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ВІД АВТОРА

Історія закарбовується в пам’яті поколінь лише завдяки 
світлим діянням геніальних особистостей. Азербайджанський 
народ дав світовій історії таких видатних діячів, як Джаван-
шир, Бабек, Шамседдін Ельденіз, Мухаммед Джахан Пехлеван, Ги-
зил Арслан, Узун Гасан, Шах Ісмаїл Хатаі, Надір Шах.

Століття потому, в ХХ сторіччі, наш народ виплекав ще 
одну геніальну особистість. Серед таких рідкісних діячів світо-
вого масштабу, як Ататюрк, Вашингтон, Неру, де Голь, зайняла 
своє гідне місце особистість Гейдара Алієва.

Гейдар Алієв, який народився в простій, робітничій азербай-
джанській сім’ї та, долаючи тисячу перешкод і труднощів, під-
нявся до рівня одного з керівників такої могутньої держави, як 
СРСР, увійшов до історії Азербайджану як переможник боротьби 
за незалежність.

Особистість Гейдара Алієва є невивченим світом! Світ по-
літики цього рідкісного генія можна порівняти з безкінечним, 
безмежним океаном. Здатність як нечуваного державного діяча 
знайти для Вітчизни, для рідного народу найкращий, несподі-
ваний вихід із рідкісного, надзвичайно складного, навіть безви-
хідного становища, є для нього Божим Даром. Все це поєднуєть-
ся в одній якості: Гейдар Алієв є ВЕЛИКИМ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ. 
Він – безприкладний оберіг азербайджанського народу, азербай- 
джанської землі, рятівник нашої державності!



 Величезна заслуга президента Гейдара
Алієва перед вдячним азербайджанським
народом і перед нашою історією, перш за все,
полягає в тому, що цей великий геній
в умовах найгостріших геополітичних 
протиріч за володіння нашими землями 
врятував азербайджанську державність,
саме існування Азербайджану
від загрози розчленування та знищення.
Збереження ж цілісності нашої держави 
означає збереження нашої свободи та 
незалежності. А переможцем боротьби за 
незалежність є особистість Гейдара 
Алієва. Сьогодні політичний наступник 
розбудовувача Нового Азербайджану Гейдара
Алієва, Президент Ільгам Алієв, веде свій 
рідний народ до ще більш світлого майбутнього.



ПЕРЕДМОВА
Важливий внесок у вивченні життєвого шляху Алієва

Спадок Гейдара Алієва, його досвід державного управління, 
є скарбницею багатств для вічного збереження державності 
Азербайджану, свободи й незалежності нашого народу. Оволо-
діння цієї рідкісною скарбницею кожним громадянином нашої 
вітчизни, нашими співвітчизниками, котрі розсипались по різ-
них країнах світу, вивчення багатого досвіду державного управ-
ління Гейдара Алієва, його незрівнянного, сміливого, самовід-
даного служіння рідному народу навіть у моменти найважчих 
випробувань життя, означає блискуче майбутнє Азербайджану!

Окремі представники нашої інтеліґенції, представники різ-
них видів мистецтв і професій на знак глибокої поваги та лю-
бові присвячують свої кращі праці й роботи цій великій осо-
бистості, яка врятувала нашу державність із найкривавіших ви-
рів історії. Все це є блискучим проявом глибокої поваги нашого 
народу до великого лідера.

Разом із вищезазначеним, потрібно визнати, що є велика 
необхідність у ще більш глибокому вивченні на науковій осно-
ві життєвого шляху Гейдара Алієва, присвяченого своєму на-
родові. Потрібний огляд його життя й боротьби як геніального 
державного діяча, його заслуг перед азербайджанською дер-
жавністю та азербайджанським народом на фоні всієї нашої іс-
торії. Необхідно провести широкі дослідження й узагальнення 
в цьому напрямку.

З цієї точки зору, монографія «Переможний хід ідей Гейда-
ра Алієва» заслуженого діяча наук, член-кореспондента Наці-
ональної Академії Наук Азербайджану Ягуба Магмудлу, є важ-
ливим внеском у вивчення життєвого шляху Гейдара Алієва. 
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Можна зі сміливістю сказати, що вищеназвана праця нашого 
видатного історика корінним чином відрізняється від попере-
дніх книг, написаних про Гейдара Алієва. Вчений, на відміну від 
попередніх авторів, вперше досліджує життєвий шлях нашої 
геніальної особистості на фоні всієї нашої історії. Світлі справи 
особистості Алієва, проведені ним великі творчі роботи, рефор-
ми, рятувальна місія в історії державності, новації, введені ним 
у історію дипломатії – дійсно, все це видно виразніше на фоні 
п’яти тисячолітньої історії нашого народу, ще величніше висо-
чіє особистість Гейдара Алієва серед геніальних особистостей 
Азербайджану.

Монографія «Переможний хід ідей Гейдара Алієва» склада-
ється з введення (від автора), передмови, п’яти розділів і після-
мови. 

В першому розділі праці розглядається історія державності 
Азербайджану за період від найдавніших часів до виникнен-
ня Азербайджанської Демократичної Республіки (18 жовтня 
1991 року). На нашу думку, головне значення даного розділу по-
лягає в тому, що матеріали, включені в нього, написані з позиції 
незалежної державності Азербайджану та є новим поглядом на 
нашу історію. В розділі обґрунтовується, що Азербайджан, як 
один із найдавніших центрів культури, а також азербайджансь- 
кий народ, протягом всієї історії відігравали важливу роль не 
тільки в історії державності Південного Кавказу, але й Близь-
кого та Середнього Сходу, у взаємовідносинах Азії та Європи. 
Також у праці приділяється особлива увага історії визвольної 
боротьби нашого народу. Найголовнішою рисою, що посилює 
змістову вагомість і значущість вказаного розділу є те, що при 
висловленні свого ставлення до окремих процесів, подій і мо-
ментів досліджуваного періоду, автор ставить у центр уваги 
концептуальні положення Гейдара Алієва, при оцінюванні ми-
нулого бере за основу ці висловлювання. В главі «Комуністич-
ний режим у Північному Азербайджані (28 квітня 1920 року – 18 
жовтня 1991 року)» цього розділу, автор, залишаючись вірним 
своїм попереднім дослідженням, ділить цей етап на два періоди:
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1. Період важких випробувань (1920-1969);
2. Перший період керівництва Гейдара Алієва Азербайджа-

ном: Великий поворот до незалежності та початок національ-
ного відродження. 

В своєму дослідженні, автор правильно вказує, що ці два 
періоди, в котрих жив наш народ у радянський час, різко від-
різняються один від одного за своїм політичним змістом і сут-
тю національного пробудження. В праці на основі конкретних 
фактів доводиться, що в результаті приходу Гейдара Алієва до 
керівництва Азербайджаном у 1969 році, в нашій історії роз-
почався період національного відродження та великого по-
вороту до незалежності. Саме особистість Гейдара Алієва ще 
в 70-80-і роки минулого століття підготувала наш народ до 
сьогоднішнього незалежного існування. Це повинно розціню-
ватись як важливий крок автора в вітчизняній історіографії не 
тільки в відношенні сенсу й змісту, а й з точки зору періодизації, 
а також як новація, привнесена в науку. До речі, Ягуб Магмудов 
висунув це важливе положення ще до видання цієї книги, по-
чинаючи з 1998 року, в своїх окремих книгах і статтях.

У другому розділі своєї праці під назвою «Рятівник азербай-
джанської державності», автор, посилаючись на неспростовні 
факти, приходить до такого справедливого результату, що в усі 
історичні періоди життєвого шляху Гейдара Алієва завжди на-
давала зміст його прихильність до рідного народу та вітчизни. 
Автор присвятив цьому важливому питанню окрему тему «Вели-
кий азербайджанець, безприкладний патріот азербайджансь- 
кої землі». Крім того, в монографії дуже правильно досліджу-
ються два періоди керівництва Гейдара Алієва Азербайджаном 
у тісному взаємозв’язку, в єдиному вигляді. Про діяльність гла-
ви держави в період керівництва незалежним Азербайджаном, 
йдеться в темі «Другий період керівництва Гейдара Алієва Азер-
байджаном: Переможник боротьби за національний порятунок, 
рятівник азербайджанської державності» праці автора, при-
свяченої нашій геніальній особистості. У цій темі науковий ре-
зультат автора, що відображає історичну істину, такий: саме 
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особистість Гейдара Алієва є розбудовувачем вчорашьного 
Азербайджану, який ішов до своєї незалежності, і сьогодніш-
нього Азербайджану – Нового, незалежного Азербайджану! 

Великі заслуги Гейдара Алієва в розвитку історичної науки 
Азербайджану, його постійна турбота про дослідження, вивчен-
ня та пропаганду нашого великого минулого, оцінка дана ним 
окремим періодам, процесам, подіям і видатним особистос-
тям нашої історії, визначені ним направляючі пункти – все це 
висвітлено в ІІІ розділі праці. В цьому розділі, що називається 
«Погляд Гейдара Алієва на минулі тисячоліття або концепція 
відродження нашої історії», проведено огляд нашого історич-
ного минулого на фоні відомого Звернення, зробленого главою 
держави до нашого народу на перетині століть, доведені до 
широкої маси читачів мудрі висловлювання великого держав-
ного діяча щодо нашої великої історії, а також проаналізована 
оцінка, дана ним з окремих питань.  

Одним із найцікавіших розділів книги «Переможний хід 
ідей Гейдара Алієва» є IV розділ за назвою «Ататюрк нашої Віт- 
чизни». Кажучи про цей розділ, ми хочемо особливо підкрес-
лити, що така необхідна справа, як доведення за допомогою 
шкільних підручників до молодого покоління відомостей про 
діяльність Гейдара Алієва як національного лідера в історії 
Азербайджану, про його великі творчі роботи, також було роз-
почато саме автором цієї книги – нашим відомим істориком 
Ягубом Магмудлу. В підручнику «Вітчизна», підготованому під 
його керівництвом, періоду Гейдара Алієва в нашій історії, що 
розпочався ще в 60-і роки минулого століття, присвячені ціка-
ві й повчальні теми «Пробудження»,  «Відродження», «Крива-
вий січень», «18 жовтня – відновлення нашої незалежності», 
«Ходжалинський геноцид». Саме завдяки благородній праці 
історика-громадянина Ягуба Магмудова, з 1997 року наші учні, 
які вперше беруть до рук підручники з історії, з любов’ю ви-
вчають життєвий шлях і світлі справи великого лідера, котрий 
є прикладом для майбутніх поколінь. Ось з якою безмежною 
любов’ю вчений-історик підносить світ Гейдара Алієва учням  
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5 класу: «… Зараз на північних землях нашої вітчизни горить 
вогонь вічної совбоди. Знову відроджується моє велике мину-
ле, моя 5-ти тисячолітня історія державності. В мене є неза-
лежна держава Азербайджанська Республіка, котра є законним 
наступником цієї славної історії! В мене є трьохколірний пра-
пор! У мене є герб! Є гімн! Є основний закон, який називається 
Конституцією Азербайджанської Республіки, є справедливі за-
кони, що перегукуються з законами найбільш демократичних, 
передових країн світу!».

Визнаймо, що дуже важко щось додати до цього заклику до 
молодого покоління!

V розділ книги за назвою «Переможний хід ідей Гейдара 
Алієва» відображає успішну діяльність у сфері внутрішньої та 
зовнішньої політики президента Азербайджанської Республі-
ки Ільгама Алієва. В цьому розділі досліджується політична ді-
яльність Ільгама Алієва до його обрання президентом, а також 
його успіх у якості глави держави в справі перетворення Азер-
байджану на лідируючу державу Південного Кавказу. Автор 
зазначає, що «Сучасний Азербайджан, очолюваний гідним на-
ступником Гейдара Алієва, знаходиться на шляху відродження. 
Азербайджанський народ очікує відродження Великого Азер-
байджану».

На нашу думку, ще одним достоїнством нової праці Ягуба 
Магмудлу є ініціатива періодизації життєвого шляху загаль-
нонаціонального лідера, подарованого рідному народу. І в усі 
ці періоди, як зазначає автор, в основі невпинної діяльності 
геніального державного діяча лежать високі моральні якості 
безприкладного оберіга землі Батьківщини та Великого Азер-
байджанця. Не сумніваємось, що періодизація, запропонова-
на Гейдаром Алієвим, викличе інтерес у майбутніх досліджень 
життя й діяльності Гейдара Алієва, і вона позитивно повпли-
ває на плідність їхніх наукових пошуків. Одна думка автора, 
висунута в післямові – думка про початок боротьби Гейдара 
Алієва за національний порятунок рідного народу ще за його 
перебування в Москві – з його протесту проти різні 20 січня  
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1990 року, заслуговує особливої уваги та відображає історичну 
реальність.

Врешті, монографія, «Переможний хід думок Гейдара Аліє-
ва» вийшла з-під пера історика-громадянина, котрий знав гені-
ального державного діяча ще зі студентських років і був живим 
свідком великих творчих робіт, здійснених ним з 60-х років 
минулого століття заради прогресу та незалежності рідного 
народу, який приймав активну участь у нашому визвольному 
русі та пройшов усю лінію фронту в період боротьби проти вір- 
менської агресії, безпосередньо спостерігав всенародну любов 
до особистості Гейдара Алієва. Праця написана з почуттям гли-
бокої поваги до особистості Гейдара Алієва, зі щирістю, чіткою 
та зрозумілою мовою. З цієї причини він читається з великим 
захопленням.

Можна зі сміливістю сказати, що книга Ягуба Магмудлу 
«Переможний хід думок Гейдара Алієва» є важливим кроком 
вперед в Алієвознавстві. Віримо, що ця праця відіграє важливу 
роль у ознайомленні нашого народу з безприкладними істо-
ричними заслугами нашого геніального державного діяча пе-
ред рідним Азербайджаном.

Алі Гасанов
доктор історичних наук, професор

 



Розділ 1
З ІСТОРІЇ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ

 Сьогодні надзвичайно актуальні
проблеми виховання підростаючого
покоління. З одного боку, воно повинно мати
міцні національні корені, а з іншого боку,
відрізнятись новизною мислення й підходів.
В цьому аспекті актуальне вивчення багатьох
нерозкритих сторінок нашої історії, пошук
відповідей багатьох доленосних для нашої
незалежної держави питань. Незважаючи на 
всі труднощі, нелегкі реалії життя перехідного
періоду, ми змогли за короткий час розкрити 
дуже цінні сторінки нашого історичного
минулого. Наш народ, все глибше вивчаючи
своє історичне минуле, культурний спадок, що
йому дістався, починає відчувати почуття
безмежної гордості від причетності до
настільки багатої історії. Він, безсумнівно,
за правом пишається цим.

    Гейдар Алієв
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Азербайджанська державність з найдавніших
часів до прийняття Ісламу

Азербайджанський народ, котрий зміг відновити незалеж-
ність на своїх історичних землях в кінці двадцятого століття, 
має давню і багату систему державності. 

Історичні землі Азербайджану, що охоплюють гори Велико-
го Кавказу на півночі, на заході Алагьозький гірський ланцюг з 
озером Гьокче та Східною Анатолією, Каспійське море на сході 
та кордони Султанії, Зенджану та Гамадану на півдні є одним з 
найдавніших осередків цивілізації, країною з багатою та дав-
ньою історією. Багатий культурний спадок на його території 
створювався протягом тисячоліть, вносячи вклад до скарбниці 
світової культури. Азербайджанський народ, котрий на даний 
час складає другу найбільшу тюркську групу світу, після Анато-
лійських тюрків, створив на цих землях самобутню і унікальну 
культуру, а отже і багаті традиції  державності.

Території Азербайджану населяли предки сучасного азер-
байджанського народу, котрі створили найдавнішу цивілізацію 
на землях від Каспійсько-Аральського моря до Перської затоки. 
Давні етноси цього регіону, що приймали участь в формуванні 
азербайджанського народу, відіграли важливу роль у створенні 
давнього культурного осередку, зокрема й Шумерсько-Вави-
лонської цивілізації, а також, загалом, в історії давньої систе-
ми державотворення і політично-військового життя на теренах 
Середнього та Близького Сходу. Основні сліди цивілізації спо-
стерігаються в Азербайджані. Про це яскраво свідчать наукові 
дослідження, зокрема археологічні розкопки як на території, 
так і поза межами сучасного Азербайджану. Давні пам’ятки, які 
є на всій території Азербайджану, доводять, що на цій землі 
знаходились найдавніші поселення людства. Відкриття печери 
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Азих в Карабасі, одного з найдавніших місць проживання лю-
дини, що будь-коли знаходили у світі, і декілька інших поселень 
доби кам’яного віку доводять, що Азербайджан входить до зони 
антропоїдів, звідки виявлено походження людства. Археологіч-
ні відкриття в печерах Газма (Нахчиван), Азих, Таглар, Дамджи-
ли, Дашсалахли та пам’ятки знайдені в інших частинах країни, 
що відносяться до 300-400 тисячоліття до нашої ери, зокрема 
розкопки залишків кісток нижньої щелепи первісних людей, 
остаточно встановили теорію еволюції людини. За цю рідкісну 
знахідку територія Азербайджану була занесена на карту «Най-
давніші жителі Європи». 

Азербайджан є однією з
рідкісних країн, котрі є колискою
людства. Тут дуже рано виникло життя, і,
азихантроп, виявлений у Азихській печері
свідчить про те, що Азербайджан був одним 
із найдавніших місць проживання первісної
людини. Наскельні зображення й петрогліфи в 
Гобустані та Гемігая, матеріально-культурні 
зразки, що відносяться до Кура-Аразької
і Ходжалинської культур, знахідки з давніх 
курганів, які підтверджують те, що ще
за тисячоліття до нашої ери в Азербайджані 
існувала розвинута культура.
    Гейдар Алієв

Азербайджан є однією з небагатьох країн, що може нази-
ватись колискою людства у повному значенні цього слова. Як 
свідчать знахідки розкопок в печері Азих, життя тут почалось 
дуже рано. Розкопки, проведені в цій печері, доводять, що 
Азербайджан був місцем проживання найдавніших первісних 
людей. Малюнки і піктографічні зображення викарбувані на 
скелях Гобустану і Гемігая разом з артефактами Кури-Аразу і 
Ходжали в Карабасі та знахідками в Кургані свідчать, що навіть 
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тисячі років до нашої ери в Азербайджані була високорозвину-
та культура та цивілізація. 

Азербайджан є одним з найдавніших місць поселення 
людства з початку давньокам’яного періоду (палеоліту). Азер-
байджанський народ почав встановлювати вдосконалену 
давню культуру ще з того часу. В середньокам’яній (мезоліті) 
та новокам’яній (неоліті) добах населення Азербайджану пере-
йшло до осілого способу життя і почало займатись землероб-
ством, тваринництвом та різними видами ремесел. Поступово 
розширювалось коло впливу культурно-економічного прогресу 
на території Азербайджану. Куро-Аразька культура, що виникла 
ще наприкінці IV-початку III тисячоліття до нашої ери, розпо-
всюджувалась також на інші регіони Північного Кавказу, Східну 
Анатолію та Північний Кавказ. Багаті зразки матеріальної куль-
тури, особливо залишки зерна, землеробські знаряддя праці, 
предмети побуту, різноманітні види ремісничого виробництва, 
виявлені під час археологічних розкопок, яскраво доводять, що 
азербайджанці є одним із народів світу, що створили давню 
осілу культуру. 

Азербайджанський народ в той же час є одним з народів, що 
має найдавніші у світі традиції державності і налічує 5-ти тися-
чолітню історію. Перші державні утворення чи монополітичні 
об’єднання на території Азербайджану утворились в Приурмій-
ському басейні ще починаючи з кінця IV- на початку ІІІ тисячо-
ліття до нашої ери. Найдавніші азербайджанські держави, що 
виникли тут, відігравали важливу роль у військово-політичній 
історії всього регіону. В цей період існували тісні взаємозв’язки 
Азербайджану з Шумерсько-Аккадськими державами та Сирі-
єю, що розташовувались в долинах Тигру і Євфрату і залишили 
глибокий слід у світовій історії, а також з Хетськими державами 
в Малій Азії. 

Перші азербайджанські держави успішно захищали свої 
території від зовнішніх зазіхань завдяки активній зовнішній 
політиці. Кутії, давній племінний союз Азербайджану, навіть 
підкорили свого могутнього сусіда – державу Аккад, розши-
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рили кордони своєї держави до Перської затоки та володіли 
цими територіями близько ста років. Окрім того, що кутії пе-
рейняли порядки державного управління Шумеру та Аккаду, 
підкорених ними, вони також розповсюджували розвинуту 
культуру державного управління давнього Азербайджану на 
цій території. 

Державні утворення Кутіїв та Лулубеїв спочатку володіли 
територіями довкола озера Урмія. З часом до їхніх територій 
увійшли долини Тигру і Євфрату до Перської затоки, вони за-
лишили глибокий слід не тільки в історії державності Азербай-
джану, але і давнього Сходу загалом. У кутіїв, на відміну від су-
сідніх східних держав, діяв порядок обирання правителів, тобто 
влада не була спадковою. Правителі кутіїв керували державою 
через своїх намісників. В області управління намісники мали 
широку самостійність. Очевидно, це і відіграло значну роль в 
тривалому пануванні давніх азербайджанських держав на чи-
малих територіях, що простягались до Перської затоки, зокрема 
і долини Тигру та Євфрату. 

З плином часу все більше зростала культура державності 
Азербайджану, і на території країни виникли більш доскона-
лі та величні держави. У І тис. до н.е. на землях Азербайджа-
ну існували такі могутні держави, як Манна, Скіфське царство, 
Атропатена та Албанія. Ці держави відіграли важливу роль 
у зростанні культури державного управління, культурно-еконо-
мічній та етнополітичній історії країни, а також в процесі фор-
мування єдиного народу на території Азербайджану. 

Держава Манна, що виникла в І тис. до н.е. була продовжен-
ням традиційної азербайджанської державності й стала важли-
вим етапом в її історії. Ця держава, котра виникла в Приурмій-
ському басейні, займає важливе місце у всесвітній історії не 
тільки завдяки своїй давності, а й ступеню розвитку культури 
державності. Манна об’єднала під своєю владою всі місцеві 
дрібні держави Приурмійського басейну, охоплювала на пів-
ночі території до р. Араз (часом і на півночі від неї) і до Кас- 
пійського моря на північному сході. 
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Держава Манна приймала активну участь у військово-полі-
тичних подіях всього регіону та вела успішну боротьбу проти 
своїх сильних сусідів – Асирії та Урарту, котрі намагались за-
володіти азербайджанськими землями. В боротьбі проти зазі-
хань Асирії та Урарту активну участь приймали також скіфи і 
кіммерійці, об’єднавшись з населенням Манни  проти зазіхань 
сусідніх держав. 

Абсолютне лідерство Манни зумовлювала система необ-
меженої спадкової влади. Проте, незважаючи на це, правителі 
керували країною за допомогою ради старійшин, що свідчить 
про наявність в Азербайджані давньої дорадчої культури у сфе-
рі державного управління. 

Той факт, що Манна вистояла безперервні напади могутніх 
сусідів і проіснувала близько 300 років в південних областях 
Азербайджану доводить наявність міцних традицій державнос-
ті ще з найдавніших часів. 

З кінця VIII – початку VII ст. до н.е. важливу роль у військо-
во-політичній історії Азербайджану починають відігравати 
кіммерійці та скіфи, а також споріднені з ними саки і масаге-
ти. Ці племена складали найдавніше населення Євразії і, про-
никаючи в різні історичні періоди на південь через перевали 
Великого Кавказу та Дербентський прохід, а після укріплення 
на південних схилах Великого Кавказу, зокрема в Північному 
Азербайджані, розповсюджувались в південному напрямі – на 
території Манни та Східної Анатолії. 

В племінне об’єднання кіммерійців, скіфів та саків, разом з 
іншими, входили і сильні союзи тюркських племен. Це підтвер-
джують і свідчення, що ґрунтуються на особистих спостережен-
нях «Батька історії» Геродота (V ст. до н.е.). Згідно Геродоту, скіфи 
харчувались кінським молоком, а споріднені зі скіфами масагети 
одягались так само та наслідували їхній спосіб життя. Вони 
поклонялись єдиному богу – богові Сонця та приносили йому в 
жертву найкрасивішу тварину на Землі – коня. 

Скіфи створили на азербайджанських землях північної 
Манни могутнє Скіфське царство та приймали участь у процесі 
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формування єдиного народу на території країни. Скіфсько-ма-
сагетські правителі також успішно захищали азербайджанські 
землі від іноземних зазіхань. 

Масагетське царство зазнало тяжкої поразки від Ахеме-
нідської держави – однієї з наймогутніших імперій. Після за-
хоплення південних територій Азербайджану ахеменідський 
правитель Кир ІІ, здійснивши значні завоювання на Близькому 
і Середньому Сході, намагався заволодіти північними територі-
ями Азербайджану і з цією метою запропонував укласти шлюб 
вдові масагетського правителя Томіріс. Однак Томіріс, яка свято 
шанувала честь своєї Батьківщини, розгадала наміри Кира ІІ і 
відхилила пропозицію іранського правителя. Поклявшись богу 
Сонця, вона кинулась в бій і в 530 році до н.е. розгромила іно-
земні війська, що в декілька разів переважали її власні. Сам 
«непереможний» Кир був вбитий у цій битві. Ганебна поразка 
Кира ІІ стала видатним періодом в історії Азербайджану. То-
міріс отримала блискучу перемогу над імператором, названим 
«Киром Великим», який зруйнував такі могутні держави як Мі-
дійська імперія, Лідія і Вавилон, захопив величезні території 
від Центральної Азії до кордонів Єгипту. 

В період Скіфського царства існували сприятливі умови для 
взаємних зв’язків між азербайджанською та скіфською куль-
турами, які поширились на значних територіях Європи й Азії. 
Це призвело до процвітання і збагачення культури давнього 
Азербайджану. Яскравим доказом цьому є зразки матеріаль-
ної культури, виявлені під час археологічних розкопок, а також 
низка топонімів, що збереглись на території Азербайджану зі 
скіфсько-масагетського періоду. 

Незважаючи на складні військово-політичні події, які відбу-
вались на Близькому та Центральному Сході, на політику могут-
ніх сусідніх держав, направлену на захоплення азербайджан-
ських земель через їхні багаті природні ресурси та величезне 
військово-стратегічне значення, традиції державності азер- 
байджанського народу продовжували розвиватись і збагачува-
тись. Ні тривала завойовницька політика Ахеменідсько-Ірансь- 
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кої династії, ані походи Александра Македонського не змогли 
знищити давню культуру державного управління Азербайджану. 

Після смерті Александра Македонського в Азербайджані 
знову відроджуються давні традиції державності. На південних 
землях країни виникає держава Атропатена, а на північних – 
Албанія. Майже всі історичні землі Азербайджану входили до 
складу цих двох місцевих держав. 

Держава Атропатена охоплювала південні області країни. 
Відродження незалежної  азербайджанської державності від-
бувалось тут ще задовго до східного походу Александра Маке-
донського. Ахеменідський сатрап Атропат ще в період влада-
рювання Ахеменідів самостійно керував південними землями 
Азербайджану, перетвореними на сатрапію разом з іншими 
територіями колишньої Мідійської імперії. Тому південні тери-
торії Азербайджану в той час називались Мідією-Атропатеною, 
Малою Мідією, Атропатією чи Атропатеною. 

Далекоглядний політик і прославлений полководець Атро-
пат командував передовими частинами – основною ударною 
силою ахеменідських військ, виставлених Дарієм ІІІ проти Ма-
кедонського. Ці сили в основному складались із військових за-
гонів, скомплектованих із північних і південних областей Азер-
байджану. Отримавши перемогу над Дарієм ІІІ, Македонський, 
обізнаний із талантом полководця та військово-політичним 
впливом Атропата, відмовився від думки про зіткнення з ним 
і забажав зближення з азербайджанським правителем. Таким 
чином завоювання Александра Македонського пройшли повз 
Азербайджан. Згодом Атропат вступив в родинні відносини з 
одним із близького оточення Александра і ще більше зблизив-
ся з правителем Македонії та, врешті, вперше на всьому Сході 
перетворив свою вітчизну – Атропатену на самостійну державу 
вільну від грецько-македонської залежності. 

Відродження традицій незалежної державності сприяли 
прискоренню розвитку та зростанню у всіх сферах економіч-
ного й культурного життя в південних районах Азербайджа-
ну. Могутня держава Атропатена відігравала важливу роль  
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в міжнародних відносинах всього регіону та підтримувала ши-
рокі торгівельні зв’язки з країнами всього Кавказу, Поволжя, Се-
редньої Азії, Індії, Малої Азії, Месопотамії, басейну ріки Волга, 
Чорного та Середземного морів. 

Взаємовплив та взаємозв’язок між грецькою та східною 
державними системами позитивно вплинули на підвищення 
культури управління державою в Атропатені. Широке викорис-
тання грецької мови сприяло вдосконаленню правових норм 
та порядків державного управління як і  інших галузей. Також 
розвинулась грошова система країни. Це відігравало головну 
роль в міжнародній торгівлі. 

Користуючись багатими традиціями державного управлін-
ня Азербайджану, а також Давнього Сходу і Греції, правителі 
Атропатени зуміли ще більше зміцнити свою владу. В резуль-
таті Атропатена зберегла свою незалежність в боротьбі проти 
Парфії та держави Селевкідів і разом з парфянами розгромила 
римські війська, що вторглись на територію країни. На той час 
війська Атропатени вважались одними з наймогутніших сил у 
всьому регіоні. В битві проти римських завойовників Атропате-
на виставила 40- тисячну піхоту і 10-тисячну кінноту. 

З часом між Атропатеною та Римською імперією встанови-
лись дуже тісні взаємозв’язки. Римська імперія надавала Атро-
патені особливого значення у своїй східній політиці через її 
політико-військовий вплив та стратегічне розташування. Посли 
Атропатени неодноразово наносили візити до Риму для дипло-
матичних переговорів з Октавіаном Августом (27 р. до н.е. –  
14 р. н.е.) Римський імператор навіть доручив правителям Атро-
патени управління сусіднім вірменським царством. З цієї при-
чини вірменські царі намагались не зіпсувати відносин з Атро-
патеною. Остерігаючись політично-військової переваги Атропа-
тени, вірменський цар Тігран задля безпеки видав свою доньку 
заміж за правителя Атропатени Мітрідата. Згодом Вірменське 
царство потрапило в повну залежність від Атропатени. 

Межі Албанської держави, яка виникла на півночі краї-
ни, охоплювали території, починаючи від верхів’їв рік Іорі та  
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Алазані, простягались до Каспійського моря на сході, від Вели-
ких Кавказьких гір до ріки Аракс (Араз) на півночі та басейну 
озера Гьокче на заході. Спочатку столицею Албанії було місто 
Ґебеле, а згодом Берде.

В албанський період на північних землях Азербайджану 
ще більше пришвидшився розвиток матеріальної та духовної 
культури. В країні налічувалось більше 30 міст, які вважались 
важливими торгівельними і ремісничими центрами. Відкри-
лись нові школи і з’явився азербайджанський (албанський) 
алфавіт. 

Так як країна розташовувалась на перетині Півночі та Пів-
дня, з’єднувала Схід і Захід, в Албанії стикались різні етноси, 
релігії та культури. З огляду на це в Албанії виникла розвинута 
цивілізація, що ввібрала виняткові ознаки різноманітних куль-
тур. Тюркські етноси, що численно переважали інші, відігравали 
важливу роль в управлінні країною. Разом з поклонінням Міся-
цю, Небу, Сонцю і Богу – Танри (Тенґрі), поступово поширюва-
лось і християнство. Слід зазначити, що незалежна албанська 
церква підпорядковувалась безпосередньо Риму. 

В албанський період в Азербайджані ще більше виросла 
традиційна культура державного управління. Албанські прави-
телі були одночасно світськими й духовними главами країни, 
котрі й видавали закони та очолювали військові сили держави. 
На той час албанське військо налічувало більше 80 тисяч воїнів. 

У палаці албанських володарів функціонувало дорадче 
зібрання (рада). Дорадчою радою і релігійними зібраннями 
керували самі албанські правителі. Албанська держава, як і 
Атропатена, мала власну грошову систему. Албанська держава, 
маючи досконалу систему державного управління й необхідні 
військові сили, вела успішну боротьбу проти Парфії та Римської 
імперії. Неодноразово зазнавши надзвичайно важких поразок 
від албанської армії, Римська імперія врешті була змушена 
рахуватись з військово-політичною могутністю Албанії. Тому  
Римська імперія встановила тісні взаємні зв’язки з Албані-
єю, що було більш розсудливо беручи до уваги загрозливість  
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суперника. Як і дипломатів Атропатени, албанських послів час-
то делегували до Риму для переговорів із Октавіаном Авгус-
том. Албанія мала тісні торгівельні і політичні зв’язки і з іншими 
державами. Міждержавні торгівельні шляхи, що з’єднували кра-
їни Близького і Центрального Сходу та Хазарський каганат зі 
Східною Європою проходили через Албанію, і це дуже сприяло 
налагоджуванню зовнішніх торгових зв’язків країни.

Албанський правитель Джаваншир вміло захищав свою кра-
їну від нападів її меркантильних експансійних сусідів таких як 
Візантія, держава Сасанідів, Арабський халіфат та Хазарський 
каганат. Незважаючи на військову перевагу над Албанськими 
силами, він зміг зберегти незалежність країни завдяки своїй 
далекоглядності, мистецтву політика та безмежній хоробрості. 

 
Героїзм таких полководців, як

Джаваншир і Бабек, створивши
чудову школу патріотизму, сприяв
формуванню загальнонаціональних
символів, цілісності Батьківщини 
та народної єдності.

    Гейдар Алієв
 
На початку нашої ери Азербайджан вступив в один з пері-

одів найтяжчих випробувань своєї історії. У ІІІ столітті країну 
було завойовано іранською імперією Сасанідів, а в VII столітті 
Арабським халіфатом. Завойовники масово переселяли в кра-
їну з внутрішніх областей Ірану та Аравії населення ірансько-
го та арабського походження. Прийшле населення поселяли у 
важливих військово-стратегічних пунктах та на родючих зем-
лях Азербайджану. Їм надавались необмежені пільги. Сасанідсь- 
кі та арабські завойовники стали проводити політику асимі-
ляції з місцевим населенням Азербайджану. Однак іранський 
та арабський гніт, що тривав близько 600 років, також не зміг 
знищити давні традиції державності Азербайджану. Незважа-
ючи на умови жорсткого військово-феодального колоніаль-
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ного режиму та переслідувань, процес формування азербай- 
джанського народу продовжувався. 

Так чи інакше, стратегія окупантів щодо асиміляції місце-
вого населення дала зворотний ефект. Тривале перебування 
всіх земель Азербайджану у складі цих імперій сприяло роз-
ширенню внутрішніх і, насамперед, торгівельних зв’язків між 
всіма областями країни. Відбулось важливе зрушення на шляху 
створення етнополітичного та культурного об’єднання між пів-
нічними та південними, східними й західними регіонами краї-
ни. Довготривала спільна визвольна боротьба проти іранських 
і арабських завойовників ще сильніше об’єднала тюркське на-
селення та інші етноси країни і вплинула на їхнє зближення та 
взаємовплив. 

В першому столітті н.е. тюркські етноси як переважаю-
ча частина населення країни та більш сильні й організовані 
у військово-політичній сфері відіграли важливу роль в про-
цесі формування народу. Серед тюркських етносів найбільш 
сильними й впливовими були тюрки-огузи. Як і інші тюркські 
племена перші огузи проникали на Південний Кавказ, що був 
складовою частиною загальнотюркського простору, а пізніше і 
на територію Азербайджану через Дербентську Браму, назва-
ну давніми тюрками «Залізна Брама». Багато з них перетинали 
інші гірські перевали Великого Кавказу (один з гірських пере-
валів Кахського району Азербайджанської Республіки місцеве 
населення і до сьогодні називає «Гун белі» – «Гунська сідлови-
на», що свідчить про міграцію тюрків гунів через цей шлях) і 
поширювались на всіх азербайджанських територіях. Цей важ-
ливий факт доводиться і свідченнями із першоджерел про зна-
ходження могили огузького святого Деде Коркута в Дербенті та 
назву одних із міських воріт «Баятська Брама» ( «Баят» – назва 
одного з огузьких племен). Давні тюрки, зокрема і тюрки-огу-
зи намагались постійно тримати в своїх руках важливу дорогу 
«Залізну Браму», яка з’єднувала північні регіони тюркських по-
селень з південними частинами, тобто Кипчацький степ з Пів-
денним Кавказом. 
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Окрім інших першоджерел, факти, засвідчені в огузькому 
літописі «Кітабі-Дійарбекірійє», написаному Абу Бекром ат-
Техрані аль-Ісфахані за наказом могутнього правителя дер-
жави Аккоюнлу Узун Гасана (1453-1478), підтверджують, що 
тюрки-огузи, зокрема племена аккоюнлу та каракоюнлу, були 
одними з найдавніших жителів всього Південного Кавказу та 
Середньої Азії. Зазначений автор, досліджуючи генеалогію діда 
Узун Гасана – засновника держави Аккоюнлу Кара Юлук Осман 
бека, доводить його родовід до Огуз-кагана. Він перелічує всі 
території, що входили до складу тюркської держави правителя 
Огуз-кагана і зазначає, що родоначальник всіх тюрків-огузів 
Огуз-каган помер в околицях озера Гьокче. Факт входження 
Азербайджану до складу держави Огузького каганату та його 
смерть в околицях озера Гьокче доводить, що цей край був од-
ним з найдавніших місць проживання огузьких тюрків. 

Автор «Кітабі дійярбакірійє» пише про те, що онук Огуз-ка-
гана Баяндур-каган «Жив в кишлаках Карабаху та яйлаках в око-
лицях озера Гьокче», тут він «скликав великий з’їзд і після того як 
поділив свою країну між синами за їхніми здібностями, прийняв 
запрошення Аллаха». Абу Бекр ат-Техрані аль-Ісфахані підтвер-
джував, що 20-й дід Кара Юлук Осман бека Аккоюнлу Сунгур бек 
був сучасником пророка Мугаммеда. Він «воював з невірними» на 
кордонах яйлаків в районі Алагьозу та озера Гьокче і загинув 
в одному з боїв. А 14-й дід Кара Юлук Осман бека Шактур хан 
і сучасник Харуна ар-Рашида Кипчак хан проявили велику муж-
ність у боротьбі з «невірними» за фортецю Алінджа. Вони обоє 
завдали важких поразок ворогам і звільнили фортецю Алінджа 
від довготривалої блокади. 

Ці факти повністю перекликаються з розповідями відомо-
го епосу «Кітабі – Деде Коркут» ( «Книга дідуся Коркута») про 
огузькі племена. Збіг із подіями, що відбувались в часи пророка 
Мугаммеда і правління халіфату доводять не тільки те, що ці 
факти є історичною реальністю, а й підтверджують, що Азер-
байджан зберіг свої міцні традиції державності та незалежнос-
ті, незважаючи на підпорядкування іншим державам. 
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На відміну від інших етнічних груп, тюркські племена поши-
рювались по всій території Азербайджану (як на півночі, так і 
на півдні), і складали більшість населення. З цієї причини, почи-
наючи з перших століть н.е. тюркська мова перетворюється на 
основний засіб спілкування і між малочисленними нетюрксь- 
кими народами і етнічними групами, які проживали на тери-
торії Азербайджану. Тюркська мова відігравала об’єднуючу 
роль між північчю і півднем країни. Отже, цей фактор мав в той 
час важливе значення в процесі формування єдиного народу, 
так як у вказаний період ще була відсутня спільність релігійно-
го світогляду – монотеїстичної релігії, яка б охоплювала всю 
територію Азербайджану. Поклоніння єдиному Богу тюрків –  
Богу Танри ще не зуміло повністю витіснити інші релігійні ві-
рування. Все ще збереглись зороастризм, вогнепоклонство, 
поклоніння Сонцю, Місяцю, Небу, Землі, Зіркам, Воді тощо. На 
півночі країни, в основному на гірських західних територіях 
Албанії,  поширилось християнство. Проте незалежна Албансь- 
ка церква діяла в умовах гострого суперництва з сусідніми ві-
рменською та грузинською церквами. 

Таким чином, численні тюркські етноси, які перетворились 
в цій складній історичній ситуації в могутню та передову, до 
того ж, об’єднуючу військово-політичну силу, були головними но-
сіями азербайджанської державності. Тюркські етноси відігра-
вали провідну роль у збереженні азербайджанської державності 
й традицій незалежності. Вони були фундаментом державнос-
ті Азербайджану. Врешті, коли ще не було єдиної монотеїстич-
ної релігії, саме тюркські етноси та тюркська мова відіграли 
об’єднуючу роль на всій території країни як на півночі, так і на 
півдні.
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Азербайджанська державність  
після прийняття Ісламу

Із запровадженням Ісламу в VII ст. відбувся корінний пере-
лом в історичній долі Азербайджану. Названа релігія дала силь-
ний поштовх формуванню єдиного народу і мови в Азербайджа-
ні. Прийняття ісламу значно пришвидшило процес об’єднання 
народу країни. Це стало причиною встановлення релігійної 
єдності між тюркськими і іншими етносами, єдиних звичаїв і 
традицій на азербайджанських землях, де вони були розселені, 
як і укріплення сусідських зв’язків, що ще більше поглибило про-
цес взаємовпливу. Ісламська релігія об’єднала всі етноси, які її 
прийняли, під спільним тюрксько-ісламським прапором проти 
Візантійської імперії та її вірменських і грузинських прихильни-
ків, котрі намагались включити весь Південний Кавказ у сферу 
впливу християнства. 

Тим не менш, християнське населення Албанії в період 
арабських завоювань залишилось поза впливом ісламської ре-
лігії, оскільки навернення до мусульманства прибічників моно-
теїстичних релігій суперечило принципам ісламу. Таким чином 
країна була розділена за релігійною ознакою. Більшість скла-
дали тюрки-мусульмани та албанці, котрі прийняли іслам. Вони 
поширились по всій території країни, в той час як меншість 
християнського населення, зокрема й албанці, які не прийняли 
мусульманство, проживали в основному на західних територіях 
Північного Кавказу. Саме з цього часу посилюється боротьба вір- 
менської та грузинської церков за включення християнського 
населення західної Албанії у сферу свого релігійно-політично-
го й етнічного впливу. Тож Азербайджан перетворився на пункт 
гострого протистояння між ісламом і християнством. З плином 
часу почалась григоріанізація, а слідом і вірменізація хрис- 
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тиянсько-албанського населення Західного Азербайджану, зо- 
крема й гірських областей Карабаху. Крім того грузинська 
церква намагалась підпорядкувати християнсько-албанське 
населення північно-західних регіонів Азербайджану. 

У результаті релігійного розколу в Албанії почався період 
територіальних посягань вірменських та грузинських феодалів 
щодо Азербайджану. Політика сусідів полягала в тому, щоб спо-
чатку підпорядкувати албанців-християн впливу вірменської та 
грузинської церков, потім їх «вірменізувати» та «огрузинити», 
а пізніше заволодіти землями Азербайджану, на яких вони жили.  

Після розпаду халіфату – з середини ІХ ст. знову відроджу-
ються давні традиції. В Азербайджані почалось нове політичне 
відродження: на землях Азербайджану, де було поширене му-
сульманство, виникли держави Саджидів, Ширваншахів, Салари-
дів, Раввадидів та Шеддадидів. 

На північному заході Азербайджану – на землях країни, що 
простягались до прикордонного мусульманського міста Тифліс 
в описаний період виникла інша азербайджанська держава 
Шекі. На захід від Шекі була ще одна мусульманська держава –  
Тифліське мусульманське емірство зі столицею в Тифлісі. 

Шекінські правителі носили титул володарів Албанії та ви-
ступали в якості спадкоємців Албанської держави.  На відміну 
від інших держав Азербайджану, територія Шекінської держа-
ви перетворилась на пункт гострого протистояння між ісламом 
і християнством. На території цієї азербайджанської держави 
поряд із християнством був розповсюджений іслам, вплив яко-
го все більше поширювався. Шекінські правителі в найсклад-
ніших умовах вели боротьбу проти завойовницьких походів 
грузинських феодалів, які мали на меті «огрузинення» албан-
ців-християн. Вони також вміло захищали північно-західні кор-
дони Азербайджану від зовнішніх загарбань. 

Внаслідок зазначеного відбувались виникнення незалеж-
них держав і  розквіт у всіх областях політичного, економічного 
та культурного життя. Починається період Відродження в іс-
торії Азербайджану. 



27Переможний хід ідей Гейдара Алієва

Слід підкреслити, що з падінням халіфату та відродженням 
азербайджанської державності тюркська мова стає основним 
засобом спілкування на всій території країни. Це було безцін-
ним історичним досягненням, що дало поштовх подальшому 
всебічному розвитку Азербайджану. Знаходження всіх істо-
ричних земель протягом чималого історичного періоду з кінця  
70-х рр. ІХ століття та тривалістю більше півтора століття (879-
941) в складі єдиної азербайджанської тюркської держави –  
держави Саджидів, позитивно вплинуло на ще більше по-
глиблення економічних і культурних зв’язків в масштабі всієї 
країни, поступове зникнення етнічних відмінностей та при-
швидшення процесу формування єдиного азербайджанського  
тюркського народу. 

Держава Саджидів у добу своєї найбільшої могутності охо-
плювала великі території від Дербенту до Зенджану, від берегів 
Каспійського моря до міст Ані й Дабіль. Всі азербайджанські 
землі входили до складу держави Саджидів. Названа держава 
неодноразово завдавала поразок вірменським і грузинським 
феодалам, яких підтримувала Візантійська імперія. Ці перемоги 
відіграли важливу роль в збереженні територіальної цілісності 
та державності Азербайджану і ще більшому зміцненні етнопо-
літичної єдності на території країни. Саме в цей період героїч-
ний епос «Кітабі-Деде Коркут» -шедевр азербайджанської та 
загальнотюркської літератури поширився по всій країні. 

 «Кітабі-Деде Коркут» – це героїчний епос, до 
того ж не про одного богатиря, не про одного 
сміливця, це епос, котрий зображає героїзм цілого 
народу. Його головна ідея полягає в тому, щоб 
показати постійну готовність всіх героїв, від 
малого до великого віддати своє життя задля 
захисту рідних земель. Основну суть епосу складає 
прославлення героїзму. Очевидна важливість 
усвідомлення громадянами сучасного вирішення 
важливих проблем, що постали перед нашим 
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народом на теперішньому етапі життя країни, 
зокрема  зміцнення суверенітету та незалежності 
республіки, захисту її територіальної цілісності.
    Гейдар Алієв

   
Таким чином після 600-літнього сасанідського та арабського  

владарювання, виникнення місцевих держав (Саджиди, Ширван-
шахи, Салариди, Раввадиди, Шеддадиди та Шекінська держава) 
та перетворення ісламу на головну монотеїстичну релігію на 
території всієї країни відіграли важливу роль у розвитку азер-
байджанської нації та формуванні єдиної мови і культури. 

В умовах частої зміни феодальних династій, які правили 
Азербайджаном, ісламська релігія мала важливе значення для 
об’єднання тюркських племен з іншими етносами в якості єди-
ної сили проти іноземних загарбників. Саме з цієї причини не 
спрацювали плани єдиного християнського блоку у складі ві-
рменських, грузинських та візантійських загарбників скориста-
тись ослабленням халіфату для захоплення азербайджанських 
земель. В цей час в Азербайджані також не зуміли закріпитись 
і слов’яни, які здійснювали часті напади Каспійським морем. 
Отже, необхідність тіснішого об’єднання в боротьбі проти зо-
внішніх ворогів, сприяння єдиної релігії – ісламу зближенню 
населення країни, формуванню спільних звичаїв і обрядів ще 
більше зміцнили етнополітичну єдність. 

