 iyul 1918-ci il Azərbaycan və türk 

(Osmanlı) hərbi qüvvələri (Qafqaz İslam Ordusu) 

Kürdəmir yaxınlığındakı döyüşdə daşnak-bolşevik 

"Bakı Soveti"nin qoşunlarını məğlub ediərək 

Kürdəmir qəsəbəsini işğalçılardan azad etmişdilər. Bu 

qələbədən sonra Qafqaz İslam Ordusunun daşnak-

bolşevik qüvvələri üzərinə geniş əks-hücumu 
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başlamışdı. İyulun 14-də azərbaycanlı-türk qoşun 

hissələri strateji əhəmiyyətli Kərar dəmir yolu 

stansiyasını ələ keçirdilər.  15 iyul 1918-ci il 

Cümhuriyyətin hökuməti azərbaycanlılara qarşı 

soyqırımı cinayətlərinin araşdırılması üçün Fövqəladə 

Təhqiqat Komissiyası yaradıb. Komissiya 1918-ci ilin 

mart qırğınları ilə yanaşı, XX əsrin əvvəlindən 

ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri digər 

qətliamlar haqqında çoxsaylı materiallar toplamış, 

Cümhuriyyət hökumətinin qərarı ilə 31 mart 

"Soyqırımı günü" elan edilmişdi. Azərbaycanın 

sovetləşməsindən sonra bu tarix gizlədildi. 20 iyul 

1918-ci il Cümhuriyyətin və türk (Osmanlı) 

qüvvələrinin Nuru paşanın komandanlığı altındakı 

birgə Qafqaz İslam Ordusu daşnak-bolşevik "Bakı 

Kommunası" qoşunlarına daha bir zərbə endirərək 

Şamaxı şəhərini azad ediblər. Bu arada türk qoşunları 

cənubdan (indiki Neftçala rayonu ərazisi) Bakı 

istiqamətinə irəliləməyə başlamışdı. 

6 sentyabr 1918-ci il Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin nümayəndə heyəti İstanbulda 

Osmanlı dövlətinin rəhbərliyi ilə görüşüb. Milli 

Şuranın sədri M.Rəsulzadə, "Müsavat" fraksiyasının 
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üzvü X.Xasməmmədov və general S.Səfikürdskinin 

daxil olduğu heyət Osmanlının yeni sultanı VI 

Mehmet Vahdettin tərəfindən qəbul edilib. Bu, 

Cümhuriyyətin rəsmi heyətinin ilk xarici səfəri idi. 

Osmanlı hərbi rəhbərliyinin (Ənvər paşa) də iştirak 

etdiyi görüşdə Cümhuriyyətə hərbi yardım və Bakının 

azad olunması məsələsi əsas mövzu olub. Bu 

görüşdən sonra Bakının azad olunması barədə 

həlledici hücum barədə qərar verildi. 

1981-ci il sentyabrın 15-də baş verən ağır 

döyüşlərdən sonra, Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının milli ordusunun və Nuru Paşanın 

başçılıq etdiyi Osmanlı Türk İslam Ordusunun 

hissələri Bakını bolşevik, erməni-daşnak və ingilis 

hərbi dəstələrindən azad etmışdir və müstəqil 

Azərbaycan hökuməti Bakıya köçmüşdür. 

28 may 1919-cu il Əlimərdan bəy 

Topçubaşovun başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə 

heyəti Paris sülh konfransında ABŞ prezidenti Vudro 

Vilsonla görüşərək Xalq Cümhuriyyətinin 

tanınmasını xahiş edib. Antitürk və ermənipərəst 

mövqeyi ilə seçilən Vilson bu xahişi rədd edib. 16 

iyun 1919-cu il Azərbaycanla Gürcüstan arasında 
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hərbi müttəfiqlik paktı imzalanıb. Razılaşmaya 

əsasən, Azərbaycan gürcü tərəfə neft verməklə 

əvəzində silah və texnika almağa başladı. Hərbi pakta 

görə, tərəflər Rusiyanın hərbi təcavüzünə qarşı bir-

birinə dəstək verməli idilər. Lakin 1920-ci ilin 

aprelində bolşevik Rusiyasının Azərbaycana hücumu 

zamanı Gürcüstan bu öhdəliyə deyil, özünün 

müstəqilliyinin tanınması barədə ruslarla separat 

danışıqlara üstünlük verdi. Azərbaycan 

Cümhuriyyətinin ərazisi haqqında ilk dəfə İstiqlal 

Bəyannaməsində bəhs edilmişdi. Həmin sənəddə 

göstərilirdi ki, Cənub-Şərqi Zaqafqaziyanı əhatə edən 

Azərbaycan tamhüquqlu müstəqil dövlətdir, lakin 

yenicə yaranmış Cənubi Qafqaz respublikalarının 

əraziləri və sərhədlərinin konkretləşdirilməsi ciddi 

problemlərlə qarşılaşdı. Azərbaycan və Erməni Milli 

Şuraları arasında sərhəd məsələləri üzrə danışıqların 

nəticəsi Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il 29 may 

tarixli iclasında müzakirə edildi. Səs çoxluğu ilə 

İrəvan Ermənistan Respublikasına güzəşt edildi və 

onun paytaxtı kimi tanındı. Həmin qərar qəbul 

olunarkən hər iki respublikanın gələcəkdə 

konfederasiya şəklində birləşəcəyi, Ermənistanın 
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Qarabağın dağlıq hissəsinə olan əsassız iddiadan əl 

çəkəcəyi və başqa məsələlər nəzərə alınmışdı. Lakin 

tarix bu addımın yanlış olduğunu göstərdi. Ermənilər 

həmin güzəştlərdən istifadə edərək, yeni-yeni ərazi 

iddiaları irəli sürdülər. İrəvan quberniyasında, 

Qarayazıda olan Azərbaycan hərbi hissələrinin 24 

saat müddətində oradan çıxarılması haqqında 

ultimatum verdilər, azərbaycanlılara qarşı yeni 

soyqırımları həyata keçirməyə başladılar və bununla, 

həmin əraziləri zor gücünə ələ keçirməyə cəhd 

göstərdilər. 

Azərbaycanla Gürcüstan arasında da sərhəd 

mübahisələri vardı. Gürcüstan hökuməti keçmiş Tiflis 

quberniyasına daxil edilmiş Azərbaycan torpaqlarını 

– Borçalı, Qarayazı və Sığnax mahallarını 

Azərbaycana qaytarmaqdan boyun qaçırdı. Gürcü 

silahlı qüvvələri alman hərbi dəstələri ilə birləşərək, 

1918-ci il iyunun əvvəllərində Borçalıya daxil 

oldular. Ayın 14-də Azərbaycanın Xarici Işlər 

Nazirliyi azərbaycanlıların məskunlaşdığı Borçalıya 

və digər ərazilərə birləşmiş gürcü-alman hərbi 

qüvvələrinin yeridilməsinə qarşı nota verdi, sərhəd 

məsələsinin siyasi yolla həll olunmasını təklif etdi. 
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Gürcüstan hökuməti buna razılıq vermədi. Cənubi 

Qafqaz respublikaları arasındakı ərazi mübahisələri 

daha kəskin şəkil almağa başladı. Buna görə də həmin 

problemin beynəlxalq İstanbul konfransında müzakirə 

edilməsi qərara alındı. 1918-ci ilin noyabrında 

Əlimərdan bəy Topçubaşovun Antanta dövlətlərinin 

İstanbuldakı nümayəndələrinə göndərdiyi xüsusi 

memorandumda Azərbaycanın ərazisi 

müəyyənləşdirilirdi. Bu məsələ daha geniş şəkildə-

Paris sülh konfransındakı Azərbaycan sülh 

nümayəndəliyinin tələblərində də əks olunmuşdu. 

Həmin sənədə əsasən, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti aşağıdakı əraziləri əhatə edirdi: Bakı 

quberniyası (Bakı dairəsi ilə birlikdə Bakı qəzası, 

Cavad qəzası, Göyçay qəzası, Şamaxı qəzası, Quba 

qəzası, Lənkəran qəzası); Yelizavetpol (Gəncə) 

quberniyası (Yelizavetpol, yəni Gəncə qəzası, 

Cavanşir qəzası, Nuxa qəzası, Ərəş qəzası, Şuşa 

qəzası, Qaryagin, yəni Cəbrayıl qəzası, Zəngəzur 

qəzası, Qazax qəzası (bu ərazinin üçdə birini təşkil 

edən dağlıq hissəsi Azərbaycan və Ermənistan 

arasında mübahisəli ərazi kimi qalırdı)); İrəvan 

quberniyası (Naxçıvan qəzası, Şərur-Dərələyəz 
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qəzası, Sürməli qəzası, habelə Yeni Bəyazid qəzası, 

Eçmiədzin və Aleksandropol qəzalarının bir hissəsi); 

Tiflis quberniyası (Borçalı qəzası, Tiflis və Sığnax 

qəzalarının bir hissəsi); Zaqatala mahalı; Dağıstan 

vilayəti (Kürə ve Samur nahiyələrini əhatə edən 

ərazinin bir hissəsi, habelə Dərbənd şəhəri və onun 

ətrafı da daxil olmaqla, Qaytaq-Tabasaran qəzasının 

bir hissəsi). Bundan başqa, Azərbaycan Cümhuriyyəti 

Tiflis quberniyasındakı Axalsıx qəzasının Batum, 

xüsusən Qars əyalətlərini də öz ərazisinə daxil etməyə 

xüsusi əhəmiyyət verirdi. Lakin ərazi məsələlərini 

dinc yolla həll etmək mümkün olmadı. Birinci dünya 

müharibəsində məğlub olan Osmanlı imperiyası hərbi 

qüvvələrini Cənubi Qafqazdan çıxaran kimi ermənilər 

daha da fəallaşdılar, ərazi iddiası ilə 1918-ci ilin 

sonunda Gürcüstanla aparılan müharibə nəticəsində 

Borçalı mahalında Lorini və onun ətraflarını zəbt 

etdilər. Ermənistan Azərbaycanın tarixi torpaqlarına 

olan iddialarını həyata keçirmək üçün Qarabağ, 

Zəngəzur, Naxçıvan və digər ərazilərdə 

soyqırımlarını daha da genişləndirdi. Naxçıvanda bu 

siyasətin qarşısını almaq üçün 1918-ci ilin noyabrında 

Araz Türk Cümhuriyyəti yaradıldı və bu 
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Cümhuriyyət sonra Cənub-Qərbi Qafqaz Demokratik 

Cümhuriyyəti ilə birləşdirildi. Cənubi Qafqaz 

dövlətləri arasındakı ərazi mübahisələrini müzakirə 

etmək üçün, nəhayət, 1919-cu il aprelin 25-də 

Tiflisdə konfrans çağırıldı. Lakin konkret nəticə 

verməyən Tiflis konfransı da iyunda işini dayandırdı. 