Проте в результаті того, що жодна з азербайджанських дер-
жав, які виникли після падіння Арабського халіфату не зуміла 
перетворитись на єдину, міцну і могутню державу, яка б існувала 
тривалий період і охоплювала би всю територію країни, в країні 
не наступила політична стабільність. В цей час християнський 
блок у складі Візантійської імперії, вірменських та грузинських 
феодалів, які об’єднались в єдиному антиісламському блоці, 
скористався ослабленням халіфату і спрямував свій основний 
удар проти Азербайджану. Саме в цей час з виникненням Ве-
ликої Сельджуцької імперії в середині ХІ ст. почався важливий 
переломний період в історії Близького та Центрального Сходу. 
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Велика Сельджуцька імперія охоплювала території від Серед-
ньої Азії до Середземного моря та від Дербентської Брами до 
Перської затоки. Азербайджан був включений до складу черго-
вої тюрксько-огузької держави – Сельджуцької імперії. 

Сельджуцький період відіграв вирішальну роль в історич-
ній долі Азербайджану. З розгромом численних військ Візан-
тійської імперії султаном Алп-Арсланом в битві при Малазгирті 
(26 серпня 1071 року) тюрксько-ісламська єдність отримала 
остаточну перемогу над християнським блоком (Візантійська 
імперія, вірменські та грузинські феодали), які намагались за-
хопити Азербайджан. Політика Візантійської імперії спрямо-
вана на укріплення своїх позицій на Південному Кавказі та 
загарбницькі плани вірменських і грузинських феодалів, які 
намагались за підтримки цієї держави прибрати до своїх рук 
західні землі Азербайджану виявились нездійсненними. 

Таким чином план включення всього Південного Кавказу 
у сферу впливу християнства не увінчався успіхом. Загалом 
християнський фактор на Південному Кавказі зазнав занепаду.

У результаті сельджуцьких проникнень тюрки-огузи, та за-
галом тюркізм, остаточно перетворились на головний етно-
політичний фактор на всьому Південному Кавказі, а також в 
Передній Азії. Тюрксько-ісламський фактор довгий час відігра-
вав визначальну роль в подальшій історії всього Близького та 
Центрального Сходу, зокрема й Кавказу. 

Під час сельджуцького панування в Азербайджані оселя-
лись нові тюркські  етноси. Вони спільно з азербайджанськими 
тюрками, які прийняли іслам і мали спільні корені, за короткий 
час змішувались одні з одними. 

В різні історичні періоди (як до н.е., так і в н.е.) у формуван-
ні азербайджанського народу приймали участь такі племена 
як скіфи, саки, масагети, гуни, болгари, хазари, барсили, пече-
ніги, сувари, а також інші тюркські та нетюркські етноси. Але 
вирішальну роль в етногенезі азербайджанського народу ві-
діграли тюрки-огузи (каракоюнлу, аккоюнлу, сельджуки тощо). 
Отже, з приходом тюрків-сельджуків закінчилось формування 
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азербайджанського народу як єдиної нації. Азербайджанська 
тюркська мова перетворилась на головний засіб спілкування 
не тільки в Азербайджані, але й на всьому Південному Кавка-
зі. Проста та доступна всім азербайджанська тюркська мова 
витіснила арабську і перську разом із дрібними локальними  
мовами, що використовувались в обмежених регіонах та пере-
творилась на загальнонародну мову у масштабах всієї країни. 
Зразки усної народної творчості, які розповсюджували народ-
ні майстри – озани (ашуги) по містах і селищах за короткий 
період часу заклали основу для створення шедеврів писемної 
літератури азербайджансько- тюркською мовою. 

 
…Азербайджанський народ 

відноситься до народів, що виділяються
своєю самобутністю в світовій культурі.
Азербайджанці як невід’ємна частина
людської цивілізації протягом минулих 
тисяч років зробили вагомий внесок до
скарбниці світової культури. Володіючи
всіма досягненнями, завойованими 
первісною людиною в області культури,
наші пращури створили багатий 
культурно-духовний спадок. Це
підтверджують як виявлені на території
Азербайджану в результаті
археологічних розкопок пам’ятники, так 
і зразки усної народної творчості, що
дійшли до наших днів і письмовий 
літературний спадок.

    Гейдар Алієв

Держави Ширваншахів і Ельденізів (Ельдегізідів), які знову 
зміцнились після падіння Великої Сельджуцької імперії, віді-
грали важливу роль в продовженні та подальшому удоскона-
ленні традицій державності азербайджанського народу. 
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Особливо азербайджанська держава Ельденізів, яка пере-
творилась в наймогутнішу державу Близького та Центрального 
Сходу, відіграла величезну роль в подальшій етнополітичній 
історії азербайджанського народу. Об’єднання всіх азербай-
джанських земель у складі єдиної держави в період правління 
Ельденізів сприяло потужному піднесенню у всіх сферах еко-
номічного, політичного й культурного життя країни. Ще більше 
розвинулись ремесло, торгівля, наука та культура. Розширились 
внутрішні та зовнішні торгівельні зв’язки. Відкрились числен-
ні вищі школи – медресе, навчальні школи при мечетях, були 
споруджені рідкісні архітектурні пам’ятки. Завдяки творам та-
ких видатних літературних постатей як Хагані Ширвані, Нізамі 
Ґенджеві, Аджемі Нахчивані та ін. культура Азербайджансько-
го Відродження сягнула нових вершин. Видатні державні ді-
ячі Шамседдін Ельденіз, Мугаммед Джахан Пехлеван та Кизил 
Арслан вписали золоті сторінки в історію державного управ-
ління Азербайджану. В період правління Ельденізів ще більше 
розширився ареал поширення азербайджанської культури, зо-
крема й азербайджанської тюркської мови. 

Таким чином, після падіння Арабського халіфату, починаючи 
з середини ІХ століття збільшилась роль тюрксько-ісламських 
імперій не лише на Кавказі, а й усьому Близькому та Центрально-
му Сході. Держави, якими управляли Саджиди, Ширваншахи, Са-
лариди, Раввадиди, Шеддадиди, Шекінські правителі, Сельджуки, 
Ельденізи, Монголи, Ельханіди-Хулагуїди, Чобаніди, Джелаїриди, 
Тимуриди, Османи, Каракоюнлу, Аккоюнлу, Сефевіди, Афшари, 
Каджари та інші тюрксько-мусульманські династії залишили 
глибокий слід не тільки в історії державності Азербайджану, а 
й всього Близького та Центрального Сходу. Тривалий час Азер-
байджан був центральною областю багатьох із цих держав, а 
Тебріз – столицею. Багатьма з цих тюрксько-ісламських імперій 
керували саме азербайджанські тюркські династії. 

Культура державності Азербайджану ще більше збагатилась 
в ХV-XVIII ст.ст., а також в подальший період. В цей період ве-
ликими східними імперіями Каракоюнлу, Аккоюнлу, Сефевідів,  
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Афшарів та Каджарів керували безпосередньо азербайджан-
ські династії. Цей важливий фактор позитивно впливав на 
внутрішні та міжнародні зв’язки Азербайджану. Розширилась 
сфера військово-політичного впливу країни й народу, а отже, 
поле використання  азербайджанської мови, створювались 
сприятливі умови для ще більшого розвитку матеріальної й ду-
ховної культури азербайджанського народу. Разом з тим, що в 
зазначений період азербайджанські держави відігравали важ-
ливу роль в міжнародних відносинах та військово-політичному 
житті зазначеного історико-культурного ареалу, зокрема вони 
дуже активно приймали участь та відігравали посередницьку 
роль між Європою та Сходом. 

В роки правління великого державного діяча Азербайджану 
Узун Гасана (1468-1478) імперія Аккоюнлу перетворилась на 
могутній військово-політичний фактор. Ще більше піднялась 
культура державності Азербайджану. Узун Гасан проводив по-
літику створення сильної централізованої держави, яка б охо-
плювала всі азербайджанські землі. З цією метою за його до-
рученням було видано «Ганун-наме»1, де були закріплені діючі 
у державі закони й постанови. 

Для підвищення економічної потужності держави дале-
коглядний правитель намагався покращити становище насе-
лення, яке виплачувало податки до казни та розвивати галузі 
осілого господарства країни. Для цього він видав спеціальні 
закони, щоб покласти край тиранії державних посадовців та 
приборкати військово-політичну самостійність ватажків вели-
ких кочових племен. 

Узун Гасан передбачив можливість релігійного розколу в 
країні. Щоб попередити негативний вплив релігійного розколу 
на могутність та етнополітичну єдність держави він видав свою 
сестру заміж за Шейха Джунейда Сефеві, а доньку за Шейха 
Гейдара Сефеві. Так він намагався встановити перемир’я між 
аккоюнлу та сефевідами та відвернути назріваючу в країні  

1 Конституція (або Книга законів)



33Переможний хід ідей Гейдара Алієва

загрозу релігійного розколу. Уважно слідкуючи за перемінами 
у військовому мистецтві світу, Узун Гасан, як видатний полко-
водець докладав значних зусиль для створення сильної дис-
циплінованої армії. Він збільшив кількість найманої піхоти, вів 
підготовку до виробництва вогнестрільної зброї та створення 
важкої артилерії. Для пришвидшення процесу військового бу-
дівництва з Італії були запрошені збройні майстри та військові 
фахівці. 

Видатний державний діяч надавав особливого значен-
ня розвитку науки та просвітництва в країні. У своєму палаці 
він зібрав найобдарованіших вчених того часу. Близько 60-ти 
вчених працювали в особистій бібліотеці Узун Гасана. В палаці 
функціонувало наукове зібрання, яке складалось із визначних 
вчених того часу. За вказівкою видатного правителя азербай-
джанською мовою було перекладено Кур’ан (Коран). А видат-
ному вченому того часу Абу Бекру ат-Техрані Узун Гасаном було 
доручено написати огузький літопис «Кітабі-Дійярбекірійє». 

За правління згаданого полководця ще більше активізу-
валась роль Азербайджану в міжнародних відносинах, зокре-
ма й у взаємовідносинах Сходу та Заходу. Окрім традиційних 
зв’язків Азербайджану зі східними країнами, були встановлені 
й широкі дипломатичні відносини з європейськими держа-
вами. При Узун Гасані посли Азербайджану вели переговори 
з Венеціанською Рреспублікою, Папством, Неаполітанським 
королівством, Албанією, Болгарією, Польщею, Німеччиною, 
герцогством Бургундським, Кіпром, Родосом, Трапезундською 
імперією, Великим князівством Московським, а також у пала-
цах багатьох східних правителів. Важливу роль у переговорах 
з іноземними державами відігравала мати Узун Гасана Сара 
хатун – єдина жінка - дипломат того часу на всьому Сході. В 
Тебрізі – у палаці Узун Гасана функціонувало постійне посоль-
ство Венеціанської Республіки. Азербайджан став країною, що 
відігравала важливу роль у вирішенні проблем, які стосува-
лись Сходу та Заходу.
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Життя і діяльність Мугаммеда Джахана 
Пехлевана, Гизил Арслана, Узун Гасана, шаха 
Ісмаїла Хатаї та інших наших державних діячів 
служили остаточному утвердженню таких 
понять, як патріотизм і громадянськість в якості 
найвищих життєвих цінностей.
    Гейдар Алієв

Наприкінці ХV – початку XVI ст.ст. азербайджанська держав-
ність вступила в новий етап свого історичного розвитку. Онук 
Узун Гасана, видатний державний діяч Шах Ісмаїл Хатаї (1501-
1524) продовжив справу, розпочату його дідом і зумів об’єднати 
всі азербайджанські землі під своєю владою. Виникла єдина 
централізована азербайджанська держава – держава Сефеві-
дів зі столицею в Тебрізі. 

В період правління Сефевідів ще більше піднялась культура 
державного управління Азербайджану. Азербайджанська мова 
була проголошена державною. В результаті успішних реформ, 
внутрішньої та зовнішньої політики, яку проводили Шах Ісмаїл, 
Шах Тахмасіб, Шах Аббас та інші Сефевідські правителі, Сефе- 
відська держава перетворилась на одну з наймогутніших імперій.  

З метою подальшого посилення централізації влади та 
управління великою Сефевідською державою був створений 
досконалий механізм державного управління. Разом із світ-
ською владою Сефевідські правителі прибрали до рук і духовну 
владу. У палаці шаха функціонувало Вище дорадче зібрання. 
Була створена досконала бюрократична система, що регулю-
вала роботу центральних і місцевих органів. Всі судові справи 
на території країни контролювались Верховним диваном. В ре-
зультаті реформ, проведених сефевідськими правителями, осо-
бливо шахом Аббасом, збройні сили Сефевідів перетворились 
на одну з найсильніших армій світу. В роки правління Сефе-
відів азербайджансько-тюркська мова поширилась на всьому 
Близькому та Центральному Сході. Дипломатичні переговори з 
послами іноземних держав, які прибували до палацу Сефевідів, 
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зазвичай проводились державною мовою. В період правління 
Сефевідів, які продовжували зовнішньополітичний курс дер-
жави Аккоюнлу, Азербайджан також підтримував дипломатичні 
відносини з багатьма європейськими державами, починаючи 
від басейну Чорного й Середземного морів до далеких Англії 
та Скандинавії. У палацах сефевідських правителів Шаха Ісма-
їла Хатаї, Шаха Тахмасіба, Шаха Мугаммеда Гудабенде, Шаха 
Аббаса та інших вели переговори  з метою налагодження тіс-
них взаємозв’язків із Сефевідською державою численні західні 
дипломати. І в період правління Сефевідів Азербайджан про-
довжував відігравати важливу роль у міжнародних відносинах.   

Видатний азербайджанський полководець Надір шах Аф-
шар (1736-1747), який прийшов до влади після падіння дер-
жави Сефевідів, ще більше розширив кордони колишньої Се-
февідської імперії. Цей великий правитель, що був вихідцем із 
азербайджанського тюркського племені афшар, в 1739 р. за-
хопив Північну Індію, включаючи Делі. Однак наміри азербай-
джанського правителя створити на цій великій території силь-
ну централізовану державу не здійснились через наростаючі 
внутрішні проблеми. Після смерті Надіра Шаха очолювана ним 
величезна імперія занепала. Процес розділення почався ще за 
його життя. На території Азербайджану виникли місцеві дер-
жави, які прагнули незалежності й суверенності. Так, у другій 
половині XVIII ст. Азербайджан був розділений на дрібні дер-
жави – ханства і султанати. Почався період військово-політич-
ного занепаду країни. Спроби окремих ханів, які намагались 
зберегти традиції державності Азербайджану, знову об’єднати 
всю країну в рамках єдиної держави в існуючих умовах роз-
різненості місцевих держав не принесли жодних результатів. 
В такому стані політичної роздрібненості та поглиблення роз-
ходжень у країні з’явились сприятливі умови для іноземних за-
войовників щоб захопити Азербайджан. 

Наприкінці XVIII ст. до влади в Ірані прийшла азербай- 
джанська тюркська династія Каджарів (1796-1925). Каджари 
почали проводити політику, спрямовану на підкорення цен-
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тральній владі всіх територій, що знаходились свого часу під 
владою їхніх пращурів каракоюнлу, аккоюнлу, сефевідів та, 
врешті, Надір шаха, зокрема й азербайджанських ханств. Таким 
чином, почався період тривалих війн між каджарським Іраном 
і Російською імперією, які намагались завоювати Південний 
Кавказ. Азербайджан перетворився на арену кровопролитних 
війн між двома великими державами. Заохочені територіальни-
ми обіцянками з боку Росії, генерали вірменського походжен-
ня, використовуючи надану їм можливість, вчиняли жорстокі 
звірства й масову різню по відношенню до мирного населення 
Азербайджану. Згідно Гюлюстанської (1813) та Туркменчайської 
(1828) угод Азербайджан був розділений між двома імперіями: 
північна частина Азербайджану була включена до складу Росії, 
а південна – до складу очолюваного каджарами Ірану. 

Таким чином в подальшій історії Азербайджану з’явились 
нові політико-географічні поняття: «Північний Азербайджан» 
та «Південний Азербайджан». На відміну від Південного Азер-
байджану, який потрапив під владу відсталого шахського ре-
жиму, Північний Азербайджан ввійшов у русло відносно пере-
дового культурно-економічного розвитку Російської імперії, а 
через неї і всієї Західної Європи. 

Хід історичних процесів призвів до 
того, що підписані в 1813 та 1828 
роках Гюлістанська та Туркменчайська 
угоди розчленували Азербайджан, 
розділили наш народ на дві частини.
   Гейдар Алієв

З метою подальшого просунення на Схід та відкриття ви-
ходу до теплих морів, царська Росія почала проводити полі-
тику витіснення з Кавказу азербайджанського народу. З цією 
метою вона насамперед опиралась на християнське населення 
Південного Кавказу – головним чином на переселених з Ірану 
та Туреччини вірмен і грузин, а також використовувала христи-



37Переможний хід ідей Гейдара Алієва

янське-албанське населення для втілення зловмисних задумів 
щодо етнічної чистки. Почалась примусова християнізація на-
селення Південного Кавказу. 

Таким чином після падіння Візантійської імперії з появою 
Російської,  християнський фактор знову використовувався як 
політичний засіб для окупації та експлуатації на території Пів-
денного Кавказу. Була здійснена спроба переселення з Росії на 
територію Азербайджану християнського населення. 

На перших порах, коли ця політика не спрацьовувала, царсь- 
кий уряд з метою створення собі опори на Південному Кавказі, 
на завойованій азербайджанській землі із сусідніх країн пере-
селив в масовому порядку вірменське населення, особливо в 
гірські райони Карабаху та на території колишніх Іреванського 
та Нахчиванського ханств. До того ж, на сусідніх з Туреччиною 
землях Західного Азербайджану була створена окрема «вір- 
менська область» і тим самим закладена основа створення май-
бутньої вірменської держави на землях Азербайджану. 

Далі у 1836 р. Росія ліквідувала незалежну Албанську церк-
ву на території Азербайджану та підпорядкувала її Григорі- 
анській церкві. Тим самим були створені сприятливі умови для 
григоріанізації та вірменізації християн-албанців та асиміля-
ції азербайджанського населення. Заохочений підтримкою 
Росії, вірменський народ почав висувати нові територіальні 
вимоги Азербайджану. Не задовольнившись цим, царська Ро-
сія вдалась до більш огидних заходів: підняла озброєних нею 
вірмен проти тюрксько-мусульманського населення та спрово-
кувала масові вбивства азербайджанців. Почався період жор-
стокої різні та масових побоїщ невинного азербайджанського 
населення.

А на північно-західній території країни, що межує з Грузією, 
до християнізації азербайджанського населення була залуче-
на грузинська церква. Скориставшись цим, грузинські феодали 
за активної підтримки царських колонізаторів також присту-
пили до втілення в життя своїх давніх планів щодо християні-
зації та асиміляції місцевого мусульманського населення. 
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Хоча ця жорстока колоніальна політика царизму та його 
прибічників наштовхнулась на стійкий опір місцевого населен-
ня, деякі албанські поселення відступились від своєї релігії за 
обіцяні значні пільги та надання конфіскованих земель азер-
байджанських беїв-володарів. Колонізатори, не задовольняю-
чись цим, перетворювали давні албанські храми на православ-
ні церкви та на кожному кроці в регіоні споруджували нові 
церкви. Християнізація Азербайджану проводилась за безпо-
середнього контролю та участі самого російського намісника 
Кавказу. Одночасно із християнізацією місцевого населення 
посилилось переселення християнського населення з Росії. 
Мета цієї політики полягала в посиленні ролі християнсько-
го фактору на Південному Кавказі, а особливо в Азербайджані 
для запровадження деспотичного російського режиму.  

Аналогічна політика проводилась реакційним шахським 
режимом і на південних землях Азербайджану. 

З плином часу, і на півночі, й на півдні країни посилюєть-
ся визвольна боротьба азербайджанського народу, котрий мав 
традиції незалежного існування в рамках власної держави.  
В результаті цього царська Росія та шахський Іран, котрі ра-
ніше вели криваві війни за володіння Азербайджаном, з метою 
недопущення об’єднання країни, перетворились на вірних союз-
ників проти визвольної боротьби азербайджанського народу. 
Незважаючи на гніт і жорстокі утиски з боку Росії і реакційного 
іранського режиму, народ не припиняв боротьбу за незалеж-
ність. Азербайджанці піднімали повстання, вели численні війни 
і втратили багато людей у славетній боротьбі за визволення. 

В роки Першої російської революції (1905-1907) та револю-
ції 1905-1911 рр. в Ірані азербайджанський народ вів боротьбу 
за відновлення своєї незалежної державності та створення де-
мократичної системи управління нового часу. 

В період першої світової війни, і на півночі, й на півдні кра-
їни азербайджанський народ знову піднявся на національ-
но-визвольну боротьбу за відродження своїх національних 
традицій державності. У Північному Азербайджані визвольна 
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боротьба закінчилась небаченими трагедіями. За наказом даш-
нацько-більшовицького уряду на чолі з С. Шаумяном в березні 
1918 р. проти мирного населення Азербайджану було здійсне-
но страшний геноцид. Та завдяки підтримці та військовій допо-
мозі братської Туреччини, визвольний рух азербайджанського 
народу отримав перемогу в Північному Азербайджані. 28 трав-
ня 1918 р. в Північному Азербайджані була створена перша на 
Сході демократична республіка парламентського типу – Азер-
байджанська Народна Республіка (АНР).

В Південному Азербайджані була створена незалежна де-
мократична держава Азадистан2 (1920). Главою національного 
уряду Азадистану став Шейх Мугаммед Гіябані. Почалось про-
ведення широких національно-демократичних реформ на те-
риторіях обох азербайджанських держав. 

Таким чином, азербайджанський народ, скориставшись істо-
ричною ситуацією, що виникла в результаті Першої світової 
війни, зумів відновити давні традиції державності Азербай-
джану як на північних, так і на південних територіях, незважа-
ючи на складні умови. Заснування національних держав ще раз 
підтвердило, що азербайджанський народ  є народом, який зда-
тен жити вільно та незалежно. Той факт, що на початку ХХ 
ст. в Азербайджані почалось запровадження порядків демокра-
тичного управління парламентської республіки стало великим 
досягненням для азербайджанської нації.

2 вільна країна
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Азербайджанська Демократична Республіка –
нова парламентська республіка на Сході
(травень 1918 р. – квітень 1920 р.)

Навіть найжахливіший кривавий військово-колоніальний 
устрій за всю історію людства – режим царської Росії не зміг 
знищити давні традиції державності азербайджанського наро-
ду. Російська імперія свідомо впроваджувала жахливу політику 
винищення поневолених нею тюркських мусульманських на-
родів з метою знищення національної самосвідомості і єдності 
серед них. Маючи на меті викорінення сторічних традицій дер-
жавності тюркського населення Росія перетворила Південний 
Кавказ на найжахливішу та найстрашнішу арену боїв. Кінцевою 
метою цієї політики була «очистка» Південного Кавказу від міс-
цевого тюрксько-мусульманського населення Азербайджану, 
а потім, ліквідувавши Іран і Туреччину, безперешкодно вийти 
до теплих морів і тим самим реалізувати історичну мрію Ро- 
сійської імперії – досягнути Індії. Саме з цією метою, з одно-
го боку, з різних областей імперії переселялось в Азербайджан 
християнське населення різного походження, а з іншого, про-
водилась політика християнізації і русифікації місцевого на-
селення. Найстрашніше за все було те, що для більш успішного 
проведення цієї політики провокувались вірменсько-мусуль-
манські бійні. А на північно-західних кордонах країни прово-
дилась політика сіяння ворожби між азербайджанським і су-
сіднім грузинським народами. Одним словом, Азербайджан був 
перетворений на арену випробувань та найжахливішу експе-
риментальну лінію фронту російського колоніального режиму. 

З цієї причини Азербайджан, що мав давні традиції дер-
жавності, перетворився на основний центр руху національного 
опору проти жорстокого національно-колоніального режиму 
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царизму на території Російської імперії. На чолі з прогресив-
ною інтеліґенцією азербайджанський народ, як країна, що 
звикла керувати, а не бути керованою, перейшов на передову 
позицію національно-визвольного руху тюрксько-мусульман-
ських народів усієї Російської імперії. 

Кінець ХІХ - початок ХХ століття, як 
період ствердження нових відносин у світі, вплинув 
на всі сфери життя азербайджанського народу.  
В результаті громадських процесів цього періоду 
Баку, яке перетворилось на велике промислове 
місто, стало економічним центром всього Кавказу.
    Гейдар Алієв

На початку ХХ століття Російська імперія вступила в пері-
од реформ для виходу з глибокої військово-політичної і еко-
номічної кризи. З 1905 року азербайджанська інтеліґенція за 
заступництва великого мецената та філантропа Гаджи Зейна-
лабдін Тагієва, разом з іншими вимогами висувала вимоги про 
представництво в органах центральної влади тюрксько-му-
сульманського населення країни, залучення його до діяльності 
в місцевому управлінні і судових органах, вела боротьбу проти 
дискримінації, за свободу. На чолі цього руху йшли видатний 
правознавець Алімардан бек Топчибашев, Шамсі Асадуллаєв, 
Ахмед бек Агаєв, Адільхан Зіядханов, Алі бек Гусейнзаде та ба-
гато інших представників національно-визвольного руху. 

Північний Азербайджан перетворився на символ боротьби 
всіх пригноблених східних народів, які повстали проти цариз-
му за свою свободу. Не випадково, що ідея об’єднання всього 
тюрксько-мусульманського населення Російської імперії проти 
царизму та створення з цією метою єдиної політичної організа-
ції зародилась саме в Азербайджані. 

На І з’їзді всеросійських мусульман, що проходив в 1905 р. 
в Нижньому Новгороді, з основною доповіддю, присвяченою 
«Становищу і проблемам тюрків у Російській імперії» висту-
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пив саме представник Азербайджану Алімардан бек Топчиба-
шев. Азербайджанські представники приймали також активну 
участь в підготовці Статуту та Програми новоствореної Загаль-
норосійської Спілки Мусульман. 

В результаті виснажливої та безжальної боротьби, що про-
тікала в складних умовах, у 1906 році в перший парламент – 
Державну ДУМУ Росії депутатами від Азербайджану були об-
рані відомі представники інтеліґенції, а саме: Алімардан бек 
Топчибашев, Ісмаїл хан Зіядханов, Абдурагім бек Хаквердієв, 
Меммед Тагі Алієв, Асадулла бек Мурадханов. Двоє з високоос-
вічених інтеліґентів, котрі представляли азербайджанський на-
род в парламенті Росії, за фахом були правознавцями: Алімар-
дан бек Топчибашев був випускником юридичного факультету 
Петербурзького Університету, а Ісмаїл хан Зіядханов – Мос- 
ковського Університету. 

Головою однієї з найбільших фракцій Державної Думи Ро- 
сії – мусульманської фракції, був обраний Алімардан бек Топ-
чибашев. Азербайджанські депутати відкрито й гостро крити-
кували політику етнічних чисток Російської імперії на Півден-
ному Кавказі, направлену на винищення народу. Виступаючи з 
трибун Думи, вони детально викривали  дискримінаційну по-
літику та жорстку переселенську стратегію, яку застосовували 
по відношенню до азербайджанського народу. Критикуючи 
безправ’я та гніт, азербайджанські депутати насправді захи-
щали не тільки інтереси азербайджанського народу, а й усьо-
го тюрксько-мусульманського населення Росії. Так, азербай- 
джанський депутат Ісмаіл хан Зіядханов, виступаючи на одно-
му з засідань, в найкатегоричнішій формі заявив: «Азербай-
джан був завойований сто років тому назад. Нам не було надано 
жодних прав. Ми поневолені в рабство. Здійснено замах на наше 
національне існування. Для нас накладена заборона на вступ 
до низки вищих навчальних закладів. В державних установах 
неможливо зустріти посадовців тюркського походження. Ми 
страждаємо через малоземелля. Проте сюди з Росії в масовому 
порядку переселяють селян. На цих землях, просочених кров’ю 



43Переможний хід ідей Гейдара Алієва

жертв національної різні, вчиненої безпосередньо державою, ви 
спорудите населені пункти, передбачені для російських селян. 
Це – ніщо інше як форма управління за принципом «розділяй і 
владарюй», таємно підготовлена та здійснена урядом. Ми пере-
ступаємо через трупи на нашій Батьківщині, котра ось уже два 
роки потопає в морі крові. Терпіння наше вже досягнуло меж». 

Члени Другої Державної Думи Фаталі хан Хойський, Галіл 
бек Хасмеммедов, Мустафа Магмудов, Мугаммед ага Шахтах-
тинський та Зейнал Зейналов, так як і їхні попередники, ви-
словлювали різкий протест проти політики національної та 
релігійної дискримінації, що проводилась царизмом у всіх сфе-
рах, зокрема в державному управлінні.  

Царська Росія була охоплена страхом через незаперечну 
різку критику азербайджанських депутатів по відношенню до 
уряду стосовно позбавлення громадянських прав тюрксько-му-
сульманського населення всієї імперії та наслідки таких про-
мов, що пробуджували пригноблене населення. Всі ці факто-
ри разом з іншими відіграли немалу роль у розпуску Першої 
та Другої Державних Дум та стали основою для позбавлення 
виборчих прав Центральної Азії, Сибіру та інших регіонів, де 
проживало тюрксько-мусульманське населення, а для Баку не 
було надане право для висунення свого представника. З цієї 
причини в ІІІ Державній Думі мусульманське населення всьо-
го Південного Кавказу представляв тільки один депутат – Галіл 
бек Хасмеммедов. В IV Державній Думі єдиним представником 
мусульман всього Південного Кавказу був Меммед Юсіф Джа-
фаров. 

Майже всі азербайджанські депутати, які обирались в Дер-
жавну Думу Росії, були найбільш передовими представниками 
національного руху Азербайджану. Думські депутати Алімар-
дан бек Топчибашев, Ісмаїл хан Зіядханов, Фаталі хан Хойсь- 
кий, Галіл бек Хасмеммедов, Меммед Юсіф Джафаров були 
професійними правознавцями. Мугаммед ага Шахтахтинський 
був студентом Сорбонського університету та закінчив філософ-
ський факультет Лейпцігського університету. Перша світова  
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війна створила історичні та вагомі причини для розпаду «в’яз- 
ниці народів» і подальший розпад Російської імперії. Азер-
байджан, як країна зі столітніми традиціями державності та 
сучасною культурою управління, була готова жити самостій-
но. На відміну від південних районів, які перебували під вла-
дою каджарської династії та залишались у складі реакційного  
іранського шахства, Північний Азербайджан в період росій-
ського панування частково ознайомився з новими традиціями 
демократичного державного будівництва Заходу – парламент-
ською культурою. 

Значна частина азербайджанської інтеліґенції, зокрема 
професійні правознавці на чолі з Алімарданом беком Топчиба-
шевим, отримала багату парламентську практику в Державних 
Думах Росії. Вони були готові створити демократичну республі-
канську систему зі всіма правами й свободами, яка б повністю 
відрізнялась від російського самодержавства, де панував жор-
стокий національно-колоніальний гніт. Ідеї про створення демо-
кратичної держави сформувались у діячів Азербайджанської На-
родної Республіки ще в часи їхньої діяльності в Державних думах 
Росії. Тому формування Азербайджанської Народної Республіки з 
парламентським урядом було зумовлене історичною реальністю. 
Розвиток подій після повалення царизму вів саме до цього. 

…Перебіг складних суспільно-політичних 
процесів, що почались в ХІХ столітті, призвів 
до корінних перетворень в азербайджанському 
суспільстві. Наші видатні суспільні та політичні 
діячі, котрі сформувались в новому середовищі, змогли 
гідно відповісти закликам і вимогам століття. Було 
підготовлено  сприятливе підґрунтя для створення 
Азербайджанської Демократичної Республіки.

    Гейдар Алієв

У лютому 1917 р. в Росії було повалено самодержавний 
і тиранічний режим династії Романових. Тимчасовий уряд, 
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що прийшов до влади після ліквідації монархічного режиму, 
створив спеціальний комітет з управління Південним Кавка-
зом. Але Тимчасовий уряд протримався недовго. В результаті 
жовтневого державного перевороту 1917 р. депутати, обра-
ні до Установчих Зборів від Південного Кавказу, не змогли 
поїхати в Петроград і Москву. Натомість 14 лютого 1918 р. 
вони створили в Тифлісі Закавказький Сейм, або інакше За-
кавказький Парламент, що був найвищим органом влади на 
Закавказзі. 

Мусульманську фракцію у Закавказькому Сеймі представля-
ли 44 депутати, котрі отримали під час виборів до Установчих 
Зборів більше 1 мільйона голосів тюрксько-мусульманських 
виборців Азербайджану, а також і всього Південного Кавказу. 
Мусульманська фракція Закавказького Сейму фактично вико-
нувала функцію Закавказької Ради Мусульман, а точніше Закав-
казького Мусульманського Парламенту. Цікавим і одночасно 
закономірним є той факт, що найбільш послідовними членами 
як Державних Дум Росії, так і Закавказького Сейму були пред-
ставники Азербайджану. Саме за їхньою вимогою 9-го квітня 
1918 р. Закавказький Сейм проголосив незалежність Закавказ-
зя та була створена Об’єднана Закавказька Республіка. Проте 
наявність гострих протиріч національних інтересів як у сфері 
внутрішньої, так і зовнішньої політики, не дала можливості За-
кавказькому Сейму і уряду Об’єднаної Закавказької Республі-
ки здійснити конкретні кроки в цьому напрямку. В результаті 
цього 25-го травня 1918 р. грузинські представники вийшли з 
Сейму й наступного дня – 26-го травня проголосили незалеж-
ність Грузії. 

27-го травня члени Мусульманської фракції, тобто Закав-
казької Мусульманської Ради Сейму (фактично Закавказького 
Мусульманського Парламенту), провели окреме зібрання і ви-
рішили проголосити незалежність Азербайджану. З цією метою 
Закавказька Мусульманська Рада проголосила себе Національ-
ною Радою Азербайджану, а точніше, Азербайджанським Пар-
ламентом. Таким чином був створений перший парламент та 
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закладена основа першої парламентської республіки на Сході. 
На тому ж зібранні були обрані президія та голова Національ-
ної Ради Азербайджану. Мухаммед Амін Расулзаде очолив На-
ціональну Раду. 

28-го травня відбулось історичне засідання Національної 
Ради Азербайджану під головуванням Гасан бека Агаєва. Голо-
вою зібрання був Гасан бек Агаєв, а учасниками – Мустафа Маг-
мудов (секретар), Фаталі хан Хойський, Галіл бек Хасмемме-
дов, Насіб бек Усуббеков, Мір Гідаят Сеїдов, Наріман бек Нарі-
манбеков, Ейбат Гулі Меммедбеков, Мехті бек Гаджинський, Алі 
Аскер бек Магмудбеков, Аслан бек Кардашев, Султан Меджид 
Ганізаде, Акбер ага Шейхульісламов, Мехті бек Гаджибабеков, 
Меммед Юсіф Джафаров, Гудадат бек Мелік-Асланов, Рагім 
бек Векілов, Гамід бек Шахтахтинський, Фірідун бек Кочар- 
линський, Джамо бек Гаджинський, Шафі бек Рустамбеков, Гос-
ров Паша бек Султанов, Джафар Агундов, Мугаммед Магерра-
мов, Джавад Мелік-Єганов, Гаджи Молла Селім Ахундзаде, які 
прийняли ДЕКЛАРАЦІЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Азербайджану. 

Декларація Незалежності була провісником першого на ці-
лому Сході республіканського уряду, функціонуючого на демо-
кратичних засадах, тобто втіленням парламентської республі-
ки. В Декларації йшлось про наступне:

1. Віднині народи Азербайджану є носіями суверенних 
прав. Азербайджан, що складається зі Східного і Півден-
ного Закавказзя - повноправною незалежною державою.
2. Формою політичного устрою незалежного Азербай-
джану встановлюється Демократична Республіка.
3. Азербайджанська Демократична Республіка намага-
ється встановити добросусідські відносини зі всіма чле-
нами міжнародної спільноти, а особливо з сусідніми на-
родами та державами.
4. Азербайджанська Демократична Республіка гарантує 
в своїх кордонах громадянські та політичні права всім 
громадянам, незалежно від національності, віросповіда-
ння, соціального статусу та статі.
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5. Азербайджанська Демократична Республіка надасть 
всім народностям, які населяють її територію, широкий 
простір для вільного розвитку.
6. До скликання Установчих зборів на чолі управління 
всім Азербайджаном стоїть Національна Рада, обрана 
народним голосуванням, і Тимчасовий уряд, який відпо-
відає перед Національними зборами.

Прийнята Національною Радою Азербайджану 
історична Декларація проголосила на весь світ 
пріоритетні принципи внутрішньої та зовнішньої 
політики знову створеної Азербайджанської 
Демократичної Республіки. Заявлені в Декларації 
принципи – самовизначення азербайджанського народу, 
визнання рівноправ’я людей, мирного співіснування 
зі всіма іноземними державами і сусідніми народами, 
повага до суверенітету й територіальної цілісності 
країн примножили міжнародний авторитет 
Азербайджанської Демократичної Республіки.

    Гейдар Алієв

В той же час, на цих зборах Національної Ради Азербай-
джану був затверджений склад І Тимчасового уряду Азербай- 
джанської Народної Республіки на чолі з безпартійним Фаталі 
хан Хойським. Уряд складався з наступних осіб:

Фаталі хан Хойський – голова Ради міністрів та міністр вну-
трішніх справ

Хосров Паша бек Султанов – військовий міністр
Меммед Гасан Гаджинський – міністр закордонних справ
Насіб бек Усуббеков – міністр фінансів і міністр народної 

просвіти
Галіл бек Хасмеммедов – міністр правосуддя
Меммед Юсіф Джафаров – міністр торгівлі і промисловості
Акпер ага Шейхульісламов – міністр землеробства і мі- 

ністр праці
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Гудадат бек Мелік-Асланов -  міністр шляхів сполучення і мі-
ністр пошти і телеграфу

Джамо бек Гаджинський – державний контролер.
Таким чином, відродження столітніх традицій азербай- 

джанської державності відбулось на північних землях країни в 
формі парламентської республіки у складних історичних умо-
вах, що виникли в ході першої світової війни внаслідок пова-
лення самодержавства Романових. 

Новоутворена Азербайджанська держава виникла в над-
звичайно складній внутрішній і міжнародній ситуації. В Баку 
та його околицях дашнацько-більшовицьке угрупування під 
керівництвом С. Шаумяна захопило владу та приступило до 
жорстокого геноциду тюрксько-мусульманського населення. 
Вірменські розбійницькі загони, озброєні та підбурені царсь- 
кими генералами, продовжували криваву різню проти тюрксь- 
ко-мусульманського населення Східної Анатолії та Західного 
Азербайджану. Кати азербайджанського населення Шаумян і 
Андронік діяли спільно. Азербайджанський народ стояв перед 
загрозою повного фізичного винищення. Завершувалась бо-
ротьба між зовнішніми силами за володіння нафтовим Баку та 
наближалась нова небезпека для всього Південного Кавказу – 
загроза агресії з боку більшовицької Росії. Азербайджанський 
народ стояв на важкому роздоріжжі своєї історії: або Націо-
нальне спасіння, або ж знищення та повне стирання і зникнен-
ня з етнополітичної карти Південного Кавказу. Саме в такій 
складній історичній ситуації політики Республіки, котрі прого-
лосили незалежність Азербайджану, очолили розгублений на-
род, який не міг знайти виходу зі складної ситуації. 

16-го червня 1918 року Національна Рада і уряд перене-
сли центр своєї діяльності в Гянджу. Національній Раді Азер-
байджану, враховуючи реальну ситуацію, яка виникла в країні, 
17 червня довелось прийняти в Гянджі два важливих рішення: 
тимчасово призупинити свою діяльність; передати всю владу  
(і законодавчу, і виконавчу) до скликання Установчих Зборів 
другому Тимчасовому уряду, який був сформований під голо-
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вуванням Ф. Хойського. Склад другого уряду був наступним: го-
лова Ради Міністрів – Фаталі хан Хойський; міністри – Меммед 
Гасан Гаджинський, Насіб бек Усуббеков, Алімардан бек Топчи-
башев, Бейбут Ага Джаваншир, Галіл бек Хасмеммедов, Госров 
Паша бек Султанов, Гудадат бек Рафібеков, Гудадат бек Ме-
лік-Асланов, Ага Ашуров, Абдул Алі бек Амірджанов, Муса бек 
Рафієв. 

В силу певних обставин, остерігаючись втрати незалежнос-
ті, насилу завойованої, Національна Рада в той час прийняла 
рішення про скликання Установчих Зборів за короткий час, а 
до цього уряд Ф. Хойського повинен був тримати владу у своїх 
руках і нікому не поступатись. В той же час Національна Рада 
Азербайджану конкретно визначила права й повноваження 
уряду Ф. Хойського. Уряд не міг ліквідувати політичні свободи 
й державну незалежність Азербайджану та не мав права міня-
ти революційні закони з аграрного, та інших важливих питань. 
Тимчасовий уряд повинен був скликати Установчі збори не піз-
ніше ніж за шість місяців. 

Таким чином, перший парламент Азербайджанської Народ-
ної Республіки – Національна Рада Азербайджану, почав роби-
ти свої перші кроки. В перший період діяльності Національної 
Ради Азербайджану, що тривав з 27-го травня до 17-го червня 
1918 р. було проведено сім засідань. Два важливі рішення були 
прийняті на цих зборах: перше – була проголошена незалеж-
ність Азербайджану і прийнята Декларація незалежності; дру-
ге – був сформований перший уряд Азербайджану на чолі з 
Фаталі хан Хойським в Гянджі. Вперше з 1813 року почалось 
самостійне управління Азербайджаном. Створення республі-
канського устрою на Північному Азербайджані стало надзви-
чайною подією. 

Уряду Азербайджанської Народної Республіки, незважаю-
чи на складне міжнародне та внутрішнє становище, довелось 
взяти на себе величезну відповідальність за вивід азербай-
джанського народу, який фактично переживав долю геноциду 
з надзвичайно складного виру історії. Щоб досягнути цієї мети, 
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потрібно було негайно розпочинати розбудову незалежного 
Азербайджану. Для виходу із ситуації що склалась, з перших 
же днів уряд приступив до рішучих заходів. 19-го червня на 
всій території Азербайджану був оголошений військовий стан. 
24 червня в якості одного з символів незалежної Азербай-
джанської держави був прийнятий прапор з червоної матерії 
з зображенням білого півмісяця і білої восьмикутної зірки. 
26-го червня мусульманський військовий корпус було пере-
творено на окремий Азербайджанський корпус та командиру 
цього корпусу присвоєно звання генерала. Командир Азербай-
джанського військового корпусу, котрий мав повноваження 
командира дивізії, приступив до виконання особливого дору-
чення уряду, яке фактично полягало у створенні збройних сил 
Азербайджану. 27-го червня азербайджансько- тюркська мова 
була проголошена державною. Зі зростанням процесу держав-
ної розбудови було прийнято рішення щодо поставок підруч-
ників та запрошення кваліфікованих викладачів із Туреччини. 
Були націоналізовані школи і відкрились нові школи та курси 
вчителів. Повернені історичні назви Єлизаветполя і Карягіна, 
які були перейменовані в Гянджу та Джебраїл. Була проведе-
на мобілізація в національну армію. 15 липня було прийняте 
рішення про створення Комісії з Надзвичайних Розслідувань. 
Комісія повинна була розслідувати питання щодо фізичного 
знищення по відношенню до тюрксько-мусульманського на-
селення Південного Кавказу та грабування їхнього майна в 
період першої світової війни і притягнути до судової відпові-
дальності злочинців. Насправді ж, цим рішенням уряду була за-
кладена основа для створення системи Національної Безпеки 
незалежного Азербайджану. Окрім того, було вжито ряд захо-
дів для стабілізації ситуації на території країни та створення 
транспортного й поштово-телеграфного зв’язку. 11-го серпня 
прийняли постанову про військовий обов’язок. 23-го серпня 
вийшов указ про громадянство Азербайджанської Народної 
Республіки. Та головне завдання уряду Ф. Хойського полягало 
у встановленні влади Азербайджанської Народної Республіки 
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на території всієї країни і в очистці м. Баку та його околиць від 
ворогів азербайджанського народу. 

15-го вересня 1918 р. після важких боїв Кавказька Ісламсь- 
ка Армія за допомогою загонів народних добровольців Азер-
байджану звільнила Баку. Місто було очищене від меншовиць-
ко-дашнацьких залишків – «Центрокаспійської диктатури», 
що захопили владу після більшовицько-дашнацького режиму 
С.Шаумяна. 

За три місяці після формування кабінету Ф. Хойського, 17-го 
вересня 1918 р. уряд Азербайджанської Народної Республіки 
перемістився до Баку. Баку було проголошено столицею Респу-
бліки. В результаті розширилась сфера влади та впливу Азер-
байджанської Народної Республіки. 

9-го листопада державний прапор Азербайджану був за-
мінений трьохколірним прапором із зображенням півмісяця 
і восьмикутної зірки. Уряд приступив до поглиблення реформ 
державного будівництва як у соціально-політичній, економіч-
ній сферах, так і в питаннях культури. Уряд Ф. Хойського, за-
лишаючись вірним правовим нормам та порядкам управління 
парламентської республіки, одночасно приступив до підготов-
ки скликання Установчих Зборів. Для цього навіть була ство-
рена спеціальна комісія. Незважаючи на те, що ще не минуло 
шість місяців після рішення Національної Ради від 17-го червня 
1918 р., а точніше при наявності в уряду компетенції продо-
вження одноосібної влади, на основі ініціативи та звернення 
Ф. Хойського, 16-го листопада 1918 р. Національна Рада Азер-
байджану знову приступила до своєї діяльності. За пропозиці-
єю голови уряду Ф. Хойського Національна Рада Азербайджану 
взяла на себе функцію щодо скликання Установчих Зборів.

На засіданні Національної Ради Азербайджану, проведено-
му 19-го листопада 1918 р. під головуванням М.А. Расулзаде 
були прийняті важливі рішення в історії азербайджанського 
парламенту. Незважаючи на те, що Азербайджанська Народна 
Республіка розвивала свою діяльність в надзвичайно складній 
ситуації того часу, вона продовжувала дотримуватись демокра-
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тичного курсу. Було погоджено, що так як населення Азербай-
джану складають не лише азербайджанці, то в Національній 
Раді Азербайджанської Республіки повинні бути представлені 
всі народи, які проживають на території держави. Національна 
Рада Азербайджану повинна була складатись із 120 осіб з роз-
рахунку на кожні 24 тис. чоловік населення (2 млн. 750 тис.) по 
одному представнику. З них 80 осіб повинні були представляти 
мусульман, 21-вірмен, 10-росіян, 1-німців і 1 – євреїв. Грузини 
і поляки, які з огляду на малочисельність не мали права при-
ймати участь у виборах, також повинні були бути представлені 
в парламенті по 1 депутату від кожної нації.    

На основі рішення засідання Національної Ради Азербай-
джану від 19-го листопада 1918 р., 44 представники від тюр-
ків-мусульман, обраних ще наприкінці 1917 р. на Загальноро- 
сійських Установчих Зборах автоматично включались до складу 
створюваного парламенту. Решту 36 депутатів від мусульман, а 
також представники інших національностей повинні були бути 
обраними ще раз. Формування нового парламенту повинно 
було завершитись до 3 грудня 1918 р. 

Незважаючи на те, що на той момент минуло лише півроку 
після березневої жорстокої різні 1918 року, здійсненої вірме-
нами проти азербайджанського народу, 21-му представнику 
від вірмен надавалась можливість участі в азербайджансько-
му парламенті. Цей крок, зроблений у надзвичайно складних 
історичних умовах того часу, є блискучим свідченням рівня де-
мократичної природи азербайджанського народу та його гли-
бокої поваги до прав людини. 

М.А. Расулзаде підкреслив такий підхід як гідну й похвальну 
позицію у своєму зверненні до народу у зв’язку зі скликанням 
нового парламенту 29-го листопада 1918 р. Його промова по-
вністю відображала позицію Азербайджанської Народної Рес-
публіки: «.. залишимо осторонь ворожбу та розбіжності, що не 
дають нам нічого окрім лиха та злиднів. Історія поставила всіх 
нас перед необхідністю жити разом. Давайте побудуємо наше 
життя на справедливих та гуманних засадах, давайте будемо 
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любити і поважати одне одного, щоб легко переносити при-
родні труднощі нового життя, незважаючи на національні та 
релігійні відмінності. Всі громадяни Азербайджану є дітьми 
однієї батьківщини. Для спільної побудови життя та досягнен-
ня свого щастя вони повинні протягнути одне одному руку та 
допомогти одне одному». 

Звертаючись до азербайджанського народу, М.А. Расулза-
де наголосив на важливості представлення в парламенті на-
ціональних меншин і областей країни. Він презентував новий 
парламент як опору та гарант, що визначатиме долю країни, 
буде формувати й оберігати уряд та захищати  інтереси та бла-
гополуччя народу Азербайджану.  

7-го грудня 1918 р. о 13-й годині в будівлі школи для дівча-
ток, побудованої Гаджи Зейналабдін Тагієвим, відбулось уро-
чисте відкриття Парламенту Азербайджану. На той час це був 
перший на всьому мусульманському Сході парламент, сформо-
ваний на основі найдемократичніших принципів. 

На відкритті парламенту з привітальною промовою висту-
пив голова Національної Ради Азербайджану М.А. Расулзаде. 
За пропозицією фракції «Мусават» (Рівність) Алімардан бек 
Топчибашев був обраний головою парламенту, а Гасан бек Ага-
єв його першим заступником. Оскільки А.Топчибашев вирушив 
на Паризьку мирну конференцію, діяльністю парламенту керував 
Г.Агаєв. На першому засіданні парламенту було прийняте рішення 
про звільнення уряду Ф. Хойського та формування нового уряду. 
Формування нового уряду було знову доручено Ф. Хойському. 

26-го грудня 1918 р. Ф.Хойський виступив зі своєю урядо-
вою програмою в парламенті та представив на затвердження 
склад нового уряду. Парламент ухвалив програму та висловив 
довіру сформованому Ф. Хойським уряду. Незважаючи на виді-
лення вірменам 21-го місця, а росіянам 10-ти місць в першому 
азербайджанському парламенті, вони навіть не прийняли учас-
ті у його відкритті. 

Це стало добрим уроком щодо невдячності вірмен і росі-
ян для Азербайджанської Народної Республіки, з якими вона 
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хотіла встановити дружні відносини завдяки парламентським 
виборам. Російська Національна Рада, яка функціонувала в 
Баку, не визнала факт відокремлення Азербайджану від Росії 
і трактувала проголошення незалежності Азербайджану як по-
штовх, що спровокував розпад «єдиної та неподільної Росії». 
З цієї причини Російська Національна Рада прийняла рішення 
про бойкотування Азербайджанського Парламенту. Згодом 
довелось відмінити це рішення через протести російсько-
слов’янської спільноти, яка проживала в Азербайджані.  

Вірмени, які не змирились з незалежністю Азербайджану, 
всіляко підтримували позицію Російської Національної Ради. 
Більше двох місяців вони не приймали участі в засіданнях пар-
ламенту, а коли врешті приєднались – використовували будь-
яку нагоду, щоб зі зрадницьких позицій виступати проти азер-
байджанської державності. 

На додаток до вищезазначених труднощів, навмисне ство-
рюваних на шляху новоствореної демократії, функціонуван-
ня в складі парламенту з численністю не більше 100 осіб 11 
фракцій і груп  створювало серйозні перешкоди для держав-
ного будівництва в надзвичайно складних внутрішніх і між-
народних обставинах. В багатьох випадках окремі фракції та 
групи ставили обмежені інтереси своїх фракцій і груп вище 
загальнонаціональних і загальнодержавних. Наприклад, соці-
алістичний блок парламенту під виглядом «захисту інтересів 
бідноти» систематично пропагував приєднання Азербайджану 
до Радянської Росії, домігся прийняття рішення про відкриття 
дипломатичного представництва Азербайджану в Радянській 
Росії, і  врешті виступив прибічником інтервенції Червоної 
Армії на території країни, що фактично було диверсією проти 
Азербайджанської Народної Республіки. 

Незважаючи на це, парламент Азербайджанської Народної 
Республіки протягом всієї своєї діяльності, зокрема й у період 
безперервного 17-ти місячного функціонування, своїм досві-
дом розбудови незалежної держави, прийнятими кваліфікова-
ними законодавчими актами і рішеннями, залишив глибокий і 
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багатий слід в історії азербайджанської державності і особли-
во в історії парламентської культури народу. 

Історія азербайджанського парламенту в період Народної 
Республіки з огляду зобов’язань і досягнень ділиться на два пе-
ріоди. Перший період тривав з 27 травня 1918 р. до 19 листо-
пада того ж року. Протягом цих шести місяців перший азер-
байджанський парламент, що складався з 44 представників 
тюрків-мусульман і функціонував у вигляді Національної ради 
Азербайджану прийняв важливі історичні рішення – 28 травня 
1918 р. проголосив незалежність країни, взяв на себе управ-
ління державою і прийняв історичну Декларацію Незалежності. 

Декларація Незалежності, проголошена в той час Національ-
ною радою Азербайджану в дуже складний і вирішальний мо-
мент у Тбілісі, як блискучий юридичний документ історії азер-
байджанської демократії та традицій парламентаризму, і до сьо-
годнішнього дня зберігає своє історичне й практичне значення. 

В період діяльності Національної Ради разом з установчими 
зборами азербайджанського парламенту було проведено всьо-
го 10 засідань. Перше засідання було проведено 27-го травня 
1918 р. в Тифлісі, а останнє – 19-го листопада 1918 р. в Баку. 
27-го травня була заснована Національна Рада Азербайджа-
ну, а 17-го червня, тимчасово призупинивши свою діяльність, 
вона передала всю законодавчу та виконавчу владу Тимчасо-
вому уряду з умовою скликання Установчих Зборів не пізніше 
ніж за 6 місяців. Після переміщення уряду Народної Республіки  
17-го вересня 1918 р. в м. Баку, Національна Рада Азербай-
джану 16-го листопада знову відновила свою діяльність. 19-го 
листопада Національна Рада Азербайджану прийняла рішен-
ня про скликання 3-го грудня того ж року Установчих Зборів – 
азербайджанського парламенту розширеного складу та призу-
пинила свою діяльність. Таким чином парламент Азербайджану 
в перші шість місяців свого існування здійснював діяльність в 
Тифлісі, Гянджі та Баку.

Другий, або Бакинський період в історії парламентаризму 
Азербайджанської Народної Республіки продовжувався з 7-го 
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грудня 1918 р. до 27-го квітня 1920 р. – всього 17 місяців. Пер-
ше засідання було проведено 7-го грудня 1918 р. , а останнє 
27-го квітня 1920 р. В цей період  відбулось всього 145 за-
сідань парламенту. На всіх цих засіданнях парламент Азербай-
джанської Народної Республіки, залишаючись вірним принци-
пам, визначеним Декларацією Незалежності та враховуючи 
конкретні історичні обставини, приймав важливі закони й рі-
шення, спрямовані на забезпечення територіальної цілісності 
та збереження незалежності країни, створення найсучаснішої 
демократичної держави, в якій би повною мірою забезпечува-
лись права й свободи людини. Всі ці закони і рішення зрештою 
були направлені на формування трьох гілок влади – законодав-
чої, виконавчої та судової. 

Парламент Азербайджану, який діяв за надзвичайно склад-
них внутрішніх і міжнародних історичних обставин, коли великі 
держави вступили у вирішальний етап боротьби за розділ світу 
під час Першої світової війни та над країною нависла загроза 
чергової окупації, направив значну частину своєї діяльності на 
збереження державної незалежності та створення національ-
ної армії. Слід зазначити, що під час обговорення законопро-
ектів і постанов з цих питань, члени парламенту, як правило, 
демонстрували солідарність і одностайність. 

Незважаючи на функціонування в дуже складних умовах, 
уряд і парламент Азербайджанської Народної Республіки, на-
магаючись увіковічнити національно-державне відродження 
азербайджанського народу, тримали в центрі уваги питання 
розвитку науки, освіти, народної просвіти та  охорони здоров’я. 
Так, по всій країні відкривались школи різного рівня, гімназії, 
школи для дівчаток, дитячі садки, короткострокові вчительські 
курси, бібліотеки. Місцеві лікарні та медичні пункти, створені в 
селах, об’єднувались в мережі швидкої допомоги. Більше того, 
у регіонах всієї країни були відкриті спеціальні пункти для бо-
ротьби з інфекційними хворобами. 

У цьому зв’язку слід особливо відмітити прийнятий пар-
ламентом закон про створення Бакинського державного  
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Університету 1-го вересня 1919 року. Відкриття національного 
університету було важливою історичною заслугою діячів Респу-
бліки перед рідним народом. Бакинський Державний Універси-
тет продовжив свою діяльність і відіграв важливу роль у збере-
женні й продовженні ідей Республіки, навіть після її занепаду 
та в відновленні незалежності в 1991 році. 

Уряд і парламент Республіки, які приділяли неабияку увагу 
розвитку науки та освіти в країні, намагались особливо не втра-
чати час і прискорити підготовку національних кадрів в даній 
області. В цей час парламент Азербайджану за пропозицією 
уряду прийняв закон про відправлення за кордон для отриман-
ня освіти 100 осіб з азербайджанської молоді за рахунок дер-
жави. Створення парламентом спеціальної конкурсної комісії 
у складі п’яти осіб на чолі з М.А.Расулзаде (інші члени комісії: 
Мехті бек Гаджинський, Ахмед бек Пепінов, Гара бек Гарабе-
ков, Абдулла бек Ефендієв) для відбору стипендіатів вказує на 
те, яка велика увага приділялась цьому питанню. На основі рі-
шення комісії для отримання вищої освіти було відправлено  
45 осіб до Франції, 23 – в Італію, 10 – в Англію, 9 – в Туреччину.  
13 осіб, відібраних для навчання в Росії, не змогли туди поїхати 
через громадянську війну. 

Для уникнення небезпеки іноземної інтервенції, що на-
ближалась, уряд і парламент Азербайджанської Народної Рес-
публіки проводили велику роботу з метою домогтись міжна-
родного визнання молодої республіки іншими державами, зо-
крема й великими державами світу. У зв’язку з цим парламент 
Республіки прийняв рішення про відправлення 28-го грудня 
1918 р. на Паризьку мирну конференцію спеціальної делегації 
на чолі з видатним державним діячем А.М. Топчибашевим. Хоча 
він, подолавши величезні труднощі, домігся визнання Азербай- 
джанської Народної Республіки де-факто низкою великих дер-
жав, його діяльність в цій області була перервана збройною ін-
тервенцією ХІ Червоної Армії у Північний Азербайджан. 

Одним з найважливіших питань, що постійно привертали до 
себе увагу парламенту й уряду Республіки, було питання про 
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кордони та відносини з близькими сусідами. Хоча взаємовід-
носини з Грузією були врегульовані після напруженої роботи, 
відносини між Азербайджаном і Вірменією не вдалось спря-
мувати в нормальне русло через територіальні домагання Ві-
рменії. Парламент Азербайджану також ратифікував низку угод 
і домовленостей з Іраном. 

В період Народної Республіки в Азербайджані поступово 
зміцнювались та розвивались традиції парламентаризму та 
формувалась найсучасніша парламентська культура. За час іс-
нування Азербайджанської Народної Республіки було прове-
дено всього 155 засідань парламенту, десять з яких відбулись 
в період функціонування Національної Ради Азербайджану, а 
145 – парламенту Азербайджану. На обговорення парламенту 
було винесено більше 270-ти законопроектів, біля 230-ти з яких 
були прийняті. Варто зазначити, що зазвичай закони приймались 
після 3-го читання. В підготовці, обговоренні та затвердженні за-
конів приймали участь депутати від 11-ти фракцій і груп. 

В парламенті Азербайджанської Народної Республіки було 11 
комісій. Діяльність парламенту регулювалась «Наказом парламен-
ту Азербайджану», спеціально підготовленим з цією метою. 

М.А. Расулзаде оцінював діяльність парламенту Азербайджансь- 
кої Народної Республіки наступним чином: «Національне зібран-
ня, представляючи всі класи та національності країни, було повно-
правним господарем долі держави. Без нього не могло викону-
ватись жодне розпорядження, не здійснювались ніякі витрати, не 
розпочиналась ні одна війна, не підписувалось жодне перемир’я. 
При завоюванні довіри парламенту уряд залишався, а при його 
втраті розпускався. Не було жодного засобу, ні однієї посади, 
яка могла би бути суддею. Парламент був абсолютним суддею».

Хоча Азербайджан був вдруге приєднаний до Росії в резуль-
таті кровопролитних безжальних військових операцій частин 
ХІ Червоної Армії, здійснених за наказом Радянської Росії та 
всупереч усім нормам міжнародного права, Азербайджанська 
Народна Республіка відігравала неабияку роль у національно-
визвольній боротьбі азербайджанського народу. Незважаючи 
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на те, що Азербайджанська Народна Республіка проіснувала 
лише 23 місяці, вона довела, що навіть найжорстокіші колоні-
альні режими й репресії не в змозі знищити ідеали свободи та 
традиції державної незалежності азербайджанського народу. 

Загальнонаціональний лідер Азербайджану Гейдар Алієв 
оцінив хоробрий незламний дух Азербайджанської Народної 
Республіки такими словами: «Незважаючи на те, що Азербай-
джанська Демократична Республіка проіснувала в напружених 
і складних суспільно-політичних умовах всього 23 місяці, вона 
назавжди залишиться в пам’яті наступних поколінь як одна з 
найяскравіших сторінок історії нашого народу. Нехай вона не 
змогла довести до кінця важливі кроки, зроблені в сферах роз-
будови демократичної держави, економіки, культури, освіти, 
охорони здоров’я, військового будівництва, але перетворен-
ня, здійснені нею в короткий період, залишили вагомий слід 
в історії нашого народу, відіграли велику роль у справі від-
родження традицій нашої національної державності. Головне 
полягає в тому, що незважаючи на недовге існування, Азер-
байджанська Демократична Республіка зміцнила в нашому на-
роді ідеї свободи, незалежності. Вдячний азербайджанський 
народ і сьогодні глибоко шанує пам’ять таких видатних діячів 
як Меммед Емін Расулзаде, Алімардан бек Топчибашев, Фаталі 
хан Хойський, Гасан бек Агаєв, Насіб бек Усуббеков, Мехді бек 
Гаджинський, Меммед Юсіф Джафаров, Гудадат бек Рафібеков, 
Акперага Шейхульісламов, Теймур бек Макинський, Самед бек 
Мехмандаров, Алі ага Шихлинський, Султан Меджид Ганізаде, 
Галіл бек Гасмеммедов, Ахмед бек Пепінов, Шафі бек Рустам-
беков, які мали виняткові заслуги у створенні цієї республіки». 

Азербайджанська Народна Республіка, що була першою 
парламентською республікою в історії азербайджанського на-
роду, одночасно була і першим взірцем демократичної, право-
вої та світської держави на всьому Сході, зокрема й у тюрк-
сько-ісламському світі. Азербайджанська Народна Республіка 
за своїм політичним устроєм, втіленими в життя заходами з 
демократичної державної розбудови, а також за поставлени-
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ми перед собою цілями не відставала від традиційних демо-
кратичних республік Європи. 

Незважаючи на те, що
Азербайджанська Демократична Республіка
проіснувала в напружених і складних суспільно-
політичних умовах лише 23 місяці, вона 
назавжди залишиться в пам’яті наступних
поколінь як одна з найяскравіших сторінок
історії нашого народу. Нехай вона не змогла
довести до кінця важливі кроки, вжиті в 
сферах розбудови демократиної держави,
економіки, культури, освіти, охорони здоров’я, 
військового будівництва, та перетворення 
здійснені нею за короткий термін, залишили
незабутній слід у історії нашого народу,
відіграли велику роль у справі відродження
традицій нашої національної державності. 
Головне полягає в тому, що незважаючи на 
недовге існування, Азербайджанська
Демократична Республіка укріпила в нашому
народі ідеї свободи, незалежності. Вдячний
азербайджанський народ і сьогодні глибоко 
шанує пам’ять таких видатних громадських 
діячів, як Мамед Емін Расулзаде, Алімардан
бек Топчубашев, Фаталі хан Хойський, Гасан 
бек Агаєв, Насіб бек Усуббеков, Мехді бек 
Гаджинський, Мамед Юсіф Джафаров, 
Худадат бек Рафібеков, Акперага Шейхуль 
Ісламов, Теймур бек Макинський, Саамед бек 
Мехмандаров, Алі ага Шихлінський, Султан 
Меджид Ганізаде, Халіл бек Хасмамедов, 
Ахмед бек Пенінов, Шафі бек Рустамбеков, 
котрі мають виняткові заслуги в створенні 
цієї республіки. 
    Гейдар Алієв



61Переможний хід ідей Гейдара Алієва

Країна Азадистан –  
національний уряд Південного Кавказу  
(квітень – вересень 1920 р.)

Історична ситуація, породжена Першою світовою війною, 
підняла на боротьбу за відродження своїх національних тради-
цій державності Південний Азербайджан та призвела до ство-
рення Народної Республіки в Північному Азербайджані. 

В роки війни територія Ірану, зокрема й землі Південного 
Азербайджану, що охоплювали північний захід країни, були 
перетворені на арену військових дій іноземних держав. Іран-
ська реакція та владарювання іноземних завойовників дове-
ли до межі внутрішні протиріччя та ще більше погіршили без 
того важке становище народу. Незважаючи на те, що царське 
самодержавство в Росії було повалене в результаті Лютневої 
революції, російські війська все ще тримали під окупацією 
Південний Азербайджан. Народне повстання проти шахського 
режиму та іноземних завойовників, що охопило весь Іран та 
боротьба за конституційний лад і демократичні переміни поча-
ли набувати в Південному Азербайджані характеру національ-
но-визвольного руху. Події, що відбувались в Росії, перемога 
визвольного руху на півночі Азербайджану, відродження наці-
ональних традицій державності та реформи, проведені Азер-
байджанською Народною Республікою ще більше посилили 
національно-визвольний рух на півдні країни. 

Національно-визвольним рухом у Південному Азербай-
джані керував активний учасник Іранської революції 1905- 
1911 рр. Шейх Мугаммед Гіябані. 

Головними героями цієї революції, яку називають «Машрута 
(Конституційна) Революція» були відважні сини Азербайджа- 
ну – Саттар Хан і Багір Хан. 
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Разом з боротьбою проти внутрішньої реакції та іноземних 
завойовників, борці за свободу на чолі з Шейхом Мугаммедом 
Гіябані  вимагали поновлення, тобто здійснення демократич-
них змін  і реформ у масштабі всієї країни. Для досягнення цьо-
го вони боролись за перемогу народної революції по всьому 
Ірану, ліквідацію шахського режиму та створення демократич-
ної держави республіканського типу. Однією з найголовніших 
цілей національно-визвольного руху було надання автономії 
Південному Азербайджану у складі демократичної держави 
Іран. Важливу роль у підйомі на визвольну боротьбу населення 
Південного Азербайджану у вигляді єдиного фронту відіграва-
ла Азербайджанська Демократична Партія (АДП). Центральним 
Комітетом АДП керував Шейх Мугаммед Гіябані. 

Демократи, які діяли під керівництвом Гіябані, піднімали 
населення Тебрізу, Ардебіля, Хоя, Урмії, Сараба, Зенджану та 
інших міст на мітинги, вимагали звільнення проанглійського 
уряду Ірану й проведення демократичних реформ в країні. Ан-
глія, скориставшись цим, взялась до розміщення в Південному 
Азербайджані своїх військових сил. Англійці прагнули дістатись 
до бакинської нафти. Саме тому уряд Англії додатково направив 
в Іран нові військові сили під командуванням генерала Денстер-
віля, якому дали наказ захопити портові міста Анзалі, Рашт і Баку. 

Захоплення англійцями районів Південного Азербайджану, 
що межують з Туреччиною, начебто з метою «випередження 
турецької небезпеки»  і тим самим захоплення ними всього 
Ірану під свій контроль ще більше поглибило невдоволення й 
розчарування народу, посилило національно-визвольний рух у 
Південному Азербайджані. 

Користуючись ситуацією, озброєні колишніми російськими 
офіцерами та заохочені новою зовнішньою силою, вірменські 
озброєні загони приступили до фізичного винищення азербай-
джанських тюрків у прикордонних регіонах Південного Азер-
байджану, як це було у Східній Анатолії та Північному Азербай-
джані. Айсори та курди, підбурені французькими офіцерами та 
американськими місіонерами, також приймали активну участь 
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у цій кривавій різні проти азербайджанського народу. Якби не 
військова присутність братської Туреччини, то Азербайджан 
потонув би в кривавих побоїщах назавжди. Турецькі військо-
ві частини, які приступили з березня 1918 р. до очистки Маку, 
Урмії та Салмасу від вірмено-асорійсько-курдських бандитів 
вступили в Тебріз, що означало звільнення Азербайджану. 

Але у складній міжнародній ситуації, що виникла в той час 
у Туреччині в листопаді 1918 р., турецькі військові сили були 
змушені покинути Південний Азербайджан. Скориставшись 
цим, британці завоювали весь Південний Азербайджан, вклю-
чаючи Тебріз. Таким чином територія Ірану повністю перейшла 
під контроль англійських інтервентів. 

9-го серпня 1919 р. під тиском завойовників була укладена 
угода між Іраном і Англією. За умовами цієї угоди Іран пере-
творювався на залежну від Англії країну. Обурений цим при-
низливим підпорядкуванням і гнітючою капітуляцією, націо-
нально-визвольний рух Південного Азербайджану разом з усім 
іранським народом піднявся проти цього ганебного договору. 
У всіх частинах Південного Азербайджану почались масові 
мітинги й демонстрації. Борці Тебрізу, котрі піднялись на по-
встання в жовтні 1919 р., вигнали з міста губернатора. Невдовзі 
на вимогу населення Тебрізу з міста були виведені й англійські 
військові частини. 

Поступово національно-визвольний рух набув більш послі-
довного характеру та вступив у свій завершальний етап. 7-го 
квітня 1920 р. в Тебрізі почалось збройне повстання на чолі з 
Шейхом Мугаммедом Гіябані. Усе населення Тебрізу піднялось 
на захист повстанців. Поліцейські частини, відправлені з цен-
тру для придушення повстання, не насмілились на це і покину-
ли місто. В результаті небаченої активності та завзятості азер-
байджанського народу повстання 7-го квітня 1920 р. отримало 
перемогу без кровопролиття. Шейх Мугаммед Гіябані, виступа-
ючи перед народом в день перемоги повстання оголосив про 
те, що з цього дня назва Азербайджану буде перейменована на 
«Азадистан» ( «вільна країна»). 
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Тебрізькі повстанці одразу ж приступили до практичної ді-
яльності, а саме – відсторонення від обов’язків державних по-
садових осіб і військовослужбовців, направлених із центру. Все 
державне управління перейшло до рук організованих і ком-
петентних політиків Азербайджанської Демократичної Партії. 
Таким чином рух за демократичні переміни та реформи, який 
почався на території всього Ірану, врешті- решт перетворився 
на національно-визвольний. Почалось відродження традицій 
незалежної державності в Південному Азербайджані. Народ 
прагнув свободи й створення своєї незалежної національної 
держави. 

Після перемоги збройного повстання в Тебрізі відбулись 
повстання і в Хої, Ардебілі, Астарі, Марагі, Ахарі і Зенджані. 
Слід зазначити, що національно-визвольний рух в Південному 
Азербайджані зустріли з симпатією й інші спільноти по всьому 
Ірану, які не хотіли коритись внутрішній реакції і англійським 
завойовникам. 

В умовах, коли весь Іран був охоплений загальнонародним 
незадоволенням проти реакції та англійського панування, те-
брізькі повстанці почали вживати більш рішучих заходів. 23-го 
червня 1920 р. в Тебрізі був створений Національний уряд на 
чолі з Шейхом Мугаммедом Гіябані. Національний уряд, який 
включав активістів АДП, складався з представників різних про-
шарків населення.

 День початку діяльності Національного уряду – 24-е червня 
перетворився на всенародне свято. Була призупинена робота у 
всіх установах, навчальних закладах, закрились ринки й крам-
ниці. За рішенням Національного уряду з Тебрізу були виведені 
всі посадовці центру разом із губернатором лише за декілька 
днів. Фактично це означало повалення в Південному Азербай-
джані реакційного шахського режиму – Іранської влади та від-
родження традицій національної державності. Національний 
уряд, очолений Шейхом Мухаммедом Гіябані, практично вико-
нував функцію демократичної республіки з огляду на тривалі 
реформи й перетворення, які він здійснював. 



65Переможний хід ідей Гейдара Алієва

Тим не менш, виступаючи проти бажання народу жити абсо-
лютно вільно, Національний уряд продовжував лінію боротьби 
за демократизацію всього Ірану та створення в країні консти-
туційного ладу, проти внутрішньої реакції й англійського пану-
вання. 

Таким чином, незважаючи на прагнення народу до повної 
незалежності та фактичне створення ним своєї незалежної де-
мократичної республіки, Національний уряд вів боротьбу не за 
повну незалежність Південного Азербайджану, а за право отри-
мання автономії в складі майбутнього демократичного Ірану. 
Керівники Національного уряду були переконані, що після пе-
ремоги в Тебрізі такі настрої охоплять і інші частини країни, а 
невдовзі й увесь Іран. Вони вірили, що шахське правління буде 
повалене, до влади прийде народ і по всій країні встановиться 
демократичний республіканський устрій. І азербайджанці бу-
дуть відігравати важливу роль у формуванні майбутнього за-
гальноіранського народного уряду. Гіябані був впевнений, що 
«Тебріз врятує весь Іран». 

Національний уряд, що не ставив перед собою політичне за-
вдання  відокремлення Азербайджану від Ірану та створення 
незалежної азербайджанської держави, негайно приступив до 
реформ в економіці, просвіті, охороні здоров’я й інших облас-
тях. Насамперед були вжиті заходи різноманітного характеру 
для покращення важкого становища бідних прошарків насе-
лення, зокрема й тебрізців. Було впроваджено багато проек-
тів з ліквідації неосвіченості. Відкрились національні школи 
та лікарні. В Тебрізі почала функціонувати безкоштовна школа 
для дівчаток із бідних сімей. Для викладання у нововідкритих 
школах були запрошені вчителі з Баку, Туреччини та навіть з 
Тифлісу. Почались підготовчі роботи для створення регулярної 
армії – Національної гвардії. Були створені власні жандармські 
та поліцейські частини Національного уряду. Відкрилась полі- 
цейська школа. Для підготовчих робіт з відкриття нових ро-
бочих місць, проведення грошової реформи, муніципальних 
виборів і формування фінансово-банківської системи були 
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створені нові відомства, установи й міністерства. Розпочалась 
революційна земельна реформа для справедливого розподілу 
землі серед населення. 

Як видно, всі заходи, що їх вживав Національний уряд, були 
направлені на створення в Південному Азербайджані незалеж-
ної демократичної держави республіканського типу. Створюва-
на самостійна азербайджанська держава називалась Азадистан 
мемлекети ( «вільна країна»). Відповідно на всіх офіційних доку-
ментах, бланках, а також вивісках з назвами міністерств, відомств 
і установ назва Азербайджану була замінена на «Азадистан». 

Гіябані постійно закликав свій народ до просвітництва, бо-
ротьби за прогрес, оскільки вірив, що лише таким шляхом мож-
на досягнути свободи. На зборах, що організовувались у місь-
кому парку Тебрізу, він пропагував прогресивні ідеї. У промові 
Шейха Мугаммеда Гіябані, виголошеній 15-го червня 1920 р., 
знайшли відображення головні ідеї щодо боротьби й свобо-
ди: «Самосвідомість є природним і загальним законом. Кожна 
людина, кожна жива істота любить себе більше за інших. Тому 
жодне суспільство не повинно очікувати від іншого покращен-
ня свого добробуту. Особливо недоречно чекати допомоги й 
послуги від того, хто не є близьким. Повага до власної особи 
та віра в неї повинні стояти поруч із самолюбством. Будь-який 
народ чи суспільство не повинні бути зарозумілими й недові-
рливими по відношенню до себе. Людина не повинна прийма-
ти низькість, що похитує основу власної довіри та скромність, 
рівноцінну слабкості. Людство потребує спільної діяльності та 
взаємодопомоги. Не можна уявити, що малий народ, який про-
живає у світі, не може дати людству користі й можна ставитись 
до його існування із зневагою. Дуже шкода, що ми недостат-
ньо цінуємо себе та можливо не знаємо навіть про наявність у 
нас власного самолюбства. Це було випробувано в діяльності 
індивідуумів. Особистості, які володіють високою специфічніс-
тю, служать високим ідеям, оцінюють свій рівень і свою честь, 
завжди досягали висот. Саме з цієї причини багато літераторів 
і філософів заради своїх особистостей досягали вищого рів-
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ня та змушували  навіть падишахів поважати їхній труд і силу. 
Вони мали неабиякий вплив у палацах. Народи також можуть 
домогтись прогресу й розвитку, розкривши назовні цю велич, 
мораль, силу, самолюбство й довіру до свого існування. Народ, 
який бажає бути вільним і незалежним, не може залишатись 
байдужим і незалежним до свого життя і суспільних проблем. 
Для того, щоб стати в один ряд з прогресивними народами, ми 
повинні також підняти наші думки та почуття до їхнього рівня. 
Першою умовою честі того чи іншого народу є його незалеж-
ність. Народ, який не володіє свободою, позбавлений свободи 
і поваги. Незалежність народу може зберегти його духовне ба-
гатство. Незалежність кожного народу оберігається його муж-
ністю й відвагою». 

Національно-визвольний рух у Південному Азербайджані 
продовжував поглиблюватись. Фактично азербайджанський 
народ приступив до створення власної держави республі- 
канського типу на півдні країни. Успіхи країни Азадистан при-
вели в рух весь Іран і підняли народ проти центрального уря-
ду. Тріпочучи від страху, правителі тиранічного монархічного 
режиму стояли перед загрозою повалення й вигнання. Відомі  
інтереси англійців, які намагались тримати Іран у залежному 
становищі та прагнули бакинської нафти, також були в небез-
пеці через бунт в країні. Тому іранська реакція та  англійці, які 
їй допомагали, приступили в Тегерані до підготовки змови про-
ти Національного уряду Азербайджану. 

Тегеранський режим з метою введення в оману Національ-
ного уряду, з одного боку вів переговори з Шейхом Мугамме-
дом Гіябані, давав різноманітні обіцянки, а з іншого готував 
план нападу на Тебріз. Після завершення всіх підготовчих робіт 
для втілення таємного задуму, 12-го вересня 1920 р. реакційні 
сили, озброєні до зубів, напали на Тебріз. Тебрізькі повстанці 
протягом двох днів чинили героїчний опір. Проте багаточис-
ленні, добре озброєні та організовані сили центрального уряду 
зуміли взяти верх. 14-го вересня Гіябані був вбитий, а повстан-
ня потоплене у крові. 
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Таким чином визвольна боротьба азербайджанського наро-
ду знову була розгромлена й придушена. Так само як у Північ-
ному Азербайджані кривавий більшовицький режим Радянської 
Росії поклав край існуванню Азербайджанської Народної Респу-
бліки, так і реакційний режим Ірану в Південному Азербайджані 
потопив у крові країну Азадистан. Реакційні сили, що розділи-
ли у свій час між собою Азербайджан в Гюлюстані та Туркмен-
чаї, не дали йому здобути державну незалежність. Знову північ 
Азербайджану була включена до складу більшовицької Росії, а 
південь – залишився в складі Ірану. 
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Комуністичний режим у Північному Азербайджані
(28 квітня 1920 р. – 18 жовтня 1991 р.)

Період важких випробувань (1920-1969)

В результаті військової агресії більшовицької Росії зазнала 
падіння Азербайджанська Народна Республіка. Було покладе-
но край незалежній азербайджанській державності в Північ-
ному Азербайджані. 28-го квітня 1920 р. було оголошено про 
створення Азербайджанської Радянської Соціалістичної Рес-
публіки на території колишньої Азербайджанської Народної 
Республіки. 

Одразу ж після радянської окупації почалось знищення сис-
теми незалежного державного управління, створеної в період 
Азербайджанської Народної Республіки. Уся влада в країні пере-
йшла до рук Тимчасового Революційного Комітету і Ради На-
родних Комісарів Азербайджанської РСР. Раду Народних Комі-
сарів очолював Наріман Наріманов. Остерігаючись обурення 
народу, завойовники включили до складу Ради Народних Ко-
місарів виключно азербайджанців. Проте це мало формаль-
ний характер. Реальна влада знаходилась в руках Азербай- 
джанської Комуністичної Партії (більшовиків) – АКП (б), ство-
реної ще в лютому 1920 р. АКП (б) діяла разом з радянськими 
агресорами у вторгненні й  поваленні Азербайджанської На-
родної Республіки. 

АКП (б) була складовою частиною Російської Комуністич-
ної Партії (більшовиків) – РКП (б) і безпосередньо виконувала 
вказівки Москви під керівництвом А.І. Мікояна. Керівний осе-
редок партії також складався з інших національностей, особ- 
ливо вірмен, грузин, а також росіян. Це основна причина, чому 
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вірмени, грузини, росіяни та представники інших націй мали 
сприятливу нагоду здійснювати злодіяння проти азербай- 
джанського народу, такі як березнева різня 1918 р. та таєм-
но змовитись із Радянською Росією з метою повної окупації 
Азербайджану 28 квітня та прискорення руйнування держав-
них структур Азербайджанської Народної Республіки. 

Для зруйнування структур влади Азербайджанської Народ-
ної Республіки у всіх частинах Азербайджану були створені 
Революційні Комітети з надзвичайними повноваженнями. З 
метою знищення традицій незалежної державності Азербай-
джану, більшовики сіяли ворожбу й розкол серед народу, на-
травлювали один на одного різні прошарки населення. Для 
перетягання народу на свій бік вони вели широку пропаганду 
про те, що, буцімто, намагаються створити робітничо-селянську 
владу. Використовуючи настрої робітничого класу, вони запев-
нювали людей, що Радянська Росія –це країна, де влада нале-
жить пролетаріату. 

Проте видима пропаганда та реальні дії суперечили одне 
одному. Насправді ж, все було спрямоване на створення крива-
вої комуністичної диктатури, що знищила традиції незалежної 
державності та свідомість національної самостійності народу. 
Місцеві Революційні Комітети переслідували саме таку мету. 

Саме з цією ж метою в центрі й на місцях знищувались наці-
ональні структури державності та створювались нові структури 
більшовиків. По всій країні ліквідовувались поліцейські органи 
колишньої Народної Республіки та створювались робітничо-се-
лянська міліція ( «червона міліція»). Разом з цим для контролю 
дотримання законодавства в країні почали діяти Надзвичайна 
Комісія (НК) і Вищий Революційний трибунал. 

Надзвичайна Комісія та Вищий Революційний Трибунал 
мали не обмежені законом повноваження. Їхні рішення негай-
но виконувались. Обидві структури під прикриттям «боротьби 
проти контрреволюції й диверсії» взялись за винищення пере-
дової інтеліґенції, які були носіями традицій незалежної дер-
жавності та національної самосвідомості народу. 
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У всій країні панував «червоний терор». Кожен, хто міг би 
чинити опір зміцненню більшовицького народу, негайно ста-
вав жертвою «червоного терору» під ім’ям «ворога народу», 
«контрреволюціонера» чи «диверсанта». 

Таким чином Радянська Росія почала новий геноцид про-
ти азербайджанського народу. Єдиною різницею між новим 
жахіттям і різнею в березні 1918 р. була зміна цілей. На від-
міну від березневого геноциду, цього разу знищувались най-
більш знамениті представники народу – видатні діячі Азербай- 
джанської Народної Республіки, генерали й вищі офіцери 
Національної Армії, передова інтеліґенція, мислителі, відомі 
вчені, літератори, політики, релігійні діячі. Цього разу більшо-
вицько-дашнацький режим у заздалегідь запланованому по-
рядку знищував тільки опору народу та намагався обезголови-
ти його. Насправді цей геноцид спрямований на позбавлення 
прав всієї нації був набагато більше нещадним і страхітливим, 
ніж в березні 1918 р. До речі, вся ця масова різня здійснюва-
лась саме керівництвом ЦК АКП (б) і БК без згоди Тимчасового 
Революційного Комітету Азербайджану. Відповідальність за ці 
жахливі злодіяння лежала на спеціальному відділенні ХІ Чер-
воної Армії, червоній міліції, НК та Вищому Військовому Три-
буналі на чолі з вірменськими, російськими та грузинськими 
карателями. 

Кривавий геноцид проти передових синів азербай- 
джанського народу здійснювався за безпосередніх вказівок 
Орджонікідзе, Кірова, Мікояна, Саркіса, Мірзояна, Ломінадзе, 
Єгорова та інших більшовицько-дашнацьких катів. Вірмени, 
які закріпились у всіх структурах влади, відігравали головну 
роль у здійсненні «червоного терору». Осівши в силових струк-
турах, вірмени без суду й слідства в масовому порядку роз-
стрілювали азербайджанців. Протягом одного року після 28-го 
квітня 1920 р. було розстріляно близько 5-ти тисяч представ-
ників передової інтеліґенції Азербайджану. 

В процесі окупації і під час «червоного терору» більшовиць-
ко-дашнацькі кати конфісковували майно тих, кого розстрілю-
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вали. Не задовольняючись цим, вони грабували все населення, 
зокрема й бідноту, насильно відбирали все, що залишалось, 
навіть фамільні реліквії, цінності та прикраси. Азербайджан-
ців свавільно виганяли з їхніх домівок, в які пізніше заселяли 
вірмен, грузин та представників інших націй. Більшовицько - 
дашнацькі вбивці завдавали страждань азербайджанському 
народу всіма можливими способами. 

Одразу після окупації під завісою «переформування армії 
та флоту» військові сили були підпорядковані Червоній Армії. 
Народ був насильно позбавлений власної армії, яка була на-
пряму підпорядкована Москві. Тим самим, фактично, була лікві-
дована незалежність Азербайджану. 

Для того, щоб вивести зі свідомості населення традицію на-
ціональної незалежності й дух національної самосвідомості, 
безжальний більшовицький режим перейшов до наступу й на 
духовну культуру народу. Слідуючи цій стратегії, почались утис-
ки азербайджанської мови, яка була проголошена державною 
в період Народної Республіки, та скорочення підготовки наці-
ональних кадрів. Суспільству хитро й обачно нав’язувались ро-
сійські ідеали та цінності. Проводилась постійна політика аси-
міляції. Були ліквідовані стани, ранги, а також станові, цивільні 
та духовні привілеї. Заборонялось навіть вживання традицій-
них звернень «бек», «хан», «ага». Релігія була повністю відо-
кремлена від освіти та державного управління. Заборонялось 
виконання релігійних обрядів і церемоній, викладання в шко-
лах уроків шаріату.  Включення релігієзнавства до навчальної 
програми вважалось протизаконним, а релігійні школи були за-
криті. Були зруйновані мечеті та мінарети, які вважались давні-
ми пам’ятками архітектури. Почався період жорсткого наступу 
на столітній духовний спадок і національну культуру азербай-
джанського народу. 

Однією з важливих складових насильницького державного 
будівництва було створення на місцях комітетів бідноти. Комі-
тети бідноти, створені начебто для подолання бідності, повинні 
були перетворитись на опору більшовиків, поглибити протисто-
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яння в селі й допомагати правлячому режиму в очистці азер-
байджанського села від «контрреволюціонерів». 

Невдовзі революційні комітети й комітети бідноти були за-
мінені радами. Скликанням I з’їзду Рад Азербайджанської РСР 
6-го травня 1961 року була завершена радянізація Північного 
Азербайджану. 19-го травня була прийнята перша Конституція 
Азербайджанської РСР. Ця Конституція, що була в основному 
повторенням Конституції Російської Радянської Федеративної 
Соціалістичної Республіки, гарантувала народу широкі права 
та привілеї. Та оскільки діяльністю рад керувала АКП (б), що 
безпосередньо виконувала вказівки Російської Комуністичної 
Партії (більшовиків), усі положення конституції були насправді 
формальними. Були заборонені всі інші партії, які діяли в кра-
їні. Тим самим диктатура пролетаріату по суті перетворилась 
на партійну диктатуру. Згідно положення Конституції інтелі-
ґенція країни була позбавлена права обрання до рад під за-
вісою «створення робітничо - селянської влади». Всі ці закони 
та постанови, які перетворили ради на слухняний інструмент в 
руках РКП (б), насправді були засобом поневолення азербай-
джанського народу. 

Таким чином протягом першого року після окупації, в ре-
зультаті насильницьких заходів, проведених більшовиками, 
що супроводжувались кривавою різнею, в Північному Азербай-
джані сформувались органи влади, нібито на основі Консти-
туції встановилась «радянська соціалістична демократія». 
Насправді ж у порівнянні з Азербайджанською Народною 
Республікою та її парламентом новостворена демократія 
була уявною, а в реальності – комуністичною диктатурою. 
Проте навіть в якості диктатури вона не була самостійною, 
це була залежна від Москви диктатура. Отже, падіння Азер-
байджанської Народної Республіки, яка досягла такого рівня, 
що могла б конкурувати з найбільш передовими світськими 
демократичними республіками світу та була найціннішим 
надбанням таланту народу зі створення державності, а та-
кож руйнація більшовиками її структури державного управ-
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ління стала однією з найважчих трагедій в історії азербай- 
джанського народу. 

Після встановлення в Азербайджані радянської влади поча-
лось грабування його багатств всіма можливими шляхами. Всі 
природні багатства країни були націоналізовані, точніше вва-
жались державною власністю. Для керування нафтовою про-
мисловістю був спеціально створений Нафтовий Комітет Азер-
байджану, керівництво котрого доручили А.П. Серебровському, 
направленому В.І. Леніним. Так давнє бажання Леніна взяти під 
контроль бакинську нафту, яке він чітко виклав у своїй теле-
грамі до Військово-революційної влади Кавказького Фронту 
від 17-го березня 1920 р. здійснилось. Ленін, який дав вказівки 
щодо завоювання Північного Азербайджану висловився абсо-
лютно чітко: «Захоплення Баку для нас дуже і дуже важливо». 

Слідом за нафтовою промисловістю були націоналізовані 
Каспійський торговий флот, діючі в країні банки, рибна про-
мисловість і багато інших галузей економіки. Націоналізація 
завдала важкого удару економіці Північного Азербайджану, 
що ще наприкінці ХІХ – початку ХХ століття увійшла в русло 
прискореного розвитку. Позбавлення народу права власності 
на свої багатства сприяло послабленню свідомості національ-
ної незалежності. Промислове виробництво та управління еко-
номікою були сконцентровані головним чином в руках росіян, 
вірмен, євреїв та інших національностей. Багатства Азербай-
джану були вичерпані, зокрема бакинську нафту стали пере-
качувати в Росію. Саме з цієї причини Радянська Росія успішно 
вийшла з енергетичної кризи. Отож Північний Азербайджан 
перетворився на джерело постачання палива та сировини для 
Росії. На додаток до цього, частини окупаційної армії, що пото-
пили Азербайджан в крові, утримувались за рахунок азербай-
джанського народу. 

Такі постаті як Наріман Наріманов та його прибічники, які 
захищали свій народ у важкій ситуації розгулу масової різні 
й грабунків, були заклеймовані як «націоналісти» та фактич-
но ізольовані від управління країною. Вірмено-російсько-гру- 
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зинське керівництво, яке вирішувало долю країни, не довіряло 
«мусульманам, в серцях яких зберігався дух свободи» і навіть 
намагалось якомога швидше включити Азербайджан до скла-
ду РРФСР, ліквідувавши і його формальну незалежність. Не-
зважаючи на всі перешкоди й труднощі, Н. Наріманов зумів за-
побігти втіленню в життя цього страшного плану. У відповідь на 
це більшовицько - дашнацьке угрупування домоглось вигнання 
Н.Наріманова з Азербайджану за його патріотичну відданість 
своєму народу.  

Тим не менш завойовникам не вдалось так легко зламати 
опір азербайджанського народу. 25-26 травня 1920 р. в Гянджі 
відбулось збройне повстання проти кривавого більшовицького 
режиму. Повстанці Гянджі, серед яких активну участи брали час-
тини колишньої Національної Армії, неодноразово завдавали 
поразок частинам ХІ Червоної Армії, які їх запекло атакували. 
Гянджинські повстанці завдали тяжких поразок Червоній Армії 
протягом декількох днів. Тому в місто стягнули нові дивізії для 
придушення повстання. Вірмени, які жили в Гянджі й її околи-
цях, озброїлись і приєднались до ворожих сил уряду, щоб по-
вністю побороти бунт. Повстанці зазнали важких втрат в боях, 
що відбувались на кожній вулиці, в кожному будинку міста. Со-
тні людей стали мучениками в нещадних битвах. 31-го травня 
окупанти зуміли взяти Гянджу під свій контроль. Протягом на-
ступних трьох днів місто зазнало жахливої різні  і пограбувань 
з боку завойовників і дашнацьких головорізів. 

Після Гянджинського повстання на початку червня впертий 
опір окупантам чинили і в Карабасі. Вірмено-дашнацькі части-
ни й тут активно допомагали окупантам і здійснювали розпра-
ву над мирним азербайджанським населенням. 

6-го червня населення Закатали також піднялось на від-
чайдушну боротьбу проти окупантів. Повстанці взяли Заката-
линську фортецю й захопили м. Ках. Весь регіон повстав проти 
жорстокого більшовицького режиму. Повстанці завдали пораз-
ки відправленим в регіон частинам ХІ Червоної Армії. Проте 
частини ХІ Червоної Армії, підкріплені новими військовими 



76 Ягуб Магмудов

силами, 18-го червня взяли Закаталу під свій контроль. Майже 
у всіх регіонах Азербайджану – в Шамкірі, Кубі, Девечі, Гусарі, 
Ленкорані, Астарі, Курдистані, Джеванширі, Куткашені, Хачма-
зі, Нахчивані, Ордубаді, Шарурі завойовникам завзято чинили 
опір. У Шамкірі в боях проти ХІ Червоної Армії приймали ак-
тивну участь навіть жінки та діти. 

Підйом всієї країни проти окупантів, завзятий опір народу 
ще раз довели, що знищення духу свободи та традицій неза-
лежної державності азербайджанського народу не є такою лег-
кою справою, як того очікували більшовики. Радянський уряд, 
остерігаючись можливості ще більшого посилення руху опору, 
відправив в Азербайджан нові дивізії. Азербайджанський на-
род повинен був пережити ще  страшніші трагедії. 