Son dərəcə mürəkkəb beynəlxalq və daxili vəziyyətə 

baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ərazi və 

sərhəd məsələlərinə həyati əhəmiyyət verirdi. 

Cümhuriyyət hökuməti Cənubi Qafqazdakı bütün 

tarixi Azərbaycan torpaqlarını öz nəzarəti altında 

saxlamağa çalışırdı. 1920-ci ilin ünvan – təqvimində 

Xarici İşlər Nazirliyinin təqdim etdiyi xəritə və 

məlumatlar əsasında Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin ərazisini əks etdirən cədvəl nəşr 

olunmuşdu. Göründüyü kimi, Cümhuriyyətin ərazisi 

113,9 min kv. km-ə bərabər idi (o cümlədən, 

mübahisəsiz ərazi 97,3 min kv. km; mübahisəli ərazi 

16,6 min kv. km). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

yaşadığı qısa dövr ərzində ərazisini və sərhədlərini 

qorumaq sahəsində mühüm işlər gördü. Lakin Aprel 

işğalı (1920) və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

devrilməsindən sonra Sovet Rusiyasının yeritdiyi 
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ayrıseçkilik siyasəti nəticəsində Azərbaycan əraziləri 

daha da azaldıldı. Yeni yaradılan Azərbaycan Sovet 

Sosialist Respublikasının sərhədləri 86,6 min kv. km 

müəyyən edildi. Beləliklə, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti ərazisinin 27,2 min kv. km-i 

Azərbaycan xalqının əlindən alındı. Keşməkeşli və 

ağır sınaq yolları keçmiş Azərbaycan öz ərazi 

bütövlüyünü, müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün  

daim işğalçı qüvvələrlə mübarizə aparıb. Tarixin bu 

səhifələrini vərəq-vərəq xatırlayan Heydər Əliyev 

Azərbaycanın sabahı üçün, gələcək müstəqillik dövrü 

üçün qüdrətli ordu yaratmaq misyasının da öz üzərinə 

düşdüyünü bilir və bunun üçün yollar axtarırdı. 
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HEYDƏR ƏLĠYEV  

VƏ 

 ORDU QURUCULUĞU 

 

Heydər Əliyev SSRİ dövründə, eləcə də 

müstəqillik dövründə Azərbaycana rəhbərlik edərkən 

digər sahələrdə apardığı siyasət və quruculuq işləri ilə 

yanaşı ordu quruculuğu və hərbi kadrların hazırlığı 

məsələsinə xüsusi  diqqət ayıraraq Azərbaycanın milli 

kadrlarından ibarət nizami odunun yaradılması 

məsələsini ön plana çəkmişdi. Ümummilli lider 

Azərbaycan SSR-ə rəhbərlik edərkən hərbi kadrların 

hazırlanması məsələsini daima düşünərək, 

Azərbaycanlı gənclərin hərbi məktəblərdə təhsil 

almaları məsələsində əvəzsiz xidmətlər göstərmişdi. 

Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, inkişaf edən 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq və onun 

uğurlarını daim müdafiə etmək üçün mütləq güclü 

ordunun yaradılması məsələsi zəruridi. Çünki, 

ümummilli lider Heydər Əliyev müdrük siyasətçi 

olmaqla yanaşı eyni zamanda bir sərkərdəydi.  
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Tarixə nəzər salsaq görərik ki, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin respublikamıza rəhbərlik etdiyi 

illərdə ordu quruculuğu, milli hərbi kadrların 

hazırlığı, ordunun hərtərəfli inkişafı, maddi-texniki 

bazanın güclənməsi, məsələsində əsl Azərbaycanlı 

olduğunu, millətini xalqını sonsuz məhəbbətlə 

sevdiyini, Azərbaycana ürəkdən bağlı olduğunu  

sübut etmişdi. Bunun bariz nümunəsi olaraq 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 

1971-ci ildə böyük səylər göstərərək, onun üçün sərt 

qadağalar və maneələr qoyulmasına baxmayaraq, 

uzaqgörən siyasəti və müdrikliyi sayəsində Bakı 
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şəhərində General Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi 

məktəbin yaradılmasına nail oldu. 

 

 
 

 Həmin məktəbin böyük sərkərdə Cəmşid 

Naxçıvanskinin adına verilməsi də təsadüfi xarakter 

daşımırdı və ulu öndərimizin Cəmşid Naxçıvanski 

şəxsiyyətinə böyük ehtiramının ifadəsi olmaqla 

yanaşı, həm də gələcəkdə Cəmşid Naxçıvanski kimi 

hərbçilər yetişdirmək arzusundan irəli gəlirdi. Cəmşid 

Naxçıvanski adına hərbi məktəbi Ümummilli 

Liderimiz Heydər Əliyev yaratmaqla Azərbaycanın 

hərb tarixində şanlı səhifələr yazdı.  
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Cəmşid Naxçıvanski 10 avqust 1895-ci ildə 

Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1904-cü ildə 

Tiflis kadet korpusuna daxil olmuş və 1911-ci ildə 

həmin məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. 

Yelizavetqrad (Qərbi Ukrayna) qvardiya məktəbini 

bitirmişdir (1915). Birinci dünya müharibəsində 

müsəlmanlardan təşkil olunmuş süvari eskadronun 

komandiri olmuş, "Brusilov cəbhəsi"nin 

yarılmasında fəal iştirak etmiş, 4-cü dərəcəli 

"Müqəddəs Georgi" ordeni ilə təltif olunmuşdu. 

Avstriya-Rumıniya cəbhəsində üç dəfə yaralanan  

Cəmşid Naxçıvanski qəhrəman süvari zabiti kimi 
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gümüş silahla mükafatlandırılmış, 2-ci, 3-cü, 4-cü 

dərəcəli Müqəddəs Anna, 2-ci, 3-cü dərəcəli 

Müqəddəs Stanislav ordenlərinə layiq görülmüşdür. 

O, 9 may 1917-ci ildə poruçik rütbəsinə, elə həmin il 

30 oktyabrda isə Ştabs-rotmistr rütbəsinə layiq 

görülmüşdür. Cənub-Qərb cəbhəsi dağıdıldıqdan 

sonra ştabs-rotmistr Cəmşid Naxçıvanski başçılıq 

etdiyi süvari alayı ilə birgə Azərbaycana qayıtmışdır. 

1918-ci il sentyabrın 15-də türk qoşunları və 

Azərbaycan Əlahiddə Korpusu ilə birgə Bakını 

daşnak, eser-menşeviklərdən ibarət olan və 

ingilislərə arxalanan "Sentrokaspi diktaturası" 

qüvvələrindən təmizləmişdi. Azərbaycanın 

müstəqilliyi uğrunda Cəmşid Naxçıvanski 

qəhrəmanlıq göstərərək, inamla vuruşmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hərbi naziri, 

artilleriya generalı Səmədbəy Mehmandarovun 24 

mart 1920-ci il tarixli əmri ilə I süvari Tatar 

alayının komandiri podpolkovnik Cəmşid 

Naxçıvanski II Qarabağ süvari alayının komandiri 

vəzifəsinə təyin edilmişdir. 1920-ci ilin martında 

onun Qarabağda (Şuşada) yerləşən alayı daşnaklara 

və daxili düşmənlərə qarşı döyüş əməliyyatlarında 
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fəal iştirak etmişdi. 1920-ci ilin aprel ayında 

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti bərqərar olduqdan 

sonra onun süvari alayı bolşeviklər tərəfinə 

keçmişdir. Nəriman Nərimanov Şuşaya, Cəmşid 

Naxçıvanskiyə dərhal Bakıya qayıtmaq, milli ordu 

hissələrinin yaradılmasına başlamaq haqqında 

teleqram göndərmişdi. Cəmşid Naxçıvanski Bakıda 

yaradılmış Azərbaycan Birləşmiş Komanda 

Məktəbinin rəisi, 1921-ci ilin dekabrında isə 

Azərbaycanın ilk milli atıcı diviziyasının komandiri 

vəzifəsinə təyin edilmiş, yüksək ixtisaslı hərbi kadr 

hazırlığında əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Cəmşid 

Naxçıvanski 1923 və 1928-ci illərdə Moskvada 

Frunze adına Ali Hərbi Akademiya kurslarında 

təhsil almış, Azərbaycana qayıtdıqdan sonra yenidən 

diviziya komandiri vəzifəsinə təyin olmuşdur. 1922-

1929-cu illərdə general Əliağa Şıxlinskinin 

təşəbbüsü ilə Azərbaycan dilində nəşr olunan 

"Hərbi bilik" jurnalının redaktorlarından biri idi. 

C.Naxçıvanski 1931-ci ildə Moskvaya M.V.Frunze 

adına Ali Hərbi-Siyasi Akademiyaya oxumağa 

göndərilmişdi. Cəmşid Naxçıvanski 1933-cü ildə 

akademiyanı fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən 
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sonra orada müəllim saxlanılmış, 3 il ümumi taktika 

kafedrasına rəhbərlik etmiş və akademiyada əsas 

fakultənin kurs rəisi olmuşdur. O, 1935-ci ildə 

briqada komandiri vəzifəsinə təyin olunmuşdu. 

Fəhlə-Kəndli Qızıl Ordusunda kütləvi 

repressiyaların başladığı bir dövrdə C.Naxçıvanski 

20 may 1938-ci ildə antisovet təşkilatın işində 

iştirakda təqsirləndirilərək həbs edildi. 26 avqust 

1938-ci ildə Lefortova zindanında SSRİ Ali 

Məhkəməsinin Hərbi Kollegiyasının sədri Vasili 

Vasilyeviç Ulrixin sədrliyi ilə keçirilən səyyar 

məhkəmə iclasında o, Sovet hökumətinin devrilməsi 

məqsədilə sui-qəsddə iştirakda və casusluqda 

günahkar hesab edildi. O, əmlakı müsadirə 

edilməklə güllələnmə cəzasına məhkum edildi və 

çıxarılmış hökm dərhal icra edilməli idi. Elə həmin 

gün Cəmşid Naxçıvanski güllələndi. O, Moskvadan 

26 km aralıda Kaluqa şosesi yaxınlığında sabiq xalq 

komissarı Henrix Yaqodanın keçmiş daçasında, 

"Kommunarka" adlanan gizli obyekt adı ilə 

tanınan, Stalin repressiyasının bir çox 

qurbanlarının uyuduğu qardaşlıq məzarlığında dəfn 

olundu. Cəmşid Naxçıvanski Azərbaycan Sovet 
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Sosialist Respublikası və Zaqafqaziya Sovet 

Federativ Sosialist Respublikası Mərkəzi İcraiyyə 

Komitəsinin üzvü idi. O, Qırmızı Bayraq, Qırmızı 

Əmək Bayrağı, Qırmızı Ulduz ordenləri ilə təltif 

edilmişdir. Ölümündən bir neçə il keçməsinə 

baxmayaraq 1956-cı ildə Cəmşid Naxçıvanski 

ölümündən sonra tam bəraət aldı. 

 

Həmin dövrdə SSRİ-də iki belə hərbi məktəbin 

Naximov və Suvorov adına olmasına baxmayaraq, 

üçüncü belə hərbi məktəbin  Bakıda general Cəmşid 

Naxçıvanski adına yaradılması demək olar ki, həm 

qürur verici bir addım, həm də müasir dünya orduları 

ilə eyni sırada dayanan indiki şanlı ordumuzun təməl 

daşı oldu. Üçüncü belə məktəbin Azərbaycanda 

yaradılmasının əhəmiyyətini o dövrdə hər kəs 

anlamasa da, ancaq uzaqgörən, müdrük siyasətçi 

Heydər Əliyev yaxşı bilirdi ki, bu hərbi məktəb 

Azərbaycanın gələcək ordu quruculuğunda əvəzsiz 

rol oynayacaqdır və belə də oldu. Bu gün Cəmşid 

Naxçıvanski adına hərbi məktəbin məzunları arasında 

yüksək rütbəli zabitlərin, generalların, qoşun, 

birləşmə komandanlarının olması və ordu sıralarında 
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xidmət edən zabitlərin demək olar ki, böyük 

əksəriyyətinin Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi 

məktəbin məzunlarının olması onun göstəricisidir ki, 

müasir Azərbaycanın və onun ordusunun banisi və 

memarı ümummilli liderimiz Heydər Əliyevdir. 

Heydər Əliyev həmin dövrdə təkcə Cəmşid 

Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması ilə 

kifayətlənmirdi, eyni zamanda Cəmşid Naxçıvanski 

adına hərbi məktəbin məzunları olmuş azərbaycanlı 

gənclərin Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq və Bakı 

Ali Hərbi Dənizçilik məktəbində, eləcə də SSRİ-nin 

digər hərbi məktəblərində oxuması üçün böyük işlər 

görürdü. Heydər Əliyevin ordu quruculuğu sahəsində 

apardığı uğurlu siyasəti ümummilli liderimizin 

Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütun dövrlərdə aydın 

görmək mümkündür. Belə ki, həm SSRİ dövründə 

həm də Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra 

Heydər Əliyevin ordu quruculuğu siyasəti öz 

bəhrəsini vermişdir. 1991-ci ilin sonlarında SSRİ-nin 

dağılması nəticəsində öz müstəqilliyini yenidən bərpa 

edən Azərbaycan mürəkkəb ictimai-siyasi durumla 

üzləşmişdi. Keçmiş Ali Sovet Azərbaycan 

Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin yaradılması 
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barədə qərar qəbul etsə də müstəqilliyin ilk illərində 

ordu quruculuğunda ciddi qüsurlara yol verilmiş, 

Azərbaycan Ordusunun yaranması sadəcə kağız 

üzərində qalmışdı. Ölkədəki ağır vəziyyət və 

iqtidarda olanların yaratdıqları xaos, özbaşınalıq, 

hərc-mərclik müstəqilliyimizi təhlükə ilə üz-üzə 

qoymuşdu. 1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması 

nəticəsində Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini 

bərpa etdikdən sonra əlbəttə ki, Milli Ordunun 

yaranması çox vacib məsələ idi. Əfsuslar olsun ki, 

müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanda nizami 

ordu yarana bilmədi. Ümummilli liderimiz 1993-cü 

ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəldiyi zaman 

Azərbaycanda ordu quruculuğu demək olar ki, yox 

səviyyədə idi. Ölkədə yaranmış ağır hərbi-siyasi 

vəziyyət, xalqımızın başına gələn bəlalar, 

torpaqlarımızın işğalçı ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən ardıcıl işğal olunması, ölkədə gedən yersiz 

hakimiyyət davası, qanunsuz yaranmış silahlı qruplar 

və bunun nəticəsində yaranan iqtisadı böhran, aclıq, 

xaos, anarxiya nəticəsində ordunun nəinki 

formalaşması, hətta vaxtı-vaxtında qidalanması, 

geyim ilə təmin olması, mümkün deyildi. Belə bir 
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dövrdə xalqımızı düşdüyü ağır vəziyyətdən yalnız 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyev xilas edə bilərdi. 

 

  
 

1993-cü ilin iyun ayında ümummilli lider 

Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə hakimiyyətə 

qayıdışı ermənistan içtimayətində geniş narahatçılıq 

və qorxu dalğası yaratdı. Ermənistanın o dövrkü 

hakimiyyət nümayəndələri və bütövlükdə erməni 

xalqı yaxşı bilirdi ki, Heydər Əliyev kimdir. Onlar 

yaxşı bilirdilər ki, Heydər Əliyevin siyasətinin 

qarşısında tab gətirmək asan iş deyil. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə hakimiyyətə 

qayıdışından sonra apardığı siyasət nəticəsində 1994-

cü il mayın 12-də Ermənistan-Azərbaycan hərbi 
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münaqişəsində atəşkəs haqda müqavilə 

imzalandıqdan sonra Azərbaycan xalqı çətin və ağır 

günlərdən, qığınlardan xilas oldu. Ruhdan düşmüş, 

döyüş əzmi qırılmış milli ordunun ümummilli lider 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə güclənməsi 

sürətləndirildi, həyata keçirilən siyasət nəticəsində 

Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki təminatının 

yaxşılaşdırılmasına, şəxsi heyətin mənəvi-psixoloji 

hazırlığının artırılmasına, döyüş ruhunun 

yüksəldilməsinə diqqət daha da artırıldı.  

Xalqın tələbi ilə yenidən hakimiyyətə gələn 

ümummilli liderimiz Heydər Əliyev qısa zaman 

ərzində apardığı uğurlu siyasət nəticəsində xalqı 

düşdüyü ağır vəziyyətdən xilas etməklə, Silahlı 

Qüvvələrdə həyata keçirtdiyi quruculuq işləri, 

struktur dəyişiklikləri, döyüş əməliyyatlarının vahid 

rəhbərlik altında cəmləşdirməsi, qoşunların hərb 

elminin tələblərinə uyğun idarə edilməsi, kadrların 

təkmilləşdirilməsi eləcə də qoşun hissələrini 

təxribatçı və siyasi ünsürlərdən təmizlənməklə 

Azərbaycan ordusunu ayağa qaldırdı. Ulu öndərimiz 

Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra demək 

olar ki, doxsanıncı illərin ortalarından başlayaraq 
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Azərbaycan ordusu ilə NATO arasında məqsədyönlü, 

səmərəli əməkdaşlıq körpülərinin qurulması 

Azərbycan Silahlı Qüvvələrinin sürətlə irəliləməsinə, 

Silahlı Qüvvələrimizin təkmilləşməsinə, dünya hərb 

taktikasının, NATO silahlarının öyrənilməsinə və 

Azərbaycan ordusunun müasir standartlara 

uyğunlaşdırılmasına gətirib çıxardı, Azərbaycan 

Silahlı Qüvvələrinin müasir dünya ordularına 

inteqrasiyası üçün yeni qapı açdı.  

 

  
 

Ümummilli liderimizin  siyasəti nəticəsində 

1994-cü ilin əvvəllərində Azərbaycan NATO-nun 

“Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramına, bundan sonra 

1996-cı ildə “Planlaşdırma və analiz prosesi” 
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proqramına, 2001-ci ildə “Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə 

Əməliyyat Planı”na qoşulmuş, 2008-ci ilin sonundan 

bu əməliyyat planının ikinci mərhələsi başlanmışdır. 

İl ərzində 2 mindən çox Azərbaycan hərbçisi NATO 

proqramlarında və digər ikitərəfli əməkdaşlıq 

proqramlarında iştirak etmiş, eyni zamanda NATO 

proqramlarında iştirak etməklə müasir hərb elminin 

bütün yeniliklərini dərindən mənimsəmişdilər. 

Bundan əlavə 1997-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın 

hərbi məktəblərinin NATO standartlarına 

uyğunlaşdırılması, qardaş Türküyə Respublikası ilə 

bağlanmış müqaviləyə əsasən Azərbaycanın hərbi 

təhsil müəssisələrində türk zabitləri tərəfindən 

keçirilən NATO standartlarına uygun təlimlər, 

hazırlıq kursları milli zabit kadrlarımızın yüksək 

səviyyədə hazırlanmasına böyük təkan vermişdi. 

Beləliklə, silahlı qüvvələrimizin tərkibində yaradılan 

sülhməramlı bölük, daha sonra təkmilləşərək 

sülhməramlı tabor NATO xəttilə keçirilən hərbi-

humanitar aksiyalarda inamla iştirak etmiş eyni 

zamanda sülhün və təhlükəsizliyin yaradılmasına 

əsgəri dəstək vermişdilər. 
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 Bu gün Azərbaycan ordusu dünyanın peşəkar, 

öndə gedən orduları ilə bir sırada dayanır. Danılmaz 

faktdır ki, belə bir nizami ordunun yaranması məhz 

ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin əməyinin 

bəhrəsidir. Qeyd etdiyim kimi ümummilli liderimiz 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdə 

Azərbaycanda ordu quruculuğundan, vahid 

komandanlıqdan, ordudakı nizam-intizamdan 

danışmaq qeyri mümkün olsa da ancaq Ulu Öndərin 

gərgin əməyi və müdrük siyasətinin nəticəsində bu 

gün Azərbaycan ordusunun inkişafından, gücündən, 

orduda olan yüksək nizam-intizamdan fəxrlə 

danışmaq olar. Ordu siyasətinin davamı olaraq hər il 

silahlı qüvvələrimizin maddi-texniki bazası 
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gücləndirilir, yeni müasir texnikalar, silahlar silahlı 

qüvvələrimizin arsenalına daxil edilir, hərbi 

qulluqçuların məişət şərati müasir tələblərə uyğun 

olaraq yeniləşdirilir, gündəlik qidalar milliləşdirilir. 

Azərbaycan əsgəri keçmiş sovet ordusunda olduğu 

kimi yeməkxanalarda aşbaz, yeməkxana fəhləsi 

işlərinə cəlb edilmir. Bu gün Azərbaycan əsgərinin 

əlində yalnız silah görmək mümkündür. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin davamçısı 

Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev ulu 

öndərin ideyalarını layiqincə yerinə yetirərək ordu 

quruculuğu sahəsində öz səylərini daha da artıraraq 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müasir hərbi texnika 

ilə təchiz edilməsinə, möhkəm nizam-intizam, yüksək 

döyüş ruhu ilə seçilən, düşmənə sarsıdıcı zərbə 

vurmağa qadir olan bir ordu yaradılmasına nail 

olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 

müstəsna xidmətləri sayəsində formalaşan və inkişaf 

yoluna qədəm qoyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 

bu gün Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında öz şərəfli missiyasını uğurla davam 

etdirir. 
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 Qarşısına qoyulan hər hansı tapşırığı yüksək 

səviyyədə yerinə yetirmək iqtidarına malik 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bu gün NATO 

standartlarına cavab verən, müasir dünya orduları ilə 

tam ayaqlaşan səviyyədə formalaşmışdır. Qoşunların 

bir mərkəzdən idarə edilməsi, vahid komandanlığa 

tabe olması, ordumuzun müasir hərb elminin 

tələblərinə cavab verməsi Azərbaycan Ordusunun 

gücündən və qüdrətindən xəbər verir. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin qoyduğu təməl daşı ilə inkişaf 

edən ordumuz gündən-günə daha da möhkəmlənir, 

döyüş qabiliyyətini artırır. 