Найтяжчим злочином, здійсненим в цей період більшо-
вицьким режимом проти азербайджанського народу, стало 
заступництво й допомога вірменам у захопленні споконвічно 
азербайджанських земель. Як і царська Росія, більшовицький 
режим переслідував таку ж хитру політику розширення ві-
рменської держави за рахунок азербайджанських земель. Для 
досягнення цієї мети більшовицька Росія вдавалась до будь-
яких хитрощів і провокацій, щоб відмежувати Азербайджан 
від Туреччини. 

Вірмени, які зуміли отримати Єреван у Азербайджану за 
Народної Республіки та зробити його своєю столицею, поно-
вили свою агресивну поведінку щодо територіальних зазіхань. 
Цього разу дашнаки намагались приєднати більше земель до 
Вірменії за рахунок завоювання Нахчивану, Зангезуру, Шарур-
Даралаязу та Нагірного Карабаху. 

Дашнацькі бандитські формування, заохочені більшови-
ками, вчинили на цих землях криваву різню, перетворили на 
руїни сотні азербайджанських поселень. Сотні тисяч азербай-
джанців залишились без осель. В обмін на прийняття радяніза-
ції та більшовицької влади вірмени намагались отримати весь 
Західний Азербайджан. Така угода була вигідна й для більшо-
вицьких окупантів.
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Проте така злочинна політика стала причиною різкого про-
тесту в Нахчивані. Хоробре населення цього регіону Азербай-
джану завзято опиралось цій змові та успішно протистояло 
більшовикам. Також завдяки підтримці братської Туреччини 
дашнаки не зуміли захопити Нахчиван. 

10-го серпня 1920 р. без участі й згоди Азербайджану дав-
ня азербайджанська територія Шаруро-Даралаяз була переда-
на Вірменії. Такий щедрий подарунок ще більше підбадьорив 
дашнаків до приєднання Нахчивану, Зангезуру та Нагірного 
Карабаху до Вірменії. Після захоплення Шаруро-Даралаязу ві-
рмени за допомогою ХІ Червоної Армії приступили до завою-
вання Зангезуру. Південно-західний Зангезур був приєднаний 
до Вірменії, і тим самим обірвався зв’язок між основною тери-
торією Азербайджану та Нахчиваном. Захопленням Зангезуру 
Вірменія відкрила для себе і шлях до Ірану. Це дало змогу ві-
рменським дашнакам підтримувати зв’язок з Іраном.

Одночасно в той період вірмени під тиском катів азербай-
джанського народу Орджонікідзе й Кірова 4-го липня 1921 р. 
на пленумі Кавказького бюро РКП (б) домоглись прийняття 
рішення про приєднання Нагірного Карабаху до Вірменії. Од-
нак в результаті рішучого опору Н. Наріманова та втручання  
ЦК РКП (б) це рішення було відмінено. Наступного дня 5-го 
липня Кавказьке бюро прийняло нове рішення, за яким Нагір-
ному Карабаху надавалась широка обласна автономія зі збе-
реженням у складі Азербайджану і з центром в м. Шуша. Тим 
самим вірмени хоча й не зовсім здійснили свої давні загарб-
ницькі плани стосовно Нагірного Карабаху, та зуміли зміцнити 
свої позиції в цьому регіоні Азербайджану. 

Втім плани вірмен і більшовиків щодо іншої азербай- 
джанської території Нахчивану не здійснились завдяки вчасно-
му втручанню Туреччини. Рішуча позиція Туреччини вилилась у 
підписання між РРФСР та Туреччиною Московського договору 
(16-го березня 1921 р.), який затвердив автономію Нахчивану 
в складі Азербайджану. Згідно договору Нахчиван не міг по-
ступитись автономією третій державі. Карський договір, укла-
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дений восени того ж року (13-го жовтня 1921 р.) між респу-
бліками Південного Кавказу та Туреччиною, ще раз підтвердив 
вищевказаний статус Нахчивану. Таким чином більшовики не 
змогли віддати Нахчиван Вірменії. Територія, яку Мустафа Ке-
маль Ататюрк називав «Воротами тюрків», назавжди залиши-
лась у складі Азербайджану. 

Слід зазначити, що більшовики з метою включення всьо-
го мусульманського Сходу до сфери впливу Радянської Росії, 
використовували будь-яку демагогію. Вони оголошували, що 
перетворять Азербайджан на «процвітаючу радянську соці-
алістичну республіку» біля воріт Сходу. Та східні країни, спо-
стерігаючи процеси, що відбувались в Азербайджані, незаба-
ром збагнули суть справжньої політики Росії, спрямованої на 
ізолювання східних народів під пропагандою егалітарного 
суспільства. Саме з цієї причини незабаром було покладено 
край незалежності Азербайджану. Азербайджан, Грузія та Ві-
рменія були об’єднані в складі єдиної Закавказької Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республіки. Це дало можливість 
грузинсько-вірменському керівництву ЗРФСР направити еко-
номічний потенціал, зокрема природні ресурси Азербайджану, 
на розвиток їхніх країн. 

Об’єднання трьох кавказьких країн дозволило узаконити 
політику національної та релігійної дискримінації, що прово-
дилась по відношенню до азербайджанського народу в Пів-
денному Азербайджані. Із входженням Азербайджану до СРСР 
у складі ЗРФСР 30-го грудня 1922 р. остаточно було покладено 
край і формальній незалежності країни. 

Щойно Азербайджан увійшов до складу СРСР – ще біль-
ше виросло грабування природних ресурсів країни. В 1920- 
1930 рр. посилилась жорстка політика національного коло-
ніалізму. В процесі створення нової соціалістичної економіки, 
особливо в результаті односторонньої індустріалізації та при-
мусової колективізації, економіка Азербайджану була повніс-
тю поставлена в залежність від центру. Економічна політика, 
що скеровувалась центром, по суті була направлена на повну  
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ліквідацію економічної незалежності Азербайджану. Головна 
мета цієї політики полягала в перетворенні країни на джере-
ло сировини та допоміжного виробництва, яке було б нездатне 
функціонувати самостійно. 

Посилився наступ і на національно-моральні цінності наро-
ду. Створювались штучні перешкоди для підготовки й навчан-
ня національних кадрів. Надавались всі умови для припливу в 
Азербайджан російського, вірменського, єврейського та іншого 
населення. Вони забезпечувались відповідною роботою та об-
лаштованими квартирами в найкращих районах міста Баку. 

Більшовики в республіці проводили відверту політику ру-
сифікації та вірменізації. Більш прискорено ця політика про-
водилась у столиці країни – в м. Баку, яке пропагувалось як 
«інтернаціональне місто». Азербайджанська мова піддавалась 
жорстким утискам з боку уряду. Російська мова була офіційно 
проголошена державною. Продовжувалась політика розподілу 
території Азербайджану між сусідніми країнами. 

7-го червня 1923 р. під тиском Серго Орджонікідзе та Сер-
гія Кірова, які опирались на Сталіна, ЦВК Азербайджану оголо-
сив про створення Нагірно-Карабахської Автономної області 
у складі Азербайджанської РСР. 27-го червня 1923 р. пленум 
Крайового Комітету Південного Кавказу РКП (б) затвердив рі-
шення Кавказького бюро від 5-го червня 1921 р. про Нагірний 
Карабах. Тим самим вірмени та їхні російські покровителі під-
готували основу для висунення в майбутньому нових територі-
альних вимог до Азербайджану. 

Завдяки розсудливому втручанню та своєчасній підтримці 
Туреччини згідно угоди, підписаної між Туреччиною та Росією, 
було визначено законний статус Нахчивану як автономії та 
неподільної частини Азербайджану. Саме тому сподівання ві-
рмен щодо приєднання Нахчивану до Вірменії не здійснились. 
9-го лютого 1924 р. була створена Нахчиванська АРСР у складі 
Азербайджану. Тим не менш більшовики продовжували полі-
тику розширення території Вірменської РСР за рахунок азер-
байджанських земель і в 1929 р. передали Вірменії три селища 
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Зангіланського району Азербайджану. В той же час, скористав-
шись нагодою, грузини прибрали до рук азербайджанські землі 
на правобережжі ріки Ганих (Алазань). 

Примусова колективізація, конфіскація всього майна насе-
лення, політика ліквідації кулацтва як класу, що проводилась з 
кінця 20-х рр.,  довели терпіння народу до крайньої межі. Кра-
їну знову охопив рух опору. Відбулись нові повстання в Шекі, 
Закаталі, Нахчивані, Хизи, Шамкірі, Джебраїлі та інших регіо-
нах Азербайджану.  

Особливо сильне повстання відбулось в с. Баш Гьойнюк Ше-
кінського району в 1930 році. Гьойнюкці повалили радянську 
владу в своєму селищі та  взялись за наступ на Шекі. Коли влада 
в Шекі перейшла до повстанців, піднялось сусіднє село Зейзід 
і його населення поспішило на допомогу шекінцям. Так в Шекі 
радянська влада була повністю повалена. Для придушення по-
встання в місто були направлені частини Червоної Армії. Не-
зважаючи на завзятий опір повстанців, м. Шекі було захоплене 
частинами регулярної армії, підкріпленої новими силами. На-
селення Шекі впродовж декількох днів розстрілювалось у ма-
совому порядку. Вірмени, які влаштувались у Надзвичайному 
Комітеті, відігравали активну роль у цій різні. Над повсталими 
гьойнюкцями була вчинена особливо жорстока розправа. Вони 
без суду й слідства були привселюдно розстріляні та закопані 
в ями, що їх змусили викопати власними руками. Тим самим 
вірмени помстились гьойнюкцям, які не дозволили дашнакам 
в 1918 р. взяти контроль над м. Шекі. Згодом це масове похо-
вання й могила одного з ватажків повстання Тюрк Ахмеда ста-
ли святим місцем, що символізує рух опору азербайджанського 
народу проти радянського – комуністичного режиму. 

Більшовицький режим, остерігаючись посилення руху опору 
та національного відродження, в 30-і роки проводив у Азер-
байджані ще жорстокіші репресії. Сумбатов, Григорян, Марка-
рян, Малян та інші вірменсько - дашнацькі вбивці, які влаштува-
лись у керівництві Азербайджану під виглядом комуністів по-
чали очищати Азербайджан від самих азербайджанців, а точ-
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ніше від азербайджанських тюрків. Головними виконавцями 
цієї кривавої операції з масової «чистки», на чолі з керівним 
вірменським угрупуванням, були також самі вірмени, оскільки 
структури КДБ та НКВС в столиці й на місцях були фактично в 
руках вірмен. 

Таким чином більшовики продовжували історичну «тра-
дицію» царської Росії винищення азербайджанців руками 
вірмен, але в нових умовах і з іншою тактикою. В результаті 
«розшуків» і каральних заходів, що проводились під завісою 
сфабрикованих «кримінальних справ», «судів», «викриття во-
рогів народу» були розстріляні й заслані десятки тисяч гідних 
синів азербайджанського народу. Лише в 1937 р. були репре-
совані 29 тисяч осіб. Не можна вважати випадковістю те, що 
більшість із них були передовими вченими й мислителями 
азербайджанського народу, які становили загрозу існуванню 
Радянському Союзу. Заслання таких представників інтеліґенції 
як Гусейн Джавід, Мікаіл Мушвіг, Ахмед Джавад, Салман Мумтаз, 
Алі Назмі, Тагі Шахбазі та інших, стало непоправною втратою 
для азербайджанського народу. В особі цих видатних постатей 
був грубо знищений інтелектуальний потенціал народу. Після 
цього страшного удару азербайджанський народ не міг оговта-
тись протягом десятиліть. 

Наприкінці 30-х рр. проводились репресії проти всього 
азербайджанського народу. Вірмени, які свавільно пересліду-
вали населення Західного Азербайджану, в той час вигнали де-
сятки тисяч азербайджанців з їхніх споконвічних земель. 

Як і свого часу Шаумян в змові з Андроніком здійснювали 
криваву різню проти азербайджанського народу, так вірме-
но-дашнацьке угрупування, узурпувавши владу в Баку, діяло 
спільно з партійним керівництвом Вірменії з метою вчинення 
нової серії побоїщ у Азербайджані. Завдяки підтримці Сталі-
на дашнаки володіли безмежною владою в Азербайджані. За 
їхнім наказом тисячі вихідців з Південного Азербайджану, ко-
трі проживали в Баку, примусово повернули до Ірану. Це під-
ступне вигнання було заздалегідь продумане вірменами, щоб 
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піддати співвітчизників азербайджанців утискам і репресіям 
деспотичної іранської монархії. Тиранічний іранський режим 
змусив їх переселитись в Північний Азербайджан. Тож для збе-
реження життя та в пошуках засобів до існування вони втекли 
до Баку. Відсилаючи їх назад до Ірану,  вірмени та російські 
окупанти діяли спільно з іранською реакцією у змові проти 
азербайджанського народу. Прихованою метою Росії було очи-
щення Північного Азербайджану від азербайджанців і подаль-
ше включення його до складу РРФСР. Надання певної частини 
цих територій вірменським і грузинським шовіністам також 
входило до цього плану. 

Загальнонаціональний лідер Азербайджану так висловив 
своє ставлення до деспотичної політики радянського режиму: 
«Репресії 1937-1938 рр. завдали великого удару науці та куль-
турі Азербайджану – були розстріляні більше 50 тисяч осіб, по-
над 100 тисяч заслані в Сибір і Казахстан. Були знищені такі ви-
датні особистості як Гусейн Джавід, Мікаіл Мушвіг, Тагі Шахбазі, 
Салман Мумтаз».

Разом з масовою різнею, засланнями, систематично знищу-
вались і національно-моральні цінності народу. Під клеймом 
«пантюркізму» та «панісламізму» радянський режим проводив 
пропаганду викривлення і неправильного тлумачення історич-
ного спадку Азербайджану, оголошуючи національно-духовні 
й моральні цінності народу «залишками минулого». Навіть на-
ціональні музичні інструменти Азербайджану визнали «заста-
рілими» і заборонили під приводом «творчої еволюції». Для 
боротьби з релігією функціонували «спільноти атеїстів». Під 
приводом створення «національної за формою, а соціаліс-
тичною за сутністю» культури, знищувалось все, що складало 
національно-духовну цінність азербайджанського народу. З 
переходом на кирилицю азербайджанському народу завдали 
чергового важкого удару. Примус народу, який привчався до 
латинської графіки після ліквідації старого алфавіту, до перехо-
ду цього разу на новий алфавіт, означав штучну ізоляцію азер-
байджанців від скарбниці національно-моральних багатств, 
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що відображали його історичне минуле. В той же час це стало 
черговим проявом політики дискримінації, що проводилась по 
відношенню до Азербайджану та інших тюрксько-ісламських 
народів. Той факт, що зміна алфавіту не відбулась у сусідніх 
християнських країнах ще раз підтверджує несправедливе і 
упереджене ставлення Радянської Росії до азербайджанців та 
інших мусульман.

В період репресій 20-30-х рр. тисячі обдарованих, здібних 
синів азербайджанського народу, щоб не потрапити в ізолятори 
КДБ, змушені були залишити батьківщину в пошуках політич-
ного притулку у різних закордонних країнах. Багато з них вели 
боротьбу за відновлення незалежності рідного Азербайджа-
ну, який перетворився на більшовицько-дашнацьку в’язницю. 
Національний Центр Азербайджану, створений і очолений  
М.А. Расулзаде, відігравав важливу роль в об’єднанні боротьби 
політичних емігрантів як однієї течії. 

Ні більшовики, ані вірменсько-грузинські шовіністи, котрі 
влаштувались в керівництві республіки та проводили свою пів-
денно-кавказьку політику, до яких би жорстоких репресивних 
заходів не вдавались, скільки би кривавих вбивств не чини-
ли, не були в змозі знищити національно-духовне існування 
азербайджанського народу, оскільки ідеї незалежності, воля до 
самостійності і рішучість керувати самим, а не бути керовани-
ми, жили в душі кожного азербайджанця. Не вперше азербай-
джанський народ опинився в такій складній ситуації. Хоробрий 
народ Азербайджану не раз виходив переможцем із подібних 
випробувань у вирі історії. Народ, котрий подарував світу такі 
визначні постаті як Джавід, Мушвіг та Ахмед Джавад не міг бути 
так легко знищеним, як думали більшовики.   

Важкий радянсько-комуністичний режим і період гонінь, 
що проводились комуністичною диктатурою в 20-30-і рр. не 
змогли придушити творчі здібності та новаторський талант 
азербайджанського народу. Азербайджан випередив всі інші 
радянські країни за рівнем розвитку соціалістичного світу. 
У нафтовій промисловості Азербайджану, що забезпечувала  
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паливом таку величезну за територією державу, як СРСР, від-
булось нове піднесення. Баку, як нафтова академія СРСР, - про-
цвітав. Запрацювали багаточисленні нові промислові устано-
ви, електростанції, були проведені дороги, канали, споруджені 
мости. Інтенсивно розвивались багато галузей промисловості, 
сільського господарства та культури. Була ліквідована нео-
свіченість. Створена широка мережа навчальних закладів 
різного рівня, науково-дослідницьких центрів, оздоровчих і 
культурно-просвітницьких закладів. Напередодні Другої сві-
тової війни в Азербайджані вже функціонували 16 вищих на-
вчальних закладів і 18 театрів. Відкриття Азербайджанського 
філіалу Академії Наук СРСР в 1938 р. стало важливою подією 
в науковому житті країни. Починалось відродження в області 
культури. 

В роки Другої світової війни Азербайджан продемонстрував 
неабиякий героїзм на полях боїв проти фашизму, в тилу, а та-
кож в антифашистському русі у різних країнах Європи. З-поміж 
більше 600 тисяч осіб, мобілізованих в той час на війну з Азер-
байджану, більше 170 тисяч були нагороджені орденами і ме-
далями, 130 осіб удостоєні високого звання Героя Радянського 
Союзу. В Азербайджані під час війни вперше за військову істо-
рію почалось виробництво високооктанового авіаційного бен-
зину  на основі нової технології, розробленої під керівництвом 
академіка Юсіфа Меммедалієва. Бакинська нафта відіграла ви-
рішальну роль у війні. Отож, якби не паливо, що постачалось 
з Баку, радянські війська не здобули б перемогу у війні. Пла-
ни вірмено-дашнацького угрупування, що засіло в Кремлі, про 
депортацію всіх азербайджанців з їхньої батьківщини в роки 
війни, не здійснились. Друга світова війна ще раз довела, що 
азербайджанці є героїчним народом, здатним вийти з перемо-
гою у найважчих випробуваннях. Значний вклад Азербайджану 
в перемогу у війні підняв пригнічений народ і значно посилив 
його почуття самовпевненості. 
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 Друга світова війна ще раз 
наглядно підтвердила, що 
азербайджанський народ – це 
звитяжний і героїчний народ,
здатний із честю виходити зі всіх
найважчих випробувань, проявляти 
зразки мужності й відваги.
  Гейдар Алієв

Репресії проти азербайджанського народу як на півночі, так 
і на півдні, продовжувались і після завершення Другої світової 
війни. Створення 12-го грудня 1945 р. на півдні Азербайджану 
Національного уряду було визначним проявом національного 
визвольного руху азербайджанського народу проти реакцій-
ного шахського режиму Ірану. Завдяки вистражданій боротьбі 
голови демократичної партії Азербайджану Сеїд Джефер Пі-
шевері (1882-1947) та його відданих прибічників, врешті був 
сформований Національний уряд Азербайджану. Слід зауважи-
ти, за яких складних внутрішніх та зовнішніх обставин відбу-
лось формування Національного уряду Азербайджану. 

Мір Джафар Пішевері (раніше Джавадзаде Халхали) наро-
дився у 1882 році у місті Халхал, у східній частині Азербай-
джану поблизу Каспійського моря. У 1905 р. він залишив Іран і 
подався до Баку разом з батьком, котрий шукав роботу на кав-
казьких нафтових родовищах. Пішевері розпочав свою кар’єру 
журналістом, коли в 1917 р. написав статтю для «Ачик Соз» ( 
«Відкрите слово») – азербайджаномовної газети, що видава-
лась у Баку. 

З 1922 р. після повернення в Іран, Пішевері оселився в Те-
герані, де став активним учасником новосформованого проф-
спілкового руху та заснував газету «Гаґіґат» ( «Правда»), що 
була пов’язана з цим рухом. 

12 грудня 1945 р. з присутніми сімдесяти п’ятьма зі ста од-
ного депутатами в Тебрізі були офіційно відкриті Міллі Медж-
ліс Азербайджану (Великі Національні Збори). 
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Національний уряд Азербайджану – офіційна назва прийня-
та Міллі Меджлісом, що охоплювала всі урядові представни-
цтва виконавчої влади в регіонах. Сукупність гілок виконавчої 
влади, що включала військові і політичні структури, вважалась 
«повністю відокремленою від законодавчої влади» – пізніше 
була об’єднана в Національні Збори Азербайджану. Виконав-
ча влада здійснювалась Національним Урядом Азербайджану 
(Азербайджан Міллі Гокумети).

Пішевері був призначений Баш Везіром (Прем’єр-міністром) 
і йому доручили формування Кабінету Міністрів для затвер-
дження Меджлісом. Членами сформованого Кабінету Міністрів 
були: Джавід (внутрішні справи), Кавіян (народна армія), Мах-
таш (сільське господарство), Бірія (культура), Орангі (охорона 
здоров’я), Ельхамі (фінанси), Азіма (юстиція), Кабірі (дороги, по-
штове сполучення, телеграфний та телефонний зв’язок) і Расулі 
(торгівля та економіка). Окрім того, Пішевері призначив Гіямі 
головним суддею Верховного Суду Азербайджану, а Ферийдуна 
Ібрагімі – Генеральним прокурором Азербайджану. 

Після формування Національного уряду була видана про-
грама, що складалась із 20 окремих пунктів. Після підтвер-
дження своєї позиції щодо «незалежності та територіальної 
цілісності Ірану» і бажання «не порушити суверенності Ірану» 
Національний уряд Азербайджану оголосив свої наміри про-
вести в Азербайджані серію реформ. 

В час, коли Національний уряд здобув широку підтримку, в 
Азербайджані було введено серію реформ, багато з яких рані-
ше обіцяла Азербайджанська Демократична Партія. Найважли-
вішою була земельна реформа. 

8 січня 1946 р. національними зборами Азербайджану був 
прийнятий законопроект, що регулював порядок проведення 
виборів до провінційних, обласних, районних і муніципальних 
рад. Згідно цього проекту вперше в історії Ірану жінкам нада-
валось право голосу. 

Лише через рік після встановлення, 12-го грудня 1946 року 
демократичному устрою Азербайджану було покладено край. 



87Переможний хід ідей Гейдара Алієва

Іронічно, що це сталось в час святкувань річниці «славетного 
дня, коли управління провінцією перейшло до рук народу». 

В результаті хаосу, що відбувався після прибуття до Азер-
байджану урядових військових частин, багато людей загинуло 
та відбулись масові міграції до радянського Азербайджану. Не-
задовго до падіння національного уряду лише декільком очіль-
никам АДП порадили залишити країну, а впродовж наступних 
днів відбулось масове переселення більше ніж 15000 осіб. Пі-
шевері був одним з тих, хто залишив країну. 

Дискусії щодо життя Пішевері не обмежуються його ран-
ньою кар’єрою. Його смерть викликала гарячі диспути серед 
колишнього складу АДП, як і серед дослідників радянської іс-
торії, котрі спеціалізувались на сталінському періоді. Пішевері 
помер у 1947 році в Радянському Азербайджані за рік після па-
діння національного уряду Азербайджану та його звільнення з 
керівництва АДП. Радянська влада офіційно констатувала його 
смерть, як результат автотранспортної пригоди. Та згідно свід-
чень добре обізнаних джерел, Пішевері був вбитий агентами 
Сталіна-Багірова у лікарні, куди потрапив після автомобільної 
катастрофи. 

Вірменські шовіністи, котрі осіли в Кремлі, за відкритої під-
тримки Сталіна-Берії-Мікояна, того часу організували масо-
ве переселення азербайджанського народу з їх споконвічних 
земель у Західному Азербайджані. Цей процес набув розмаху 
протягом 1948-1953 рр. Після вигнання азербайджанського на-
роду вірменське населення кількісно переважало і таким чи-
ном ще більше зміцнило свої позиції на території Західного 
Азербайджану. 
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Перший період керівництва Г.А. Алієва 
Азербайджаном: великий поворот до незалежності 
та початок національного відродження

Незважаючи на важливі успіхи, досягнуті завдяки творчому 
генію азербайджанського народу, внаслідок низки об’єктивних 
і суб’єктивних причин, у 60-і рр. в багатьох галузях економіки 
Азербайджану – і в промисловості, і в сільському господарстві, 
стали проявлятись негативні тенденції. Поступово сповільнив-
ся розвиток республіки й це почало негативно впливати на со-
ціальне становище населення. Азербайджан відставав від со-
юзного рівня за виробництвом, зокрема за виробництвом про-
мислових товарів, об’ємом національного доходу та за темпом 
підвищення продуктивності праці. І це відставання поступово 
наростало. Досягнення науково-технічного прогресу фактично 
не впроваджувалось у виробництво.

Зі впевненістю можна сказати, що в 60-і 
роки економіка республіки вступила в смугу 
глибокої та тривалої кризи. Необхідно було 
знайти вихід із важкого становища, що 
склалось, розробити принципово нові 
концептуальні підходи до розвитку економіки, 
провести корінні структурні зміни в народному 
господарстві, впровадити нові методи 
господарювання й економічного стимулювання. 
    Гейдар Алієв

У цій важкій ситуації, в котрій опинилась республіка, в азер-
байджанському керівництві відбулась важлива переміна. В 
1969 р. почався Перший період керівництва Г.А. Алієва Азер-
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байджаном. В складній історичній ситуації панування тоталі-
тарного режиму, Гейдар Алієв, з метою перетворення Азербай-
джану на одну з найбільш передових республік Радянського Со-
юзу, взявся за проведення широких реформ у всіх сферах життя.

Більше п’ятидесяти років історії Азербайджану ХХ століття 
тісно пов’язані з особистістю Гейдара Алієва, з його великою 
творчою діяльністю. ГЕЙДАР АЛІЄВ Є РОЗБУДОВУВАЧЕМ НО-
ВОГО АЗЕРБАЙДЖАНУ. Він взявся за цю розбудову ще з 40-х 
рр. ХХ сторіччя до його приходу в керівництво Азербайджану 
в 1969 році. Гейдар Алієв, який розпочав у ці роки свою ді-
яльність у правоохоронних органах Азербайджану, подолавши 
всі перешкоди й труднощі, піднявся до посади голови Комітету 
Державної Безпеки Азербайджану, що був головною опорою 
союзних держав СРСР. В результаті його цілеспрямованої ді-
яльності, що протікала у вкрай напруженій, плідній і складній 
обстановці, в цей період були пророблені дуже серйозні кроки 
в справі очистки Комітету Державної Безпеки від ворогів на-
шого народу та вперше гідні сини нашого народу стали актив-
но залучатись до роботи в органах безпеки.

Таким чином, саме Гейдар Алієв ще в наймогутніший період 
радянського режиму, вперше взявся за вкрай складну та слав-
ну справу – очистку від ворогів азербайджанського народу та 
азербайджанізацію Комітету Державної Бепзеки (КДБ), в ко-
трому в далекі 20-30-і рр. ХХ с. облаштувались вірмени й пред-
ставники інших національностей, котрі періодично готували та 
проводили криваві репресії проти азербайджанського народу. 
Всі азербайджанці, всі громадяни нашої Батьківщини повинні 
сьогодні розуміти та не забувати, що після березневого гено-
циду 1918 р., вчиненого проти тюрксько-мусульманського на-
селення Азербайджану, дашнаки брали найактивнішу участь і в 
радянській окупації 1920 р. Дашнаки, цього разу вбравшись у 
більшовицьку одіж, знищували наш народ під маскою «будів-
ників» радянської влади. Вони захопили в свої руки ключові 
позиції в КДБ (Комітет Державної Безпеки) та НКВС (Народний 
Комісаріат Внутрішніх Справ). Вірменські «чекісти», піднявши 
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сфабриковані «кримінальні справи», в 20-30-і рр. проводили 
масові репресії проти нашого народу, знищили стількох Муш-
вігів, Джавідів, котрі були окрасою азербайджанського народу. 
З цієї точки зору заслуги Гейдара Алієва в області азербайджа-
нізації КДБ не є звичайними заслугами перед Батьківщиною й 
народом! Іншими словами, з залученням до роботи в Комітет 
Державної Безпеки мужніх і патріотичних синів Батьківщини, 
Гейдар Алієв по суті попереджував майбутні репресії чесних 
синів нашого народу.

До речі, автор цих рядків є живим свідком турботи Гейдара 
Алієва про націю в цій складній і вкрай необхідній області ді-
яльності.

…Був самий початок 60-х років. Я навчався на історичному 
факультеті Бакинського Університету та був секретарем комсо-
мольської організації. З приходом до влади Микити Сергійо-
вича Хрущова в країні розпочалась антикитайська кампанія. 
Один дуже талановитий студент другого курсу висловив про-
тест проти цього й поширив листівки. КДБ почав розслідування 
справи цього студента. Всі ми були занепокоєні. Врешті, мені 
було доручено провести закрите комсомольське зібрання істо-
ричного факультету. У великій актовій залі колишньої будівлі 
університету (будівля нинішьного Економічного Університету – 
Я.М.) було проведено закрите комсомольське зібрання факуль-
тету. На зібранні був присутній Гейдар Алієв, котрий тоді ще не 
займав таку високу посаду в КДБ. Він виступив перед молоддю 
з великою та вельми повчальною промовою. Потім почались 
гарячі бурхливі обговорення, комсомольська «критика». Спо-
чатку зібрання проходило дуже спокійно, тобто за заздалегідь 
підготовленим сценарієм. Доповідачі, підготовлені нами за-
здалегідь, брали по одному слову, спочатку піддавали різкій 
критиці студента, який здійснив «злочин», а згодом просили 
його помилувати. Як тільки завершились передбачені виступи, 
я хотів було підвести підсумки зборів, коли ректор, натхненний 
попередніми виступами комсомольців, «нагримав» на мене: 
«Нехай всі бажаючі скажуть своє слово!». Опинившись у без-
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вихідному становищі, мені довелось по одному надати слово 
всім бажаючим. Зібрання розгорілось, та ще й як! З вуст сту-
дентів буквально почало викидатись полум’я проти існуючого 
режиму… Становище здавалось безвихідним. Потрібно було 
підсумувати зібрання та прийняти рішення. Ми опинились у 
складній ситуації. В цю саму мить вихід із становища знайшов 
сам Гейдар Алієв. Взявши слово, він знову піднявся на трибуну 
і порадив комсомольцям взяти на себе перевиховання свого 
товариша. Звичайно, ми всі зітхнули з полегшенням, оскільки 
уникнули неприємностей. І всі ми були в захваті від хоробрості 
сина Батьківщини, який працював у важких умовах, складному 
оточенні й під пильним наглядом Центру!

В кінці 60-х рр. ХХ сторіччя в життєвому шляху Гейдара Алі-
єва, присвяченому рідному народу, почався новий, більш ши-
рокий, багатогранний і насичений період діяльності. В 1969 р. –   
в умовах панування глибокого занепаду в усіх сферах життя в 
Азербайджанській РСР, Г.А. Алієв був обраний Першим секре-
тарем ЦК Комуністичної партії Азербайджану і він перейшов 
за кермо вищого державного управління країни. Тим самим у 
історії Азербайджану розпочався великий переломний період. 
Подальший хід історичного розвитку довів, що Гейдар Алієв 
ще того часу почав розбудовувати сьогоднішній новий, неза-
лежний Азербайджан.

Г.А. Алієв, котрий добре знав всі особливості радянського 
режиму й набув багатий досвід управління, почав вживати рі-
шучих кроків для того, щоб вивести Азербайджан із дуже важ-
кого становища. З геніальною далекоглядністю, він доручив 
підготувати глибокообдумані програми комплексного розви-
тку, що забезпечували тривалий, динамічний і всебічний розви-
ток республіки, та почалось невідкладне виконання  вказаних 
програм. З перших же кроків народ зустрів Г.А. Алієва з сим-
патією, полюбив його й послідував за ним. В історії азербай- 
джанського народу розпочався ПЕРІОД ГЕЙДАРА АЛІЄВА. Ви-
користовуючи багатий економічний потенціал і широкі можли-
вості такої величезної держави, як Радянський Союз, геніальний 
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син народу почав проводити політику виведення Азербайджану 
на шлях прогресу. Він присвятив все своє життя рідному народу. 

Великий політик спочатку домагався прийняття на рівні 
Політбюро ЦК Компартії Радянського Союзу, на пленумах ЦК, 
з’їздах Комуністичної партії вигідних рішень з важливих пи-
тань для своєї Батьківщини та народу в різних галузях еконо-
міки (зокрема сільського господарства) та культури, а згодом 
мобілізував весь наш народ на виконання цих рішень, вдень і 
вночі вів невпинну боротьбу за процвітання рідного Азербай-
джану. На чолі його планів стояло перетворення Азербайджану 
на самодостатню, здатну жити самостійно та високорозвинуту 
в науково-технічному відношенні країну (висловлюючись тер-
мінологією того часу, в адміністративно-економічну одиницю). 
Одним словом, Гейдар Алієв ще тоді почав шлях, що вів до не-
залежності нашої Батьківщини.

У вказані роки керівництва Азербайджаном, Гейдар Алієв, 
долаючи тисячі перешкод, домігся прийняття п’яти спеціаль-
них рішень Радянського уряду, які забезпечували всебічний 
розвиток Азербайджану. І з однаковою категоричністю він 
забезпечив виконання цих рішень. Творчий геній народу по-
вністю та цілковито був мобілізований для загального підйому 
Азербайджану. В результаті цього 1970-1985 рр. ввійшли в іс-
торію Радянського Союзу як найбільш блискучий період роз-
будови за весь час його існування. Відбувся підйом у всіх га-
лузях промисловості та сільського господарства. Проводились 
важливі структурні зміни в економіці республіки. Були створе-
ні нові прогресивні галузі промисловості. Вживались важливі 
заходи для пропорційного розвитку всієї республіки в відпо-
відності до рівня промислового розвитку. Збільшилась увага 
до науково-дослідницьких галузей, безпосередньо пов’язаних 
із виробництвом, в області досягнень науково-технічного про-
гресу, впровадження в виробництво прогресивних технологій 
Азербайджан вийшов на передові позиції в усьому СРСР. Якіс-
ний показник продукції, що вироблялась піднявся до рівня, не-
співставного з попередніми періодами.
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В результаті далекоглядної політики, мудрого й компе-
тентного керівництва Гейдара Алієва, Азербайджан у той час 
перетворився на найбільш передову сільськогосподарську 
республіку Радянського Союзу, зокрема в передовий край ба-
вовнярства та виноградарства. Корінним чином покращилось 
соціально-економічне становище сільських трудівників. В 
азербайджанському селі були проведені небачені раніше ро-
боти з будівництва, облаштування та культурного творення.

1970-1985-і роки ввійшли в літопис 
творчої праці нашого народу як 
найяскравіші сторінки. За масштабом 
перетворень, що відбувались, характером 
глибоких структурних реформ, що 
проводяться в економіці та соціальній сфері, 
переходом достатку народу на новий якісний 
рівень дев’ята, десята та одинадцята 
п’ятирічки займають важливі місця в новій
історії Азербайджану.
   Гейдар Алієв

В 1970-1985 рр., за короткий історичний період по всій те-
риторії республіки були створені сотні заводів, фабрик, галу-
зей виробництва. Було запущено 213 промислових закладів. 
Азербайджан займав одне з передових місць у Радянському 
Союзі за багатьма галузями виробництва. 350 найменувань 
продукції, що вироблялась у Азербайджані, експортувалась 
до 65 країн світу. Промислова продукція, що вироблялась у ті 
роки, за своїм об’ємом дорівнювала продукції, що вироблялась  
протягом усіх попередніх 50 років.  Азербайджан тих років на-
гадував гігантський будівельний майданчик. Повністю змінив-
ся  вигляд Баку та районів республіки.

Сотні житлових будинків, готелей, громадських споруд, 
шкіл, палаців культури, що прикрашають сьогодні Баку й ра-
йони Азербайджану, ядро нашої економіки, такі як фабрики, 
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заводи, гігантські промислові об’єкти, величезні промислові 
комплекси, водосховища, Курінський водопровід, зони озеле-
нення, центри відпочинку, багато доріг, зокрема залізнична до-
рога Баку-Білокан, що зв’язує північно-західну окраїну країни 
зі столицею, важливі заходи, які проводились для посилення 
зв’язку Нагірного Карабаху з Баку та оживлення там азербай-
джанського середовища, зокрема проведення залізничної до-
роги в Занкенді, є результатами далекоглядності Гейдара Аліє-
ва, його невпинної діяльності, патріотизму, котрий увібрався в 
усю сутність цієї величної людини.

Одним із найважливіших історичних досягнень Азербай-
джану, здобутих протягом 1970-1985 рр., було створення по-
тужного кадрового потенціалу, що передбачав далеке майбут-
нє народу, зокрема створення армії фахівців із рідкісних про-
фесій. Так, в ті роки відповідно до пришвидшеного та багато-
галузевого розвитку економіки, розширилась мережа вищої та 
середньоспеціальної освіти республіки. В 170 передових вищих 
шкіл СРСР було відправлено 3500 молодих азербайджанців. 
Кожного року за межі Азербайджану з метою отримання освіти 
з рідкісних спеціальностей відправлялись в середньому 800 сту-
дентів. Особлива увага приділялась розвитку військової освіти.

Керівник Азербайджану, занепокоєний відсутністю азер-
байджанців у центрі підготовки до космічних польотів СРСР, 
взяв під свій особистий контроль відправку молоді в вищі 
авіаційні школи.

…Добре пам’ятаю. Був кінець 70-х років. З приводу при-
йому студентів до вищих шкіл ми були запрошені на тради-
ційну щорічну нараду, що проводилась у ЦК. Заслухавши мі-
ністра освіти і ректорів декількох вищих навчальних закладів, 
Гейдар Алієв запросив на трибуну виступити начальника Ви-
щої Військової Школи Загальновійськових Командирів. І ось 
одразу поставив йому запитання – скільки серед студентів 
представників корінного населення (тобто азербайджанців 
– Я.М.)? Незадоволений отриманою відповіддю, тобто слаб-
ким залученням азербайджанців до військової освіти, Гейдар  
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Алієв у дуже різкій формі дорікнув начальнику Вищої Військо-
вої Школи Загальновійськових Командирів і дав йому конкрет-
ні доручення. Сталось так, що наступного року мені знову дове-
лось приймати участь на черговій нараді ЦК, що проводилось 
напередодні прийому в вищі школи. Щойно почалась нарада, 
Гейдар Алієв знову запросив на трибуну начальника Школи За-
гальновійськових Командирів. Начальник і цього разу навів 
різні числа. Як і раніше, Гейдар Алієв поцікавився ходом цієї 
важливої справи, особливо відсотком представників корін-
ного населення. Незважаючи на наявність певного зрушення, 
він знову висловив своє різке незадоволення. Чітко пам’ятаю 
зміст сказаного в той час великим політиком: «Необхідно від-
правити представників корінного населення в авіаційні школи. 
Потрібно підготувати льотчиків. Днями я поцікавився складом 
загону космонавтів. Я висловив незадоволення тим, що жод-
на особа з азербайджанців не залучена до загону космонавтів. 
Мене проінформували про те, що в загін космонавтів беруть 
тільки тих, хто закінчив вищі авіаційні школи. Я поцікавився 
й цим питанням. З’ясувалось, що в вищих авіаційних школах 
СРСР жоден представник корінного населення Азербайджану 
не отримує освіти. А куди ви дивитесь?!».

Г.А. Алієв особисто сам керував всіма цими стратегічно 
важливими справами, спрямованими на майбутній розвиток 
Азербайджану. Одним словом, великий азербайджанець, ко-
трий постійно турбувався про майбутнє свого народу, ще в той 
період, випереджуючи час, створював могутній кадровий по-
тенціал для Азербайджану ХХІ століття.

В результаті програм комплексного розвитку, проведених 
Г.А. Алієвим у 70-х – початку 80-х рр. ХХ століття, Північний 
Азербайджан перетворився на республіку передової промис-
ловості, сільського господарства та культури в усьому просторі 
великого СРСР, що вступив в той час у період свого розпаду. Це 
стало яскравим результатом цілеспрямованої, далекоглядної, 
глибоко обдуманої й націленої на майбутнє мудрої політики 
геніального державного діяча.
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Найбільш примітним результатом 
розвитку Азербайджану в радянський період 
є те, що створений у той період 
економічний, науково-технічний і 
культурний потенціал став міцною основою 
для становлення нашої республіки як 
повністю незалежної держави. 
   Гейдар Алієв

Гейдар Алієв ще в той час передбачив сьогоднішній день 
нашого незалежного життя, готував свою Батьківщину для цих 
днів самостійного розвитку. Геніальний політик ще з того часу 
почав будувати новий Азербайджан – сьогоднішній Азербай-
джан!

Геніальний державний діяч Гейдар Алієв в період панування 
комуністичного режиму вів боротьбу (боротьбу, котру не зміг 
би повести крім нього ніхто!) проти несправедливостей по від-
ношенню до свого рідного народу, в якості відповіді на важ-
кі випробування, що переніс народ в умовах переслідувань 
кремлівського режиму, він вживав надзвичайно далекоглядні 
та дуже рішучі кроки заради майбутнього Азербайджану. У всіх 
кутках Азербайджану були зведені статуї великих особистос-
тей, права котрих були зневажені в різні часи. За багато років 
після смерті Джавіда, який став жертвою репресій, його останки 
були повернені на батьківщину, був споруджений пам’ятник по-
близу Сапун-гори на честь тисяч азербайджанців, котрі загину-
ли в Криму на фронтах Великої Вітчизняної війни…

Незаперечним історичним фактом є те, що саме в цей пе- 
ріод – в роки керівництва Азербайджаном Гейдара Алієва, ве-
ликій групі видатних творчих діячів Азербайджану – нашим 
поетам, письменникам, композиторам і мистецтвознавцям 
вперше було присвоєно звання Героя Соціалістичної праці.

Встановлення величної статуї Нарімана Наріманова, який 
присвятив все своє життя рідному народу й своїй батьківщині, 
і за це «висунутого» в Москву та вбитого за загадкових обста-
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вин, а згодом заклеймованого в якості «націоналіста» та ім’я 
котрого було заборонено промовляти, було великою заслугою 
особистості Гейдара Алієва перед Батьківщиною. Гейдар Алієв, 
який згодом домігся встановелння пам’ятника Наріманову в 
Ульяновську, ще раз довів, що ніхто був не в змозі змусити його 
відвернутись від заступництва своєму народові та Батьківщи-
ні, зокрема й правлячий радянський режим!

В період керівництва Г.А. Алієва, в кінці 60-х – 70-х рр. ХХ ст.  
на фоні загального підйому Азербайджану, підвищився й ін-
терес до історичного минулого нашого народу, спостерігався 
підйом самосвідомості в передових колах інтеліґенції. По-
чалось відродження й у національно-духовному житті всього 
народу. В той час одним із основних центрів національного 
відродження була Азербайджанська Енциклопедія, переважна 
більшість вчених республіки, які зібрались довкола редакції, 
робили дуже сміливі виступи. В той час саме енциклопедисти 
піднімали такі важливі проблеми, як питання про вирішальну 
роль тюркських етносів у формуванні азербайджанського на-
роду, про завоювання Північного Азербайджану Російською 
імперією, про прогресивну роль діячів Азербайджанської На-
родної Республіки, про квітневу окупацію 1920 р.та багато 
інших. Саме в ті роки, завдяки вирішальній допомозі Расула 
Рзи автор цих рядків вперше домігся підготовки та друку іс-
торичних карт Азербайджану на картографічній фабриці Ки-
єва. Головна редакція Енциклопедії за редакцією Расула Рзи 
в 1972 р. видала атлас за назвою «Карти Азербайджанської 
РСР» (азербайджанською та російською мовами). І вказані іс-
торичні карти були включені до цього атласу. Однак донощики 
зсередини настукали про ці питання «захисникам» радянської 
ідеології в Москву та покликали на допомогу «друзів-істори-
ків» з Вірменії. З метою наклепу на нас у якості «націоналістів», 
«буржуазних ідеологів» і «ворогів радянської влади в Росії» 
до Баку був запрошений Л.С. Шаумян – син С. Шаумяна, ватаж-
ка березневого геноциду 1918 року, вчиненого проти нашого 
народу. Син-Шаумян, котрий був того часу першим заступни-
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ком головного редактора «Великої Радянської Енциклопедії», 
і в той же час був одним із головних радянських ідеологів, 
пнувся зі шкіри, щоб використати отриману нагоду для завдан-
ня удару по азербайджанській інтеліґенції. Однак він не зміг 
досягнути своєї мети. Тому що в той час на чолі Азербайджа-
ну стояла сильна особистість, яка турбувалась про свою бать-
ківщину. Завдяки саме мудрості й сміливості Гейдара Алієва, і 
енциклопедисти, і велика група інтеліґенції не тільки не були 
піддані переслідуванням КДБ, але навіть уникнули звичайного 
партійного покарання!!!

Величезне історичне значення всіх цих величних творчих 
робіт, здійснених у перший період керівництва Гейдара Аліє-
ва Азербайджаном, полягало в тому, що в нашому народі про-
будились національна гордість, національна самосвідомість, 
піднеслись почуття свободи, незалежності. За своєю суттю, це 
означало вступ азербайджанського народу в 70-і рр. ХХ сто-
ліття в новий етап – етап національного підйому. Це є безпри-
кладною заслугою Гейдара Алієва в історії боротьби за неза-
лежність нашого народу. Після всього цього, на нашу думку, не 
залишається необхідності для доведення діалектичного зв’язку 
між сьогоднішньою діяльністю президента Гейдара Алієва та 
його діяльністю в період попереднього правління. Факти самі 
доводять все значно яскравіше!

Найбільшим із цих фактів стало те, що в період розпаду сві-
тової системи соціалізму та великої радянської імперії, Азер-
байджанська РСР за рівнем свого розвитку й багатогалузевої 
економіки вже була другою серед союзних республік, здатною 
жити самостійно.

Під час прийняття Конституційного Акту державної неза-
лежності Азербайджанської Республіки 18 жовтня 1991 р. Пів-
нічний Азербайджан уже був повністю готовий для існування в 
якості незалежної держави. 
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Сьогодні з цілковитою впевненістю
можна сказати, що державний суверенітет і 
економічна незалежність Азербайджану, його 
зовнішньоекономічні зв’язки, що систематично 
розширюються, поступова глибока інтеграція
в світову економіку базується на 
народногосподарському потенціалі, основа 
котрого була закладена в 1970-1985-і роки.