Sevindirici haldır ki, bu gün Azərbaycan 

Ordusu ən yüksək tələblərə cavab verir. Bu gün 
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ümummilli liderimizin ideyalarını layiqincə yerinə 

yetirərək ordu quruculuğu sahəsində öz səylərini daha 

da artıran Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyev 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müasir hərbi 

texnika-silahla təchiz edilməsinə, möhkəm hərbi 

nizam-intizam, yüksək döyüş ruhu ilə fərqlənən, 

düşmənə layiqli zərbə vurmağa qadir olan bir ordu 

yaradılmasına nail olmuşdur. 

  
 

Ermənilərin çirkin niyyətlərinin davam etdiyini 

və müharibə şaraitini nəzərə alan Azərbaycan dövləti 

tamamilə haqlı olaraq öz ordusunun gücünü, hərbi 

kadrların peşəkarlıq səviyyəsini durmadan artırır, 

hərbi qüdrətini yüksəldir. Prezident İlham Əliyev öz 

çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb: “Ordu quruculuğu, 
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müdafiə potensialının möhkəmlənməsi və güclü 

ordunun yaranması dövlət üçün, hökumət üçün, hər 

bir vətəndaş üçün bir nömrəli vəzifədir. Biz bu 

istiqamətdə öz səylərimizi davam etdirəcəyik. Biz hər 

an hazır olmalıyıq ki, öz doğma torpaqlarımızı 

işğalçı qüvvələrdən hərbi yolla azad edək və bu 

məqsədlə nə lazımdır Azərbaycan dövləti edir”. 

Ordumuzun gücünü artıran, hərbçilərimizin döyüş 

əhval-ruhiyyəsini yüksəldən əsas amillərdən biri də 

ölkə Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı İlham Əliyevin hərbi hissələrə, xüsusən 

cəbhə xəttinə ardıcıl səfərlər etməsidir. Ön xətdə 

xidmət edən əsgər və zabitlərimizlə hər görüşündə 

onlara sonsuz mübarizə əzmi aşılayan Ali Baş 

Komandan bununla da orduya diqqət və qayğısını 

əyani şəkildə nümayiş etdirir. Sabitlik, dinamik 

iqtisadi inkişafla yanaşı, güclü ordu quruculuğu 

müasir Azərbaycanı xarakterizə edən əsas amillərdən 

biridir. İldən-ilə ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması 

sosial məsələlərin həllinə və milli ordumuzun 

möhkəmlənməsinə geniş imkan yaradıb. Dövlət 

büdcəsindən hərbi sahəyə ayrılan xərclərin dəfələrlə 

artırılması ordumuzun bütün istiqamətlər üzrə 
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potensialının yüksək səviyyəyə çatdırılmasına yol 

açıb. Digər tərəfdən, Azərbaycanda hərbi-sənaye 

potensialının gücləndirilməsi ilə bağlı görülən işlər 

nəticə etibarilə orduda aparılan geniş quruculuq 

işlərinin nəticəsidir. Bu gün Azərbaycan əsgəri 

havada, suda və quruda Vətənin maraqlarını şərəflə 

qoruyur. Azadlıq meydanında keçirilən hərbi paradlar 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev 

ideyalarına sədaqət və ehtiramın təntənəsi olmaqla 

yanaşı, Silahlı Qüvvələrimizin güc və qüdrətinin 

nümayişinin əyani təzahürü olmuşdur. 
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AZƏRBAYCANIN AYRILMAZ 

TƏRKĠB HĠSSƏSĠ OLAN NAXÇIVAN 

VƏ ONUN HƏRBĠ QÜDRƏTĠ 

 

1905-ci ildən başlayaraq Naxçıvanda da 

ermənilərlə azərbaycanlılar arasında münaqişələr baş 

vermişdir. 1917-ci ildən ermənilər Naxçıvana ərazi 

iddiaları ilə çıxış etmişlər. 1918-ci ilin əvvəllərində 

erməni daşnaklarının silahlı dəstələri Naxçıvanda 

qırğınlar törətdilər. Bakı daşnakların və eserlərin 

əlində olduğu bir şəraitdə Naxçıvan Milli Komitəsi 

real köməyi yalnız Türkiyədən ala bilərdi. Xəlil bəyin 

başçılığı ilə türk qoşunları Naxçıvanın köməyinə 

gəldi. 1918-ci ilin noyabrında Araz Türk Respublikası 

yarandı. Paytaxtı Naxçıvan şəhəri olan bu 

Respublikanın ərazisi 16.000 kv.km-ə, əhalisi isə 1 

milyon nəfərə yaxın idi. Hüdudları Naxçıvan, Şərur-

Dərələyəz, Ordubad qəzalarını, habelə Sərdarabad, 

Uluxanlı, Vedibasar, Qəmərli, Meğri və başqa 

regionları əhatə edirdi. Türkiyənin birinci dünya 

müharibəsində məğlubiyyəti Mudros müqaviləsinin 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Natiq Əliyev        Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu  68 
 

(1918) şərtlərinə görə türk qoşunlarının 

Azərbaycandan, o cümlədən Naxçıvandan 

çıxarılmasına səbəb oldu. Sovetlər Birliyi dövründə 

Azərbaycanda bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən 

sonra - iyulun 28-də Naxçıvan Sovet Sosialist 

Respublikası yaradıldı. Ali orqan olan Naxçıvan 

İnqilab Komitəsi təşkil olundu. İnqilab Komitəsi 

Naxçıvanı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi elan etdi. 

Moskva və Qars müqavilələrinə əsasən Naxçıvanın 

üçüncü bir dövlətə güzəştə gedilməməsi şərti ilə 

Azərbaycanın himayəsinə verilməsi qərara alındı. 

1920-1921-ci illərdə Cənubi Qafqaz respublikaları 

bolşevik-sovet rejimi tərəfindən işğal edildikdən 

sonra ermənilər yenidən Naxçıvanı ələ keçirmək üçün 

cəhdlər göstərsələr də, yerli əhalinin inadlı 

mübarizəsi, Azərbaycanın və Türkiyənin qətiyyətli 

mübarizəsi buna imkan vermədi. 1921-ci ildə 

bağlanmış Moskva və Qars müqavilələri Naxçıvanın 

Azərbaycan tərkibində muxtariyyət statusunu rəsmi 

müəyyənləşdirdi. Naxçıvan şəhəri 1924-cü il fevralın 

9-da yaradılmış Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist 

Respublikasının paytaxtı oldu. Sovet hakimiyyəti 

illərində Naxçıvan şəhəri sosial-iqtisadi və mədəni 
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inkişaf sahəsində müəyyən nailiyyətlər əldə etmiş, 

yeni sənaye sahələri yaradılmış Azərbaycanın mühüm 

maarif, mədəniyyət və elm mərkəzlərindən birinə 

çevrilmişdir. 

XX əsrin 80-cı illərinin sonu 90-cı illərin 

əvvəllərində ermənilər Sovet imperiyasının 

süqutundan istifadə edərək Azərbaycanın digər 

torpaqları ilə yanaşı Naxçıvanı ələ keçirmək üçün 

hərbi təcavüzə başlamış, bölgəni nəqliyyat 

kommunikasiya və iqtisadi blokadaya almışlar. 

Ölkədə yaranmış gərgin sosial-içtimai və siyasi 

vəziyyət Naxçıvan Muxtar respublikasında da kəskin 

xarakter almışdı. Bu müddət ərzində muxtar 

respublikanın Şərur rayonunun Kərki kəndi Sovet 

Ordusunun köməkliyi ilə Ermənistan silahlı qüvvələri 

tərəfindən işğal edilmiş, Sədərək kəndi ətrafındakı 

döyüşlərdə insanlar həlak olmuş, dövlət mülkiyyətinə 

və şəxsi mülkiyyətə ciddi ziyanlar vurulmuş, Havuş 

kəndi və bir sıra digər yaşayış məntəqələri dağıdılmış, 

Babək rayonunun Gərməçataq, Yuxarı Buzqov, 

eyniylə Şahbuz rayonunun Şada kəndində, Batabat 

yaylağına ermənilər tərəfindən mütəmadi hücumlar 

olmuş, kəndlilərin iri və xırda buynuzlu mal-qaraları 
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aparılmış, çobanlar öldürülmüş və girov 

götürülmüşdü. Naxçıvan Muxtar Respublikasını 

Azərbaycan Respublikası ilə birləşdirən dəmiryolu 

xətti ermənilərin təxribatı nəticəsində partladılmış, 

ermənistan ərazisindən keçən avtomobil yolu isə 

1988-ci ildən bağlanmışdır. 

Beləliklə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycandan, 

ümumiyyətlə xarici aləmdən təcrid olunmuş və çətin 

vəziyyətə salınmışdı. Həmin dövrdə Naxçıvan çox 

ağır günlər yaşamış, işğalçı ermənilərin təcavüzünə 

məruz qalaraq xeyli sayda itgilər vermiş və 

torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda düşmənlə əsil 

mübarizə aparmışdılar. Azğınlaşmış düşmənin 

hücumlarının qarşısının alınması üçün gücsüz və 

köməksiz vəziyyətə düşən Naxçıvan sözsüz ki, özü öz 

ayaqları üstündə durmalı və düşməndən müdafiə 

olmaq üçün bütün gücünü səfərbər etməliydi. Bunun 

üçün xalqımızın ümümmilli lideri Heydər Əliyev 

Naxçıvana rəhbərlik etdiyi dövrdə xalqın çətin və ağır 

vəziyyətini görərək Naxçıvan Muxtar Respublikasını 

yaranmış vəziyyətdən xilas etmək və qonşu 

Ermənistan Respublikası ərazisindən edilən silahlı 
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basqınlardan qorumaq, əhalinin təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi məqsədilə, bir sıra əməli tədbirlər 

görməkdə idi. Bu tədbirlər sırasında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 

müdafiə naminə Azərbaycan Respublikası Ali 

Sovetinin 30 avqust 1991-ci il tarixli “Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək 

haqqında” bəyənnaməsinə, ”Azərbaycan 

Respublikasının milli özünümüdafiə qüvvələrinin 

yaradılması haqqında” qərarına və Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 1991-ci il 

tarixli fərmanına əsaslanaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisinin Sədri Heydər 

Əliyevin imzaladığı 7 sentyabr 1991-ci il tarixli 

qərarın xüsusi əhəmiyyəti var idi. 

Həmin qərarda deyilirdi: 

1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli 

Müdafiə Komitəsi yaradılsın. 

2.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisinin qanunvericilik və hüquq mühafizə 

məsələləri komissiyasına tapşırılsın ki, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Nazirlər Kabineti ilə birlikdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Milli Müdafiə 
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Komitəsinin statusu, strukturu və təşkili qaydası 

haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası qanununun 

layihəsini hazırlasın və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisi sesyasının növbəti 

ilcasının müzakirəsinə verilsin. (bax:Qayıdış 1990-

1993, səh 544) 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali 

Məclisin Sədri Cənab Vasif Talıbov demişdir: 

“Ümummilli liderimizin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın 

milli dövlətçiliyinin bərpası Naxçıvandan başlandığı 

kimi, milli ordu quruculuğu da 1991-ci ildə 

Naxçıvandan başlanmışdır. Böyük dövlət xadimi 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri seçiləndən 

cəmi 4 gün sonra – 1991-ci il sentyabrın 7-də muxtar 

respublikanın müdafiəsinin təşkili ilə bağlı mühüm 

qərarlar qəbul etmiş, mövcud hərbi hissə və dəstələrə 

vahid rəhbərliyin əsasını qoymuşdur. Bu dövrdə 

yaradılan ilk milli ordu qurumlarından biri də 705 

saylı Əlahiddə Gücləndirilmiş Motoatıcı Briqada idi. 

1993-cü ildə ali hakimiyyətə qayıdan ümummilli 

liderimiz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 

yaradılması istiqamətində davamlı tədbirlər 

görmüşdür. Blokada şəraitində və düşmən dövlətlə 
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sərhəddə yerləşən Naxçıvanın müdafiəsi də diqqətdə 

saxlanılmış, ümummimilli liderimizin qayğısı ilə 705 

saylı motoatıcı briqada 1995-ci ildə motoatıcı 

diviziyaya çevrilmiş, 1998-ci ildə isə 705 saylı 

diviziyanın bazasında ordu korpusu yaradılmışdır. 

1993-cü il noyabrın 18-də ulu öndər Heydər 

Əliyevin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikasının 

Milli Məclisində ordu quruculuğu işinin 

sistemləşdirilməsi, mərkəzləşdirilməsi istiqaməti əsas 

götürülərək mühüm qanunlar qəbul olunmuşdur. 

“Silahlı Qüvvələr haqqında”, “Müdafiə haqqında”, 

“Hərbi xidmət haqqında”, “Hərbi qulluqçuların 

statusu haqqında” qanunların qəbul edilməsi milli 

təhlükəsizlik siyasəti və strategiyasının həyata 

keçirilməsində hüquqi baza rolunu oynamışdır. 

Bununla bərabər, qeyd etmək lazımdır ki, Milli 

Məclisin 2010-cu il 8 iyun tarixli qərarı ilə təsdiq 

edilmiş “Azərbaycan Respublikasının hərbi 

doktrinası” çox mühüm hərbi-strateji sənəd kimi 

diqqəti cəlb edir. Bu sənəd hərbi təhlükəsizliyə 

təhdidlərin vaxtında aşkarlanması, təhlil edilməsi, 

qiymətləndirilməsi, qarşısının alınması, səmərəli 

hərbi təhlükəsizlik sisteminin yaradılması və digər 
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mühüm məsələlərlə bağlı respublikamızın mövqeyini 

əks etdirir. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının təhlükəsizliyinin 

daha etibarlı qorunması məsələsi də doktrinanın 

müəyyənləşdirdiyi meyarlar çərçivəsində həyata 

keçirilir. Müasir dövrün reallıqlarını nəzərə alan 

Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı, 

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident 

Cənab İlham Əliyev təkcə ölkəmiz üçün deyil, 

ümumilikdə, Cənubi Qafqaz regionu və bütün türk 

dünyası üçün mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən 

Naxçıvanın müdafiə qabiliyyətinin artırılması üçün 

çox mühüm qərarlar qəbul etmiş, 2013-cü il dekabrın 

18-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında 5-ci Ordu 

Korpusunun əsasında Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu 

yaradılmışdır.  
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 Bu, ölkəmiz üçün çox mühüm hadisədir. 

Çünki bununla Naxçıvanın müdafiə qabiliyyəti daha 

da artır, idarəetmə təkmilləşdirilir ki, nəticədə daha 

effektiv müdafiə sistemi qurulur. Ordu dövlət 

müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, sülh və əmin-

amanlığın əsas təminatçısıdır. Bu gün Azərbaycanın 

güclü və qüdrətli ordusu var. Müasir hərbi 

texnikalarla təchiz edilmiş ordumuz hazırda yüksək 

döyüş qabiliyyətinə malikdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə ölkəmizin, eləcə də onun Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının müdafiəsinin təşkili, Silahlı 

Qüvvələrimizin maddi-texniki bazasının 

gücləndirilməsi, şəxsi heyətin döyüş hazırlığının 

yüksəldilməsi və hərbçilərin sosial vəziyyətinin 
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yaxşılaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər 

görülür. Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının müdafiə 

potensialının yüksək səviyyədə olduğunu bildirərək 

deyib: "Naxçıvanın hərbi potensialı böyük 

dərəcədə möhkəmlənmişdir. Naxçıvan Ordusu bu 

gün güclü ordudur. Naxçıvan Ordusunun hərbi 

texnika ilə təminatı ən yüksək səviyyədə təşkil 

edilir. Bu da təbiidir, çünki Naxçıvan strateji 

yerdə yerləşir. Naxçıvan blokada şəraitində 

yaşayır və belə olan halda Naxçıvanın döyüş 

potensialı ən yüksək səviyyədə olmalıdır". Bu gün 

Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun döyüş 

qabiliyyətinin artırılması, maddi-texniki bazasının 

möhkəmləndirilməsi, xidmətin nümunəvi təşkili, 

hərbçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 

istiqamətində ardıcıl tədbirlər görülür. Muxtar 

respublikadakı Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun 

maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ölkə 

rəhbərinin daim diqqət mərkəzindədir. 
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Ordunun qüdrəti və döyüş qabiliyyətinin 

yüksək olması yalnız güclü texniki təminatla 

ölçülmür. O ordu güclüdür ki, onun sıralarında 

vətənpərvər gənclər xidmət edir. Naxçıvanda aparılan 

ordu quruculuğu siyasətinin bariz nümunələrindən 

biri də, Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali 

Baş Komandanı İlham Əliyevin imzaladığı 

Sərəncama əsasən Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi 

Liseyin bazasında Naxçıvan şəhərindəki Heydər 

Əliyev adına Hərbi Liseyinin yaradılması oldu. 
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Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Liseyin bazasında 

formalaşdırılan xüsusi təyinatlı bu təhsil müəssisəsi 

hərbi kadr hazırlığı sistemini təkmilləşdirmək və milli 

ordunun peşəkar kadrlara olan tələbatını ödəmək 

məqsədi ilə yaradılmışdır. 

Ümummilli liderimiz deyirdi ki, "Ordunun 

qüdrətini, onun döyüş qabiliyyətini, qələbə 

iradəsini təşkil edən döyüşçülərin vətənpərvərlik 

hissidir". Bu gün Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı hərbi hissələrdə olan birlik, 

vətənpərvərlik və yüksək döyüş əhval-ruhiyyəsi 

torpaqlarımızın etibarlı müdafiəsinə və 

toxunulmazlığına tam təminat verir. Naxçıvanda 

aparılan ordu quruculuğu siyasəti və bunun 

nəticəsində yaradılan nizami ordunun təməl daşını 
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Ulu öndər atmaqla öz xeyr duasını vermiş və bu 

missiya hal-hazırda Ali Baş Komandan İlham 

Əliyevin diqqəti və qayğısı nəticəsində, Naxçıvan 

Muxtar Respubilikasının Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun rəhbərliyi ilə uğurla davam etdirilir. Ulu 

öndər Heydər Əliyev demişdir: “Mən ümumiyyətlə 

demək istəyirəm ki, Naxçıvanda işlər lazımi səviyyədə 

gedir. Vasif Talıbovu bu vəzifəyə seçəndə mən onun 

çox xüsusiyyətlərini bilirdim. O, sübut etdi ki, 

Vətəninə, millətinə, xalqına sədaqətli olan adam 

yaşından asılı olmayaraq böyük işlər görə bilər.” 

Siyasi fəaliyyətdə uğur qazanmaq üçün ictimai 

inam və etibar başlıca şərtdir. Yalnız öz fəaliyyətini 

xalqa layiqli xidmət prinsipi üzərində quran və bunu 

əməli işi ilə sübuta yetirən şəxslər yüksək etimada 

layiqdirlər. Elə bu səbəbdən də ictimai rəyə 

əsaslanan, insanların maraq və mənafeyinə xidmət 

edən siyasi fəaliyyət hər zaman dəstəklənir, təqdir 

olunur. Müstəqillik dövründə muxtar respublikada 

inkişafın mükəmməl modeli yaradılmışdır. Bu model 

dövlət müstəqilliyimizin və davamlı inkişafın qarantı 

olan Heydər Əliyev siyasi xəttinə sonsuz sədaqət və 

xalqa xidmət prinsipləri üzərində qurulmuşdur. 
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Böyük fransız maarifçisi Volter vaxtilə 

yazırdı: “Ġş ideya üçün yaranmır-ideya iş üçün 

yaranır”.  

Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçdiyi 

hərtərəfli inkişaf yolu və Naxçıvanda yaradılan 

nizami ordu məhz xalq və dövlət üçün formalaşan 

ideyanın real həyatda təzahürüdür. Bu gün 

Naxçıvanda hansı sahəyə baxsanız, orada kompleks 

islahatların aparıldığının şahidi olarsınız. 

 

  
 

Ötən illər ərzində elə böyük nailiyyətlər əldə 

edilmişdir ki, bu uğurların blokada şəraitində 

qazanılması inanılmaz gerçəklikdir. Naxçıvanın 

inkişafdan intibaha qovuşması düzgün idarəetmənin 
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və uğurlu atılan təməl daşının nəticəsi, Vətən 

sevgisinin, yurd sahibliyinin misilsiz nümunəsidir. 

Naxçıvan haqqında, Naxçıvanın tarixi, inkişafı, 

keçdiyi yollarından danışarkər, eləcədə üzləşdiyi 

çətinliklərdən, ağır sınaq yollarından danışarkən 

1990-cı illərin əvvəllərindən başlayan qanlı-qadalı 

hadisələrdən, ”Kərki və Sədərək” ağrılarından 

danışmamaq mümkünsüzdü. Ümummilli lider Heydər 

Əliyev demişdir: “Muxtar respublikanın sərhəd 

kəndləri dəfələrlə silahlı təcavüzə məruz qalmışdır. 