    Гейдар Алієв





Розділ 2
РЯТІВНИК АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОСТІ

 На чолі азербайджанського
народу стоїть сильний політик 
сучасності – Азербайджаном керує 
Гейдар Алієв, котрий легко розбирається 
в тисячах хитрощів і підступних ігор 
ворогів, не випускає з рук кінця 
політичного клубка, по котрому вони 
безперервно блукають, випереджає своїм 
політичним генієм десятиліття й 
століття, проглядає як на долоні те, що 
відбувається за товстими стінами 
політики! Саме особистість Гейдара 
Алієва здатна вистояти перед сучасною 
зброєю, безмежною підступністю та 
хитрощами наших традиційних ворогів, 
які знищили в різні історичні періоди 
незалежність Азербайджану, і не раз 
потопили наш народ у крові!
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Великий Азербайджанець,
безприкладний патріот азербайджанської землі

Сьогодні Азербайджанська Республіка, азербайджанський 
народ, які поступово інтегрують до світової спільноти, завдяки 
успішній внутрішній і зовнішній політиці, переживають най-
більш славний і важкий період своєї історії. Період цей на-
зивається перехідним періодом… Всі народи й держави, котрі 
досягнули сучасного прогресу, пройшли вказаний період. І ко-
жен зі своїми особливостями, зі своїми труднощами… У нашого 
перехідного періоду також є свої особливості, труднощі та про-
блеми. Зовнішній військово-політичний тиск, окупація ворогом 
значної частини Батьківщини, наявність більше 1-го мільйона 
біженців і вимушених переселенців у країні з 8-мільйонним 
населенням – все це робить наш перехідний період більш важ-
ким і хворобливим.

Окрім всього вищесказаного, наші традиційні вороги ро-
блять все можливе, щоб покласти край існуванню Азербай-
джанської Республіки в якості незалежної держави, перешко-
дити її великому розвитку та виходу в ряд держав, що досяг-
нули високого прогресу. Незалежність і поступове посилення 
Азербайджану, який відіграє роль Золотого мосту між країнами 
Європи та Азії, Росією, Близького й Середнього Сходу, жодним 
чином не влаштовує ці сили. Сучасний Азербайджан перетво-
рився на один з найгарячіших пунктів перетинання інтересів 
глобальних міжнародних сил у світовому масштабі. Не припи-
няється політичний, військовий, економічний і моральний тиск 
на незалежний Азербайджан, який володіє багатими природ-
ними ресурсами. Так буде й надалі… Не встигнувши запобігти 
одній перешкоді, наш шлях загороджують інші…
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 «Вірменська карта», випробувана століттями найпідступ-
нішими ворогами азербайджанського народу, ніколи не вико-
ристовувалась проти нашого народу так активно та в такому 
широкому масштабі, як сьогодні. Вірменське лоббі, що діє в 
даний час у таких великих державах, як Росія, Франція, США, а 
також у інших країнах, зокрема й в міжнародних організаціях, 
має більший вплив, ніж будь-коли. Вірменське лоббі, що воло-
діє потужними засобами, важливими позиціями та широкими 
фінансовими можливостями для впливу на діяльність парла-
ментів цих держав, на військово-політичне управління, а також 
на діяльність низки авторитетних міжнародних організацій, ак-
тивно впливає на зовнішню політику й міжнародні організації 
країн, в котрих вони проживають, та створюють серйозні пере-
шкоди для покращення відносин із Азербайджаном.

Ніколи за всію історію тактика спроби розчленування Азер-
байджану зсередини, організації етнічного та громадянського 
протистояння, внесення релігійного розколу серед народу, не 
використовувались у такій системній формі як у даний час.

Ніколи внутрішні зрадники, які діють за вказівками з-за 
кордону та прагнуть розграбувати багатства Батьківщини, і 
для цього намагались захопити високі позиції всередині кра-
їни, не були настільки солідарними з зовнішніми ворогами, не 
служили їм із таким завзяттям, як зараз. Ніяк не зменшується 
кількість внутрішніх прислужників закордонних країн, котрі 
передають іноземцям відомості, сфабриковані проти Батьків-
щини та народу й зі шкури лізуть, щоб вислужитись у чужих 
країнах…

Врешті, Азербайджан ніколи так, як зараз не перетворю-
вався на вузол протиріч широкомасштабних міжнародних ін- 
тересів. 

На додаток до всього вищесказаного, існування Азербай-
джану в якості незалежної держави означає відродження ве-
ликого народу, котрий володіє багатою й давньою історією, 
міцними традиціями тисячолітнього самостійного існування та 
державності. Це також означає пробудження почуттів історич-



104 Ягуб Магмудов

ної спадковості на землі, відірваних осколками в різні періоди 
в Вітчизни, початок боротьби за повернення втрачених тери-
торій, встановлення справедливості та національно-духовної 
єдності – початок ВІДРОДЖЕННЯ НОВОГО АЗЕРБАЙДЖАНУ. 
Поступове укріплення незалежності Азербайджану також є 
міцною гарантією підйому, об’єднання й відновлення історич-
них прав 60-ти мільйонного великого азербайджанського на-
роду, розкиданого в різних країнах світу. Саме ці фактори не 
дають спокою ворогам, які свого часу не поділили між собою 
історичні землі Азербайджану. 

Проте більш за все ворогів Азербайджану непокоїть те, що 
на чолі азербайджанського народу, в котрого стільки проблем, 
стоїть сильний політик сучасності – Азербайджаном керує 
Гейдар Алієв, який легко розбирається в тисячах хитрощів і 
підступних ігор ворогів, не випускає з рук кінця політичного 
клубка, по котрому вони безперервно блукають, випереджає 
своїм політичним генієм десятиліття й століття, проглядає як 
на долоні те, що відбувається за товстими стінами політики! 
Саме особистість Гейдара Алієва здатна вистояти перед сучас-
ною зброєю, безмежною підступністю та хитрощами наших 
традиційних ворогів, які знищили в різні історичні періоди не-
залежність Азербайджану, і не раз потопили наш народ у крові!

Традиційні вороги Азербайджану добре розуміють, що за-
раз уже не 1918-1920-і роки! Цього разу боротьба азербай-
джанського народу за незалежність, політика створення нового, 
сильного Азербайджану завершиться перемогою. Оскільки на 
чолі визвольної боротьби Азербайджану, побудови нового жит-
тя на нашій батьківщині стоїть особистість Гейдара Алієва, який 
не випускає з руки пульс часу. Тобто, цього разу сам Всевишній 
вирішив проблему особистості й часу на користь азербайджан-
ського народу.

Особистість Алієва є невивченим світом! Світ політики цьо-
го рідкісного генія можна порівняти з безкінечним, безмежним 
океаном. Здатність як нечуваного державного діяча знайти для 
Вітчизни, для рідного народу найкращий, несподіваний вихід 
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із рідкісного, надзвичайно складного, навіть безвихідного ста-
новища, є для нього даром божим. Все це поєднується в одній 
якості: Гейдар Алієв є ВЕЛИКИМ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ. Він є від-
даним сином і патріотом азербайджанського народу, котрий 
безмежно любить рідну землю. Ця рідкісна якість характерна 
для всіх періодів діяльності Гейдара Алієва. 

Гейдар Алієв, який народився в простій працелюбній азер-
байджанській сім’ї та володів геніальним талантом, є рідкісною 
особистістю, котра глибоко знає проблеми рідного народу, ще 
в молодості спостерігав на власні очі тисячі хитрощів підступ-
них сусідів, отримав чудову освіту, зокрема здобув глибокі іс-
торичні знання, володів конкретними знаннями, широким сві-
тоглядом і надмірно любив рідний народ і свою Вітчизну. Він 
є рідкісною особистістю, котра володіє багатим півстолітнім 
досвідом державного управління, чудово знає всі тонкощі сис-
тем управління різноманітного характеру й рівня, піднявся до 
рівня одного з найвищих керівників такої величезної держави, 
як СРСР, що охоплювала одну шосту світу (незважаючи на те, що 
він був сином невеликого народу в просторі величезної держа-
ви), і, не похитнувшись у результаті переслідувань і хитрощів 
Горбачова, знову повернувся до великої політики. Він володіє 
залізною волею. Гейдар Алієв – велична особистість, котру при-
ймають всі та яка яскраво виділяється серед світових лідерів, 
що визначають сучасну політику нашої планети. Він є загаль-
нонаціональним лідером, подарованим азербайджанському 
народу Всевишнім для порятунку Батьківщини зі складного й 
кривавого виру перехідного періоду! 
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Другий період керівництва Гейдара Алієва 
Азербайджаном: переможник боротьби 
за національний порятунок, рятівник 
азербайджанської державності

Роки між Першим і Другим періодами керівництва Азербай-
джаном Гейдара Алієва є в істинному змісті цього слова пері-
одом негараздів, свавілля, роками важкого занепаду в нашій 
історії. 

Безуспішна Карабахська війна, здача наших священних зе-
мель ворогу заради захоплення влади, суперництво за більш 
вірне служіння іноземним панам, недопущення до влади вели-
кого державного діяча Гейдара Алієва, котрий вцілів у лабірин-
тах Кремля, що свого часу згубили Наріманова, та повернувся 
на Батьківщину, щоб врятувати рідний народ, і навіть спроба 
усунення його від керівництва в Нахчивані та інші ганебні дії є 
найчорнішими сторінками та непростимими помилками нашої 
історії. Хіба б азербайджанський народ спіткало стільки бід, 
якщо б того часу цей мудрий політик сів за кермо влади?

Найбільш чіткою відповіддю на це питання є Нахчиванські 
сторінки діяльності Гейдара Алієва: відродження національних 
традицій державності, зняття з назв автономної республіки 
слів «радянська» та «соціалістична», прийняття трьохколір-
ного прапору Азербайджанської Народної Республіки в якості 
державного прапору Нахчиванської Автономної Республіки, 
політична оцінка трагедії 19-20 січня 1990 р., відмова насе-
лення Нахчивану від участі в референдумі про збереження 
СРСР, припинення діяльності місцевих організацій Комуністич-
ної Партії на території автономної республіки, проголошення 
31 грудня Днем солідарності азербайджанців усього світу, та 



107Переможний хід ідей Гейдара Алієва

врешті, захист рідної землі від ворога в умовах військово-еко-
номічної блокади Нахчивану, ізольованого від великої Бать-
ківщини – Азербайджану – ось, що є коротким підсумком життя 
й діяльності нашої великої особистості в Нахчивані, що проті-
кала в умовах ворожої блокади!

А що ж відбувалось у той період недопущення Гейдара Аліє-
ва до влади на великій Батьківщині – в Азербайджані?

Сувора історична істина така: в червні 1993 р. – напередод-
ні повернення Гейдара Алієва до влади, Азербайджан боровся 
в найкривавішому вирі своєї історії. Тяжкі поразки на фронті, 
зради, свавілля, продаж наших священних земель заради захо-
плення влади стали звичайними явищами. В країні, в істинному 
змісті цього слова панувало безладдя. Країною заволодів полі-
тичний хаос. В регіонах, у районах, у окремих кварталах столиці 
фактично панували збройні розбійні угрупування. Народ пере-
бував у паніці й тривозі. Люди не могли спати спокійно в своїх 
будинках через постійні перестрілки між окремими збройними 
угрупуваннями. Став звичайним явищем такий огидний спосіб 
наживи, як захоплення заручників. Горе-керівники того періоду 
тримали напоготові свої літаки та за найменшого ускладнення 
ситуації були готові тікати з країни. Група кар’єристів, котра зо-
вні турбувалась про народ, насправді була зайнята розграбу-
ванням і поділом народного багатства, накопиченого за роки 
радянської влади. Всюди панував грабунок. Держави фактично 
не існувало. Обмежена група, що керувала країною від імені 
народу, а насправді не володіла жодним політичним досві-
дом і не мала уявлення навіть про найелементарніші порядки 
управління та діяла за вказівкою панів ззовні, довела країну 
до справжньої катастрофи. Кермо управління залишилось без 
господаря. Країна знаходилась на межі перетворення на арену 
громадянської війни та етнічних конфліктів. Фронт був відкри-
тий для ворога. Землі Батьківщини, священна спадщина пращу-
рів, були виставлені на торги. Азербайджан повністю втратив 
свій міжнародний авторитет. Народ знаходився в відчаї та без-
надії. Втрачена віра в завтрашній день. Найбільша ж небезпека 
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полягала в тому, що зовнішні вороги Азербайджану об’єднались 
із внутрішніми зрадниками. Наміри дашнаків створити «Вели-
ку Вірменію», підготовлені в столицях сусідніх країн – наших 
історичних ворогів, плани щодо стирання Азербайджану з по-
літичної карти Кавказу були близькі до своєї реалізації. Тери-
торія Азербайджану стояла перед небезпекою розчленування 
та зникнення за етнічною ознакою. В селищі Наваі, поблизу 
Баку, були випущені перші кулі громадянської війни та пролита 
братська кров.

Єдиною надією й рятівником азербайджанського народу 
та Батьківщини в той трагічний момент був Гейдар Алієв. В той 
час наш мудрий народ, діючи рішуче та правильно, здійснив 
єдиний правильний крок – привів до влади цього великого по-
літика світу. Тим самим стріли зовнішніх і внутрішніх ворогів 
Азербайджану розбились об камінь, бажання наших недругів 
залишились нездійсненними. Саме в той час – із поверненням 
до влади Гейдара Алієва в червневі дні 1993 р., відбувся рішу-
чий перелом у порятунку Азербайджану. Після декількох успіш-
них ходів, мудрий політик ліквідував небезпеку громадянської 
війни. План зовнішніх і внутрішніх ворогів із розчленування 
Азербайджану та знищення незалежної держави провалився. 
Народ переконався, що кермо управління історичною долею 
держави перейшло в руки геніального державного діяча. Бать-
ківщина, нація й весь наш народ не потрапили до фатальної 
прірви, вготованої підступними ворогами, вони оминули біди та 
смертельні катастрофи. В боротьбі за національний порятунок 
намітився поворот у бік перемоги.

Що ж зробив Гейдар Алієв для свого народу та Батьків-
щини за вельми короткий період після повернення до вла-
ди? Або ж з якої причини можна називати 15 червня 1993 р. 
Днем національного порятунку? Незважаючи на неможли-
вість перелічення всіх зроблених робіт, спробуємо відзна-
чити найважливіші з них. 

Найголовніше: свобода й незалежність є святим надбанням 
як для кожного окремого громадянина, так і для цілих наро-
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дів і націй. Ми чекали своєї свободи й незалежності роками, 
вели боротьбу та дали на цьому шляху тисячі шехідів. Наскіль-
ки важко здобути свободу, незалежність, настільки ж складно 
й важко зберегти її. Там, де немає сильної та міцної держави, 
немає й свободи та незалежності. Народ, у котрого немає дер-
жави, приречений на загибель. Азербайджанська держава є для 
нас питанням «бути чи не бути». Величезна заслуга президен-
та Гейдара Алієва перед вдячним азербайджанським народом 
і перед нашою історією перш за все полягає в тому, що цей 
великий геній в умовах гострих геополітичних протиріч за во-
лодіння нашими землями врятував азербайджанську держав-
ність, саме існування Азербайджану від загрози розчленування 
й знищення. А збереження державності означає й збереження 
свободи та незалежності азербайджанського народу. Ось чому 
Гейдар Алієв є рятівником свого народу та Вітчизни! 

Рішучість азербайджанської державності та президента 
Гейдара Алієва пройшли вельми складне випробування під час 
державних замахів у жовтні 1994 р. і в березні 1995 р. Гейдар 
Алієв продемонстрував, що він є президентом, котрий зали-
шається вірним своїй присязі, готовим пожертвувати власним 
життям за незалежність Батьківщини та свободою свого наро-
ду. В тяжку мить він не покинув державний пост, залишивши 
свій народ і Батьківщину в біді, як це зробили колишні керівни-
ки. Рішучість глави держави надихнула народ і повернула його 
віру в майбутнє. Встановились стабільність і спокій.

Саме ця стабільність, є другою історичною перемогою Гей-
дара Алієва як великого державного діяча. Зі встановленням 
стабільності в країні, Гейдар Алієв, як геніальний політик, що 
опирається на силу та досвід, довів вірність своєму відомому 
висловлюванню, виголошеному ним не раз:

Державна незалежність 
Азербайджану буде вічно, непохитною,
безповоротною…
   Гейдар Алієв
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Гейдар Алієв зайняв правильну позицію і в питанні щодо 
війни. Як мудрий стратег, він прийняв до уваги реальне ста-
новище того періоду. Президент Азербайджану врахував сили 
та плани підступних ворогів і їхніх міжнародних покровите-
лів, а також ступінь небезпеки кривавого виру, в котрий потра-
пив Азербайджан. Він правильно оцінив ситуацію. Виходячи з 
реального становища, глава держави домігся режиму припи-
нення вогню. Тим самим він припинив беззмістовну загибель 
молодих, здорових сил Азербайджану – і тим самим врятував 
генофонд народу. Це означало продовження існування та май-
бутнє азербайджанського народу…

Президент Гейдар Алієв врятував народ, вітчизну від на-
ціонально-духовного розчленування й краху. Він призупинив 
виконання помилкових рішень попередніх «керівників», котрі 
приймались на емоціях, а не на уроках історичного минулого, 
не враховуючи реальну ситуацію мінливого світу, реалії вну-
трішнього життя та міжнародного становища. Споконвічна та 
вічна печатка «Азербайджан», зображена на нашій землі, наро-
ді та мові, була повернена народу. Тим самим була відновлена 
тюрксько-ісламська єдність, що є основою нашого патріотизму, 
назви нашого народу й мови, сили та єдності, була ліквідована 
можливість етнічних конфліктів, котрі знаходились саме напе-
редодні розв’язання. Стріли наших ворогів і цього разу розби-
лись об каміння.

Сьогодні зростає вплив і авторитет незалежного Азербай-
джану на міжнародній арені. Азербайджанська Республіка за 
короткий проміжок часу завоювала авторитет демократичної, 
правової та світської держави в усьому світі. Наш основний 
закон, що є продуктом генія Гейдара Алієва, є однією з най-
демократичніших і найдосконаліших конституцій у світі, котра 
завоювала велику симпатію нашій Батьківщині на міжнародній 
арені. Стабільність, яка встановилась в країні, внутрішні рефор-
ми, що проводяться, позитивно впливають на розширення на-
ших зв’язків із іноземними державами. Азербайджанська Рес-
публіка, котра будує свою зовнішню політику на основі прин-
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ципів рівності та взаємних інтересів, перетворилась на країну, 
відкриту для всіх держав світу.

Одним із найважливіших успіхів зовнішньої політики пре-
зидента Гейдара Алієва є те, що він вивів Азербайджан із ста-
новища ізоляції до загальнотюркського світу. Були відновлені 
традиційні дружні відносини з братськими Казахстаном, Узбе-
кистаном, Киргизстаном і Туркменістаном, які звільнились ра-
зом із нами. В даний час Азербайджанська Республіка є повно-
правним членом семи братських тюркських держав, а Гейдар 
Алієв – мудрим путівником всього тюркського світу, Ататюрком 
сучасності!

Поступово зростає й авторитет незалежної Азербайджан-
ської держави в ісламському світі. 

Азербайджанська Республіка є членом багатьох міжнарод-
них союзів і організацій. Очевидні успіхи Азербайджану в Раді 
Європи. Яскраві виступи в цій авторитетній загальноєвропей-
ській організації Ільгама Алієва, котрий є гідним наступником 
політики Гейдара Алієва, переконливі перемоги очолюваної ним 
групи в дебатах над вірменськими націоналістами породжують 
у кожному громадянині Азербайджану законне почуття гордості.

До того ж, обрання Ільгама Алієва на високу посаду віце-
спікера та членом бюро Парламентської Асамблеї Ради Європи 
є ще одним яскравим доказом зростання міжнародного авто-
ритету Азербайджанської Республіки. 

 «Вірменській карті», що використовувалась нашими тради-
ційними ворогами у всі історичні періоди з метою поставити 
на коліна Азербайджан, президент Гейдар Алієв протиставив 
політику стратегії нафти. І він довів, що в вирішенні проблем 
Кавказу є більш потужні засоби, ніж «вірменська карта». Те-
пер далекоглядні політики добре розуміють, що недалеко той 
день, коли стратегія нафти отримає остаточну перемогу над 
«вірменською картою» та вірменським лоббі в закордонних 
країнах. В найближчому майбутньому час сам покаже, на-
скільки глибоко обдуманою та далекоглядною є політика, ав-
тором котрої є Гейдар Алієв! 
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Значення основного нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан 
(незважаючи на тисячі хитрощів і перешкод, що їх влаштову-
вали зовнішні вороги та внутрішні зрадники, як відомо, вже 
закладено фундамент та розпочато будівництво цього нафто-
проводу!), котрий є результатом генія Гейдара Алієва, його на-
пруженої, послідовної та наполегливої діяльності, а також газо-
провід Баку-Ерзерум для країн регіону, зокрема для тюрксько-
го світу, стане ясним після багатьох поколінь!

 «Ймовірна сума основних капіталовкладень з цих угод до-
рівнює 50-ти мільярдам долларів. Це відбудеться лише в ви-
падку успішного втілення в життя вказаних угод. Звичайно, це 
дуже велика сума. До цього часу в видобуток нафти й газу вже 
зроблено капіталовкладення біля 5-ти мільярдів доларів. На 
будівництво нафтопроводу Баку-Джейхан і газопроводу Баку-
Ерзурум будуть витрачені великі засоби – в розмірі відповідно 
2,5 мільярдів доларів і 1 мільярду доларів. У випадку успішних 
результатів розвідувальних робіт в покладах, передбачених у 
21 угоді, процес збільшення капіталовкладень не доведеться 
чекати довго. Тому, приблизна сума в 50 мільярдів доларів у 
залежності від становища буде уточнена». – Ільгам Алієв.

Гейдар Алієв відкрив коридор Схід-Захід проти сил, що за-
тиснули Азербайджанську Республіку в лещата з півночі та пів-
дня та відрізали її традиційні зв’язки з закордонними країнами. 
Він майстерно використав ідею відродження Великого Шовко-
вого шляху для виводу Азербайджану з економічної блокади. 
Світ є свідком цього. Політики світу цінують це. Не таємниця, що 
й вірмени почали тривожитись з приводу успіху цієї політики. 
Можна зі сміливістю сказати, що міжнародна конференція, що 
проходила в Баку – в відомому палаці «Гюлістан» 7-8 вересня 
1998 року за участі представників 32 держав і 13 міжнародних 
організацій, стала однією з найбільших подій історії зовніш-
ньої політики Азербайджану за весь період його існування. Від-
родження Великого Шовкового шляху відіграє важливу роль 
і в відродженні духовного й економічного підйому не тільки  
Азербайджану, але й всього тюркського світу.
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Наші традиційні вороги, які програли Гейдару Алієву в по-
літичних дебатах, з метою повернення втрачених позицій на 
Кавказі, щоб не програти в нафтовій політиці остаточно, поча-
ли вдаватись до політичного шантажу, військового тиску, терору 
та до різного роду диверсійних актів. Словом, могутній політик 
сучасності Гейдар Алієв із великою мудрістю, тонкою та гнуч-
кою політикою, тонкими струнами, поверх бездонних обривів і 
прірв веде свій народ до майбутнього.

В нашому гарячому регіоні сьогодні тільки в Азербайджані 
немає жодної військової бази іноземних держав. Наша бать-
ківщина Азербайджан відіграє важливу роль у забезпеченні 
стабільності й миру в усьому Південному Кавказі. Азербайджан 
бере активну й послідовну участь у міжнародній антитерорис-
тичній боротьбі. Успішно наближається до вирішення мудра та 
далекоглядна стратегія зовнішньої політики президента Гей-
дара Алієва, пов’язана з Каспійським морем, його плани з пере-
творення цього моря на море миру та стабільності! Не кожен 
політик здатний домогтись всього цього в багатій на ресурси та 
країною, що володіє важливим військово-стратегічним значен-
ням, як Азербайджан, де переплітаються міжнародні інтереси, 
зокрема інтереси великих держав і сусідів!!!

Починаючи зі своїх прийомів у масштабах країни до зустрі-
чей міжнародного масштабу та переговорів на високому рівні, 
всюди, за кожної зручної нагоди, президент Азербайджану по-
ширює по всьому світу правду про свою країну. В даний час 
Азербайджан прорвав міжнародну інформаційну блокаду, сво-
го часу організовану проти нього. Світ почав приймати правду 
про Азербайджан. Це велика перемога. Перемоги цієї досягну-
то в результаті невпинної діяльності президента Гейдара Аліє-
ва, завдяки його турботі ЯК ВЕЛИКОГО АЗЕРБАЙДЖАНЦЯ про 
батьківщину, про народ!

В розбудові нового Азербайджану приймає активну участь 
передова частина молоді, котра завдяки турботі Гейдара Алієва 
отримала свого часу освіту в вищих школах Москви, Ленінграду 
та інших міст Радянського Союзу. До того ж вона представляє 
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різні регіони Азербайджану. Президент Азербайджану навчає 
їх порядкам управління державою та готує їх для майбутнього 
нового, сильного Азербайджану!

З приводу іншого питання. Незважаючи на свою напруже-
ну роботу вдень і вночі, вкрай важкий і навіть нестерпний ре-
жим, президент Азербайджану не випускає з виду жодної події, 
жодного процесу, що відбувається в країні, висуває на передній 
план найважливіше з них, бере під свій особистий контроль, та 
залишаючись вірним президентській клятві, керує Батьківщи-
ною з точністю ювеліра.

…Були останні дні червня 1994 року. В Білокані підняли го-
лову сепаратисти, котрих підтримують зовнішні вороги та зрад-
ники Батьківщини. За ініціативи глави держави група інтеліґен-
ції вирушила в Білокан. Через те, що ми пізно виїхали з Баку, 
нам довелось заночувати в сусідньому Закатальському районі. 
Наступного дня, рано вранці ми вже були в будівлі районної ви-
конавчої влади Білокану. Ми поспішали на зустріч із народом. 
Однак тодішній глава виконавчої влади не поспішав влашту-
вати нашу зустріч із населенням, кажучи, що чекає «гостей» із 
Російської Федерації (Точніше, з Дагестану). Очікування гостей, 
офіційно не запрошених з боку нашої держави, іншими словами 
нежданих «гостей», було відкритою неповагою по відношенню до 
нас. Ми були вкрай незадоволені подібною незрозумілою пове-
дінкою представника місцевої влади. Було близько 11-ти годин 
дня. Раптом задзвонив урядовий телефон. Сказали, щоб держав-
ний представник із Баку та глава адміністрації були біля телефону. 
Буде говорити президент… Глава держави Гейдар Алієв того дня, 
тієї миті, взяв під свій особистий контроль подію, що породжу-
вала найбільше занепокоєння для Батьківщини… Знаходячись в 
той час у гарячій точці хвилюючих подій, я ще раз переконався, 
відчув почуття гордості, що в Азербайджану вже є справжній 
керівник. Наш геніальний державний діяч Гейдар Алієв, котрий 
проголосив на весь світ, що «Державна незалежність Азербай-
джану буде вічною, непохитною та безповоротною», є господа-
рем свого слова, нашій незалежності не загрожує біда…
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Кількість неспростовних історичних заслуг Гейдара Алієва 
перед своєю Батьківщиною неможливо перелічити.

Нелегко їх глибоко дослідити, впорядкувати та з достовір-
ністю довести їх усі до майбутніх поколінь. І це не справа кож-
ного! Звичайно, все це є темою спеціальних досліджень і спра-
вою майбутнього. Я ж у цій лаконічній роботі хотів довести до 
відома сучасників лише одну істину: в даний час Азербайджан 
переживає свій перехідний період – дуже складний і відпо-
відальний період!!! Скільки великих сил спрямували свої по-
гляди на цю країну, яка має дуже вигідне стратегічне положен-
ня? Хто ж не жадає наших багатих ресурсів, нафти?! Скільки ж 
може бути внутрішніх і зовнішніх ворогів у невеликої держа-
ви?!! Ми неодмінно повинні враховувати уроки нашої історії, 
неодноразові потоплення нашого народу в крові в визвольних 
війнах, реалії сучасного світу, історичний досвід інших народів: 
не буває перемоги без наявності сильної особистості в пере-
хідні періоди! 

Засвоїмо всі разом одну істину: всі народи, нації, країни, ко-
трі в даний час переживають пору свого розквіту, були виведе-
ні з непрохідних лабіринтів перехідного періоду геніальними 
особистостями – Ататюрками, Вашингтонами, Бісмарками, Неру, 
де Голями! Гейдар Алієв також є саме однією з таких особис-
тостей світової історії! Це приймає весь світ. Засвоїмо це й ми!..

Незалежно від чиїхось бажань, в 90-і рр. ХХ століття в істо-
рію Азербайджану була вписана ще одна славна сторінка. Цю 
сторінку вписав сам час і сама історія. Ця золота сторінка нази-
вається «Боротьбою за незалежність». З цієї священної бороть-
би – Боротьби за незалежність наш народ вивела з перемогою 
особистість Гейдара Алієва! І цілком природно, що як перемож-
ник боротьби за незалежність, він зайняв гідне місце серед ге-
ніальних особистостей світу. Визначене Богом не стерти!

Сьогодні – на початку ХХІ століття, сучасний Азербайджан 
здобуває успіх у розбудові демократичної, правової, світської 
держави. Дні, коли ми тонули в найкривавішому вирі залиши-
лись позаду та перетворились на історію! Азербайджанська 
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державність вирвалась назавжди з кривавих кігтів підступних 
ворогів! Наш народ впевнено крокує в напрямку блискучого 
майбутнього. Кожне дитя Батьківщини та загалом наш вдячний 
народ  всім цим зобов’язані геніальному рятівнику – Гейдару 
Алієву – Ататюрку нашої Вітчизни! 

Сучасний Азербайджан, на чолі з Гейдаром Алієвим, котрий 
є однією з величних особистостей світової історії, а також 
60-мільйонні азербайджанці всього світу сьогодні знаходять-
ся на шляху відродження. В недалекому майбутньому азер-
байджанський народ очікує відродження Великого Азербай-
джану!



Розділ 3
ПОГЛЯД ГЕЙДАРА АЛІЄВА  
НА МИНУЛІ ТИСЯЧОЛІТТЯ  
АБО КОНЦЕПЦІЯ ВІДРОДЖЕННЯ 
НАШОЇ ІСТОРІЇ

 Історія карбується в
пам’яті поколінь лише завдяки
світлим діянням геніальних особистостей. 
Азербайджанський народ подарував
світовій історії таких видатних
діячів, як Джаваншир, Бабек,
Шамседдін Ельденіз, Мухаммед Джахан
Пехлеван, Гизил Арслан, Узун Гасан,
Шах Ісмаїл Хатаі, Надір шах.
Через століття, в ХХ столітті, наш 
народ зростив ще одну геніальну особистість. 
Серед таких рідкісних діячів світової 
величини, як Ататюрк, Вашингтон, Неру, де 
Голь, зайняла своє гідне місце особистість 
Гейдара Алієва.
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Рідкісний дар у нашу скарбницю цінностей

Звернення Президента Азербайджанської Республіки Гей-
дара Алієва до народу напередодні нового 2011 року, нового 
сторіччя та третього тисячоліття – рідкісний дар, що ввійшов до 
духовної скарбниці народу. Безсумнівно, що звернення «Азер-
байджан на перетині ХХІ сторіччя та третього тисячоліття», 
адресоване 50 мільйонам азербайджанців, які проживають у 
різних країнах, є безпрецедентним науково-теоретичним уза-
гальненням, котре збереже свою цінність і актуальність і в май-
бутніх віках і тисячоліттях.

Це цінна праця, що є продуктом мислення однієї з рідкісних 
особистостей світу та опирається на життєвий досвід і особисті 
спостереження геніального державного діяча, вивчатиметься 
багатьма поколіннями істориків, філософів, літературознавців, 
лінгвістів, культурологів, соціологів, економістів і вчених інших 
областей, творчої інтеліґенції, відкриє шлях новим творінням, 
освітлюватиме народу шлях до світлого майбутнього.

В цій праці, що вмістила в себе енциклопедичне викладення 
нашого глибокого минулого та сучасної історії, котра дає на-
уково-теоретичні прогнози майбутнього розвитку, кинуто гли-
бокий погляд на історичний шлях, пройдений нашим народом, 
на важливі історичні процеси та події, даються об’єктивні оцін-
ки історичним особистостям, позначається принципове до них 
ставлення. Звернення Гейдара Алієва «Азербайджан на пере-
тині ХХІ сторіччя та Третього тисячоліття» є дуже значущим 
історичним твором, котре може стати зразком для всієї нашої 
історичної науки, а його автор – видатним істориком – лідером 
наших істориків.
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Оцінка, надана епосі,  
та застереження майбутнім поколінням

У цьому творі, що є продуктом мислення Гейдара Алієва, до-
слідником надаються конкретні й принципові орієнтири. Огля-
немо деякі з них.

Великий державний діяч, перш за все, надав вищою мірою, 
конкретну та ясну оцінку близькому минулому, – пережито-
му нами ХХ сторіччю. В центрі його уваги на окремі, нехай і 
важливі факти сфери політики, а головний фактор розвитку  
людства – науково-технічний прогрес. До того ж, серед виді-
лених ним фактів епохи, присутній факт, найбільш суттєвий для 
нації, – факт утворення нових суверенних держав.

Оцінка, надана президентом Азербайджану ХХ сторіччю, ко-
тре ми нещодавно проводжали, з ювелірною точністю відобра-
жає історичну реальність.

«Століття, що закінчилось, 
відкладеться в пам’яті людства 
динамічним, науково-технічним прогресом,
двома кровопролитними світовими
війнами, падінням імперії, утворенням
нових суверенних держав, напруженням,
породженим «холодною війною»,
колективними зусиллями в ім’я миру,
стабільності та безпеки».

    Гейдар Алієв

Роздумуючи про майбутнє рідного народу, незалежного 
Азербайджану, оцінюючи сучасний період і визначаючи осно-
вні напрямки розвитку сучасного людства, він не забуває про 
свої турботи. Гейдар Алієв, котрий глибоко пізнав об’єктивні й 
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закономірні процеси сучасного світу, приходить до реалістич-
ного висновку: основними напрямками розвитку сучасного сві-
ту є культурна інтеграція та глобалізація. Великий Азербай-
джанець, який живе долею свого народу, відзначає, що в проце-
сах інтеграції та глобалізації, що є неминучим шляхом розвитку 
людства на сучасному етапі, повинні враховуватись характерні 
національні особливості кожної країни. Роздумуючи про свою 
Батьківщину, він фіксує увагу на цій важливій проблемі та вказує, 
що нас, як і всіх займають проблеми, які породжує глобалізація.

У нижченаведеному фрагменті свого тексту, Гейдар Алієв 
застерігає сучасників і прийдешні покоління від небезпеки 
втрати національно-духовних цінностей, він закликає берегти 
їх як зіницю ока, не кидати нашу священну історію під ноги 
іноземців, іншими словами – зберегти своє національно-духо-
вне існування в процесі інтеграції до сучасного світу. Мудра 
й далекоглядна ідея, з випередженням часу висунута великим 
азербайджанцем, є геніальним застереженням для нашого на-
роду, для всіх майбутніх поколінь!

Провідні тенденції світового
розвитку – культурна інтеграція та
глобалізація. Якщо людство зустріло
наукові досягнення ХХ століття
надіями, то процес глобалізації в
багатьох випадках оптимізму не
породжує. Перспективи цього неоднозначно 
оцінюваного складного процесу змушують 
нас задуматись. Глобалізація повинна 
сприяти стабільному розвитку держав,
забезпеченню цілісності та стабільності
систем управління, викорінюванню
дискримінації в економічних відносинах,
підвищенню добробуту  народів. 
Само собою зрозуміло, що
верховенство міжнародних правових
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принципів і норм, еволюційний 
характер змін, вірність підходам
взаємоспівпраці та довіри, врахування
характерних для кожної країни
національних особливостей повинні
стати визначальними напрямками
цього процесу. І цілком природно,
що проблеми, породжені глобалізацією
для багатьох країн, змушують і 
нас задуматись.
   Гейдар Алієв

Великий державний діяч, котрий проявляє загальне занепо-
коєння за долю народів і країн світу в зв’язку з проблемами 
інтеграції та глобалізації, переживає особливу стурбованість 
за майбутнє власної країни. Президент Азербайджану особли-
во підкреслює, що для того, щоб наш народ зумів зайняти своє 
місце в світі, він повинен домогтись прориву в багатьох облас-
тях, повинен оволодіти передовими технологіями, реалізувати 
найсучасніші програми.

Азербайджан все ще стикається
з багатьма труднощами на
шляху освоєння новітніх технологій і 
широкого їх застосування. Щоб
вступити в сучасний етап розвитку та
знайти в ньому гідне місце, ми
повинні вміти пристосовуватись до
вимог часу, володіти здатністю
вирішувати багато серйозних проблем,
домагатись втілення в життя програм,
що відповідають нашим поточним завданням.
    Гейдар Алієв

Великий політичний діяч, котрий з ювелірною точністю ви-
значив місце ХХ сторіччя в історії азербайджанського наро-
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ду, найбільшою подією вважав створення незалежної Азербай- 
джанської держави, високо оцінював її інтеграцію в світову спіль-
ноту в якості демократичної, правової та світської держави. Саме 
Гейдару Алієву належить велика історична заслуга вірного визна-
чення стратегічного шляху розвитку Азербайджану. Немає іншої 
перспективи для Азербайджану окрім як розбудови демократич-
ної, правової, світської держави – немає йому альтернативи!

У Зверненні Гейдара Алієва до народу приділено особли-
ву увагу сучасному становищу суверенного Азербайджану, ви-
ділені найбільш суттєві досягнення, здобуті за короткий час –  
закладення міцних основ демократичної, правової, світської 
держави; прийняття Конституції, що відповідає сучасним полі-
тико-правовим стандартам; налагодження практики розділення 
гілок влади; проведення глибоких реформ у всіх областях життя.

Найбільшим завоюванням
азербайджанського народу в ХХ сторіччі,
безсумнівно, було створення незалежної
Азербайджанської держави.
Азербайджан, котрий відновив свою
незалежність заклав міцні основи
демократичної, правової, світської
держави. Саме в цей період
азербайджанський народ прийняв
Конституцію своєї незалежної держави,
привівши в відповідність зі
світовими стандартами законодавство,
принципи розділення влади,
правові норми, продемонстрував
готовність будувати всебічні 
відносини з іншими державами. 
За ці роки відбулись корінні 
переміни, які охопили всі сторони життя,
реалізовано глибокі реформи.

    Гейдар Алієв
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Наша нафта та нафтова стратегія

Гейдар Алієв у своєму Зверненні назвав значущим досягнен-
ням всього народу розробку й реалізацію нафтової стратегії. 

Азербайджан приступив до
здійснення своєї національної 
нафтової стратегії та концепції,
уклав угоди з закордонними державами
й провідними корпораціями,
забезпечив інтеграцію в світову економіку.

    Гейдар Алієв

Вочевидь, що в Зверненні приділяється особлива увага на-
фтовому фактору, оскільки він зберігає та зміцнює державну 
незалежність Азербайджану. Гейдар Алієв став першим дер-
жавним діячем Азербайджану, котрий глибоко пропрацював 
питання щодо ролі народного багатства – нафти в долі нашо-
го народу, в політичному завданні збереження й зміцнення 
суверенітету, створив концепцію зовнішньої політики на базі 
нафтового фактору. За допомогою нафтової стратегії Гейдар 
Алієв одержав перемогу над зовнішніми силами, котрі тради-
ційно розігрували «вірменську карту» з метою збереження 
своєї гегемонії на Південному Кавказі. Ця стратегія стала, 
по суті, відкриттям у історії дипломатії Азербайджану, новим 
концептуальним напрямком серед зовнішньополітичних 
доктрин.

Гейдар Алієв, який глибоко знав історичне минуле Азербай-
джану, дуже правильно робить акцент на винятковість ролі на-
фти в історії ХХ сторіччя та, перш за все, в історії нашого народу.
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ХХ сторіччя, що завершується, стало
сторіччям, яке відіграло важливу роль у
долі азербайджанського народу.
Деякі політики називають ХХ сторіччя
століттям нафти. Дійсно в ХХ сторіччі 
виключна роль нафти в світовій
політиці та економіці є незаперечною.
Перетворення Азербайджану на один із
нафтових центрів світу дало нам
можливість за короткий час завоювати
висоти, що досягаються багатьма іншими
народами впродовж кількох століть.
    Гейдар Алієв

Історично склалось так, що нафта, разом із іншими корис-
ними копалинами відігравала важливу роль у історії народів, у 
міжнародних відносинах, - і ця роль в сучасну епоху продовжує 
зростати. Ця цінна сировина одним народам приносила біди, 
втягувала їх у вир нещасть, іншим народам забезпечувала про-
цвітання. В цьому плані, відзначаючи історичне значення на-
фти як цінної сировини в країні вогнів – Азербайджані, Гейдар 
Алієв у той же час показує перетворення нафти на впливовий 
фактор міжнародних економічних відносин, виділяючи «енер-
гетичний стержень» у спрямуваннях глобальних корпорацій, у 
поведінці світових держав. В зв’язку з цим, великий політик 
нагадує історичну істину про те, що протягом тривалого пе-
ріоду часу народи, що володіли цим цінним багатством, був-
ши підданими сильному тиску великих держав, були позбав-
лені можливості її використання для власного процвітання 
й розвитку.

Безперервне міжнародне суперництво за володіння Бакин-
ською нафтою, що є нашим національним надбанням, впро-
довж минулого історичного періоду приносило нашому народу 
незчисленні біди, і навіть перетворювалось на серйозну пере-
шкоду на шляху здобуття ним незалежності. 
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Велика роль нафти, відіграна
нею в науково-технічному прогресі, в
розвитку світової економіки в ХХ столітті,
перетворила її на силу, що впливає на
внутрішню та зовнішню політику
окремих країн, на значущий географічно-
політичний і географічно- стратегічний
фактор. Гостра боротьба, 
що ведеться за нафтові джерела,
нафтові ринки виявила сильний
вплив на формування співвідношення
сил у світі, на протікання світової 
політики. В історії є й така
прикра особливість – деякі
нафтодобувні країни були
на довгі роки позбавлені можливості
використовувати цей цінний ресурс на
благо та прогрес своїх народів, втратили
можливість, внаслідок тиску
могутніх держав, проводити 
незалежну політику. Народи
цих держав вели боротьбу за те,
щоб стати повноцінними власниками
своїх природніх багатств і 
домоглись у тій чи іншій мірі,
реалізації своїх цілей.

   Гейдар Алієв

У Зверненні до народу Гейдар Алієв, як видатний державний 
діяч і Великий Азербайджанець, котрий є оберігом Вітчизни, 
вперше високо оцінив провідну роль і історичні заслуги азер-
байджанського народу в світі, зокрема на території колишнього 
СРСР, у видобутку нафти: в застосуванні прогресивних методів 
буріння, в розробці технологій, у підготовці кадрів, – а також 
у інших пов’язаних із нафтою галузях. Ніхто не оцінив заслуги 
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азербайджанського народу в цій області в світовому масштабі 
настільки ж глибоко, влучно та всебічно як Гейдар Алієв. І це не 
випадково. Долучення Азербайджану до найновіших способів 
видобутку нафти, загальний прогрес нафтової промисловості, 
пов’язані з іменем Гейдара Алієва, як у роки радянської влади, 
так і в сучасний період нашого незалежного існування.

Заслуговують високої оцінки
успіхи Азербайджану в ХХ сторіччі в
області видобутку нафти на Каспії. В
області світового видобутку нафти 
більшість практик, що реалізуються були
розпочаті в Азербайджані. Багато
методів буріння, нафтових
технологій, зведене для морського 
нафтовидобутку унікальне місто
Нафтові камені вивели азербайджанських
фахівців у цій області на
провідні позиції в світі. Наочним 
доказом тому є нові  нафтові райони 
«Другий» Баку та «Третій Баку», відкриті в  
колишньому СРСР. Розширення видобутку
нафти дало поштовх розвитку в нашій
країні таких наукових галузей як
хімія, нафтохімія, геологія, таких
галузей промисловості як нафтове 
машинобудування, нафтоперегін,
трубопрокатне виробництво.
В Азербайджані, в галузях, пов’язаних 
із нафтою, народилась армія обдарованих 
вчених і фахівців. Розробка та реалізація 
нафтової стратегії незалежного 
Азербайджану, що розвиває видатні 
досягнення попередніх поколінь.

    Гейдар Алієв
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Президент Гейдар Алієв, як керівник народу, в своєму Звер-
ненні до азербайджанців світу ще раз підтвердив той факт, що 
нафта, як наше безцінне багатство, належить саме азербай-
джанському народу, і вона в майбутньому служитиме високій 
меті: підвищенню добробуту народу. З цієї точки зору, прези-
дент Азербайджану, як глава держави, дає народу надійну га-
рантію та особливо відзначає, що народ у майбутньому долу-
читься до свого добробуту. Нафтова політика Гейдара Алієва, 
мудрі реформи, що проводяться ним у цій області, є наочним 
свідченням його світлих задумів, гуманістичних прагнень. Се-
ред керівників країни в історії Азербайджану саме Гейдару 
Алієву належить заслуга в використанні нафти, не тільки для 
економічного підйому, але також у якості засобу зміцнення 
державної та національної безпеки.

Вочевидь, що нафта для нас не
самоціль. Вона є потужним засобом 
і ефективним ресурсом в
успішній реалізації таких високих
цілей як зміцнення незалежності
Азербайджанської Республіки, розвиток
інших галузей економіки, створення
нових галузей, підвищення
добробуту народу. Можна на
повних підставах стверджувати, що,
ефективно й цілеспрямовано використовуючи
цей засіб, отримуючи необхідну
вигоду, ми зможемо в найближчий 
час перетворити Азербайджан на одну
з країн із найвищим рівнем життя.
Ми насправді, в кінці ХХ століття,
знову стали свідками успішності
«Контракту сторіччя», нафтової
стратегії. 

    Гейдар Алієв
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Людський фактор, інтелектуальний
потенціал народу та ставлення до спадщини 
минулого

Геніальний політик, котрий постійно тримав у руці пульс су-
часної світової політики та уважно відслідковував тенденції 
розвитку людства, враховуючи, що глобалізація та інтеграція 
поступово перетворяться на переконливу реальність, він непо-
коївся за подальшу долю свого народу. В цьому сенсі великий 
політик бачив головний шлях виходу в людському потенціалі, що 
є в Азербайджані. Надаючи високе значення людському фактору, 
ролі народу в історії, інтелектуальному потенціалу нації, Гейдар 
Алієв підійшов до цієї важливої проблеми з історичної точки 
зору, і дав високу оцінку творчому генію нашого народу.

Саме інтелектуальні та
творчі можливості азербайджанського
народу в минулому сторіччі, в тисячолітті,
що минає, створили підґрунтя 
для збагачення світової культури
багатьма матеріальними й духовними
цінностями.
   Гейдар Алієв

Саме в постановці цієї проблеми чітко видно, що погляд 
Гейдара Алієва на історію опирається на ідеологію відроджен-
ня. Великий син свого народу, безприкладний оберіг Азербай-
джану, він закликав наші сьогоднішні покоління, всіх сучасни-
ків бути гідними нашого багатого історичного спадку.
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Коли кидаєш погляд на пройдений
нами шлях, то стає ясно,
що ми є спадкоємцями 
багатого минулого. Кожен громадянин
Азербайджану, прагнучи бути гідним
цієї спадщини, повинен підходити
з глибоким почуттям відповідальності
до країни з великим історичним
минулим, багатою культурою, високою
духовністю – і до її минулого, і до її
сьогодення, і до її майбутнього.