Lakin biz hamımız yaxşı bilirik ki, əsas ağırlıq 

həmişə Sədərəyin üzərinə düşmüşdür. Sədərək 

kəndində vəziyyət tamam başqadır. Burada əsl 

müharibə gedib, atışmalar olub. O qanlı-qadalı 

günlərdə, aylarda Sədərəkdə səngərlərdə döyüş 

gedəndə həyətlərdə təndirlər tüstülənib”. Buna görə 

də ümummilli liderimiz Sədərəyi “Qeyrət 

qalası”adlandırmışdı. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin “Qeyrət qalası” adlandırdığı Sədərək rayonu 

sözün əsil mənasında qeyrət qalasıdır. Mən özümü 

xoşbəxt hesab edirəm ki, ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin “Qeyrət qalası” adlandırdığı Sədərək 

rayonunu Cənub-şərqdən əhatə edən Dəhnə dağında 
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hərbçi kimi iki il xidməti vəzifəmi yerinə yetirmişəm. 

Dəhnə dağında xidməti vəzifəmi yerinə yetirdiyim iki 

il müddətində, apardığım müşahidələr mənə onu 

deməyə əsas verir ki, həqiqətən də Sədərək əhalisi 

işğalçı ermənilərin strateji cəhətdən Naxçıvana daxil 

olmaq üçün ən əlverişli hesab edilən bir keçid 

zonasında mətinliklə, qorxmadan dayanmış, düşmənə 

qarşı əsl qəhrəmanlıq nümunəsi nümayiş etdirmişlər. 

Naxçıvanın coğrafi mövqeyi və sərhədləri elədir ki, 

onun sərhədlərinin çox hissəsi qonşuluğa xəyanətdə 

tayı- bərabəri olmayan ermənistan ilə əhatələnib 

(Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermənistanla 

sərhəd xəttinin uzunluğu 246 km-dir). Yüz illər boyu 

özlərinin çirkin əməllərini müxtəlif yollarla həyata 

keçirən bu namərd qonşunun 1988-ci ildə yenidən baş 

qaldıran əsassız torpaq iddiaları getdikcə şiddətlənən 

faciəli hadisələrə gətirib çıxardı, Naxçıvanın sərhəd 

kəndləri sakinlərini yurdun qəhrəman döyüşçülərinə 

çevirdi. Qədim yurd yerimiz, əbədi və əzəli 

torpaqlarımız, qəhrəmanlar beşiyi olan Kərkidə və 

Sədərəkdə baş verən hadisələrlə bağlı apardığım 

tarixi axtarışlar, eşitdiyim faciəli döyüş səhnələri, 

oxuduğum qanlı hərflərlə yazılmış kitablar məni çox 
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təsirləndirdi. İşğalçı ermənistanın əsassız torpaq 

iddiaları ilə Kərkidə və Sədərəkdə törətdikləri 

amansız qanlı hadisələrlə bağlı bir çox tarixi 

mənbələrə üz tutsamda, həmin hadisələrin canlı şahidi 

və birbaşa fəal iştirakçısı, Sədərək kəndində anadan 

olmuş, Azərbaycan Yazıçılar birliyinin, Avrasiya 

yazıçılar birliyinin üzvü, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 

dosent, ”Qızıl qələm” mükafatı laureatı, 1995-2000-ci 

illərdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı olmuş, 

35-ə yaxın müxtəlif səpkili kitabların müəllifi olan, 

görkəmli ziyalı Vaqif Cəfər oğlu Məmmədovun 

müəllifi olduğu “Sədərək harayı”, ”Heydər Əliyev və 

Sədərək rayonu”, ”Sədərək şəhidləri”, ”Qeyrət 

qalası”, “Kərkinin taleyi”, ”Sədərəkdə yazılan 

gündəlik” adlı kitabları diqqətimi xüsusi olaraq çəkdi. 

Bundan əlavə canlı tarixi mənbə kimi Vaqif 

müəllimlə bir neçə dəfə görüşlərimiz zamanı 

Sədərəklə bağlı, etdiyimiz söhbətlər məndə Sədərək 

və Kərkidə baş verən hadisələrlə bağlı geniş təsəvvür 

yaratdı. Vaqif Məmmədovun isti izlərlə qələmə aldığı 

”Kərkinin taleyi”, ”Sədərəkdə yazılan gündəlik” adlı 

kitablarını oxuyarkən, insan sanki özünü həmin 

hadisələrin içərisində hiss sedir. 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Natiq Əliyev        Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu  84 
 

Qeyd etməliyəm ki, Sədərəyin və Kərkinin 

müdafiəsi üçün mübarizəyə qalxan qəhrəman Sədərək 

və Kərki sakinləri, ermənilərin çirkin niyyətlərinə 

yaxşı bələd olan, ağsaqqaları, ziyalıları düşmənin 

niyyətini əvvəlcədən hiss etmiş kimi, vətən, torpaq 

şuarı adı altında, yumruq kimi birləşərək qabaqlayıcı 

tadbirlərin görülməsi məsələlərini müzakirə 

etmərəklə, torpaqlarımızın itirilməməsi üçün əsil 

mübarizə aparmışdılar. Bu proseslər Vaqif  

Məmmədovun adı çəkilən kitablarında tam dəqiq və 

əhatəli şəkildə öz əksini tapır. Həmin kitablardan 

götürdüyüm bəzi faktları oxucuların da diqqətinə 

çatdırmağı məqsədəuyğun hesab edirəm. 1990-cı ilin 

yanvar ayında Kərkinin işğalı və Sədərəyə 

ermənilərin ilk hücumu ərəfəsini V.Məmmədov 

aşağıdakı kimi təsvir edir.  

“Dünənki plenumun gedişindən, yersiz 

münaqişələrdən, siyasi hadisələrin getdikcə 

gərginləşməsindən, hiss olunur ki, Sədərək ağır 

təhlükə qarşısındadır. Elə bilirəm Şərurda sabitliyin 

pozulmasından istifadə edən düşmən yaxın vaxtlarda 

Sədərək üzərinə hücum edə bilər.Buna görə də bir 

gün də belə vaxt itirmədən öz səsimizi ucaltmalı, təcili 
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tədbirlər görməliyik. Bu məqsədlə bu gün gündüz saat 

14-də direktor işlədiyim Sədərək kənd 1 saylı 

məktəbində kənd ağsaqqallarının, ziyalıların və digər 

nümayəndələrin ümumi yığıncağını keçirdik. 7 saata 

yaxın davam edən yığıncaqda son vaxtlarda baş 

verən hadisələr ətraflı təhlil edildi, Sədərəyə 

Ermənistan tərəfdən böyük təhlükə ğözlənildiyi etiraf 

olundu və 40-a yaxın təklif müzakirə olunduqdan 

sonra muxtar respublikanın bütün rəhbər 

təşkilatlarına 270 nəfərin imzası ilə müraciət qəbul 

olundu. Gecə saat 10-da Şərurun mərkəzi potçundan 

5 ünvana (Azərbaycan KP Naxçıvan Vilayət 

Komitəsinə, Naxçıvan MSSR Ali Sovetinə, Nazirlər 

Sovetinə, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinə və Daxili 

İşlər Nazirliyinə) yola saldığımız, mətnini iclasın 

gedişi zamanı hazırladığım və iclasda da hamıya elan 

etdiyim müraciətdə aşağıdakı tələblər qoyulmuşdu: 

1.Sədərək əhalisinin tam təhlükəsizliyi təmin edilsin. 

2.Mövcud vəziyyət nəzərə alınmaqla Sədərək 

kəndində İliç rayon Daxili işlər Şöbəsinin süsusi 

bölməsi yaradılsın. 
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3.Sədərək ərazisində yerləşib inzibati cəhətdən 

Ermənistan SSR-in Artaşat rayonuna tabe olan 

sərhəd zastavası Naxçıvan MSSR-in sərhəd 

qoşunlarının ixtiyarına verilsin. 

4.Kərkinin blokada vəziyyətini nəzərə alınmaqla 

Sədərəkdən Kərkiyə Cəhənnəmdərə istiqamətindən 

qısa vaxtda yol çəkilməsi üçün tədbirlər görülsün. 

Həmçinin müraciətin sonunda qeyd olunurdu ki, 

yuxarıda göstərilən tələblər 2 gün müddətində həll 

edilməsə Sədərək kəndində baş verə biləcək 

xoşagəlməz halların məsuliyyəti müraciətin 

ünvanlandığı təşkilatların üzərinə düşür. Vaqif 

Məmmədov “Sədərəkdə yazılan gündəlik” :(bax 

səh.41,42,). 

15 yanvar 1990-cı il Səndemə Kərki son 

günlərini yaşayırmış, ermənilər Kərkiyə hücum 

edirlər, üzərini qara bulud alan, talehinə qara 

həriflərlə “işğal”sözü yazılan Kərki düşmənin 

pəncəsindən xilas ola bilmir. Qəfil yağan mərmi 

yağışı, kəndi qara tüstüyə, toza-dumana bürüyür, 

silahsız, əliyalın sakinlər öz yurd yerlərində güllə 

boran edilir, sakinlər arasında çaxnaşma yaranır. 
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Yenə həmin kitabdan oxuyaraq: 

İki gün əvvəl qəbul etdiyimiz müraciətdəki 

mülahizələrimiz çox dəqiq oldu. Elə bizim 

gözlədiyimiz vaxt da (müraciətdən 2 gün sonra 

yanvarın 15-də) ermənilər kərkiyə hücum etdilər. 

Səhər saat 4 radələrində Kərki kəndindən yeganə 

hava xətti ilə hər tərəfə təcili xəbər yayıldı ki, silahlı 

ermənilər kəndə hücum ediblər, kənd mühasirədədir, 

camaatı girov götürüb aparmaq istəyirlər… 

Səhər məktəbdə birinci dərs başlanana qədər Kərkiyə 

ermənilərin hücum etməsi xəbəri bütün kəndə 

yayılmışdı .Kərkidən sonra Sədərəyə də ermənilər 

tərəfindən hücum ola biləcəyi gözlənildiyindən hamı 
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narahatdır. Qərar qəbul etməkdə çətinlik çəkirik. 

Məktəbdə ilk dərsi müəllimlər otağında 

məsləhətləşmələr aparırdıq ki, rayonun rəhbər 

təşkilatlarından xəbər verdilər ki, Kərkidəki 

vəziyyətlə əlaqədar Sədərəyə də təhlükə gözlənilir, 

buna görə də dərsi dayandırıb uşaqları evə 

buraxın…Uşaqları bu adla evə buraxmağımızın 

kənddə böyük təşviş doğuracağını nəzərə alıb 

“məktəbdə istilik sistemi işləmir”adı ilə evlərinə 

göndərdik. Dəqiq xəbər bilmək məqsədi ilə 

müəllimlərdən 2-3 nəfərlə birlikdə Sədərəklə 

Arazdəyən arasındakı postun yanına gəldik. 