    Гейдар Алієв

Глибоке почуття віри, котре плекає Гейдар Алієв до інтелек-
туального потенціалу народу, надані ним високі оцінки, оживи-
ли в моїй свідомості картину з найближчого минулого. Я був на 
міжнародному конгресі алтаєзнавців у Південній Кореї, висту-
пав з лекціями в містах країни. Якось повертались літаком із 
Пусану до Сеулу. Споглядаючи пейзаж за вікном літака, ці «роз-
кидані» в безладі пагорби, я жартівливо зауважив другу, котрий 
мене супроводжував, тюркологу Хану: «У вашої країни бідна 
природа. Як же ви живете?!» Жарт міцно зачепив Хана та він 
не змовчав. «Наше багатство не побачені Вами пагорби. Наше 
багатство тут, - і він тицьнув пальцем у маківку. Він вказав на 
інтелект корейського народу, на його освітній потенціал. Дещо 
згодом він додав: «Мине небагато років, і ми залишимо позаду і 
Америку, і Японію. Ви самі це побачите!»…

…Глибока віра Президента в розумовий потенціал народу 
вселяла кожному громадянину Азербайджану великі надії на 
майбутнє. Мине небагато часу й Азербайджан залишить позаду 
багато країн!
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«…Азербайджан – одна з рідкісних країн – 
колисок людської цивілізації»

Звернення Гейдара Алієва, що поєднує в собі здатності ве-
ликого державного діяча та видатного історика «Азербайджан 
на перетині ХХІ сторіччя та третього тисячоліття», є концепту-
альною працею, котра дає новий імпульс розвитку історичної 
науки. З початку до кінця це цінне науково-теоретичне узагаль-
нення містить аналіз історичного шляху, пройденого Азербай-
джаном, в ньому принципово оцінюються окремі періоди, етапи 
нашої історії, надається нова оцінка багатьом подіям, процесам, 
а в деяких випадках вперше в нашій історіографії проводиться 
періодизація.

На нашу думку, ідея, висунута Гейдаром Алієвим, - ідея гео-
графічного фактору, що розглядає місцеположення Азербай-
джану в якості зв’язуючого вузла Сходу та Заходу, відкриває 
перед азербайджанськими вченими широке поле для нових 
досліджень.

В радянський період однією з найважчих перешкод, зве-
дених перед нашими істориками було те, що незважаючи на 
наявність конкретних доказів, обґрунтованих і археологічними 
пошуками, неможливо було довести, що Азербайджан, як одне 
з територіальних формувань первісних людей, є одним із най-
давніших осередків людської цивілізації. В цьому плані, озву-
чена президентом-істориком істина, що Азербайджан є однією 
з рідкісних країн, що є колискою людської цивілізації, місцем 
проживання найдавнішої людини, стала великим внеском до 
вітчизняної історичної науки та чітким науковим напрямком 
для наших істориків. На наш погляд, з цього часу, дослідники 
найдавнішої історії Азербайджану повинні взяти за основу на-
уково-теоретичне узагальнення, визначені в Зверненні, а точ-
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ніше, в основі відродження нашої історичної науки повинні 
стояти саме ідеї, науково-теоретичні положення, нововведення, 
висунуті президентом країни.

Доля Азербайджану склалась
таким чином, що він, знаходячись за
своїм політико-географічним становищем
на стику цивілізації, 
зазнав сильного впливу, як Сходу, так
і заходу. Відомо, що Азербайджан – 
одна з небагатьох країн світу,
що є осередком цивілізації, країн, на
території котрої проживала найдавніша
людина. Тут життя зародилось на 
найбільш ранній стадії та, знайдений у
Азихській печері азихантроп, доводить
входження Азербайджану до 
країн із найдавнішими поселеннями людини.
Наскальні зображення та
петрогліфи в Гобустані й Гемігая,
зразки Кура-Аракської та Ходжалинської
матеріальної культур, курганні
знахідки свідчать про те, 
що навіть у доісторичне тисячоліття
в Азербайджані існувала
розвинута культура.
    Гейдар Алієв
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Азербайджан – місце сходження 
східної та західної цивілізацій

У Зверненні Президента приділяється особлива увага пері-
оду з кінця першого тисячоліття до нашої ери до початку на-
ступного тисячоліття, притому, що піддані аналітичному огляду 
всі періоди вітчизняної історії.

Видатний державний діяч з професійним вишколом істори-
ка, Гейдар Алієв проявив резонну увагу до цього відрізку історії. 
Тому що саме в цей час Азербайджан піддається всебічному 
політичному тиску та культурним впливам – і стає простором, 
де зустрічаються західна та східна цивілізації; Азербайджан 
постає соціокультурним світом, в котрому зіштовхуються, роз-
виваючись ушир, ранні форми монотеїстичних вчень. Відбува-
ється вельми значущий поворот у процесі формування народу, 
державності, науково-культурного спадку, суспільно-політич-
них уявлень. Поширюється іслам, завдяки його інтегративному 
потенціалу на території однієї з найдавніших цивілізацій – у 
Азербайджані формується носій своєрідної культури – азер-
байджанський народ, як один із великих тюрксько-ісламських 
етносів.

У Зверненні вперше, з належною мірою конкретності та на-
укової точності, оцінюються своєрідні риси азербайджанського 
народу. 

В кінці першого тисячоліття до
нашої ери, на початку першого тисячоліття
нашої ери Азербайджан піддавався
впливам різноманітних культур
і релігій. Саме з цієї причини в
нашій країні історично склалось 
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середовище високої толерантності, 
терпимості по відношенню до різних
релігій. Наші наука, література та
мистецтво, що розвиваються під
сильним впливом грецько-римської культури,
всієї античної цивілізації,
почали набувати притаманних їм 
своєрідності форми й змісту ще в 
найбільш ранні періоди історії. 
Разом із цим, на формування нашої
багатої культури, на різних
етапах, без сумніву, впливали й
зороастризм, і іудаїзм, і християнство,
і іслам. Азербайджан, що розташовувався
на караванних шляхах, був одним із
важливих центрів «Великого шовкового
шляху», відчув на собі вплив 
різних політичних поглядів, 
економічних відносин, форм державності.
    Гейдар Алієв

Азербайджанський народ, який долучився після прийнят-
тя ісламу до широкого ісламсько-тюркського світу, в другому 
тисячолітті нашої ери ще більше прогресував – і поширював 
свою передову культуру, як на Сході, так і на Заході. Наш народ 
відіграв окультурювальну роль у широкому євразійському гео-
графічному просторі. Природно, що азербайджанський народ 
і сам збагатився загальнолюдськими цінностями. Ці моменти 
в історичному розвитку азербайджанського народу – взаємоз-
багачення в контактах – і, відповідно, накопичення своєрідного 
духовно-культурного багатства, сформульовані в вигляді ідеї 
Гейдаром Алієвим котрі є його поглядом на історію, являють 
собою філософію національної гордості та гуманізму. Саме ця 
ідея Звернення являє собою основу історичної концепції на-
ціонального відродження. 
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Щоб ще чіткіше уявити собі цю істину, достатньо звернути 
увагу на цінне наукове узагальнення, виведене великим обе-
регом нашого народу й Вітчизни в Зверненні!

Історія Другого тисячоліття
наочно довела, що в світовій культурі
азербайджанський народ є 
одним із народів, що мають свій
відмінний почерк. За минулі два
тисячоліття азербайджанці, як
невід’ємна частина загальнолюдської
цивілізації, внесли змістовний
внесок до скарбниці світової
культури. Наші пращури, використовуючи
культурні досягнення первісної 
людини, створили своєрідний морально-
культурний спадок. Це 
доводять як предмети, знайдені
в ході археологічних розкопок, так і 
спадок, що дійшов – усна народна
та письмова творчість.

   Гейдар Алієв
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«Кітабі Деде-Коркут» повідомляє  
про наявність в Азербайджані розвинутої  
культури ще до нашої ери…

Як історик, Президент Гейдар Алієв, щоб обґрунтувати істо-
ричну реальність вищевказаного наукового результату, нагадує 
нам незрівнянний пам’ятник духовної культури «Кітабі Деде - 
Коркут» (1300-ліття якого було відзначено завдяки його турботі 
та наказу – Я.М.), що з’єднує всю нашу попередню історію з дру-
гим тисячоліттям. Гейдар Алієв, котрий має неоціненні заслуги 
в пробудженні національної самосвідомості ще з 70-х років, 
завжди проявляв турботу про розвиток нашої матеріальної й 
духовної культури. Пам’ятники, ювілейні та меморіальні святку-
вання, присвячені геніальним особистостям, накази з приводу 
трагічних сторінок нашої історії – репресій і депортацій, - все 
це є яскравим прикладом прояву світлих намірів Гейдара Аліє-
ва. Все життя Гейдар Алієв науково обґрунтовував, що наш на-
род створив давню культуру на своїй землі, що він є одним із 
народів, котрі володіють давньою осілою культурою, та він по-
ширював цю істину на весь світ. Гейдар Алієв у науковій формі 
обґрунтував факт проживання протягом всієї своєї історії на-
шого народу на своїх землях і створення ним давньої культури. 
Він підніс цю істину всьому світу. Видання наказу щодо прове-
дення заходів, присвячених 1300-літтю «Кітабі Деде- Коркут» і 
проведення цих святкових заходів у міжнародному масштабі 
в столиці Азербайджану – одна з великих заслуг Президента 
перед нашим народом і нашою історією.

Володіння такою великою
пам’яткою як «Кітабі Деде- Коркут»,
урочисто відзначеним у 2000 році його
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1300-літнім ювілеєм, показує, 
що на цій землі ще в доісторичні 
часи існувала велика культура.

    Гейдар Алієв

Оцінка, надана Гейдаром Алієвим епосу «Кітабі Деде- Кор-
кут», протягом всього існування коркутознавства не була на-
дана жодним вченим або державним діячем. Метод підходу 
Гейдара Алієва до героїчної пам’ятки народної є цілком новим і 
актуальним. Він пов’язує тему боротьби з агресією в «Кітабі-Деде 
Коркуті» з реаліями сучасності. Відзначивши героїчний характер 
епосу, його ідейну константу, Гейдар Алієв закликає синів Бать-
ківщини до боротьби, захищати рідні землі та отримувати пере-
могу над ворогами так, як це робили відважні джигіти – огузи. 

«Кітабі-Деде Коркут» являє
собою героїчний епос, - і не про
одного воїна, не про відважного лицаря.
Цей епос втілює в собі героїзм
народу. Його головна ідея полягає в
тому, що епос показує 
самовідданість - від ватажка, від 
старших до молодших – усіх героїв,
готових до самопожертви, в ім’я
захисту рідної землі. Ідеологія
героїзму – такий стержневий зміст
епосу. У вирішенні найважливіших
проблем, що стоять перед нашим
народом на сучасному етапі, зокрема 
в зміцненні суверенності й незалежності
республіки, захисті територіальної
цілісності, - вкрай актуальне 
збагачення громадян сучасної
Азербайджанської Республіки
цією героїчною ідеологією. 

    Гейдар Алієв
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Про поняття «Відродження»,  
період Відродження та історичні  
особистості Азербайджану

Одним із рідкісних дарів концепції відродження Гейдара Аліє-
ва для вітчизняної історичної науки є оцінка, надана ним Азер-
байджанському Відродженню.

Викликає превеликий жаль той факт, що азербайджанські 
історики доклали недостатньо зусиль для того, щоб у історіо-
графії вкоренилось поняття «Відродження». Насправді ж, після 
падіння Арабського халіфату, в результаті відродження нашої 
державності та політичного пробудження, відбулось велике 
відродження й у нашій економіці та культурі. Відродження, що 
почалось із історичної віхи – «Кітабі-Деде Коркут», досягнуло 
своєї верхівки в творчості Нізамі Гянджеві, та тривало в пе-
ріоди існування держав Гарагоюнлу, Аггоюнлу та Сефевідів. В 
цьому сенсі вкорінення поняття «Відродження», а також висо-
ка оцінка, надана Президентом Гейдаром Алієвим історичним 
особистостям – Джаванширу, Бабеку, Мухаммеду Джахану Пех-
левану, Кизил Арслану, Узун Гасану, Шаху Ісмаїлу Хатаї являють 
собою факти високої значущості не тільки для історичної на-
уки, але й для нашого народу. Нижченаведеній високій оцінці, 
наданій періоду Відродження вітчизняної історії, Гейдар Алієв 
немов закликає свій народ, який домігся сьогодні політичного 
відродження – 50 мільйонів азербайджанців світу, розкиданих 
по різних материках і країнах земної кулі, до участі в Відро-
дженні Нового Азербайджану.

Відродження, що зародилось
на Сході, зокрема в Азербайджані – 
одна з блискучих сторінок світової



138 Ягуб Магмудов

культури. Відродження стало логічним
наслідком великих досягнень,
здобутих азербайджанським народом
у різних областях життя.
Героїзм таких полководців як Джеваншир
і Бабек позначався великою
школою патріотизму, став втіленням
цілісності Вітчизни, єдності
народу. Життя й діяльність 
Мухаммеда Джахана Пехлевана, Кизил
Арслана, Узун Гасана, Шаха Ісмаїла 
Хатаї та інших наших державних
діячів, після того, як були сприйняті, 
розвили любов до батьківщини, зміцнили
почуття державності, перетворились на
найважливішу й суттєвішу життєву
мету народу.
    Гейдар Алієв
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Угоди, що розділили Азербайджан  
і наш народ на дві частини…

Одна із урядових заборон, накладених у радянський пері-
од, стосувалась самої можливості дати об’єктивну оцінку Гюліс- 
танській і Туркменчайській угодам. Ми не забули визначень, що 
грубо викривляють історичну реальність, таких як «Приєднання 
Азербайджану до Росії», «добровільне входження до складу Росії», 
«об’єднання», не забули як переслідувались об’єктивні дослід-
ники, котрі визначали те, що сталось у таких висловах як «оку-
пація», «завоювання», «розділ», «розчленування». Ми пам’ятаємо 
як на межі 60-70-х років у зв’язку з цією темою внутрішні до-
нощики, вірменські націоналісти та їхній ідеолог у Москві Л.С. 
Шаумян готували розправу над Расулом Рзою, над ученими 
(зокрема й над автором цих рядків), які працювали над під-
готовкою томів Азербайджанської енциклопедії. І ми віддаємо 
належне лідеру азербайджанського народу Гейдару Алієву: він 
перешкодив задумам недругів, - їм не вдалось здійснити ка-
ральні заходи. Завдяки йому, ми не понесли навіть партійного 
покарання. Сьогодні джерелом задоволення для азербайджан-
ців є той факт, що Гейдар Алієв оцінює Гюлістанську і Туркмен- 
чайську угоду як розділ Азербайджану, розділення та розчлену-
вання азербайджанського народу на дві частини. Він інтерпре-
тує незалежний Азербайджан як рідний осередок, як зосереджен-
ня національного духу й національних цінностей для всіх азер-
байджанців, які живуть за межами Вітчизни.

Хід історичного процесу, що 
визначився Гюлістанською та 
Туркменчайською угодами, підписаними
в 1813 і в 1828 роках, роздвоїв наші
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історичні землі й розчленив наш народ.
Сьогодні можна з обґрунтованою
впевненістю говорити, що розсіяні
по світу азербайджанці, вважають
незалежну Азербайджанську Республіку
своєю Вітчизною, вони високо
оцінюють її в якості осередку
національної державності,
національного духу, національних
святинь і культури. Ці явища –
логічні наслідки широкого розлиття
ідей азербайджанізму, що склались у
ХХ столітті.
   Гейдар Алієв 
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Періодизація нашої історії ХХ сторіччя,
надана Гейдаром Алієвим

У Зверненні приділяється особлива увага активізації ролі 
Азербайджану в світовому історичному процесі в кінці ХІХ сто-
ліття. Гейдар Алієв не обмежується високою оцінкою цього іс-
торичного періоду, він дає йому цілком нову оцінку. Оцінюючи 
Баку, що перетворився в той період на велике промислове міс-
то, як економічний центр усього Кавказу, він відкидає в смітник 
історії сталінську концепцію, згідно котрої Азербайджан, за ви-
нятком Баку, вважався феодально-патріархальною країною.

Нові відносини, що утвердились 
у світі в кінці ХІХ – на початку ХХ століть
вплинули й на всі сфери життя
азербайджанського народу. Суспільні
процеси цього періоду,
перетворили Баку, що стало великим 
промисловим містом, на економічний
центр всього Кавказу.
   Гейдар Алієв

У творі «Азербайджан на перетині ХХІ сторіччя та третього 
тисячоліття», що є особливою сторінкою в нашому науковому 
мисленні, Гейдар Алієв акцентує увагу на історії ХІХ-ХХ сто- 
річ – пласті вітчизняної історії, який провокує інтенсивні розду-
ми про складні проблеми історичного буття нації. Аналіз Гейда-
ром Алієвим новітньої історії ХХ сторіччя викликає непідробну 
цікавість: це доленосне сторіччя на рівні подій, процесів і іс-
торичних особистостей було жахливо викривлено в історичних 
і політичних текстах. Твір Гейдара Алієва – геніальної особис-
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тості, котра зіграла виключно важливу роль не тільки в подіях 
вітчизняної історії ХХ сторіччя, але й у історії СРСР і, загалом в 
історичній долі світу, - є працею, що містить аналіз різних періо-
дів вітчизняної історії, а також оцінки, надані процесам, подіям, 
котрі є вельми значущим джерелом для майбутніх досліджень, 
покликаних забезпечити високий рівень істинності та правди-
вості в гуманітарних науках.

Першорядна обставина полягає в тому, що в Зверненні 
вперше на основі глибокого науково-теоретичного аналізу 
проводиться періодизація вітчизняної історії ХХ сторіччя. До 
того ж, ця періодизація відображає реалії історичного шляху 
розвитку, пройденого нашим народом.

За основу періодизації історії ХХ сторіччя, запропонованої 
Гейдаром Алієвим береться дві головні події, що відбулись у 
цьому столітті: Азербайджанська Демократична Республіка, 
створена на початку століття та незалежна Азербайджанська 
Республіка, проголошена в кінці століття. Таким чином, історія 
ХХ сторіччя підрозділяється на чотири періоди:

Перший період – зародження історичних умов для створен-
ня Азербайджанської Демократичної Республіки. Цей період 
можна назвати передоднем АДР. Він завершується створенням 
Азербайджанської Демократичної Республіки в 1918 році.

Другий період – час існування Азербайджанської Демокра-
тичної Республіки (1918 – 1920).

Третій період – радянський період, що розпочався з квітне-
вої окупації 1920 року. Він завершується прийняттям 18 жовтня 
1991 року «Конституційного Акту про Незалежність».

Четвертий період – період незалежності, який настав у жов-
тні 1991 року, точніше, це період відновлення незалежності 
Азербайджану.

На нашу думку, проведена Гейдаром Алієвим періодизація 
історичного часу, що опиралась на історичні реалії та, відпо-
відно, на глибокий аналіз цих реалій, не має альтернативи: 
всі інші трактування виходять за межі науковості, вірності  
історичній правді.
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До речі, слід особливо відзначити й той факт, що Звернення, 
яке є плодом інтелекту Гейдара Алієва, є дзеркалом нашої іс-
торії ХХ сторіччя. В цьому документі надається чітка, конкрет-
на та правильна оцінка всім етапам історії, прожитої нами в 
минулому столітті, її окремим процесам і подіям, зокрема й 
нашим історичним особистостям.

Гейдар Алієв, котрий аналізує перший період нашої історії 
ХХ століття або періоду напередодні Азербайджанської Демо-
кратичної Республіки, вказує на наступне:

Складні суспільно-політичні процеси,
що розпочались у ХІХ сторіччі 
призвели до корінних змін у
азербайджанському суспільстві, наші
видатні громадські та політичні діячі,
які формуються в новому середовищі
зуміли дати гідні відповіді на 
виклики та вимоги століття. Був 
створений благодатний ґрунт для створення
Азербайджанської Демократичної
Республіки. Цей період можна назвати
ПЕРШИМ ПЕРІОДОМ азербайджанської
історії. 
    Гейдар Алієв

Саме Гейдар Алієв у своїх виступах вперше дав повну на-
уково обґрунтовану оцінку другому періоду азербайджанської 
історії, тобто всім процесам і подіям Азербайджанської Демо-
кратичної Республіки. Конкретна та однозначна оцінка, надана 
цьому періоду нашим великим істориком, полягає в наступному:

Для Азербайджану другий період – 
це період здобуття нашої країною
державної незалежності –
вперше – після розпаду царської Росії.

   Гейдар Алієв
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Характеризуючи час існування Республіки як «період, коли 
наша країна вперше здобула державну незалежність», Гейдар 
Алієв високо оцінював діяльність АДР у різних областях життя, 
особливо виділяв виняткові заслуги окремих особистостей – 
Алімардан бека Топчибашева, Мамед Еміна Расулзаде, Фаталі 
хана Хойського та багатьох інших громадсько-політичних ді-
ячів у створенні Республіки. «Найголовнішим є те, що, незва-
жаючи на короткий період існування Азербайджанської Демо-
кратичної Республіки, зміцніло бажання нашого народу жити 
вільно, незалежно. Вдячний азербайджанський народ і сьо-
годні глибоко шанує пам’ять громадських діячів, котрі мають 
виняткові заслуги в створенні цієї Республіки – Мамед Еміна 
Расулзаде, Алімардан бека Топчибашева, Фаталі хана Хойсько-
го, Гасан бека Агаєва, Насіб бека Усуббекова, Мехді бека Гад- 
жинського, Мамед Юсіфа Джафарова, Худадат бека Рафібе-
кова, Акпер ага Шейхулісламова, Теймур бека Макинського, 
Самед бека Мехмандарова, Аліага Шихлинського, Султан Ме-
джида Ганізаде, Халіл бека Хасмамедова, Ахмед бека Пепіно-
ва, Шафі бека Рустамбекова». Гейдар Алієв характеризує іс-
торичну роль Азербайджанської Демократичної Республіки та 
діяльність політиків Республіки наступним чином:

Азербайджанська Демократична
Республіка, хоча й проіснувала 
23 місяці в напруженій і складній 
суспільно-політичній ситуації,
назавжди збережеться в пам’яті 
прийдешніх поколінь як найяскравіші
сторінки історії нашого періоду.
І хоча вона не завершила всіх
заходів у демократичній державній
розбудові, економіці, культурі,
освіті, охороні здоров’я, в військовому
будівництві, проте, зроблене
за короткий період,
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залишило глибокий слід у історії нашого
народу, відіграло велику роль у справі
відновлення традицій національної 
державності. 
   Гейдар Алієв

Хочемо відзначити, що коментуючи Третій період нашої іс-
торії ХХ сторіччя, позначеного словами «радянський період», 
саме Гейдар Алієв вперше в азербайджанській історіогра-
фії назвав перші два роки, з квітневої окупації 1920 року до 
створення СРСР у грудні 1922 року – періодом збереження 
незалежності. Всі факти, що наводяться Гейдаром Алієвим для 
обґрунтування існування Азербайджану в той період в якості 
незалежного державного утворення, є історичною реальністю. 
А тепер звернімо увагу на об’єктивну оцінку історика, надану 
Гейдаром Алієвим цим двом рокам – 1920-1922 рр.: 

Третій період починається з
квітня 1920 року. В Азербайджані й
після утворення радянської влади 
країна зберегла незалежність, 30
квітня між Росією та Азербайджаном
була укладена військово-економічна
угода. В Азербайджані працювали
представництва закордонних країн,
зокрема – російське консульство. 
Одним із проявів успішної політики,
що проводиться Азербайджаном 
у справі захисту своєї територіальної
цілісності, можуть вважатись
Московська та Карська угода,
Генуезька конференція. В 1920 році
в Баку відбувся перший 
з’їзд народів Сходу. Більшовики,
переконавшись у тому, що східні 
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країни не прагнуть революційних змін,
відмовились від своєї ідеї,
висунутої в ім’я політичної мети, -
збереження незалежності Азербайджану.
    Гейдар Алієв

Звернення Гейдара Алієва до народу є зразком об’єктивного 
погляду на історичні події. Якщо спробуємо висловитись чіт-
кіше, то можемо сказати, що зазначене Звернення є змістов-
ною відповіддю вченого тим, хто забуває роль народу в історії. 
Сьогодні ж існує гостра потреба в такій відповіді. Тому що ще 
в недавньому минулому деякі неуки прагнули перекреслити 
«радянський період» нашої історії, утискати ветеранів війни та 
праці, видатних представників інтеліґенції, котрі працювали в 
той час, звести до нуля зроблене ними та навіть піддати на-
смішкам. Гейдар Алієв у своєму Зверненні відповідає їм недво-
значно та без натяків:

1922-1991 роки охоплюють період
створення в Азербайджані радянської
влади та 70-літнього проживання в
рамках Радянської влади, Радянської
держави Азербайджану. За ці роки
в Азербайджані був створений вельми
багатий економічний і інтелектуальний
потенціал.
   Гейдар Алієв

В концепції історичної науки Гейдара Алієва дається нова по 
суті оцінка Другої світової війни, - в плані колективної та рівно-
цінної боротьби з фашизмом. Таким чином, великий державний 
діяч дає об’єктивну й різку відповідь тим, хто прагне очорнити 
синів Вітчизни, котрі боролись і загинули в війні з фашизмом. 
Він віддає належне історичним заслугам співвітчизників і, ра-
зом із тим, позначає для вчених-істориків шлях об’єктивного 
освітлення історії. А конкретний зміст цих років такий:
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Роки Другої світової війни в ХХ
сторіччі історії людства були
найважчим і жорстоким періодом.
Фашистський рух, що з’явився в
Італії та Німеччині, піддав великій
небезпеці не тільки народи цих
країн, але й життя всього людства.
Фашистська ідеологія за короткий 
термін, використовуючи економічні
можливості багатьох країн, перетворилась
на реальну рушійну силу, світ
опинився перед вибором «бути чи не 
бути».
   Гейдар Алієв

Автор звернення не обмежується сказаним, він розвиває 
свою думку далі та в більш відкритій формі викладає своє ба-
чення:

Ми пишаємось тим, що в вирішенні
цього доленосного завдання – в перемозі
над фашизмом була й суттєва 
частка азербайджанського народу.
    Гейдар Алієв

Гейдар Алієв, підвищуючи в 70-і роки ХХ століття значен-
ня Азербайджану на широкому радянському просторі, виявляє 
особливу турботу про бакинську нафту. Ми пам’ятаємо вказів-
ку Гейдара Алієва щодо поглиблення історичних досліджень, 
в зв’язку з можливістю присудити Баку звання «міста-героя». 
В даний час із Звернення чітко видно, якою мірою він був 
незадоволений недооцінкою праці азербайджанських на-
фтовиків у «радянський період». Оцінку, котрої заслуговував 
наш народ, але котра йому не була дана в той час, дає сам 
президент-історик:
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Азербайджанські нафтовики в
військові роки дали країні 75 млн. тон
нафти, 22 млн. тон бензину та інші
нафтові продукти. Можна без
перебільшення сказати, що в перемозі
над фашизмом у Другій світовій війні
бакинська нафта стала одним із 
вирішальних факторів. Для радянської 
армії, що взяла на себе більшу 
ношу війни, в забезпеченні її переваги
над ворогом, на морі, суходолі та в
повітрі, безпрецедентну роль відіграла
бакинська нафта. Достатньо навести
такий факт: в той час кожні 
чотири літаки, танки та автомашини
працювали на бензині бакинських
нафтопереробних заводів,
отриманого з нафти видобутої з
бакинських свердловин.
   Гейдар Алієв

Оцінка Гейдара Алієва, зокрема відзначений ним героїзм 
нашого народу на фронтах Другої світової війни, є зверненням, 
патріотичним закликом до синів Батьківщини, котра тимчасово 
втратила на сьогоднішній день більше 20-ти відсотків своєї те-
риторії.

Друга світова війна знову в
наочній формі підтвердила: 
азербайджанський народ є народом
героїчним і стійким, народом здатним
виходити з випробувань із
високо піднятою головою, показувати
приклади рідкісної мужності та 
подвижництва.
   Гейдар Алієв
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Це беззаперечна історична реальність, що Азербайджан на 
своєму шляху до незалежності мав найважливішу віху – 1969 рік. 
З цієї віхи бере початок процес активного творення тих начал, 
котрі в 70-80-і роки позначились національним прогресом, –  
необхідною передмовою подій, що привели до незалежності. 
Відродження, яке спостерігалось у всіх областях життя, могло 
призвести до національно-визвольних ідей. Гейдар Алієв сто-
яв біля витоків незалежності. Цей очевидний факт слід допо-
внити іншим: Гейдар Алієв, фактично, всією логікою свого кур-
су наближував день незалежності. І, хоча в своєму Зверненні 
він визнав нескромністю згадування про свою роль, народ не 
забуває цієї істини. З іншого боку, старше покоління є живим 
свідком подій 70-х початку 80-х років, – часу, відзначеного під-
вищенням рівня добробуту та національним відродженням. 
Звернення містить ємну характеристику цього часу:

У сучасній історії Азербайджану,
в 1969 році була закладена основа
для корінного повороту. В розробці 
комплексної програми для динамічного
розвитку Республіки невпинна
діяльність, небачена ініціативність та
могутня енергія стали
очевидними ознаками 70-х років.
1970-1985 роки ввійшли в літопис
Азербайджану як найблискучіші сторінки.
За масштабом перемін, що відбуваються, 
характером глибоких структурних
реформ, переходу народного
добробуту на якісно новий етап дев’ята, 
десята й одинадцята п’ятирічки займають
важливе становище в новітній історії
Азербайджану. Уряд СРСР,
приймаючи до уваги всебічне зростання
та інтенсивний розвиток народного
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господарства, в зв’язку з Азербайджаном,
прийняв п’ять спеціальних постанов.
Для азербайджанського народу ці 
постанови, що носять воістину
важливий історичний характер,
визначили комплексні питання
основних напрямів соціально -
економічного розвитку в 70-80-х
роках і в подальшій перспективі.
   Гейдар Алієв

За той час, що Гейдар Алієв керував Азербайджаном і пра-
цював у Москві, перебуваючи на сторожі інтересів рідного 
краю, в республіці було здано в експлуатацію 213 великих 
промислових підприємств, до 65 країн світу здійснювався екс-
порт товарів 350 найменувань. В ці роки об’єм національного 
доходу Азербайджану зріс у 2,5 рази. В провідні вузи та на-
укові центри Москви й інших міст СРСР було відправлено 3500 
юнаків і дівчат.

Таким чином, як це було вказано в Зверненні:

 Сьогодні ми можемо з повною
впевненістю сказати, що державний
суверенітет і економічна незалежність
Азербайджану, системно зростаючі
зовнішньоекономічні зв’язки, поступова,
все більш глибока інтеграція в світову 
економіку опираються на народно-
господарський потенціал, створений ще в 
1970-1985 роках.
   Гейдар Алієв 

І дійсно, в результаті великих творчих робіт, спрямованих 
на реалізацію далекоглядної стратегічної цілі – на гарантовану 
можливість жити вільно й незалежно – тільки дві республіки, 
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після розпаду СРСР, могли керувати своїм господарством. Од-
нією з них була саме Азербайджанська РСР. 

Наведені історичні реалії знову доводять неспростовність 
істин, викладених нижче в Зверненні Гейдара Алієва народу:

Найбільш знаковий наслідок розвитку
Азербайджану в радянський період
полягає в тому, що створений у
той період економічний, науково-
технічний і культурний потенціал заклав 
міцний фундамент для діяльності нашої
республіки в якості повністю
незалежної держави.
   Гейдар Алієв

У Зверненні Гейдара Алієва до азербайджанського народу 
крок за кроком прослідковуються та об’єктивно оцінюються 
внутрішньополітичні процеси, – вони подаються майбутнім по-
колінням у всьому багатстві наукових фактів, виведених на осно-
ві таких подій як «Нагірно-Карабахська проблема», народно-ви-
звольний рух, кровопролиття 20 січня, зрадницька політика то-
дішнього керівництва, діяльність Народного фронту та ін.

Гейдар Алієв, висвітлюючи становище Азербайджану в кон-
тексті загальносвітових процесів в кінці 80-х – 90-х роках, по-
казує, що:

Керівництво Азербайджану того
часу не приймало до уваги такої
простої істини, що політична
картина світу була в стані
стрімкої зміни. Нова політично-
географічна ситуація, диктувала
формування нової стратегії,
і Азербайджан, на жаль, не зумів
дати відповідь на ці вимоги дня.

    Гейдар Алієв
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У Зверненні відзначається, що в період початку, так зва-
ної «Нагірно-Карабахської кризи» комуністичне керівництво 
Азербайджану й керівництво Народного Фронту на справі веде 
боротьбу не проти порушення територіальної цілісності країни, 
а за захоплення влади.

Рух Народний фронт 
Азербайджану за короткий термін 
ізолював себе від основної маси 
азербайджанської інтеліґенції,
замість створення загальнонаціональної
платформи на основі глибокого
наукового аналізу та політичних
прогнозів, обрав популістські виступи 
та майданний настрій. Як наслідок,
протистояння – Комуністична партія –
Народний фронт перейшов у площину
боротьби за владу.
   Гейдар Алієв

Оцінка, що відображає історичну дійсність, підсумовується в 
Зверненні наступним чином:

Гідно жалю, що ці
люди, які виступають від імені народу,
поставили свої особисті інтереси, свої
особисті амбіції, жадання влади
вище загальнонаціональних інтересів.
   Гейдар Алієв

У Зверненні Гейдара Алієва так званій «Нагірно – Кара- 
бахській проблемі» надається оцінка, що пройшла крізь призму 
історії й часу:

Якщо на одному полюсі Нагірно-
Карабахської трагедії знаходиться
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вірменський сепаратизм, вірменський
тероризм, територіальні претензії
проти Азербайджану, то на іншому 
полюсі розташувались – це потрібно
визнати, як би важко не було – 
недосвідченість декотрих наших
політиків, пристрасть до володіння
владою, безмежні особисті амбіції.
   Гейдар Алієв

Як видно, ця оцінка відповідає тодішній реальності. Трак-
тувати ці гіркі істини по-іншому – означає спростовувати істо-
ричну правду. Чи можна було відвернути в той час цю трагедію, 
яка принесла нашому народу стільки страждань? На це складне 
питання досвідчений політик дає таку відповідь:

Однак близька й далека історія
показують, що азербайджанський 
народ був здатний давати
гідну відповідь на всі ці натиски й
переслідування. Якщо би конструктивно
використовувались почуття всього
азербайджанського народу, що 
згуртували його в єдину гнівну 
непохитну силу та зібрали його на
площу Свободи, - почуття національної
гордості, національного пробудження,
національного відродження, то ми би 
сьогодні не займались вирішенням
проблеми Нагірного Карабаху.
   Гейдар Алієв

Недомовлена думка, що залишилась у цій влучній і цінній 
відповіді (точніше навмисне недомовлена) містить у собі таку 
істину: ЗРОЗУМІЛО, В ТОЙ ЧАС МОЖНА БУЛО попередити На-
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гірно-Карабахську трагедію, та за умови, що на чолі Азербай-
джану опинився би досвідчений політик як Гейдар Алієв – осо-
бистість здатна ставити вище за все національні почуття.

Як показано в Зверненні, позиція, зайнята тодішнім керів-
ництвом Азербайджану, по відношенню до свого народу була 
справжнім злочином.

У Зверненні реконструйована картина трагічної події –  
20 січня 1990 року, коли спецпідрозділи радянської армії та 
контингенти внутрішніх військ захопили Баку, проявивши небаче-
ну раніше жорстокість. У Зверненні згадані такі повчальні факти 
як нез’явлення на сесію Верховної Ради 22 січня переважної більшос-
ті партійно-державних керівників, ігнорування керівництвом рес-
публіки церемонії трауру та поховання жертв 20 січня, що непря-
мо вказувало на їхню участь у цьому злочині тією чи іншою мірою.

Звернення в якості цінного першоджерела повідомляє май-
бутнім поколінням нашого народу й таку вельми гірку істину:

Ще в період радянської влади,
були вивезені з Азербайджану,
зібрані широкими народними масами
та здані в комісію, в зв’язку з 
трагедією 20 січня, конкретні факти
й докази.
В той період прокуратура й 
правоохоронні органи Азербайджану
не провели відповідних слідчих
заходів і, навпаки, низка 
таємних документів, пов’язаних із
трагедією 20 січня, зокрема важливі
архівні документи піддались,
повністю чи частково, ліквідації.
   Гейдар Алієв

Головною причиною всього цього було те, що в той період, 
коли майже у всіх колишніх радянських республіках місцеві 
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керівники об’єднались зі своїми народами, коли навіть у Росій-
ській Федерації приймались акти про державний суверенітет

Тодішнє керівництво республіки
всіма силами опиралось 
державній незалежності та
всіма засобами заважало її виходу з
СРСР, що вже розпалось.

   Гейдар Алієв

Президент Гейдар Алієв надав Зверненню ще один вкрай 
важливий вимір і, в цьому сенсі цей документ є безпрецедент-
ним за значенням. Справа йде про те, що деякі діячі опозиції, 
вперто не «помічаючи» процесів 80-х років – руйнування «сис-
теми світового соціалізму» та розвалу СРСР, глобальних пере-
мін – зараховують собі в «заслугу» здобуття Азербайджаном 
державної незалежності і, тим самим, вводять у оману малозна-
ючих людей, рекрутуючи їх у ряди своїх прихильників. Гейдар 
Алієв дає їм відсіч, як глибокий знавець сучасної історії, теоре-
тик, політичний мислитель.

Здобуття Азербайджанською
Республікою державної незалежності,
було важливим наслідком 
суспільно-політичних процесів,
що протікають, починаючи з першої
половини 80-х років у колишньому 
Радянському Союзі та в усьому світі. 
Підсумки цих історичних і об’єктивних 
процесів втілились у розпаді СРСР, 
відході з історичної арени 
Комуністичної партії та перетворенні
кожної союзної республіки на незалежну
державу. Природним явищем і 
закономірним втіленням міжнародного
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права стало визнання, вслід 
за всім цим, нових суверенних держав,
зокрема Азербайджанської Республіки
країнами світу, різними 
міжнародними організаціями,
Організацією Об’єднаних Націй.
І тому здобуття Азербайджаном 
незалежності ніяк не можна 
вважати виключною заслугою
певних суспільно-політичних
сил, організацією, окремих 
особистостей. Це було
неоціненним даром долі народу
Азербайджану та всім народам
республік колишнього СРСР, закономірним
наслідком історичного об’єктивного
процесу.
   Гейдар Алієв

Геніальний політик, підсумовуючи свою думку, залишаючись 
вірним своїм традиціям, акцентує увагу на вирішальній ролі на-
роду й у цій справі:

Історичний погляд, кинутий на
пройдений нами шлях, робить очевидним,
що державна незалежність 
Азербайджану є національним надбанням
і цілком недопустиме монопольне
присвоєння цієї цінності окремими
групами та особистостями.
   Гейдар Алієв

Гейдар Алієв, котрий дав наукову періодизацію ХХ століття, 
відзначає в «Зверненні», що ЧЕТВЕРТИЙ ПЕРІОД у історії Азер-
байджану ХХ сторіччя починається з прийняття Конституційно-
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го акту про суверенітет (18 жовтня 1991 року) і таким чином 
оцінює головну заслугу цього історичного періоду:

Ми є незалежною державою 
саме з того часу. Наш народ – 
господар своєї долі, землі, своєї 
країни. 
  Гейдар Алієв

У Зверненні четвертий період правильно підрозділяється 
на два підперіоди: час – із 18 жовтня 1991 до 15 червня 1993 
року – і наступні – після 1993 року.

У Зверненні низка подій першого та другого підперіодів, 
пропущені крізь аналітичну призму. Всі події цього часу роз-
глядаються в контексті внутрішніх і зовнішніх процесів. Події 
1991-1993 років Гейдар Алієв характеризує наступним чином: 
«1991-1993 роки вважаються в історії незалежного Азербай-
джану не тільки втраченими роками, та також тим, що Азер-
байджан в ці роки стояв перед вибором «бути чи не бути». 
Тому що, як сказано в Зверненні,

В цей період головною рисою,
що характеризує внутрішню та
зовнішню політику уряду,
була також відсутність послідовного,
принципового курсу.
Державне управління було побудоване
не на єдиній концепції і не на
основі системності, а на
випадкових заявах, що висловлюють 
групові інтереси окремих володарів
відповідальних посад, і
в більшості випадків – емоційних
виступах, що суперечать одне одному.
   Гейдар Алієв
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Тепер звернімо пильну увагу на наступні судження, а точні-
ше, міри цінностей, що доповнюють цей науковий результат і є 
плодом мислення Гейдара Алієва:

Часті безвідповідальні заяви, що
озвучуються владними політичними
силами, породжували на міжнародній
арені мінливі уявлення про вищі цілі й
завдання, принципи та напрямки 
Азербайджанської держави, ставали
причиною його ізоляції від цивілізованих
країн світу. Така непродумана
та непрофесійна політика за 
короткий час привела уряд 
НФА- Мусавату до повної втрати 
авторитету в межах країни,
до ізоляції країни в регіоні та в світі,
до формування навколо республіки
антиазербайджанської коаліції. 
В результаті, в червні 1993 року
Азербайджанська державність
опинилась перед загрозою кризи та
знищення, країна підійшла до межі
громадянської війни й розчленування.
Становище набуло настільки
загрозливого характеру, що країна 
опинилась перед загрозою реальної
втрати, через навмисне чи недосвідчене
управління, суверенної державності,
що з’явилась внаслідок сприятливої
історичної ситуації в 1991 році та 
дару долі нашому народу. 
   Гейдар Алієв

Ті, хто жили в 1991-1993 роках, хто пізнав гіркий досвід  
того часу, знають, що до наукового виміру тих минулих реалій, 
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висловлених у Зверненні додати нічого: вичерпний аналіз оче-
видний!

Так, у перші дні червня 1993 року країна опинилась на 
краю прірви, обличчям до обличчя з загрозою знищення. 
Однак у азербайджанської політичної громади був вкрай 
цінний особистісний ресурс. Саму наявність такого ресурсу 
можна зарахувати до рідкісного історичного везіння. Як би 
пішла азербайджанська історія, якби не було Гейдара Аліє-
ва? Це, звичайно, риторичне запитання. Незамінні особис-
тості бувають – і Гейдар Алієв був саме такою особистістю. 
Народ проявив політичну активність, він підтримав його. 
Народ фактично без процедур виборів видав йому мандат 
довіри. Ця зв’язка «народ-лідер» склалась у минулому, та це 
минуле було близьким і пам’ятним. Це близьке минуле в об-
разі 70-80-х років плекало немалі й гострі надії, тому що 
воно відклалось у житті народу великими досягненнями. Во-
роги азербайджанської державності – внутрішні й зовніш-
ні – сильно прорахувались. Перші програли ідейно, другі – 
ідейно та геополітично. Червень 1993 року відкрив перед 
суверенною Азербайджанською Республікою втішну пер-
спективу, що невідривно пов’язана з іменем Гейдара Алієва. 
У Зверненні ці істини висловлені Президентом у зрозумілій 
для нас прозаїчній тональності.

У червні 1993 року на наполегливу
вимогу народу в країні відбулась зміна
уряду, і розпочався другий період
незалежної державності.
   Гейдар Алієв

У Зверненні Гейдара Алієва зі всією реальністю відображені 
історична ситуація напередодні червневих днів 1993 року, най-
складніші завдання, що стояли того часу перед нашим народом 
і країною, великі та важливі справи, здійснені під його безпо-
середнім керівництвом.



160 Ягуб Магмудов

Починаючи з червня 1993 року,
був, перш за все, усунений вакуум влади,
за активної допомоги розсудливих
громадян, переважної більшості 
народу, були нейтралізовані 
сепаратисти, які підняли голову в
різних регіонах республіки, була 
усунута небезпека громадянської
війни. Була розпочата ліквідація
збройних об’єднань, що служили
окремим особам і політичним
угрупуванням, були ізольовані й покарані
злочинні елементи, котрі організували
посягання на державність, 
незалежність, територіальну цілісність
Азербайджану. Була забезпечена єдність
та одностайність державних органів і
народу, позначився процес прищеплення
громадянам почуття приналежності 
державі та Батьківщині незалежно від
їхньої етнічної й релігійної 
приналежності.
    Гейдар Алієв

Геніальний державний діяч, який коментує з властивою йому 
холоднокровністю рішення важких проблем, з котрими зіштов-
хнувся народ у червневі дні 1993 року, не говорить про роль 
особистості, - про ту роль, єдино завдяки котрій ці переміни ста-
ли можливими. Гейдар Алієв не вважає за потрібне говорити 
про свою роль у цих подіях. Азербайджан тоді був врятований 
історичною особистістю, саме особистістю Гейдара Алієва!

Всі наступні досягнення, відправною точкою котрих став 
червень 1993 року, стали можливими завдяки Гейдару Алієву, 
його стратегічному дару, тактичній майстерності, аналітичному 
потенціалу, мистецтву політика! Протягом всього цього періо-
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ду на чолі азербайджанського народу стоїть саме такий могут-
ній політик – котрий легко розбирається в тисячах хитрощів і 
підступних ігор ворогів, не випускає з рук кінець політичного 
клубка, по котрому вони блукають, випереджує своїм політич-
ним генієм десятиліття й століття, проглядає як на долоні те, 
що відбувається за товстими стінами політики! Саме особис-
тість Гейдара Алієва здатна вистояти перед сучасною зброєю, 
безкінечною підступністю й хитрощами наших традиційних 
ворогів, котрі знищили в різні історичні періоди незалежність 
Азербайджану, і не раз потопили наш народ у крові!

Втілення в життя доленосних
питань для нашої суверенної держави,
робить актуальним виховання молодого
покоління з новим мисленням,
пов’язаного з національними коренями,
через відкриття багатьох темних сторінок
нашої історії для вичерпного визначення
нашої самобутності. Незважаючи на
складнощі перехідного періоду, на важкі
процеси, ми зуміли за дуже короткий 
час розкрити вельми значущі сторінки
свого історичного минулого та надати їх 
народу. Кожний син нашого народу,
більш глибоко вивчаючи своє історичне
минуле, культурний спадок, як його
спадкоємець починає відчувати велике
почуття гідності і, безсумнівно,
пишається цим.
   Гейдар Алієв

Азербайджанському народу, який є одним із численних на-
родів світу та одним із найбільших тюркських народів, щоб ви-
рішити складні проблеми та з перемогою вийти з доленосних 
випробувань ХХІ сторіччя й ІІІ тисячоліття, потрібно проявити 
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морально-психологічну стійкість, загартувати в собі дух непе-
реможності, що живиться історичними подвигами та звершен-
нями. Сьогодні кожен співвітчизник повинен глибше вивчити 
та освоїти вітчизняну історію, перейнятись її перемогами та гір-
кими помилками, щоб виробити в собі рішучість опиратись са-
мій можливості повторення помилок. З цієї точки зору, поряд із 
історичними виступами, накази, видані президентом Гейдаром 
Алієвим у зв’язку з 1300-літтям епосу Деде Коркут, геноцида-
ми, вчиненими по відношенню до нашого народу, депортаці-
ями, зокрема депортацією наших співвітчизників із Західного 
Азербайджану (з території, що згодом називалась Вірменська 
РСР), про проведення 75-ліття Нахчиванської Республіки, його 
Звернення до азербайджанців всього світу також відіграє дуже 
важливу роль у національному пробудженні, в процесі самоусві-
домлення, національно-духовного відродження нашого народу.

Звернення Президента Гейдара Алієва «На перетині ХХІ 
століття та Третього тисячоліття» є закликом до відродження 
великого Азербайджану, до всіх азербайджанців, розкиданих 
по різних кутках світу, до кожного нашого співвітчизника, і на-
самперед, до молоді Азербайджану. 



Розділ 4
АТАТЮРК НАШОЇ ВІТЧИЗНИ

П’ЯТИКЛАСНИКИ НАВЧАЮТЬСЯ 
ЛЮБОВІ ДО БАТЬКІВЩИНИ  
В ГЕЙДАРА АЛІЄВА

    «Сьогодні надзвичайно актуальними  
є проблеми виховання підростаючого покоління.  
З одного боку, воно повинно мати міцні національні 
корені, а з іншого, відрізнятись новизною мислення 
та підходів. В цьому аспекті актуальним  
є вивчення багатьох нерозкритих сторінок нашої 
історії, пошук відповідей на багато доленосних для 
нашої незалежної держави запитань. Незважаючи 
на всі труднощі, нелегкі реалії перехідного життя, 
ми змогли за короткий час розкрити дуже 
цінні сторінки нашого історичного минулого. 
Наш народ, все глибше вивчаючи своє історичне 
минуле, набутий ним культурний спадок, починає 
відчувати безмежну гордість від причетності  
до такої багатої історії. Він, безсумнівно, за правом 
пишається цим». 
    Гейдар Алієв
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Пробудження

Підручник «Отечество», § 58
 
Війна з фашизмом завершилась повним розгромом і капі-

туляцією гітлерівської Німеччини. Подібно до багатьох наро-
дів світу, народи СРСР позбулись загрози опинитись під ярмом 
німецького фашизму. Великий внесок у перемогу Радянського 
Союзу зробив Азербайджан, тому що без бакинської нафти, без 
героїчної праці бакинських нафтовиків перемога над СРСР над 
фашистською Німеччиною не могла би відбутись. Незважаючи 
на це, Азербайджан продовжував залишатись під гнітом Ра-
дянської Росії. Багатства нашої країни та праця її народу, як і 
раніше служили зміцненню могутності й інтересам такої вели-
чезної держави, як СРСР. Однак мало хто розумів це, тому що 
радянському уряду вдавалось різними способами прикривати 
й оправдовувати гніт народів СРСР. Минали роки, а станови-
ще Радянського Союзу не покращувалось, як і раніше керів-
ники призначались із Москви, над ними здійснювався суворий 
контроль. Ці керівники повинні були думати й працювати тіль-
ки на користь метрополії, тобто СРСР.

…Був липень 1969 року. В той час в історії нашого народу 
відбулась знаменна подія. В керівництві Азербайджану відбу-
лась переміна. Керівником республіки був призначений Гейдар 
Алієв, котрий працював до цього головою Комітету державної 
безпеки. Трудовий народ спочатку не надав цій події особливо-
го значення, тому що він достатньо всього цього звідав: «Скіль-
ки цих керівників було! І цей один із них» – ось як думав народ.

Проте час і життя показали, що справа йшла інакше: на чолі 
республіки стала особистість, яка краще за інших бачила ре-
альне становище Азербайджану в складі СРСР, постійно думала 
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про долю Батьківщини, особистість, котра відрізнялась від по-
передніх керівників мудрістю, твердою волею, рішучістю та іс-
тинним патріотизмом.

…Він народився в простій, працелюбній азербайджанській 
сім’ї. Він був добре знайомий з труднощами свого народу. Ще в 
юності бачив і чув розповіді старших про підступність вірмен. 
Свої знання він доповнив читанням книг із історії. Завдяки 
відмінному навчанню, оволодінню знаннями Г.Алієв, як пред-
ставник порівняно невеликого за чисельністю народу, зумів 
досягнути рівня одного з керівників такої великої держави, як 
СРСР. Відсторонений від посади вірменською маріонеткою М. 
Горбачовим, Г.Алієв не похитнувся, він показав себе політичним 
діячем із міцною волею та непохитною рішучістю. Повернув-
шись на вимогу рідного народу до влади, він зумів піднятись 
на високу й почесну посаду Президента незалежної держави –  
Азербайджанської Республіки.

Гейдар Алієв є розбудовувачем нового, незалежного Азер-
байджану. Цю роботу він розпочав ще 40-50 років тому назад. 
В ті роки Гейдар Алієв працював у Комітеті Державної Безпеки 
(КДБ). Ще в 20-30-і роки висуванці вірменських дашнаків зумі-
ли захопити основні посади в цій організації. Всі міністерства 
й відомства були перетворені на вірменсько-дашнацькі гнізда. 
Вони, користуючись нагодою, під приводом виявлення «ворогів 
народу» знищували кращих синів і доньок нашого народу.

Однією з величезних заслуг Гейдара Алієва перед наро-
дом стало очищення КДБ від ворожих народу елементів і 
залучення на роботу азербайджанців. Гейдар Алієв добре 
розумів, що допоки в цій важливій державній організації 
більшість складають вірмени й представники інших народів, 
загроза нових переслідувань, репресій і вбивств представ-
ників нашого народу залишається. Він передбачив таку мож-
ливість і саме тому залучав на роботу в КДБ чесних і любля-
чих Батьківщину азербайджанців. Таким шляхом він прагнув 
очищення цього органу від ворогів нашого народу. І це – в 
найважчий період радянського режиму!
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Разом із цим, Г.Алієв прагнув звільнити від лап КДБ борців 
за національні інтереси та патріотів.

…На початку 60-х років на історичному факультеті Ба- 
кинського Державного Університету відбулась наступна подія: 
один здібний студент другого курсу поширив листівки, що гань-
блять радянську державу. Справою зацікавився КДБ, всі були 
сильно занепокоєні можливим важким покаранням студента. 
Для обговорення його вчинку було скликано закрите зібрання 
студентів, на котрому був присутній Гейдар Алієв, який ще не 
займав високих посад у КДБ. Він виголосив перед молодими 
людьми велику, повну повчальних настанов промову. Зібрання 
наближалось до кінця, потрібно було приймати рішення в спра-
ві винуватого студента. Присутні остерігались висловлювати 
свої пропозиції, і тут Гейдар Алієв сам вказав вихід із скрутного 
становища. Він порадив студентам взяти товариша на поруки. 
Студенти були вражені сміливістю Гейдара Алієва, він фактич-
но врятував їхнього товариша від неминучого покарання. Так, 
у важких умовах взаємної недовіри й доносів одне на одного 
Син Вітчизни врятував свого співвітчизника.

Г.Алієв, ще працюючи на високих посадах в радянський 
період, був добре проінформований про незліченні багатства 
СРСР, про внесок і роль Азербайджану в примноження цих ба-
гатств, добре знав він і його проблеми, труднощі й недоліки. 
Він багато разів замислювався над цим, прагнучи розробити 
план з ліквідації відсталості Азербайджану, використовуючи 
можливості, що мались тоді в СРСР. Він давав доручення скла-
дати плани розвитку сільського господарства, промисловості, 
культури. Домагався прийняття керівництвом СРСР цих планів і 
мобілізував всі сили народу на втілення їх у життя. Його голов-
ною мрією було перетворення Азербайджану на країну, котра 
була б у змозі забезпечувати себе всім необхідним, з високим 
рівнем науки й техніки. Для досягнення цієї мрії він працював 
без упину вдень і вночі.

В Баку, в районах республіки зводились гарні й добротні 
житлові будинки, величні адміністративні будівлі, школи, пала-
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ци культури та готелі. Вводились у експлуатацію потужні про-
мислові об’єкти – фабрики, заводи, великі комплекси. Причому 
вони покликані були наблизити промисловість Азербайджану 
до рівня найрозвинутіших країн світу. Саме в той період, коли 
побудований на початку ХХ століття великим сином азер-
байджанського народу, «батьком народу» Г.З. Тагієвим Шол- 
ларський водопровід не задовольняв потреб Баку, з ініціативи 
іншого великого сина народу Гейдара Алієва був побудований 
Куринський водопровід. З метою розвитку сільського госпо-
дарства, використання неосвоєних земельних площ були по-
будовані водосховища, штучні озера, електричні станції.

Можна сказати, що були електрифіковані всі сільські насе-
лені пункти, прокладені асфальтовані шосейні дороги, втрам-
бовані ґрунтові дороги між селами, а в більшість райцентрів і 
найближчих до газопроводів сіл був проведений природний 
газ. Дальні райони та міста зв’язані зі столицею республіки за-
лізничною дорогою – від Євлаху до Агдаму, звідти до Ханкенді 
проклали залізничну гілку. Почався рух поїздів між центром 
Нагірного Карабаху та Баку. Ще одна гілка від Євлаху до Шекі, 
Гах і Загаталу була доведена до Балакена – весь дальній північ-
но-західний регіон надійно зв’язали з Баку транспортною арте-
рією. В результаті значно покращився добробут і забезпечення 
всім необхідним населення сіл, селищ і міст, через які пройшла 
залізнична дорога.

Завдяки невпинній турботі та увазі Г.Алієва в Баку й інших 
районах Азербайджану були створені «зелені зони» відпочин-
ку та центри здоров’я працівників, побудовані нові лікарняні 
комплекси. Одним словом, для самостійного існування країни 
були створені розвинуте сільське господарство, промисловість, 
транспорт, заклади освіти та охорони здоров’я.

Для прогресу в Азербайджані його промисловості, сільсько-
го господарства, культури, охорони здоров’я й різних галузей 
потрібні були добре підготовлені та утворені кадри керівни-
ків. Малочисельність необхідних національних кадрів Г.Алієв 
бачив краще за інших, тому він звернув особливу увагу на  
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підготовку молодих фахівців і тримав її під особистим кон- 
тролем. Щорічно в провідні вищі навчальні заклади СРСР на 
навчання відправлялись сотні й тисячі молодих здібних сту-
дентів. Незважаючи на перезавантаженість справами, керівник 
республіки завжди знаходив час для зустрічі з ними, допомагав 
своїми порадами й настановами, приймав участь у церемонії 
проводів.

Як керівник республіки, Гейдар Алієв звертав особливу 
увагу й на отримання азербайджанською молоддю вищої війсь- 
кової освіти. З його ініціативи відкривались військові школи, 
сотні молодих людей направлялись у військові вузи СРСР. Він 
тримав у полі зору підготовку для республіки військових і ци-
вільних льотчиків. Намагався навіть включити представників 
нашого народу в загін космонавтів.

Г.Алієв багато зробив для того, щоб рідний Азербайджан 
сам забезпечував себе всім необхідним. В результаті сільське 
господарство, промисловість, освіта, охорона здоров’я та інші 
сфери суспільства набули інтенсивного розвитку. Згодом обста-
вини дозволили йому говорити, що економіка Азербайджану, 
яка розвинулась у радянський період є нашим багатством. І це 
багатство дозволяє Азербайджану жити самостійно й незалеж-
но від будь-якої держави. Кожен громадянин Азербайджану 
побачить плоди цієї сильної економіки та заживе в благополуч-
чі після повного досягнення політичної й економічної незалеж-
ності та втілення в життя завдань, що стоять перед нами. Маючи 
на увазі досягнення радянського періоду, Гейдар Алієв говорив:

 «В ті роки, разом із 
труднощами були й великі досягнення. 
Найбільше досягнення полягало в 
тому, що наш народ підвищив рівень 
освіченості та культури, з’явились 
сучасна наука та надбання 
національної культури. Азербайджан 
зумів продемонструвати всьому 
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світові свої загальнолюдські цінності 
культуру, науку, високий рівень 
освіти». 
   Гейдар Алієв

Це означає, що ще в ті роки Г. Алієв передбачив день сьогод-
нішній, тому створював передумови для незалежного існування 
Вітчизни. Він ще тоді приступив до розбудови сьогоднішнього 
Азербайджану – нового Азербайджану. Значення найважливі-
ших у житті Азербайджану справ, здійснених Алієвим у той пе-
ріод, ми усвідомлюємо в сьогоднішньому житті. Вони, насампе-
ред, створювали умови для незалежного життя країни. З іншого 
боку, в результаті творчої діяльності Г. Алієва в нашого народу 
прокинулись почуття національної свідомості й національної 
гордості, свободи та прагнення до політичної незалежності. 
Обидва ці моменти є неминущими заслугами Гейдара Алієва в 
історії боротьби нашого народу за незалежність і суверенітет.
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Відродження

Підручник «Отечество», § 59

В календарі вільного та незалежного Азербайджану є від-
значена червоним дата – день 17 листопада! Наш народ щоріч-
но в кожному кутку Вітчизни урочисто відзначає цю знаменну 
дату. ЇЇ святкують й наші співвітчизники за кордоном, тому що 
17 листопада – «День Відродження!». Цей святковий день має 
дуже цікаву та славну історію!

Була середина 80-х років. Азербайджан ще не був незалеж-
ним і входив до складу величезної держави за назвою СРСР. 
Ця держава, що охоплює одну шосту частину земної суші, по-
ступово почала розвалюватись. Населення, яке жило чесною 
працею, ледве перебивалось. В країні відчувалась нестача не 
тільки промислових, а й продовольчих товарів, тому навіть мас-
ло, м’ясо, цукор закуповувались за кордоном. Люди були зму-
шені залишати свої робочі місця й цілі дні проводити в чер-
гах, щоб купляти продукти. Була повністю втрачена робоча та 
трудова дисципліна. Держава розвалилась. Державні органи 
вживали спеціальних заходів для його зміцнення. Для попе-
редження цього розвалу керівники СРСР, які змінювали одне 
одного, пропонували різні заходи. Однією з них стала так зва-
на «перестройка», котру запропонував провести по всій країні  
М. Горбачов.

Життєвий шлях М. Горбачова починався на Північному Кав-
казі в Ставропольському краї, де проживає велика кількість ві-
рмен. Сім’я Горбачова була тісно зв’язана з місцевими багатими 
вірменськими націоналістами.

Вірменські націоналісти, які знаходились у оточенні Горба-
чова жили примарною мрією – створенням на Кавказі сильної 
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й просторої вірменської держави – «Великої Вірменії». Ця «Ве-
лика Вірменія» повинна була утворитись за рахунок захоплен-
ня земель Азербайджану. Першою та основною їхньою метою 
було захоплення невід’ємної частини Азербайджану – Нагірно-
го Карабаху. Горбачов їм пообіцяв, що передасть Нагірний Ка-
рабах з Азербайджану до складу Вірменії.

Проте цьому здійснитись було нелегко, тому що на шляху 
ворожих задумів Горбачова була сильна перешкода в осо-
бі Гейдара Алієва, який працював у Москві в складі керів- 
ництва СРСР.

Гейдар Алієв був членом Політбюро3 ЦК КПРС і користував-
ся великим авторитетом і повагою в усьому Радянському Союзі. 
Його добре знали в усіх країнах світу. Гейдар Алієв ніяк не міг 
погодитись із включенням Нагірного Карабаху до складу Ві-
рменії. Він завжди говорив:

Нагірний Карабах завжди був
невід’ємною частиною Азербайджану 
та назавжди залишиться його 
складовою частиною.
   Гейдар Алієв

Ця непохитна позиція Г.Алієва в Політбюро була відома 
всім. Таким чином, Горбачов знаходився в складному станови-
щі – він ще не міг виконати даної вірменам обіцянки.

Настав 1987 рік. Горбачов і його підручні посилили свої 
ворожі по відношенню до Г.Алієва дії. Один із ватажків вір- 
менських націоналістів, який прагнув організувати переда-
чу Нагірного Карабаху Вірменії, написав із Вірменії листа в  
Москву – Гейдару Алієву. В своєму листі він заявив, що вірмени 

3 Комуністичною партією Радянського Союзу (КПРС) керувала невели-
ка група з партійних і державних діячів. Ця група називалась Політичне бюро 
(Політбюро). Політбюро керувало як КПРС, так і радянською державою. Се-
ред членів Політбюро лише одна людина була не росіянином. Це був великий 
син нашого народу – Гейдар Алієв.
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будуть вести боротьбу проти Гейдара Алієва, тому що він за-
важає справі вірмен і є єдиною великою перешкодою в справі 
передачі Нагірного Карабаху Вірменії. Почастішали також пу-
блікації в газетах Вірменської РСР статей, наповнених надума-
ними звинуваченнями проти Г.Алієва. Він вважався головним 
винуватцем, який перешкоджав включенню Нагірного Караба-
ху до складу Вірменії.

Про все це добре знав і Горбачов, бо, ще працюючи як на 
Північному Кавказі, так і в Москві, сім’я Горбачових постійно 
була в оточенні багатих вірмен, користувалась їхньою підтрим-
кою та послугами. Під час закордонних поїздок Горбачова, за-
можні вірмени, котрі жили там, знаходили привід і спосіб роби-
ти дорогі подарунки його дружині.

Вірмени ж зуміли повністю прибрати до рук Горбачових, 
тому вони пішли на підлий крок – спочатку Горбачову вдалось 
вивести Г.Алієва зі складу Політбюро. Це було ніби сигналом до 
майбутніх бід азербайджанського народу, тому народний поет 
Б. Вагабзаде, почувши цю новину, сказав: «На жаль, ми втратили 
нашу єдину й міцну опору в Москві!» Чудовий поет не поми-
лився: не минуло й двох тижнів після відсторонення Г.Алієва з 
Політбюро, як один із близьких друзів Горбачова дашнак Аган-
бегян заявив, що дуже скоро Нагірний Карабах буде переданий 
Вірменії. Тим самим відкрився істинний зміст «перестройки» та 
суті самого Горбачова.

Почались трагічні дні в новітній історії нашого народу. В 
самій Вірменії набули широкого характеру напади на наших 
співвітчизників, підпали їхніх будинків і майна. Незабаром із 
Радянської Вірменії, тобто з історичного Західного Азербай-
джану, були остаточно вигнані всі азербайджанці.4

4 Цей процес витіснення та вигнання наших співвітчизників з земель на-
ших пращурів почався давно – з часів приєднання Західного Азербайджану та 
всього Південного Кавказу до Російської імперії. Щоб відділити Азербайджан 
від братської Туреччини, уряд царської Росії переселив із сусідніх країн на су-
міжні між ними землі Західного Азербайджану (на території Іреванського й 
Нахчиванського ханств) значну кількість вірменських сімей, створивши тут 
вигадану «Вірменську область».
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Карабахські вірмени та вірменська діаспора, яка підтриму-
вала їх в усьому світі, невдовзі перейшли до наступного етапу 
ворожих Азербайджану дій. А Горбачов звернувся до ще одно-
го підступного задуму. Керувати Азербайджаном він направив 
оплічника й «друга» А. Везірова. Везіров повинен був стати не-
наче посередником у втіленні в життя горбачовського плану 
передачі Нагірного Карабаху Вірменії.

В самому Азербайджані до цього часу склалось дуже важ-
ке становище: щоденно продовжували прибувати з Вірменії 
– Західного Азербайджану – біженці. Велика їх частина діста-
лась Баку, посилюючи напружене становище в столиці. Біженці 
вимагали оселити їх у звичних кліматичних умовах, близьких 
до тих, де вони жили – в Нагірному Карабасі. Однак Везіров, 
який діяв за вказівкою Горбачова, не дозволив цим бажанням 
здійснитись. Більше того, Везіров злочинним чином закривав 
очі на дії вірмен, котрі продовжували озброюватись. Він всіля-
ко перешкоджав створенню загонів самооборони в азербай- 
джанських поселеннях Нагірного Карабаху та прилеглих ра-

Росія прагнула створити між братськими Азербайджаном і Туреччиною 
вірну їй християнську державу, на котру б опиралась в ході своєї завойов-
ницької політики. «Вірменська область» якраз повинна була стати основою 
такої держави, саме тому почалось поголовне вигнання місцевого азербай-
джанського населення. У цій справі інтереси вірмен і росіян завжди повніс-
тю співпадали, тому вірмени завжди отримували підтримку, їх озброювали та 
напускали проти азербайджанців, проводячи періодичну політику геноциду. 
Найкривавішими були сутички 1905 і 1914-1920 років. Тоді чимала частина 
наших співвітчизників, які жили на цих землях нашої Батьківщини – в Захід-
ному Азербайджані, змушена була їх покинути. В результаті в цій частині на-
шої Вітчизни вірмени складали кількісну більшість. Тут на землях Західного 
Азербайджану в період радянської агресії з’явилась видумана Вірменська Ра-
дянська Соціалістична Республіка. В 1948-1953 роках, декілька сотень тисяч 
азербайджанців знову були виселені з історичного Азербайджану, тобто з, так 
званої Вірменської РСР, в степу Міль і Муган в Азербайджанській РСР. Проте 
частина азербайджанців, незважаючи на важкі умови й провокації, продовжу-
вала залишатись на землі своїх пращурів аж до 1988 року. Внаслідок вигнання 
азербайджанців у 1988-1989 роках вірмени зуміли повністю заволодіти земля-
ми Західного Азербайджану.
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йонів. Навпаки, в азербайджанців вилучались мисливські руш-
ниці, прирікаючи їх на нерівне протистояння з озброєними 
вірменами, котрі знахабніли й користувались заступництвом 
Москви. Зростало невдоволення азербайджанського народу, 
тому що ворожа позиція керівних кіл СРСР набувала все біль-
шої очевидності. Чашу терпіння переповнювало й важке стано-
вище біженців із Вірменії – Західного Азербайджану. З кожним 
днем все більш небезпечними ставали виступи нагірно-кара- 
бахських вірмен, яких підтримували Вірменія та Москва. Тодіш-
нє керівництво Азербайджану, бажаючи вгодити верхівці КПРС 
у Москві, відзначитись вірністю і не звертало уваги на бажання 
й вимоги свого народу. Все це породжувало в народі ненависть, 
як до московських керівників, так і оплічників у Азербайджа-
ні. Останньою краплею стало самовілля вірмен, які вирубили 
ліси в історичному пам’ятному місці – Топхані під Шушою. Весь 
азербайджанський народ встав у єдиному пориві, він кинувся 
на арену боротьби могутньою силою.

…17 листопада 1988 року. Уже зранку в окремих місцях сто-
лиці збирались групи маніфестантів. Вони, об’єднавшись у ко-
лони, з серпасто-молоткастими прапорами Азербайджанської 
РСР, прямували в напрямку нинішньої площі Азадлиг.

Ось група школярів, вишикувавшись у колону, крокує в бік 
площі Азадлиг. Попереду йде юнак років 14-15-ти з прапором 
Азербайджанської РСР. Крокуючі поруч однолітки підкида-
ють вверх стиснуті кулаки та голосно сканують «Азербайджан, 
Азербайджан! Гарабаг наш!!!». Незабаром площа заповнюєть-
ся, вона тепер нагадує море з хвилями, що перекочуються – це 
люди піднімають кулаки в очікуванні мітингу.

Врешті, мітинг розпочався. Всі, хто виступав, вимагали при-
пинення ворожих дій Вірменії проти Азербайджану, вказували 
на «руку» Москви, яка спрямовує вірмен Вірменії та Нагірного 
Карабаху. В окремих виступах лунали заклики «Свобода!», «Не-
залежність!». На площі розвівався й трьохколірний прапор із 
зображенням півмісяця та восьмикутної зірки. Проте багато хто 
тоді не знав, що він є державним прапором скинутої в квітні 
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1920 року незалежної Азербайджанської Демократичної Рес-
публіки.

«Що це за прапор? Чому поруч із прапором Азербай- 
джанської РСР на площі піднято й цей трьохколірний пра- 
пор?» – з такими питаннями чимало людей на площі звертались 
одне до одного. Коли ж із трибуни було надано роз’яснення, що 
трьохколірний прапор із півмісяцем і зіркою є прапор неза-
лежної Азербайджанської Республіки, що існувала в 1918-1920 
роках, то багато хто усвідомив істинний зміст гасел «Незалеж-
ність!», «Свобода!».

Тепер вся площа почала сканувати слова «Свобода!», «Неза-
лежність!» і чим далі, тим більше. Народ неначе прокинувся від 
глибокого сну. Дух боротьби зріс багаторазово! Кількість трьох-
колірних прапорів почала зростати з кожною годиною, тепер 
все більш голосно й розкотисто залунали слова «Свобода!», 
«Незалежність!».

Таким чином, рух проти самовілля вірменських сепаратистів 
Нагірного Карабаху та бажання Горбачова передати вірменам 
один із рідних кутків Вітчизни, незабаром переріс у боротьбу 
азербайджанського народу за національну незалежність. Це 
означало, що на боротьбу за свої права піднявся весь народ, 
на боротьбу проти національного гніту, за свободу та терито-
ріальну цілісність Батьківщини. Та Москва й керівництво Азер-
байджану, які прислуговували Москві та були зрадницьки нала-
штовані, а також інші сили готували підступні плани з розколу 
народного руху. Тим часом мітинги на площі Азадлиг не при-
пинялись, кількість мітингуючих часом доходила до мільйона 
осіб. Віднині народ усвідомив, що без досягнення свободи та 
створення національної незалежної держави розв’язати Кара- 
бахський вузол не вдасться. Азербайджанський народ під-
нявся на боротьбу за свою свободу, за створення незалежної 
держави.

Настав час Відродження!
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Кривавий січень

Підручник «Отечество», § 60

Ми пишаємось тим, що в нас є
шехіди, котрі загинули в ім’я досягнення 
свободи й незалежності. Їхній героїзм,
їхній дух будуть вічно жити в наших 
серцях!
   Гейдар Алієв

Національно-визвольний рух азербайджанського народу 
проти окупантів все більше посилювався. За свою свободу й 
незалежність почали боротьбу й деякі інші народи СРСР, однак 
ніде ця боротьба не набувала такої сили, як у Азербайджані.

Тут це було відкритою боротьбою проти гніту та несправед-
ливості. Сотні тисяч, іноді до мільйону осіб не покидали площу 
Азадлиг. Недалеким був день звільнення Батьківщини.

Радянські керівники ніколи не змирились би з цим, тому що 
вони дивились на Азербайджан як на «ласий кусень». Втрата 
Азербайджану для Росії означала насамперед втрату високоя-
кісної бакинської нафти, бавовни, шовку, винограду, осетрових 
риб і чорної ікри, сотень промислових підприємств. Значення 
нашої країни було також у її вигідному геополітичному стано-
вищі як зв’язуючої ланки з країнами Сходу. Тому, якщо б наці-
онально-визвольний рух у Азербайджані переміг, то й у інших 
союзних республіках СРСР посилилось би бажання здобути не-
залежність. Все це дуже непокоїло радянське керівництво, ко-
тре на чолі з Горбачовим вдавалось до різних заходів впливу 
на азербайджанський народ. Та все було марно.
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В 1989 році відбулась важлива подія в розвитку визвольно-
го руху в Азербайджані. Необхідно було об’єднати весь народ, 
який піднявся на боротьбу з окупантами, не можна було допус-
тити розколу. З цією метою 16 червня 1989 року був утворений 
Народний фронт Азербайджану (НФА), головою котрого був 
обраний Абульфаз Алієв (Ельчібей). НФА на своїх мітингах ви-
сував насущні проблеми, його активісти сміливо критикували 
керівників комуністичної партії, Радянський уряд і слухняних 
їм посіпак у Азербайджані. Авторитет і повага до НФА в народі 
зростали з кожним днем і, навпаки, падала повага до керівни-
ків Радянської держави та Азербайджанської РСР.

Вже більше двох років тривав конфлікт між Азербайджаном 
і Вірменією через Нагірний Карабах. Як зазначав глава неза-
лежного Азербайджану Гейдар Алієв, керівники СРСР при ба-
жанні протягом двох років без зусиль могли вирішити конфлікт, 
проте вони, і особливо Горбачов, із якихось, не зрозумілих тоді 
причин, нічого не зробили. Тодішні керівники Азербайджану, 
які виконували будь-які повеління своїх московських господа-
рів, теж нічого не робили для покращення становища. Більше 
того, Везіров і його оточення не хотіли прислухатись до вимог 
і потреб народу, вони намагались ввести його в оману. Чаша 
терпіння народу переповнилась, визвольний рух охопив увесь 
Азербайджан, ненависть до радянського керівництва та пре-
зирство до його місцевих маріонеток безмежно посилились. На 
всіх мітингах – у Баку чи інших містах Азербайджану – народ 
вимагав відставки А.Везірова. Але керівництво Азербайджану, 
замість того, щоб зробити висновок із ситуації, що склалась і 
об’єднатись із своїм народом, продовжувало покірно викону-
вати накази Москви. 

Зростання авторитету та популярності НФА сильно непокої-
ли Москву й місцевий уряд. Особливо напередодні виборів до 
Верховної Ради Азербайджанської РСР, що очікувались у берез-
ні 1990 року. На цих виборах цілком можлива була перемога 
НФА та його кандидатів у депутати. Це викликало побоювання 
радянського керівництва, адже тоді Верховна Рада би вийшла 
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з-під контролю й почала б приймати закони, що відповідають 
вимогам азербайджанського народу. Розвиток подій підтвер-
джував такий результат. Саме тому московське й місцеве керів-
ництво, щоб знайти придатний привід для прийняття караль-
них заходів, провокували окремі групи молоді на насилля та 
кровопролиття. З цією метою в урядові кола внедрили в народ 
спеціально навчених шпигунів, підкупили деяких представни-
ків Народного Фронту, які користувались довірою в народі.

Керівництво СРСР і Азербайджану потайки готувало крива-
ву розправу над визвольним рухом нашого народу. Тим самим 
вони прагнули досягнути своїх брудних цілей і відносно На-
гірного Карабаху.

Радянське керівництво на чолі з Горбачовим, прагнучи пе-
решкодити розвалу СРСР, «завдати уроку» іншим волелюбним 
народам СРСР прийшло до рішення потопити в крові Баку – 
сильний осередок руху за національну свободу та незалеж-
ність. Тому в передмістя Баку прибували все нові військові час-
тини Радянської армії та внутрішніх військ. Люди в Баку жили в 
нервовій напрузі: «На Баку йде військо! Чому саме на Баку?» - 
запитували одне в одного. Відповіді були різні, але всі відчува-
ли серцем: «Неспроста направили стільки військ. Вони хочуть 
придушити визвольну боротьбу народу».

Народ хвилювало та збільшувало тривогу ще й те, що звіль-
няли місця в лікарнях, відміняли відпустки медперсоналу. Ста-
вало зрозуміло, що готується якась страшна акція. Однак серед 
населення було чимало тих, хто наївно вірив у неможливість 
використання військової сили проти своїх громадян. Люди сті-
кались на площі, вулиці й перехрестя на в’їзді в місто, збира-
лись довкола військових частин і військових містечок в межах 
міста. Борці за свободу були тверді в своєму рішенні захищати 
рідне місто. Основні дороги та шляхи, по котрим могли пройти 
війська й танки, були перегороджені вантажними машинами, 
автобусами та навіть особистими автомобілями. Це було пер-
шою перешкодою на шляху окупаційних військ, другою та го-
ловною перешкодою були самі люди, готові до самопожертви 
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в цій справедливій і героїчній боротьбі. Головною зброєю цих 
людей, які цілодобово чергували на опорних пунктах, була не-
бачена воля до перемоги, вони готові були з голими руками 
піти на танки. Люди, повернувшись із роботи та провідавши 
рідних, йшли сюди, як на чергову зміну. Немало було й жінок, 
які не бажали залишати в небезпеці своїх чоловіків чи братів. 
Всі були сильно схвильовані, але, разом з тим, жевріла надія, 
що «радянський солдат, Радянська армія в своїх беззбройних 
громадян стріляти не буде!».

До вечора 19 січня в місті поширилась новина: «Війська вже 
підійшли до міста», в повітрі повисло напружене очікування, 
але люди продовжували збиратись на мітинги на площах і на 
укріплених перехрестях. Ввечері раптово припинились телеві-
зійні передачі. Як згодом з’ясувалось, енергоблок телебачення 
був підірваний радянськими військовими. Мета була зрозуміла: 
позбавити керівників визвольного руху можливості звернутись 
до народу, попередити людей про небезпеку, що насувається. 
Це зайвий раз довело, що тодішні керівники Азербайджану та 
республіканського телебачення були заодно з військовими. 
Інакше радянські військові не змогли б підірвати енергоблок 
нашого телебачення.

Далеко за північ з окраїн міста стали чутні звуки вистрілів, 
бакинське небо то тут, то там висвічувалось трасуючими куля-
ми, не припинявся гуркіт машин і танків. «Напевно, стріляють у 
повітря», – думали жителі, які виглядали з вікон своїх квартир. 
Було немало й тих, хто планував вранці знову вирушити на чер-
гування.

…На вулицях, перехрестях і площах в той самий час йшла 
справжня бійня. Небачена розправа армії над мирним без-
збройним населенням! Танки тиснули й шматували все на сво-
єму шляху – вантажівки, автобуси, легкові машини, людей. В 
скупчення людей і по всьому, що рухається велась нищівна ав-
томатна стрільба. Беззахисний народ – молодь і літні люди, під-
літки й жінки під градом куль тікали, світ за очі, шукаючи поря-
тунку. Щоб якось допомогти людям, - там, де це було можливим, 
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– працівники електричних підстанцій відключили освітлення, 
але танки та БМП (бойові машини піхоти) вмикали свої прожек-
тори. Військові при світлі прожекторів вишукували людську мі-
шень і відкривали ураганний вогонь, вони спрямовували важкі 
танки на скупчення людей, обстрілювали будинки, дахи, вікна. 
Стріляли навіть у машини швидкої допомоги, що намагались пі-
дібрати поранених, більше того, озвірілі солдати, добивали та 
розстрілювали їх, стріляли в спини втікаючих людей. Порятун-
ком виявились лише станції Бакинського метро, хоробрі пра-
цівники котрого залишались на своїх місцях всю ніч. Станції 
метро відіграли роль сховища для тисяч людей, які врятували 
свої життя й повернулись до своїх будинків. Вулиці міста ба-
гряніли від крові невинних людей, котрі стали на захист честі 
та достоїнства свого народу – молодих людей, старих, підлітків 
і жінок. Сотні людей були вбиті, ще сотні поранені або «зникли 
без вісті», арештовані.

Цією дикою акцією проти нашого народу за дорученням 
Горбачова командував міністр оборони СРСР Язов, котрий осо-
бисто знаходився в Баку.

22 січня відбулись похорони шехідів. Вся наша країна була 
в трьохденній жалобі. Стіни будинків були списані різними гас-
лами й висловами. Більше за інші повторювались гасла «Гор-
бачов – кат!», «Окупанти, геть звідси!». Щоб зірвати похорони 
жертв 20 січня, в місті поширили чутки, що кривава акція може 
повторитись. Незважаючи на це, на жалобному мітингу, на 
площі Азадлиг та прилеглих до неї вулицях зібралось біля 2-х 
мільйонів осіб – майже все населення міста! Народ піднявся на 
ноги, і кров його вже не лякала!

Багатолюдна церемонія похоронів шехідів ще раз чітко по-
казала окупантам, що їм не вдасться зупинити прагнення на-
шого народу до свободи. Своїм кривавим злочином московські 
правителі хотіли дати урок нашому народу, залякати Азербай-
джан, змусити його відмовитись від визвольної боротьби. Але 
їхні наміри не здійснились. Результати виявились протилежни-
ми: січнева бійня в Баку і в деяких інших містах Азербайджа-
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ну наповнила ненавистю та сколихнула бурхливою люттю весь 
Азербайджан. Весь народ згуртувався в боротьбі проти ворога. 
Рівно 40 днів весь Азербайджан тримав жалобу за невинними 
шехідами. Марними були заклики офіційних газет, радіо, теле-
бачення, звернення й погрози військового коменданта припи-
нити страйк і повернутись до роботи. Солідарність і духовна 
згуртованість народу були такими сильними, що на кожного, 
хто заговорював про припинення страйку, дивились із пре-
зирством і засудженням як на зрадника та боягуза. Уряд нама-
гався кривавою акцією залякати й розколоти весь волелюб-
ний народ, та пролита кров змусила людей згуртуватись ще 
сильніше.

Вистрілами в ніч із 19 на 20 січня 1990 року уряд переслі-
дував мету продовжити своє існування, та домігся протилежно- 
го – кулі, спрямовані на народ, підірвали довіру та віру в уряд, 
породили до нього безмежну ненависть. Церемонія похоронів 
шехідів фактично означала похорони залишків довіри до вла-
ди, до комуністичної партії, що втратила свій престиж. Про це 
свідчили й багаття, на котрих привселюдно спалювались пар-
тійні квитки.

Правителі Радянської імперії, які вчинили в Баку криваву 
розправу над беззбройним мирним населенням, хотіли, тим са-
мим, залякати й інші народи СРСР, котрі боролись за свою сво-
боду. Вони розраховували, що ці народи, побачивши розпра-
ву над населенням Баку, злякаються й відмовляться піднятись 
на боротьбу. Проте й тут московські правителі прорахувались. 
Кривава радянська влада в Баку фактично зазнала поразки, 
вона зганьбилась перед всім світом. Представники багаточи-
сельних націй і народів СРСР, остаточно усвідомили, що про-
голошені комуністичною партією поняття «дружба народів», 
«інтернаціональна допомога», «свобода», «незалежність рес-
публіки» є брехнею та пропагандистськими гаслами. Ось чому 
в багатьох союзних республіках СРСР і автономних республі-
ках Російської Федерації боротьба за відокремлення від Ра- 
дянського Союзу посилилась.
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Жертви 20 січня були поховані поряд із шехідами берез-
невого геноциду азербайджанського народу 1918 року. В да-
ний час це місце називається Алеєю шехідів. Алея шехідів, де 
з’єднались душі шехідів 1990 року та 1918 року, стала місцем 
священним і шанованим кожним азербайджанцем – місцем 
прийняття клятви.

В результаті кривавого 20 січня наш народ, хоча його дух 
не був зломлений, опинився в скрутному становищі. Республі- 
канське телебачення, радіо та газети піддались сильному кон- 
тролю військової цензури окупантів. Нам не вдавалось повідо-
мити світовій спільноті, всім народам світу правду про події, що 
в нас відбуваються. А радянські керівники, щоб виправдатись 
за криваве лиходійство, поширювали про наш народ всілякі 
вигадки, брехню та наклеп. Вони створювали умови, за яких 
не було можливості донести правду про бакинські події навіть 
на території СРСР. В такий час у Москві в постійному представ- 
ництві Азербайджану, розташованому недалеко від Кремля, 
піднісся голос – рідний для нашого народу й авторитетний у сві- 
ті – голос вірного сина свого народу Гейдара Алієва. В драматич-
ні для народу січневі дні 1990 року Гейдар Алієв, незважаючи на 
особисте нездужання та опальне становище, прийшов до Постій-
ного представництва Азербайджану та висловив співчуття народу. 
В присутності закордонних кореспондентів він сміливо і жорстко 
засудив керівництво СРСР і Азербайджанської РСР за криваву ак-
цію проти мирного населення, зажадав покарати винуватців.

 В ніч з 19 на 20 січня 1990 року 
в місто Баку був введений великий 
контингент військ МВС СРСР. А 
результат очевидний. Всім нам відомі 
трагічні наслідки цього…. 
В Азербайджані було достатньо 
військових формувань – 4-а армія, 
Каспійська військово-морська флотилія, 
дивізія десантних військ, війська 
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протиповітряної оборони, формування 
внутрішніх військ МВС. Навіщо 
потрібно було вводити додаткові 
війська? Якщо була така необхідність, 
можна було використовувати 
розташовані там військові частини. 
Азербайджанське керівництво, яке 
прийняло таке рішення, і насамперед 
Везіров, котрий залишив Азербайджан 
у важку мить, повинен нести 
відповідальність перед своїм народом.
   Гейдар Алієв

Згодом, ставши керівником спочатку Нахчиванської Авто-
номної Республіки, а згодом і Азербайджанської Республіки, 
Г.Алієв неодноразово згадував події кривавого 20 січня, вима-
гав їхньої правильної й жорсткої політичної оцінки та домігся 
цього.

Вдячний народ увіковічнив пам’ять шехідів, які загинули за 
честь, свободу та незалежність своєї Батьківщини. Площа на 
в’їзді в місто, де наш народ поніс найбільші жертви, нині нази-
вається «Площа 20 січня». Так само називаються розташована 
там станція метро та прилегла вулиця. В різних куточках Баку, 
а також у районах нашої країни в пам’ять про шехідів зведено 
багато пам’ятників. Та найвеличніший пам’ятник вдячний народ 
звів у своєму серці і в своїй пам’яті, бо ніколи не стихне біль 
за синів і доньок Вітчизни, які стали на захист свободи й до-
стоїнства своєї країни та не пошкодували заради цього най-
дорожчого, що є в кожного – власного життя. Ця пам’ять збере-
жеться вічно, бо народ як зіницю ока захищатиме й берегтиме 
це своє найцінніше завоювання. Наш мудрий і далекоглядний 
Гейдар Алієв, маючи на увазі ці факти, оголосив всьому світу: 
«Незалежність Азербайджанської держави буде існувати вічно, 
буде непохитною й незворушною». В це вірить весь світ. В цьому 
впевнені перш за все ми самі.
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«Одне безсумнівно – 20 січня
стало поворотним пунктом, точкою 
відліку в новітній історії Азербайджану. 
Ми до цього дня оцінюємо події 20 січня 
як трагедію. Цей день ввійшов у нашу 
історію як «чорний день». Безумовно, в цій 
оцінці полягає істина. Тільки трагедія 
породжується в силу якихось причин, вона 
не з’являється на рівному місці, вона, 
звичайно, може бути стихійним лихом. 
Однак подія, що відбувається в суспільстві, 
безумовно має спонукальні причини. Ось 
чому до таких подій потрібно проявляти 
широкомасштабний підхід. Ми з плином 
часу розуміємо більш об’ємний зміст таких 
подій». 
   Гейдар Алієв 
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18 жовтня – день відновлення незалежності

Підручник «Отечество», § 61

Радянські керівники не змогли попередити розпад СРСР. 
Більш того, розстріл беззбройних людей у Баку 19-20 січня 
1990 року прискорив цей процес.

Був місяць травень 1990 року, радянські війська ще зна-
ходились у Баку, діяли обмеження. Однак, незважаючи на це, 
народ мітингами та ходами відзначив 28 травня – день прого-
лошення Азербайджанської Народної Республіки. Декількома 
днями пізніше, 21 травня 1990 року над будівлею Парламенту 
республіки розвіявся трьохколірний прапор, що був офіційним 
прапором АНР протягом 23-місячного її існування в 1918-1920 
роках.

В лютому 1991 року була змінена назва Азербайджанської 
держави, – вилучені слова «радянська» та «соціалістична». 
Наша держава стала називатись Азербайджанською Республі-
кою. Тоді ж трьохколірний прапор АНР був знову затверджений 
державним прапором Азербайджанської Республіки.

Азербайджанський народ всіма силами прагнув позбутись 
майже двохстолітнього гніту Росії, та Горбачов і кремлівська 
кліка всіляко намагались втримати Азербайджан під своєю 
владою. З цією метою були проведені так звані «вибори прези-
дента Азербайджанської Республіки», в результаті котрих мос-
ковського висуванця Аяза Муталібова оголосили президентом. 
Проте боротьба народу все більше посилювалась.

В кінці серпня, 30-го числа, Парламент на вимогу народу 
прийняв Декларацію про відновлення державної незалежнос-
ті Азербайджану. В ній відзначалось, що з 1918 до 1920 ро-
ків Азербайджанська Республіка була незалежною державою, 
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і оголошувалось про відновлення незалежності Азербайджану. 
З Декларації випливало, що як тюрки, так і представники всіх 
народів, які населяють Азербайджанську Республіку, є її грома-
дянами, а відновлена Республіка гарантує їхнє рівноправ’я й 
свободи. В Декларації відзначалось, що священним обов’язком 
держави та обов’язком кожного громадянина є захист тери-
торіальної цілісності та недоторканості кордонів Азербай- 
джанської Республіки.

В Декларації також підтверджувалась готовність Азербай-
джанської Республіки встановити міждержавні зв’язки зі всіма 
незалежними державами світу.

Москва хотіла перешкодити здобуттю Азербайджаном по-
вної незалежності. Для цього її висуванці ще більше ускладни-
ли напружене становище в Нагірному Карабасі: за допомогою 
Москви вони оголосили про створення вигаданої «Нагірно-Ка-
рабахської Республіки» на території, що об’єднувала Нагірний 
Карабах і захоплену частину Геранбойського району. Таким 
чином, на азербайджанській землі була створена ще одна ві-
рменська «держава».

Але подібна підступна політика Москви не змогла зупинити 
азербайджанський народ на його шляху до повної незалежнос-
ті. 18 жовтня 1991 року була проголошена державна незалеж-
ність Азербайджанської Республіки. Однак формально СРСР 
ще зберігся. А поки ще СРСР не розпався, Азербайджан не міг 
стати повністю суверенною державою. З цієї причини, Азербай- 
джанська Республіка поки не була визнана жодною державою.

В грудні 1991 року СРСР розпався. Горбачов безславно був 
відсторонений від влади. Таким чином, ще один організатор 
кривавої різні нашого народу отримав заслужене покарання.

В кінці грудня 1991 року (29) числа в Азербайджанській Рес-
публіці був проведений Всенародний референдум, на котрому 
95% громадян із тих, хто прийняв участь у голосуванні вислови-
лись за державну незалежність. Ця незалежність стала законо-
мірним результатом 70-річної боротьби нашого народу проти 
радянської окупації. Наш народ вийшов на волю. 
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Ходжалинський геноцид

Підручник «Отечество», § 62

За своєю нелюдською, небаченою 
й звірячою жорстокістю Ходжалинський 
геноцид, спрямований проти 
азербайджанського народу, не має собі 
рівних у новітній історії людства. Цей 
геноцид є одночасно актом злочину 
проти людства.
   Гейдар Алієв

26 лютого, стрілки годинника показують 17:00. Вдома мати 
припиняє розмову з сусідкою, котра нещодавно зайшла. Батько 
на роботі зупиняє станок і, опустивши голову, застигає в мов-
чанні. У дворі діти, які грають у футбол, зупиняють гру й замов-
кають. Всюди, по всій країні, народ хвилиною мовчання вша-
новує пам’ять жертв Ходжалинської трагедії. Кожного року, в 
цей час, 26 лютого в 17 годин все нові й нові покоління людей 
відзначатимуть цей день хвилиною мовчання. Ця хвилина мов-
чання – шана пам’яті жертв Ходжалинського геноциду. Щорічно 
наш народ проводить цей день у глибокій скорботі та печалі. 26 
лютого в 17 годин за наказом Президента Азербайджанської 
Республіки була оголошена хвилина мовчання. Ця повна скор-
боти подія має свою історію, написану кров’ю. 

Щоб перешкодити здобуттю Азербайджаном справжньої 
незалежності, М. Горбачов намагався використати вірмен більш 
ефективно, різко збільшивши їм військову допомогу. Внаслі-
док цього за допомогою розташованих у Нагірному Карабасі 
частин Радянської Армії вірменські фашисти обстрілювали та 
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руйнували азербайджанські поселення, знищували їхнє насе-
лення, грабували й підпалювали будинки. В цей період майже 
всі азербайджанські поселення Нагірного Карабаху були пере-
творені на попелища, знищені, а свідки тисячолітньої історії – 
історичні пам’ятники – зруйновані. Проте навіть такі звірства не 
змогли врятувати ката нашого народу, кровопивцю Горбачова 
та очолюваний ним СРСР.

Та Вірменія, опираючись на російських військових і найня-
тих багатими закордонними вірменами найманців, продовжу-
вали несправедливу війну проти нашої Батьківщини. Заразом 
із вірменами діяли й військові частини, що ще залишились у 
Азербайджані, допомагаючи кровожерливим вірменам захо-
плювати й руйнувати все нові й нові поселення.