Kənardan maşından düşüb posta yaxınlaşmaq 

istədiyimizi  görən Rayon İcrayyə Komitəsinin sədri 

Cəmşid Fətullayev uzaqdan çağırıb dedi ki, Vaqif 

müəllim, yaxına gəlməyin, vəziyyət gərgindir, 

məktəbdə olun nə lazım olsa sizə tapşırıq 

veriləcəkdir. Ordan birbaşa məktəbə qayıtdıq. Az 

sonra raykomun birinci katibi Məmməd Abbasov 

məktəbə gəldi. Sinifləri boşaltdırmaq, 100-150 nəfər 

hərbçinin məktəbə yerləşdirilməsi üçün şərait 

hazırlamaq və s.məsələlər barədə tapşırıq verdi. 

Kərkidə axşama qədər atışma getsə də saysız daşnak 
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xəyanətkarları qarşısında 20-25 nəfərin dözməsi 

mümkün olmadı. Müdafiəçilər çox inad etsələr də rus 

hərbçiləri:”daha sizin təhlükəsizliyinizi qorumağa 

bizim gücümüz çatmır, təcili kəndi tərk etməlisiniz, 

hamınızı girov götürəcəklər” deyəndən sonra kəndin 

son müdafiəçiləri axşamüstü bütün cığırları qarla 

örtülmüş Cəhənnəmdərə-Qaraağac yolu ilə çox çətin 

vəziyyətdə özlərini Sədərəyə çatdıra bildilər. Qədim 

oğuz yurdu olan Kərki kəndi rus hərbçilərinin əli ilə 

ermənilərə beləcə ərmağan edildi. Vaqif Məmmədov 

“Sədərəkdə yazılan gündəlik”, səh 42. 

Dörd min ilə yaxın tarixi olan qədim yurd 

yerimiz Kərki, tarixləri bilinməyən, tarix boyu 

kimlərinsə himayəsində yaşayan, işğalçı ermənilərin 

əlinə keçdi. Qədim yurd yerimiz Kərkidə baş verən 

qanlı hadisələri olduğu kimi, tarixin səhifələrinə 

köçürən Vaqif Məmmədovun yazdığı hər bir acı 

xatirəni oxuduqca ermənilərin necə vəhşi millət 

olduğunu aydın görmək olur. Dişləri qana batmış 

vəhşi ermənilər nə qədər dinc soydaşlarımızın 

həyatlarına son qoysalarda, əsassız olaraq 

Azərbaycanın qədim torpaqlarında faciələr 

törətsələrdə yenə də öz çirkin niyyətlərindən əl 
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çəkmək istəmirdilər. Əllərinə sanki fürsət düşmüş 

kimi bir çox əraziləri ələ keçirmək niyyəti ilə Sədərək 

istiqamətindən Naxçıvana soxulmaq istəyən 

ermənilər gecə və gündüz saatlarında aramsız iri çaplı  

silahlardan, zirehli texnikalardan, toplardan Sədərəyə 

mərmilər yağdırırdı. Sədərəyə ermənilərin ilk 

hücumlarını da Vaqif Məmmədovun isti izlərlə 

yazdığı kitabından tam təfərrüatı ilə yada salmaq 

mümkündür: 

18 yanvar 1990-cı il tarixində günortaüstü 

kəndə xəbər gəldi ki, Arazdəyən tərəfdən ermənilər 

sərhəddəki şərab zavoduna, milis postuna hücum 

ediblər. Qaraburunda atışmadır. Bu xəbəri eşidənlər 

ora axışır. Axşamüstü Qaraburunda Koroğlu 

bulağının başında 200-300 silahsız adam toplaşmışdı, 

ov tüfəngi olanlar isə irəliyə getmişdilər. Avtomatla 

silahlanmış saqqallı ermənilər şərab zavodunu, bizim 

milis postunu ələ keçirmələrinə mane olmağa 

çalışırdılar. Vəziyyət çox ağır idi, atışma qaranlıq 

düşənə qədər davam etdi, kənddə hamı həyəcan və 

təlaş içindəydi. 19 yanvar 1990-cı il səhər saat 11 

radələrində məktəbdə gözlənilməz vaxtda bizə tanış 

olmayan bir səs eşitdik. Az sonra həmin səs 
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təkrarlandıqda hamı məktəbin həyətində idi. 

Arazdəyən tərəfdən ermənilər Sədərəyi amansız top 

atəşinə tutmuşdular. Bizi-məktəb kollektivini əsas 

narahat edən məsələ o oldu ki, məktəbdə 1000 

nəfərdən artıq uşaq varıydı. Kəndə amansız top 

mərmiləri yağırdı, bir anlığa uşaqları məktəbin çoxda 

yararlı olmayan zirzəmisinə doldurub təhlükədən 

qorumaq haqqında fikirləşsək də zirzəmidə normal 

şəraitin olmaması, bir də top atəşlərinin nə vaxt 

səngiyəcəyinə heç kəsin zəmanət verməməsi bizi bu 

fikirdən daşındırdı. Evləri ayrı-ayrı məhəllələrdə olan 

müəllimlərin köməyi və nəzarəti altında şagirdlərin 

evlərinə çatdırılmasını təmin etdik. Çox möhkəm qar 

yağmasına, bərk şaxta olmasına baxmayaraq 

Naxçıvanın və Şərurun bütün rayon və kəndlərindən 

bu xəbəri eşidənlər Sədərəyin köməyinə gəlirdilər. 

Vəziyyət çox gərgin olduğu üçün qadınlar, qocalar və 

uşaqlar kənddən çıxarılır, əsasən Şərura, bəziləri isə 

muxtar respubilikanın diğər kəndlərinə daşınırdı. 

Sədərəkdə kişilərin əksəriyyəti səngərdə, döyüşdə 

olduğundan çıxarılmalı əhali əsasən rayon rəhbərliyi 

tərəfindən ayrılmış avtobuslarla, bir də Sədərəyin 

köməyinə şəxsi maşınları ilə gələnlərin köməyi ilə 
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həyata keçirilir. Sədərəyin köməyinə Naxçıvanın 

rayon və kəndlərindən, şəhərin özündən o qədər 

adam gəlib ki, onları görəndə ürəyimiz dağa dönür. 

İgidi dar gündə tanı deyirlər….Həqiqətən ağır 

günlərimizdə harayımıza hay verən Naxçıvandan, 

Ordubaddan, Culfadan, Nehrəmdən, Şahbuzdan, 

Şərurdan və digər bütün bölgələrdən gələn bu mərd 

oğulların önündə,onların qeyrəti önündə diz çöküb 

baş əymək istəyir adam. Vaqif Məmmədov 

“Sədərəkdə yazılan gündəlik”, səh 44,45. 

Sədərəyin müdafiəsi uğrunda ağır döyüşlər 

getmiş, torpaqlarımızın düşmən əlinə keçməməsi 

üçün, vətən uğrunda “öldü var döndü yoxdur” şuarını 

ürəklərində daşıyan qəhrəman döyüşçülər itgilər 

versələrdə bir addım belə geri çəkilməmişdilər. 

Beləliklə, ermənilər 1990-1993-cü illərdə Sədərəyə 

bir neçə dəfə hücum etmişdilər. Moskvanın Bakıda 

hazırladığı qanlı təxribat və qırğından xəbərdar olan 

ermənilər Azərbaycanda yaranacaq hərbi- siyasi 

böhrandan istifadə edib Naxçıvanı işğal etmək üçün 

hərəkətə keçmişdilər. Yanvarın 19-dan 20-nə keçən 

gecə Bakıya qoşun yeridiləndə Naxçıvan MSSR Ali 

Sovetinin muxtar respublikanın SSRİ-nin tərkibindən 
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çıxmaq barədə qərar qəbul etməsi yaratdığı kəskin 

beynəlxalq əks- səda ilə ermənipərəst Kremlin və 

daşnak yuvası Yerevanın bu amansız niyyətinin 

qarşısını kəsmişdi. Həmin ilin mart ayında ermənilər 

Sədərəyə aramsız top mərmiləri ataraq, kəndin bütün 

evlərini, məktəb binalarını, ictimai-inzibati binaları, 

sosial obyektləri dağıtmışdılar. Həmin illərdə muxtar 

respublikamızın hər yerindən, həmçinin ölkəmizin bir 

çox rayonundan Sədərəyə kömək göndərilmişdi. 

Döyüşlərdə 109 nəfər şəhidlik zirvəsinə ucalıb ki, 

onların 52 nəfəri Sədərək rayonun sakinləri olub. 

Muxtar Respublika çətin və mürəkkəb şəraitə düşsədə 

Muxtar Respublikaya rəhbərlik etmiş Heydər 

Əliyevin qətiyyəti və siyasəti nəticəsində Naxçıvan 

real işğal təhlükəsindən xilas ola bilmişdir. 

Blokadanın davam etməsinə baxmayaraq müstəqillik 

illərində Naxçıvan şəhəri böyük və şərəfli inkişaf 

yolu keçmiş, Azərbaycan Respublikasının elm, 

mədəniyyət, maarif və sənaye şəhərinə çevrilmişdir, 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin Sədri işlədiyi 

dövrdə, 1990-cı ildə ermənilər tərəfindən işğal 

olunmuş Kərki əhalisi üçün Kəngərli rayonu 
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ərazisində ərazi sahəsi ayrılmış və Kərkidən qaçqın 

düşmüş soydaşlarımız orada yerləşdirilmişdir. Həmin 

ərazi sahəsinə ümummilli liderimizin diqqəti və 

qayğısı nəticəsində, Milli Məclisin 8 fevral 2000-ci il 

tarixli qərarı ilə “Yeni Kərki”adı verilmişdir. Eyni 

zamanda ümummilli lider Heydər Əliyev Naxçıvan 

Muxtar respublikasını işğalçı düşmənlərdən etibarlı 

müdafiə etmək ücün mütləq Naxçıvanda da ordu 

quruculuğu sahəsində quruculuq işlərinin 

aparılmasının zəruriliyini həmişə ön plana çəkmişdi. 
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QÜDRƏTLĠ ORDUMUZ 

SABAHIMIZIN QARANTIDIR 

 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 

demişdir: ”Xalqla ordunun birliyi həm xalqın 

qüdrətini artırır, həm də ordunu daha qüvvətli 

edir”. Biz bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik 

ki,  dövlətimizin milli təhlükəsizliyini, azadlığını, 

əmin-amanlığını və mühafizəsini təmin etmək üçün, 

eləcədə ölkəmizin sərhədlərinin qorunması, onun 

ərazi bütövlüyünü, torpaqlarımızın etibarlı müdafiə 

edilməsi üçün Azərbaycanın layiqli Silahlı Qüvvələri 

vardır. Son illərdə Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən 

keçirilən iri miqyaslı taktiki təlimlərə bir çağırışla 

könüllü olaraq minlərlə mərd Azərbaycan oğullarının 

gəlməsi, təlimlərdə hərbçilərimizlə birgə iştirak 

etməsi ümummilli liderimizin dediyi kimi xalqla 

ordunun birliyinin bariz nümunəsidi. Azərbaycan 

silahlı qüvvələrində bütün qoşun növləri üzrə xidmət 

edən milli zabitlərimiz, gizirlərimiz, əsgərlərimiz 

quruda, suda istərsədə havada istənilən çətin döyüş 
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tapşırığını yerinə yetirməyə eləcə də Silahlı 

Qüvvələrin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham 

Əliyevin bir əmri ilə işğal altında olan torpaqlarımızı 

düşmən tapdağından azad etməyə qadirdir. Bu gün 

Azərbaycan əsgəri qorxmadan düşmənlə üz-üzə 

xidmət aparır, vətənimizin keşiyini çəkir. Biz 

müharibə istəmirik, ancaq torpaqlarımızın müdafiəsi 

üçün istənilən anda döyüşə getməyə hazırıq, eyni 

zamanda Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış 

sərhədlər çərçivəsində olan ərazilərimizi heç vaxt heç 

kəsə verməyəcəyik. Dövlətimizin hərbi qüdrəti 

durmadan güclənir və möhkəmlənir. Hər bir dövlətin 

ordusu deməkolar ki, onun onurğa sütunudur. Bu 

günkü nizami ordumuz müstəqil ölkəmizin ərazi 

bütövlüyünün, suverenliyinin və müstəqilliyinin 

təminatçısıdır. Heç bir müstəqil dövlət ordusuz 

yaşaya bilməz. Son illərdə ordu quruculuğunda 

aparılan işlər Azərbaycanda mütəşəkkil, güclü, 

qüdrətli ordu, silahlı qüvvələr yaratmağa imkan 

vermişdir.  

Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir 

Həsənov  çıxışlarında demişdi: “Düşmənin 

əməliyyat və fəaliyyət imkanlarının 
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məhdudlaşdırılmasının birinci mərhələsi uğurla 

başa çatdırıldı. Biz düşmənə gücümüzü göstərməklə 

onlara aydın mesaj verdik. İndi isə qarşımızda daha 

vacib - ikinci mərhələ dayanır. Düşmənə qəti və 

sarsıdıcı zərbələr endirməklə onu işğal olunmuş 

Azərbaycan torpaqlarını qeyd-şərtsiz tərk etməyə 

məcbur etmək. Biz bu vəzifənin öhdəsindən gəlməyə 

qadirik və qısa müddətdə buna nail olacağıq. Buna 

heç kim şübhə etməsin”.     

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə 

olunandan sonra indiyə qədər keçdiyi tarix, yaşadığı 

günlər hamıya məlumdur. Ancaq Azərbaycan xalqı, 

onun yaratdığı dövlət, onun yaratdığı silahlı qüvvələr 

böyük sınaqlardan, çətinliklərdən keçərək, böyük 

itkilər verərək Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini 

ilbəil yaşadıb, möhkəmləndirib, inkişaf etdirib və 

artıq indi dönməz vəziyyətə gətirib çıxarıbdır. Qeyd 

etməliyəm ki, Azərbaycanın bütün regionlarında 

olduğu kimi Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasındada ordu 

quruculuğu sahəsində yüksək nailiyyətlər əldə 

olunmuşdur. Təməli ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyev tərəfindən 90-cı illərin əvvəlində qoyulan 
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Naxçıvan ordusu bu gün Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı, Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqəti 

və qayğısı nəticəsinə sürətlə inkişaf edir. Ordu 

ölkəmizin, millətimizin, dövlətimizin müstəqilliyinin 

dayağıdır! Azərbaycan azadlıq, suverenlik uğrunda 

mübarizə əzmini həmişə qoruyub saxlamış və bundan 

sonra da inamla davam etdiriləcəkdir. Biz bu gün 

ordumuzun vəziyyətindən məmnun ola bilərik. Milli 

ordunun yaranmasında və inkişafında atılan bütün 

addımları Azərbaycanın müstəqillik dövründə ən əsas 

nailiyyətlərdən biri hesab etməliyik. Silahlı 

Qüvvələrin yaradılması Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyini və suverenliyini təsdiq edən, onu 

nümayiş etdirən amillərdən biridir. Ordu quruculuğu 

məsələləri həmişə Silahlı Qüvvələrin Ali Baş 

Komandanı, Prezident İlham Əliyevin diqqət 

mərkəzindədir. Bu, bizim üçün əsas məsələdir. Çünki 

uzun illərdir ki, Azərbaycan torpaqları işğal 

altındadır. Bugün bizim hərbi imkanlarımız yüksək 

sürətlə inkişaf edir, bunun üçün çox böyük işlər, 

praktiki tədbirlər görülür. Azərbaycan Ordusu ən 

yüksək standartlara cavab verməklə yanaşı, iqtisadi 

imkanlarımız, durmadan sürətlə inkişaf edir. Bu gün 
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Azərbaycan dünyada o, ölkələrdəndir ki, öz gəlirləri 

hesabına yaşayır və günü-gündən iri adımlarla 

inkişafa doğru gedir. Belə olan halda indi olduğu kimi 

gələcəkdədə  Ermənistan ilə Azərbaycan arasında 

istər iqtisadi sahədə, istər ordu quruculuğunda, 

müqayisə olunmayacaq dərəcədə fərqlər olacaqdır. 

Görülən bütün bu işlərlə yanaşı, Azərbaycanda hərbi 

sənaye də çox sürətlə inkişaf edir. Bu sahəyə də 

böyük vəsait ayrılır, diqqət göstərilir.  Azərbaycanda 

ən müasir texnika istehsal olunur. İstəyirik ki, bizə 

lazım olan hərbi sursat və texnika maksimum 

dərəcədə Azərbaycanda istehsal olunsun. Beləliklə, 

biz idxaldan da asılılığımızı azaldacağıq. Baxmayaraq 

ki, silah-sursatın alınması ilə əlaqədar qarşımızda heç 

bir problem yoxdur, bu proses davam edir və davam 

edəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycanda eləcədə onun 

Silahlı Qüvvələrində aparılan uğurlu islahatlar 

düşünülmüş, məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, bu 

gün Azərbaycanın ordu büdcəsi, erməistanın dövlət 

büdcəsindən dahada coxdur. Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin çox ölkələrlə hərbi sahədə apardığı 

əməkdaşlıq, birgə təlimlər onun göstəricisidir ki, artıq 

Azərbaycan dünya ölkələri sırasında öz sözünü 
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deməyə qadirdir və qüdrətli ordumuz sabahımızın 

ehtibarlı qarantıdır. Ən çox diqqəti çəkən, gələcəyə 

ümid verən cəhət odur ki, Azərbaycan ordusunda, 

zabit və əsgərlərimizdə çox möhkəm inam hissi və 

işğal altında olan torpaqlarımızı qısa vaxtda işğaldan 

azad etmək əzmkarlığı formalaşıb. Biz bu gün qürur 

hissi ilə, tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan 

ordusu hər an qarşısına qoyulan hər bir tapşırığı 

yerinə yetirməyə qadirdir. 
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MƏĞRUR DAYAN ƏSGƏRĠM 

 

Məğrur dayan əsgərim! 

Səngərində qorxmadan, 

Məğrur dayan əsgərim! 

Heç bir zaman gözünü, 

Qırpma düşmən önündə, 

Sənsən şanım, şöhrətim, 

Sənsən gücüm qüdrətim. 

Qüdrətli ol əsgərim! 

Vətənin dar günündə, 

Bayrağımı ucaldan, 

Himnimi səsləndirən. 

Tariximi, dilimi, 

Qoruyaraq yaşadan. 

Vətən, sevgi hislərin, 

Ürəyində daşıyan. 

Vətən üçün doğulan, 

Vətən üçün yaşayan. 

Bir igidsən əsgərim! 

Koroğlunun, Babəkin, 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Natiq Əliyev        Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu  102 
 

Xətainin nəvəsi, 

Heydərinlə qürurlan, 

İlhamından ilham al, 

Tarixini varaqla, 

Keçmişinə nəzər sal. 

Oxu şanlı yolları, 

Diqqət ilə, maraqla. 

Sən qəhrəman bir xalqın, 

Kökü üstə boy atan, 

Dərin köklü çinarsan. 

Məğrur dayan əsgərim! 

Damarında axan qan, 

Bil ki, türkün qanıdı, 

Qeyrətini sübut et, 

Yeri düşmən üstünə, 

Mübarizdən, Fəriddən, 

Neçə-neçə Şəhiddən, 

Bir ibrət al əsgərim!!! 

Xocalını, Şuşanı, 

Qarabağı yada sal, 

Ramil kimi igid ol, 

Əlyar kimi hünərli, 

Çək süngünü üstünə, 
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Düşmənindən qisas al!! 

Düşmənini həmişə, 

Yaxşı tanı əsgərim!! 

Vətəndaşın, soydaşın, 

Əsir oldu düşmənə, 

Şəhid oldü mərd, igid, 

Yüzlər ilə oğullar. 

Öldürülən günahsız, 

Körpələri unutma, 

Yaddaşına həkk elə, 

Məğrur dayan əsgərim!! 

Qarşındakı düşmənə, 

Sözünü de gücünlə, 

Sənsən qeyrət çəpərim, 

Sənsən düşmən önündə, 

Hər an silah əlində, 

Soyuq, yağış bilmədən, 

Qızmar günəş altında, 

Yurduna göz dikəni, 

Vətəninin yolunda, 

Gecə-gündüz yatmadan, 

Vicdanını satmadan, 

Yorulmadan, durmadan, 
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Vətənə keşik çəkən, 

Sənsən igid əsgərim!!! 

Sənsən ümid yerimiz, 

Sənsən vuran əlimiz, 

Silahına sarılıb, 

Əsgəri and içirsən, 

Lazım gəlsə canından, 

Vətən üçün keçirsən. 

Atılırsan savaşa, 

Vətəninin yolunda, 

Bircə-bircə düşməni, 

Məhv edirsən, biçirsən. 

Silahının səsinə, 

Düşmən düşür təlaşa, 

Bax həmişə beləcə, 

Məğrur dayan, mərd yaşa. 

Çoxda uzaq olmayan, 

Tarixini yada sal, 

Qarabağda tökülən, 

Şəhidlərin qanını, 

Körpələrin günahsız, 

Yandırılan canını. 

Yadına sal əsgərim!! 

http://www.kitabxana.net/


www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana 2021 

 

Natiq Əliyev        Heydər Əliyev fenomeni və ordu quruculuğu  105 
 

Məğrur dayan əsgərim. 

Qəhrəman o, xaldı ki, 

Görür ağır sınaqlar, 

Ancaq heç vaxt əyilmir, 

Düşməninin önündə, 

Silahına sarılır, 

Millətin dar günündə. 

Bir olur, yumruq olur, 

Sona kimi döyüşür, 

Hər kəs silah götürür, 

Xalqın çətin günündə. 

O, xalq xoşbəxt xalqdı ki, 

Enilməyən ordusu, 

Bir də müdrik başçısı, 

Dahi Prezidenti var. 

Nə xoşbəxtsən əsgərim!! 

Səngərində həmişə, 

Məğrur dayan əsgərim! 
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