В Азербайджані не була ще створена дисциплінована ре-
гулярна армія. Слабке озброєння і майже повна відсутність 
зв’язку не дозволяли окремим загонам протистояти спільним 
атакам частин російської армії та вірмен. До всіх інших бід у за-
гонах, що підпорядковувались окремим людям і створених на 
добровільних засадах, не було необхідної, суворої військової 
дисципліни. Деякі військові частини підпорядковувались лише 
окремим особам. Окремі військові загони підпорядковувались 
лише окремим особам. Окремі військові загони були створені 
й Народним фронтом Азербайджану. Між всіма цими загонами 
не було належної координації та зв’язку, давалась взнаки й від-
сутність потрібної кількості знаючих військову справу коман-
дирів усіх рівнів. З іншого боку, ватажки окремих загонів не 
бажали й близько підпускати в свої загони навіть наявних про-
фесійних військових. Свавілля й безкарність призвели до того, 
що в наші військові загони проникло багато зрадників і воро-
жої агентури, збільшилось дезертирство, викрадення боєпри-
пасів, продовольства, палива й паливно-мастильних матеріалів. 
А найбільшим нещастям була відсутність лідера, котрий зумів 
би об’єднати весь народ і повести до перемоги над ворогом. 
Великий син нашого народу Гейдар Алієв в цей складний час 
знаходився в Нахчивані, тому що маріонетки Москви, які були 
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при владі, прагнули не допустити його до керівництва Азербай-
джанською Республікою.

Користуючись безладом, що склався в країні й боротьбою 
за владу, ворог із легкістю захопив один за одним наші міста 
й селища.

В ніч з 25 на 26 лютого 1992 року вірменські бандо форму-
вання за участі розташованого в Ханкенді 366-го мотостріл-
кового полку російської армії захопили й знищили азербай-
джанське місто Ходжали. Ходжали був розташований на дорозі 
Агдам-Шуша, він був одним із важливих населених пунктів між 
Аскераном і Ханкенді. Ходжали мав велике значення і з війсь- 
кової точки зору. Там знаходився єдиний у Карабасі аеропорт.

Населення Ходжали складалось із азербайджанців. Це міс-
то було одним із найдавніших поселень і культурних центрів 
нашого міста. Чисельність населення складала більше 7-и ти-
сяч осіб. Тут, ще до бандитських набігів загарбників, знайшли 
притулок тисячі біженців. Внаслідок зростання населення тут 
були побудовані десятки житлових будинків, декілька промис-
лових підприємств, – і Ходжали отримав статус міста республі- 
канського значення.

До вечора 25 лютого місто піддалось сильному артиле- 
рійському обстрілу, були зруйновані аеропорт і найближчі до 
нього будинки. Під час обстрілу від вогню російської артиле-
рії загинуло до 150 осіб. Після артобстрілу розпочалась спільна 
атака на місто. Попереду йшла бронетехніка російського 366-го 
полку – танки, бойові машини піхоти, а вже під їхнім прикрит-
тям наступали вірменські бандити. Незважаючи на очевидну 
перевагу ворога та слабкі оборонні укріплення, захисники міс-
та чинили запеклий опір. Навіть після того, як ворог прорвав 
оборону, бій йшов за кожну вулицю, за кожен квартал і будинок. 
Ходжалинці героїчно бились за кожну п’ядь рідної землі. Про-
суваючись вперед, вірменські бандити розстрілювали не тільки 
бійців, а й беззбройних мирних жителів, мародерствували, на-
вантажували вантажні машини всім, що потрапляло їм під руку 
та відсилали в Ханкенді.
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Нікого не жаліли, – ні старих, ні жінок, ні дітей, навіть немов-
лят. Один із тих, хто вижив говорив, що до цього дня не може 
забути страшний запах горілого людського тіла.

Вірменські бандити й солдати з 366-го мотострілкового 
полку російської армії, озброєні з ніг до голови сучасною збро-
єю, всю ніч чинили розправу над ходжалинцями. Багато захис-
ників міста загинуло, а ті хто залишились в живих попрямували 
в бік Агдаму, щоб заховатись у розташованому неподалік лісі. 
Стояв лютневий мороз. Частина захисників і жителів міста, які 
вирвались із оточення замерзла. Інші дорогою в Агдам потра-
пили в ворожу засідку. Більша частина загинула від куль, ще 
біля 200 осіб були взяті в заручники. Лише невелика частина 
ходжалинців – 1500 осіб змогла дістатись до Агдаму, частина 
людей була по-варварськи вбита: розстріляні, спалені, - частина 
загинула від обмороження, дехто потрапив у полон, хтось зник 
без вісті. Ходжали було зруйновано вщент. Сьогодні є багато 
свідчень очевидців, а також фотографій і кіноплівок, що викри-
вають звірства вірмен і російських солдат у Ходжали.

Безприкладний героїзм проявив відважний син нашого на-
роду Чингіз Мустафаєв, посмертно удостоєний звання Націо-
нального Героя Азербайджану. Він довів до світової спільноти 
звірства вірменських фашистів вчинені в Ходжали. Як спеці-
альний кореспондент Азербайджанського телебачення він 
опинився серед перших свідків того, що сталось. «28 лютого, –  
розповідав він, – ми, в супроводі двох військових вертольотів 
прибули на місце трагедії. Вже з повітря ми побачили велику 
територію, суцільно всіяну трупами людей. Коли ми приземли-
лись, працівники міліції, котрим належало занести трупи в вер-
тольоти, змогли підняти тільки чотири трупи: декілька людей, 
при вигляді такої кількості вбитих із слідами звірств, втрачали 
свідомість. Десятки жінок, літніх людей і дітей від 2-х до 15-и 
років були вбиті з близької відстані вистрілами в голову. Не-
подалік одне від одного люди лежали сім’ями. На тілі декотрих 
людей були кульові поранення, причому одне поранення, як 
правило, було на голові. Це означало, що їх добивали контроль-
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ним вистрілом, аби переконатись у тому, що серед живих ніхто 
не залишиться».

Камера Чингіза зафіксувала декілька дитячих трупів із від-
різаними вухами. У деяких жінок були виколоті очі, чоловіки –  
скальповані, і, врешті помітні сліди пограбування вже вбитих 
людей. З убитих людей були взяті особисті речі. 

Завдяки самовідданості Чингіза Мустафаєва, на місці гено-
циду побували й іноземні журналісти, котрі на власні очі поба-
чили здійснені вірменами звірства.

Один із них – французький журналіст згодом говорив, що 
він бачив багато документальних кадрів різних військових 
конфліктів, чув про жорстокість німецьких фашистів, та вірмени 
перевершили всіх. Вони вбили дітей різного віку, старих і жі-
нок. Зняті Чингізом кадри обійшли всі телеекрани світу, доне-
сли до всіх людей Ходжалинський геноцид.

Один із очевидців Ходжалинського геноциду так розповідає 
про те, що сталось із ним:

«Слідом за російськими солдатами в місто ввійшли вірмен-
ські бандити. Я схопив п’ятирічного внука і 15 тисяч рублів, що 
були в будинку та вирушив у бік лісу. Аби дитина не замерзла 
зняв із себе теплий одяг і вкутав його. До ранку я зрозумів, що 
це не допоможе, тому вирушив, як гадав, у бік Агдаму. Доро-
гою наштовхнулись на озброєних людей із найближчого вір- 
менського поселення, я благав їх взяти гроші та відпустити 
мене з дитиною в Агдам. Та вони почали сварити мене, потім 
побили, затягнули в одну з сільських стаєнь. Тут, крім нас були 
ще азербайджанські жінки з дітьми. В стайні нас протрима-
ли чотири дні, не давали ні їжі, ні води. За чотири дні мене з 
онуком привезли в Аскеранський район. Тут відбулись події, 
в порівнянні з котрими чотири попередні дні в стайні вида-
лись раєм. Вірменські терористи-бандити, котрі прибули з-за 
кордону висмикували нігті на ногах, а негри, які знаходились 
серед них, підстрибували й били мене ногами в обличчя та 
груди. Після декількох годин таких тортур і знущань мене об-
міняли на одного з арештованих вірмен. З онуком мене роз-
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лучили, що сталось із ним, з дружиною, донькою – і по цей день 
не можу дізнатись».

Вцілілі очевидці Ходжалинської різні розповідають, що з 
захоплених людей вірмени відділяли співробітників міліції й 
добровольців і негайно привселюдно обезголовлювали їх. Від-
діливши дівчат, відвозили їх у невідомому напрямку.

Від дій вірмен жахались не тільки очевидці, але й жителі 
суміжних районів. Жінки жадали краще померти, ніж потра-
пити в полон. Коли посилювався збройний вогонь, мешканки 
азербайджанських поселень тримали під рукою предмети для 
самоспалення. Із уст в уста передавались слова п’ятирічної ді-
вчинки: «Батьку, якщо буде напад, то ти спочатку вбий мене та 
маму, потім сам можеш загинути».

В світі існує дещо жахливе, ім’я котрого вірменський бузу-
вірський бандитизм. Він страшніший за фашизм.

Місто за назвою Ходжали викарбувалось у пам’яті азер- 
байджанського народу, всіх совісних людей світу символом 
скорботи та нелюдської жорстокості. Кривавий злочин, здій-
снений вірменськими фашистами – це геноцид проти азербай-
джанського народу! Ми схиляємо голови перед всіма хто заги-
нув, перед тим хто зазнав знущань, і перед інвалідами, нашими 
співвітчизниками, котрі залишились серед живих. Ми ніколи 
не забудемо Ходжалинського жахіття, звірств, вчинених вір- 
менськими бандитами проти нашого народу! Час розплати за 
шехідів Ходжали не за горами!

***
«Любі ходжалинці! Шановні 

співвітчизники! Два роки тому, 26 
лютого 1992 року місто Ходжали 
стало свідком звірства небаченого в 
сучасній історії. Вірменські військові 
бандити зруйнували вщент місто 
Ходжали, що знаходилось багато 
місяців у повній облозі. Цивільне 
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населення, опинившись без належної 
допомоги, було піддано нищівному 
винищенню. Немовлята, немічні старі, 
жінки, діти – нікого не пошкодували. 
Ця акція, загалом спрямована проти 
азербайджанського народу, своєю 
незбагненною жорстокістю та 
нелюдськими каральними методами 
стала небаченим у історії актом 
звірства. Разом із тим цей геноцид є 
історичним злочином проти всього 
людства. 
За рішенням Міллі Меджлісу 
Азербайджанської Республіки день 26 
лютого щорічно відзначається як 
«День Ходжалинського геноциду та 
національної скорботи». Про 
ходжалинські події інформовані всі 
міжнародні організації. Сьогодні в усіх 
куточках нашої країни з пошаною 
поминаються безвинні жертви 
Ходжали. Я знову схиляю голову перед 
їхньою священною пам’яттю, співчуваю 
всім рідним, всьому азербайджанському 
народу. 
НЕХАЙ ПОМИЛУЄ ВСІХ 
ШЕХІДІВ АЛЛАХ!
   Гейдар Алієв
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Розбудовувач нового Азербайджану

Підручник «Отечество», § 63

З плином часу нашому народу стає ясніше: наскільки важ-
ко здобути державну незалежність, настільки ж складним є 
її збереження, бо вороги нашої країни ніяк не хочуть з цим 
змиритися. Подальше зміцнення Азербайджанської Республі-
ки, підвищення її ролі й престижу серед держав світу означає 
пробудження народу, який прославив своє ім’я та мав протягом 
століть свої могутні держави. Наші вороги не бажають з цим 
миритись. Вони остерігаються того, що народ, котрий пробу-
дився зведеться на ноги і, згуртувавшись, почне справедливу 
боротьбу за рідні землі, частина яких була втрачена за останні 
два століття.

Зміцнення незалежності Азербайджану одночасно поси-
лює міць великого, але розділеного сьогодні 60-мільйонного 
азербайджанського народу, який за правом вважає Азербай- 
джанську Республіку своєю незалежною державою. І це дійсно 
так, і всі азербайджанці, які проживають у багатьох країнах сві-
ту, пишаються своєю незалежною державою.

Опинившись за волею долі, з різних причин, за межами 
своєї Батьківщини, представники нашого народу пережива-
ють пробудження національної самосвідомості, і вони почали 
об’єднуватись в громадсько-культурні організації. Наш улюбле-
ний загальнонаціональний лідер Гейдар Алієв під час своїх за-
кордонних візитів завжди знаходив час для зустрічей з прожи-
ваючими там азербайджанцями, знайомився з їхніми успіхами 
та проблемами, надавав необхідну допомогу. Все це не давало 
спокою ворогам нашої Батьківщини, котрі бажали назавжди за-
лишити за собою наші захоплені землі.
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Крім того, Всевишній наділив нашу землю незчисленними 
природними багатствами. Найсильніші держави світу прагнуть 
заволодіти ними, розграбувати ці багатства, тому вони не бажа-
ють бачити нашу країну та народ вільними й незалежними. Ось 
чому незалежний Азербайджан став місцем зіткнення інтересів 
багатьох держав світу.

Протягом багатьох століть ворогуючі з нами «гяури в чор-
ному одіжі» – вірмени та їхні покровителі для послаблення й 
ізоляції нашої держави вдаються до різних підступних і підлих 
планів. Ворогу також допомагали й зрадники зсередини.

Вороги намагаються підірвати основу нашої державності – 
тюрксько-мусульманську єдність, прагнуть протиставити одне 
одному народи нашої країни, які сторіччями живуть в тюрксь- 
ко-ісламській єдності. Заодно з ними діють і зрадники всере-
дині народу, допомагаючи ворогам в реалізації їхніх задумів.

Незважаючи на всі підступи ворога, наш народ на чолі зі 
своїм видатним сином, мудрим і далекоглядним політиком і 
державним діячем Гейдаром Алієвим достойно зберіг свою не-
залежність і свободу, а наша держава набирає сили з кожним 
днем. Ще в недавньому минулому, в перші роки нашої незалеж-
ності, становище було зовсім іншим.

…Йшов місяць червень 1993 року. Азербайджан переживав 
один із найважчих періодів своєї історії. Вірмени, яких напря-
му підтримували вороже налаштовані до нас сусідні країни, за-
хопили один за одним райони Азербайджану. Вони планува-
ли створити на цих землях «Велику Вірменію». Наші військові 
загони, погано озброєні й недостатньо організовані, зазнава-
ли поразки й відступали. Внутрішні зрадники в гонитві за по-
садами й збагаченням у змові з ворогом допомагали йому в 
захопленні наших земель. Зрада та продажність стали звичай-
ним явищем, зрадники немов змагались одне з одним у вірній 
службі закордонним господарям. Випадкові люди, дилетанти 
від політики, які виявились у ті місяці «керівниками» країни, 
не змогли правильно оцінити ситуацію, що створилась навколо 
республіки, вступили в відкриту ворожбу зі впливовими держа-
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вами. Були ослаблені чи зіпсуті відносини навіть із братськими 
тюркськими державами – Казахстаном, Узбекистаном, Туркме-
ністаном і Киргизстаном.

В районах і навіть у окремих частинах столиці безчинству-
вали незаконні збройні загони. Звичною справою стало захо-
плення в заручники дітей і дорослих, інші брудні способи зба-
гачення. Людей тривожили перестрілки ночами. Народ жив у 
постійному страху за свою безпеку.

Окремі групи пройдисвітів, які проникнули в керівництво 
країни та більшості районів, неначе мухи налетіли на солодке –  
народне добро, нажите ще в радянський період. Багатство, ви-
роблене народом у поті чола, розграбовувалось, вивозилось 
закордон, а отримані гроші йшли в кишені високих посадов-
ців, котрі присмоктались до влади. Грабіж і хабарництво набули 
звичайного характеру, ніби й не було ніякої держави. Керівники 
держави тримали напоготові свої літаки, щоб встигнути захова-
тись у випадку якоїсь особистої небезпеки для них. Серед ке-
рівників країни потрібний лідер, гідний очолювати народ. Біля 
керма держави стояли недостойні люди, не здатні управляти 
нею. Насправді ж, можна сказати, що держава була без лідера 
та надана сама собі, як корабель без капітана в штормовому 
морі. Найстрашнішим було те, що, якщо раніше в хвилини не-
безпеки для Батьківщини, за першим покликом на площу Азад-
лиг збирались сотні тисяч людей, то тепер цієї активності не 
було. Немов колишня рішучість народу до боротьби була зла-
мана, немов народ охопила безнадія та сум’яття. Це все було 
результатом злочинної некомпетентності тодішньої правлячої 
верхівки та змови зрадників всередині країни з зовнішнім во-
рогом.

Користуючись загальною ситуацією плутанини в Азербай-
джані, вірмени крок за кроком втілювали в життя план ство-
рення «Великої Вірменії» за рахунок азербайджанських зе-
мель. Пліч о пліч з ними виступали внутрішні вороги, намага-
ючись поділити Азербайджан між собою. Наприклад, колишній 
активіст Народного фронту такий собі Алікрам Гумбатов оголо-
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сив про створення «Талиш-Муганської Республіки» в південно-
східному регіоні Азербайджану, назвавши себе новоявленим 
«президентом».

Рвався до влади і інший діяч того ж Народного фронту Сурет 
Гусейнов, який отримав високе звання «Національного героя». 
Як згодом з’ясувалось, він діяв за вказівкою спецслужб інозем-
ної держави і за його підтримки намагався силою захопити 
владу в країні. Підпорядковані йому військові загони, залишив-
ши фронт напризволяще, вирушили на Баку через село Навахі, 
де організували укріплений табір. Тут відбулось зіткнення між 
прихильниками А.Ельчібея і С.Гусейнова, відбулось братське 
кровопролиття. Обидві сторони готувались до нових сутичок.

Один проти одного зі зброєю в руках стояли сини одного 
народу. Могла розпочатись братовбивча війна. Подібні війни 
називаються громадянськими війнами. Таким чином, Азербай-
джан був підведений впритул до громадянської війни, країна 
знаходилась на межі розпаду.

Коли чорні хмари спустились над Вітчизною, єдиною надією 
й променем світла для всього народу та держави став Гейдар 
Алієв. Група відомих громадських діячів і вчених спеціально 
виїхала з Баку в Нахчиван до Гейдара Алієва, який очолював 
тоді Верховну Раду Нахчиванської Автономної Республіки. І це 
не було випадковістю.

Боротьба за свободу й відновлення незалежності з великим 
успіхом йшла в Нахчивані. На самому початку 1990 року Нах-
чиванський край ще називався «Нахчиванською Автономною 
Радянською Соціалістичною Республікою». Г.Алієв, котрого пе-
реслідував ворог нашого народу Горбачов і його поплічники, 
після «Чорного січня» одразу повернулись до Баку, щоб допо-
могти своєму народу, який потрапив у біду. Проте новий керів-
ник Азербайджанської РСР А. Муталлібов, який був посіпакою 
Горбачова, та його підручні не дали Гейдару Алієву можливості 
залишитись тут. Вони не захотіли скористатись в інтересах на-
роду його багатим досвідом, широким політичним світоглядом 
і мудрістю. Вірний син народу був позбавлений можливості 
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служіння Вітчизні і змушений був вирушити в місто своєї юнос-
ті – Нахчиван.

Нахчиванський край фактично знаходився у вражій блокаді, 
тому народ із радістю зустрів свого великого й вірного земля-
ка. Минуло небагато часу, і Гейдар Алієв за правом був обра-
ний керівником Нахчиванської Автономної Республіки. Гейдар 
Алієв, який керував невеликою автономною республікою ще в 
умовах збереження СРСР, у справі національного звільнення 
зробив більше, ніж А.Муталлібов, котрий був того часу прези-
дентом республіки. З назви Нахчиванської АРСР були вилучені 
слова «радянський» і «соціалістичний», ця невід’ємна частина 
нашої країна почала називатись Нахчиванська Автономна Рес-
публіка. Для свого часу це було дуже сміливим рішенням хоча б 
тому, що воно означало суперечити керівництву СРСР. В інший 
час такий вчинок керівництво СРСР не залишило б безнаказа-
ним, та проти далеко продуманого й сміливого рішення Гейда-
ра Алієва воно виявилось безсильним. Незабаром Гейдар Алієв 
домігся прийняття трьохколірного прапору Азербайджанської 
Демократичної Республіки (АДР) офіційним прапором Нахчи-
ванської Автономної Республіки. Інакше кажучи, мудрий керів-
ник Нахчиванської АР, на відміну від промосковського прези-
дента Азербайджанської Республіки Муталлібова, приступив 
до практичних справ зміцнення реального суверенітету, по-
казував приклад служіння всьому своєму народу. За закликом 
Гейдара Алієва, населення Нахчиванського краю, на відміну від 
всього Азербайджану, відмовилось приймати участь 17 березня 
1991 року в фальшивому референдумі з питання збереження 
СРСР. В період керівництва Нахчиванською Автономною Рес-
публікою Гейдар Алієв заборонив тут діяльність Комуністичної 
партії. Для досягнення сприяння боротьбі азербайджанського 
народу за свободу з боку азербайджанців всього світу вперше 
саме в Нахчивані 31 грудня було оголошено Днем солідарності 
азербайджанців усього світу. Нахчиванський край, що мав ан-
клавне становище та знаходився в ворожій блокаді не посту-
пився ворогу ані п’яддю рідної землі.
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Проведені Гейдаром Алієвим у Нахчивані заходи підтриму-
вало та від усього серця схвалювало не тільки населення краю, 
за ними уважно та з задоволенням слідкував увесь азербай-
джанський народ. Саме тому наш народ бажав пошвидше ба-
чити президентом Азербайджанської Республіки Гейдара Алі-
єва замість ненависного самозакоханого А. Муталлібова, який 
тримався при владі лише за підтримки Москви та ігнорував 
очікування й мрії народів. Народ не тільки бажав, але й вима-
гав приходу Гейдара Алієва до влади. До прикладу, напередодні 
Ходжалинського геноциду в Агдамі не припинялись мітинги з 
вимогою приведення Гейдара Алієва до влади в Баку – в тяжку 
хвилину він був для всіх зосередженням надії й порятунку.

Однак у травні 1992 року владу в Баку захопило керівни-
цтво Народного Фронту. Але й на чолі з А.Ельчібейом не до-
пустило Гейдара Алієва в керівні органи країни, не захотіло 
скористатись його багатим досвідом. Навпаки, була зроблена 
спроба за допомогою військової сили змістити його з керів-
ництва Нахчиванською Автономною Республікою. Та населен-
ня краю захистило свого улюбленого керівника, а провидіння 
зберегло його для важких днів, що очікували країну. В черв-
неві дні 1993 року, коли виникла небезпека знищення знову 
здобутої незалежності й єдності Азербайджанської Республіки, 
народ категорично довірив свою долю Гейдару Алієву, забез-
печив його повторний прихід до влади 15 червня 1993 року. 
В цей день був обраний Головою Міллі меджлісу (парламенту) 
Азербайджанської Республіки. За декілька місяців у результаті 
всенародного голосування став обраним Президентом Азер-
байджанської Республіки.

Повернення Гейдара Алієва до керівництва Азербайджаном 
стало найважливішою подією в боротьбі нашого народу за сво-
боду й незалежність. Фактично відбувся корінний переворот 
у історії становлення незалежного Азербайджану, котрий був 
врятований від розпаду та громадянської війни, а чорні заду-
ми й надії наших ворогів провалились. Одразу ж після обрання 
Головою Парламенту країни він вжив низку рішучих і глибоко 
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продуманих заходів , що ліквідували братовбивче протистоян-
ня. Народ зітхнув вільно: плани зовнішніх ворогів розчленува-
ти країну, знищити незалежну державу провалились.

З поверненням Гейдара Алієва до керівництва країною в 
історії нашого народу почався новий етап – управління дер-
жавними справами опинилось у руках досвідченого, мудрого та 
далекоглядного державного діяча. Початок цього етапу – день 
15 червня 1993 року ввійшов у нашу історію як День Порятунку.

З поверненням Гейдара Алієва до влади Азербайджанська 
держава позбулась небезпеки розчленування та загрози зни-
щення. Збереження ж державності означає збереження свобо-
ди та незалежності, означає Порятунок!

Ставши керівником держави, Гейдар Алієв глибоко вивчив 
ситуацію. Врахував становище, що склалось у Азербайджані, 
тодішні силу та вплив вірмен і їхніх заступників у всьому сві-
ті, ворожі плани іноземних держав по відношенню до нашої 
країни та домігся припинення вогню на фронті. Настав пері-
од припинення вогню в несправедливій війні Вірменії проти 
Азербайджану. Було попереджено безглузде знищення моло-
дого покоління.

Стараннями лідера в Азербайджані встановились стабіль-
ність і мир, а це залучило в країну інвестиції закордонних під-
приємців, власників великих фірм і компаній. І якщо раніше 
через неспокійну ситуацію в країні вони остерігались вкладати 
гроші в підприємства та проекти в Азербайджані, то тепер їхні 
заявки стали чисельними. 20 вересня 1994 року з найбільши-
ми нафтовими компаніями світу був підписаний документ, на-
званий «Контрактом століття». Слідом за цим були підписані й 
інші взаємовигідні угоди.

Гейдар Алієв чудово розумів, що завдяки співпраці в нафто-
вих проектах можна мати багато друзів. Розкрити раніше за-
чинені двері та навіть ворогів перетворити на друзів. Завдяки 
його тонкій політиці вдалось принизити колишній вплив Вірме-
нії в усьому світі, досягнутий нею за допомогою вірменської 
діаспори. Видатний син народу проводив дуже далекоглядну 
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політику, бо чудово розумів, що чим більше буде в нас друзів, 
тим більш обмеженими стануть можливості Вірменії як і рані-
ше зводити наклепи на Азербайджан. І дійсно, сьогодні ми є 
свідками успішних результатів цієї далекоглядної політики. Ві-
рменія з кожним днем опиняється в усе більшій ізоляції в світі.

Вороги нашого народу були добре інформовані про потуж-
ний інтелектуальний потенціал Гейдара Алієва та його досвід 
всесвітньо відомого політичного діяча. Вони розуміли, що цей 
великий державний діяч знайде шляхи позбавлення країни й 
народу від усіх труднощів, тому організовували змови та війсь- 
кові путчі проти держави та її Президента. Та завдяки рішучості  
Гейдара Алієва подібні ворожі акції в жовтні 1994 року та бе-
резні 1995 року повністю провалились, а їхні учасники понесли 
заслужене покарання. На відміну від попередніх «керівників», 
у найважчі хвилини Гейдар Алієв завжди був зі своїм народом, 
сміливо виходив на контакт із путчистами, забезпечуючи висо-
кий духовний підйом і впевненість народу в своїй правоті та 
справедливості.

Як справжній лідер, він повернув народу впевненість у собі, 
а вороги залишились при своїх невиконаних чорних задумах. 
Вони переконались, що управління Азербайджаном знаходить-
ся в твердих і сильних руках, а власник цих рук вірний своїм 
колись із впевненістю сказаним словам: «Незалежність Азер-
байджанської держави існуватиме вічно, буде непохитною, не-
зворотною…!»

Придушення антидержавних путчів всім чітко показало, що 
спроби переворотів, насильного захоплення влади приречені 
на провал. Всі повинні підкорятись законам і правопорядку!

Однак у нашій незалежній державі ще не було Основного 
Закону – Конституції. Щоб забезпечити країну вищими держав-
ними законами – Конституцією (Основним Законом), почалась 
робота з її розробки. Цю роботу очолив особисто Гейдар Алі-
єв. В результаті напруженої та тривалої роботи був підготов-
лений проект першої Конституції нашої незалежної держави, 
представлений на обговорення всього народу. Після активного 
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обговорення проекту в нього були внесені певні зміни та до-
повнення. Врешті, 12 листопада 1995 року в результаті Всена-
родного референдуму Конституція була прийнята. Вона стала 
першою Конституцією в історії незалежної Азербайджанської 
державності, з того часу щорічно 12 листопада відзначається 
День Конституції.

Конституція незалежного Азербайджану є однією з най-
більш демократичних у світі. Вона дає рівні права всім без ви-
нятку громадянам, незалежно від національності, віросповідан- 
ня, мови, раси, переконань, статі та соціальної приналежності. 
На основі Конституції наша рідна азербайджанська мова була 
оголошена державною мовою країни, зайнявши за правом на-
лежне їй місце. Протягом століть великі діячі культури створи-
ли рідною мовою видатні твори. Азербайджанська мова ще в  
XVI столітті була державною мовою великої Сефевідської дер-
жави. Тому ми щасливі, що наша рідна мова знову стала дер-
жавною мовою, а святе для кожного з нас слово АЗЕРБАЙДЖАН, 
що лунало в назві Вітчизни, народу, мови та держави, завдяки 
Конституції набуло вічного звучання. Тим самим зазнали пораз-
ки  плани «гяурів у чорній одежі», які бажали внести розкол у 
тюрксько-мусульманську єдність народів Азербайджану.

Для зміцнення тюрксько-мусульманської єдності як осно-
ви нашої державності, Гейдар Алієв ще більше зміцнив наші 
взаємозв’язки з тюрксько-ісламськими державами, провів ба-
гато зустрічей з керівниками Туреччини, Казахстану, Узбекиста-
ну, Туркменістану та Киргизстану. Зміцніли й розширились вза-
ємовідносини і з іншими ісламськими державами. Таким чином, 
завдяки діяльності великого сина нашого народу тюрксько-іс-
ламська єдність збереглась і почала зміцнюватись не тільки 
всередині нашої держави, а й у міжнародному масштабі.

Гейдар Алієв впорядкував наші взаємовідносини і з най-
ближчими сусідніми державами – Росією та Іраном, ще біль-
ше зміцнив добросусідські відносини з Грузією. Поїздки глави 
нашої держави в Сполучені Штати Америки, Великобританію, 
Францію, Німеччину, Італію, Китай, Пакистан, Україну, Грузію, 
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Польщу, Японію та інші країни, примножили успіхи нашої краї-
ни. Президент Азербайджану переконав увесь світ, що Нагірний 
Карабах здавна є азербайджанською землею та невід’ємною 
частиною нашої Батьківщини.

Завдяки невпинній діяльності очолившого народну бороть-
бу за відродження й прогрес геніального державного діяча 
Гейдара Алієва відбувся корінний перелом у внутрішньому й 
зовнішньому становищі країни. Тепер про незалежну Азербай-
джанську державу знають у всіх куточках планети. Не випадко-
во до Гейдара Алієва велику повагу плекали  видатні політич-
ні діячі закордонних країн – мудра зовнішня політика, котру 
втілював у життя Гейдар Алієв, ґрунтувалась на реальному ро-
зумінні особливостей сучасного світу та з обов’язковим враху-
ванням національних інтересів.

У столицях багатьох держав світу – Анкарі, Вашингтоні, Іс-
ламабаді, Лондоні, Парижі, Бонні, Москві, Києві, Тбілісі, Тегера-
ні, Каїрі, перед будівлями Організації Об’єднаних Націй, Євро- 
пейської Ради та інших міжнародних організацій велично роз-
вівається трьохколірний азербайджанський прапор. Цей пра-
пор уособлює єдність і солідарність всього 60-мільйонного 
азербайджанського народу, який проживає як на історичних 
землях Азербайджану, так і в багатьох закордонних країнах і 
континентах. Трьохколірний з півмісяцем і восьмикутною зір-
кою державний прапор Азербайджану є священним символом 
здобутої ціною крові шехідів свободи й незалежності нашої 
Батьківщини! Та боротьба триває! Історичний І з’їзд азербай-
джанців всього світу (Баку, 9-10 листопада 2001 рік) свідчить 
про успішне майбутнє цієї боротьби. Ми всі, і, насамперед, наша 
молодь, почали славний переможний шлях із об’єднання всіх 
земель Вітчизни, зі створення нового, Великого Азербайджану. 
В цій справі нас надихають звуки Національного Гімну та марш 
під прапором Незалежного Азербайджану!  





Розділ 5
ПЕРЕМОЖНИЙ ХІД  
ІДЕЙ ГЕЙДАРА АЛІЄВА

   «Ми є власниками унікального спадку.  
Кожен громадянин Азербайджану повинен 
намагатись бути гідним цього спадку, з почуттям 
глибокої відповідальності підходити як до минулого, 
сьогодення, так і майбутнього нашої країни з її 
великим історичним минулим, багатою культурою, 
високою моральністю» 
   Гейдар Алієв
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Сьогодні не кожному суджено займатись великою політи-
кою. В сучасному світі протікають вкрай глибокі, всебічні та, 
одночасно, складні процеси інтеграції. Глобалізація перетвори-
лась на нездоланний фактор у сучасному світі. Ці процеси ще 
більше прискорились після розпаду Радянської імперії та світо-
вої соціалістичної системи. Світ міняється прямо на наших очах.

З розширенням боротьби з міжнародним тероризмом пе-
ревертаються з ніг на голову традиційні відносини, зв’язки, що 
підтримувались десятиліттями й століттями між державами сві-
ту. Захист інтересів своєї країни та народу й зайняття гідного 
місця в новому розкладі політичних сил – справа не кожного 
політика. Природно, що для існування в якості незалежної дер-
жави Азербайджан не може залишатись осторонь цих процесів. 
Ми повинні випереджувати час. Щонайменше, ми повинні вмі-
ти йти в ногу з ним.

З іншого боку, в справі незалежного існування Азербайджа-
ну, котрий поєднує Схід із Заходом, Північ із Півднем і за всіх 
історичних періодів відігравав роль Золотого Мосту, зовнішня 
політика завжди відігравала головну, точніше, вирішальну роль. 
Якщо бути лаконічним, наша вітчизна не може, як кажуть, спо-
кійно займатись своїми внутрішніми проблемами, як це роблять 
відносно пасивні країни, що розташовані в інших регіонах і не 
привертають уваги. Точніше, їй не дозволять жити спокійно! 
Тому зберегти незалежність Азербайджану, який володіє бага-
тими підземними й наземними ресурсами, зокрема енергетич-
ними запасами, дуже важливим військово-стратегічним зна-
ченням і з цієї причини входить до кола інтересів закордонних 
країн (насамперед великих держав), здатний не кожен політик.

Крім всього вищесказаного, лише 8 мільйонів азербай- 
джанського народу, котрий є другим великим тюркським наро-
дом у світі (біля 60 мільйонів) і історичні землі котрого не раз 
були перекроєні, здобув свободу та живе на території незалеж-
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ного Азербайджану. Інші, так би мовити, розкидані по всьому 
світу. З цієї точки зору азербайджанський народ є також одним 
із народів у світі, котрий має вельми важкі та численні пробле-
ми. Нелегко бути лідером такого народу.

Ми не маємо права забувати, що наш народ у вкрай склад-
ній і суперечливій історичній ситуації ХІХ-ХХ століть не раз на-
магався здобути свободу та незалежність, однак кожного разу 
прирікав себе на невдачу, наші поборники свободи були заду-
шені в крові заклятими ворогами. Востаннє нашу батьківщину й 
народ зуміла врятувати з найкривавішого виру лише геніальна 
особистість Гейдара Алієва. Якщо би переможець визвольної 
боротьби, Ататюрк нашої Вітчизни – особистість Гейдара Алієва 
не кинулась на арену боротьби, то в 1993 році незалежність 
Азербайджану в черговий раз захлинулася б у крові в резуль-
таті агресії підступних зовнішніх сил та зради їхніх внутрішніх 
підручних!!

Таким чином, як і за всіх історичних періодів, проблема іс-
торичної особистості для Азербайджану знову залишається в 
якості найбільш актуальної. Азербайджан не може існувати без 
сильної особистості. Ми повинні будемо рахуватись із цією іс-
тиною ще довго, точніше, до того часу, допоки не будуть гар-
монійно працювати навіть найдрібніші гвинтики державного 
механізму. Іншого шляху в нас немає!

Сьогодні в умовах стабільності, встановленої в нашій країні 
Гейдаром Алієвим, багато хто загорівся бажанням знову займа-
тись політикою, і навіть зайняти президентське крісло. Причому 
це й ті, хто більш-менш розбирається в політиці, і ті, хто в ній зо-
всім не розбирається! Кожен із партійних «лідерів», які зібрали 
довкола себе 5-10 друзів і знайомих, родичів і земляків, живе з 
амбіцією переходу до глави влади… На превеликий жаль, поді-
бні люди не усвідомлюють історичну відповідальність влади, її 
важкий політичний тягар і зміст, вони дивляться на неї лише як 
на посадове крісло. Якщо б це не було так, то в Азербайджані, 
що має глобальне значення та вкрай важкі проблеми, не праг-
нули б обійняти посаду президента ще 10 кандидатів (до того 
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ж кандидатів, імена котрих не потрапили в жоден із списків по-
літиків у світі!), разом із Гейдаром Алієвим і Ільгамом Алієвим.

Однак час, непохитна об’єктивна реальність, суворі випробу-
вання перехідного періоду промовляють своє слово. Народна 
мудрість, що розпізнає правду й брехню, враховує не порожні 
й неправдиві обіцянки, а практичну діяльність, реально проро-
блену роботу, дає кожному свою оцінку, точніше, кожному вка-
зує на своє місце. Саме в результаті цього в сучасному світі по-
літики Азербайджану особистість Ільгама Алієва зайняла своє 
достойне місце. Невпинно зростає всенародна любов до цього 
політика, котрий має блискуче майбутнє. За короткий проміжок 
діяльності в якості прем’єр-міністра, Ільгам Алієв з честю ви-
правдав надії свого народу. Це яскраво довели безмежна лю-
бов і довіра, виявлені йому народом під час зустрічей талано-
витого політика з виборцями в різних регіонах країни.

Завдяки багатьом своїм перевагам, зокрема особистим 
якостям, Ільгам Алієв, як політик, піднісся до вершин, недосяж-
них для сучасних політиків (точніше політиканів!) Азербайджа-
ну. На відміну від багатьох, він є політиком, котрий близько зна-
йомий зі всіма внутрішніми й зовнішніми проблемами Азер-
байджанської держави та всіх азербайджанців, розсіяних по 
всьому світу, ясно усвідомлює шляхи вирішення цих проблем і 
здатний їх вирішити. Це є величезним успіхом Ільгама Аліва як 
молодого політика.

Ільгам Алієв, який вже приймається в сучасному світі в якос-
ті одного зі зрілих і провідних політиків і завоював великий 
авторитет, не є простим спостерігачем у світі політики. Він є 
політиком, котрий завдяки своїй конкретній діяльності піднісся 
до рівня досвідченого державного діяча. Ільгам Алієв піднявся 
до цього рівня в міру набуття досвіду в великій політиці. Він 
приймав близьку участь у збереженні та зміцненні нашої неза-
лежності, в розбудові сьогоднішньої демократичної, правової 
та світської держави Азербайджану, був близьким оплічником 
геніальної особистості Гейдара Алієва. Він і сьогодні з успіхом 
продовжує цю місію та бере активну участь в розбудові Азер-
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байджанської держави. Активна діяльність Ільгама Алієва за 
короткий період його перебування на посаді прем’єр-міністра 
свідчить про наявність сильного потенціалу в його внутрішньо-
му світі. Грандіозні плани, висунуті під час зустрічей із вибор-
цями, ще раз довели, що Ільгам Алієв володіє дуже багатим до-
свідом у справі державної розбудови.

Ільгам Алієв, котрий займав дуже відповідальну посаду пер-
шого віце-президента Державної Нафтової Компанії Азербай-
джанської Республіки, брав близьку участь у підготовці стратегії 
нафти, автором котрої є Гейдар Алієв, в досягненні успіху цієї 
політики на світовій арені, в підготовці різноманітних проектів 
у цьому напрямку за дорученням глави держави, в виконан-
ні складних дипломатичних доручень, а також відіграв дуже 
важливу роль у припливі до країни інвестицій. Цю діяльність, 
вкрай необхідну для добробуту народу та майбутнього країни, 
він із успіхом продовжує й сьогодні. З Ільгамом Алієвим народ 
пов’язує ще більші надії на майбутнє політики стратегії нафти.

Як державний діяч, що володіє багатим досвідом і пере-
ніс достатньо випробувань, Ільгам Алієв відігравав та віді-
грає активну роль у втіленні в життя всіх внутрішніх реформ, 
пов’язаних із переходом на ринкову економіку. Одним словом, 
Ільгам Алієв, котрий добре розбирається як у проблемах вну-
трішньої, так і зовнішньої політики Азербайджну й знає шляхи 
їх вирішення, є єдиним після геніальної особистості Гейдара 
Алієва сильним політиком, гідним сісти за кермо вищого управ-
ління країни та цілком готовим до цього. Окрім всього цього, як 
державний діяч, Ільгам Алієв володіє великим авторитетом се-
ред всіх прошарків суспільства. Це ще раз було підтверджено 
безприкладною повагою й політичною активністю, продемон-
строваними народом під час зустрічей кандидата в президенти 
Ільгама Алієва з виборцями.

Ільгам Алієв, який брав активну участь у розбудові демокра-
тичної, правової та світської держави, є також і видатним пар-
тійним діячем. Він є першим заступником Партії Нового Азер-
байджану, що є провідною політичною партією країни. Ільгам 
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Алієв, що гідно справляється з цим важливим обов’язком, до-
віреним йому, проводить вельми плідну діяльність у справі мо-
білізації широких прошарків населення країни на будівництві 
Нового Азербайджану. Зовсім невипадково, що на парламентсь- 
ких виборах 2000 року виборчою кампанією Партії Народного 
Азербайджану керував саме Ільгам Алієв. Саме під його керів-
ництвом Партія Нового Азербайджану отримала блискучу пе-
ремогу на цих виборах і отримала переважну більшість у Міллі 
Меджлісі. В даний час Ільгам Алієв із честю виконує історичну 
місію Гейдара Алієва в лідерстві Партією Нового Азербайджа-
ну. Сьогодні кожен член Партії Нового Азербайджану бачить у 
особі Ільгама Алієва майбутнього лідера партії. Він піднісся до 
цього рівня завдяки своїй практичній діяльності.

Як депутат Міллі Меджлісу, Ільгам Алієв розвиває широку й 
багатосторонню діяльність. Як народний депутат, Ільгам Алієв 
постійно знаходиться в тісному контакті з народом, вивчає його 
проблеми, підтримує його, систематично виявляє турботу про-
шаркам населення, потребуючим соціального захисту. Блиску-
чим проявом його турботи про представників різних прошарків 
населення, біженців, вимушених переселенців і інвалідів Кара-
бахської війни є великі творчі рушійні роботи, що проводяться 
ним у Карадагському районі, його увага до рідного народу.

Ільгам Алієв, який є членом постійної комісії Міллі Меджлі-
су з міжнародних відносин і міжпарламентських зв’язків, в той 
же час є главою постійної делегації Міллі Меджлісу в Парла- 
ментській Асамблеї Ради Європи. Цілеспрямована, категорична 
й смілива діяльність Ільгама Алієва в Раді Європи дуже сильно 
повпливала на ще більше зміцнення авторитету нашої країни 
в Європі. Саме завдяки невпинній діяльності, категоричним ви-
ступам Ільгама Алієва вірменські агресори були викриті в Раді 
Європи, на Заході було сформована об’єктивна думка про про-
блему Нагірного Карабаху, що є невід’ємною частиною нашої 
батьківщини, була дана вірна політична оцінка цьому конфлікту 
та зроблені важливі кроки на шляху його вирішення. Незапере-
чні величезні заслуги Ільгама Алієва в визнанні в Раді Європи 
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Вірменії в якості держави-агресора та окупанта, на доказ того, 
що вірменський тероризм є складовою частиною міжнародно-
го тероризму, в доведенні до відома європейської та світової 
спільноти того факту, що Нагірний Карабах, який залишився 
поза контролем, перетворено на перевалочний пункт нарко-
тиків і гніздо терору. Закономірним наслідком всього цього є 
те, що діяльність Ільгама Алієва в Раді Європи сприяла здобут-
тю ним великої поваги та впливу серед західних політиків. Це 
є величезним успіхом і перевагою, отриманими ним для своєї 
теперішньої й майбутньої політичної діяльності.

Як видно, завдяки Ільгаму Алієву сьогодні азербайджанська 
істина підкоряє Європу! Ми добре пам’ятаємо, що два роки 
тому назад становище було зовсім іншим: проблема можли-
вості прийняття нашої країни до Ради Європи хвилювала всіх 
нас – все наше суспільство. Після тих днів минуло всього два 
роки. Сьогодні наш народ вже знаходиться під приємним вра-
женням  обрання видатного політика Ільгама Алієва заступ-
ником голови та членом бюро Парламентської Асамблеї. Ця 
рідкісна подія є для азербайджанського народу джерелом ве-
ликої гордості. А для Ільгама Алієва, як політика, це є великим 
успіхом. Його плідна діяльність в Раді Європи доводить, що він 
є політиком, здатним досягнути ще більших висот. Це ще раз 
довели останні президентські вибори в країні. Як представник 
інтеліґенції, я глибоко вірю, що він підкорить ще більші вер-
шини в світі дипломатії, точніше, це підтверджує блискуча біо-
графія Ільгама Алієва в світі політики…

Як політичного діяча, Ільгама Алієва добре знають і висо-
ко цінують у США, Туреччині, Росії, Франції, Англії, Німеччині, 
Японії та в багатьох інших країнах світу. Його численні візити 
до США, проведені ним там зустрічі в Білому Домі з президен-
том Джорджем Бушем, віце-президентом Річардом Чейні, його 
дуже цікава доповідь на тему «Південний Кавказ і Каспійський 
басейн: погляд із Баку», зроблений у Інституті Досліджень Цен-
тральної Азії та Кавказу при Університеті Джона Хопкінса, пере-
говори, проведені ним із високим професіоналізмом з впливо-
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вими державними діячами Америки, діловими людьми, військо-
вими, видатними дипломатами, врешті, його блискучий виступ 
на 58-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 24 вересня 2003 року, 
об’єктивна й смілива оцінка, дана ним сучасним міжнародним 
відносинам, демонстрація категоричної позиції з проблеми 
Нагірного Карабаху породжують заслужене почуття гордості в 
кожному азербайджанцеві, котрий любить свою батьківщину й 
зароджують велику надію на майбутнє. Все це чітко показує, що 
Ільгам Алієв є політиком, добре відомим у міжнародній спіль-
ноті, провідним політичним діячем світу, який займає гідне 
місце серед них. Це передвіщає ще більш блискуче майбутнє 
азербайджанському політику в світовій дипломатії.

Поряд зі всім вищевказаним, у справі втілення молодіжної 
політики Гейдара Алієва Ільгам Алієв показав безприкладну 
самовідданість і з успіхом продовжує свою діяльність в цьо-
му напрямку по сьогоднішній день. За короткий відрізок часу 
свого перебування на посаді президента Національного Олім-
пійського комітету Азербайджану він продемонстрував свій ор-
ганізаторський талант і в цій області. Завдяки своїй невпинній і 
напруженій праці, Ільгам Алієв за короткий час підняв азербай-
джанський спорт і приніс йому світову славу. Підняття прапору 
Батьківщини азербайджанськими спортсменами, котрі завою-
вали перемогу на змаганнях, проведених у багатьох країнах 
світу, є, перш за все, великою політичною перемогою спортив-
ного руху, очоленого Ільгамом Алієвим.

Як зрілий і далекоглядний політик, Ільгам Алієв проводить 
лінію перетворення спорту на загальнонародний рух, щоб ви-
ростити здорову молодь і тим самим забезпечити здорове май-
бутнє всього народу. Це доводить як наявність у нього глибоко-
го й далекоглядного політичного мислення, так і його глибоку 
прихильність до рідного народу. 

Сьогодні кожен, хто зберігає в своєму серці любов до Бать-
ківщини, добре розуміє, що будівництво й здача в експлуатацію 
олімпійських спортивно-оздоровчих комплексів за ініціативи 
Ільгама Алієва не тільки в Баку, але й у інших регіонах країни є 
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мудрою політикою, спрямованою на здорове майбутнє народу.
Проведення дуже важливих міжнародних змагань у Баку, 

особиста участь на цих змаганнях і хвилююче спостереження 
за перемогами нашої молоді, а також його єднання зі всією 
азербайджанською молоддю під час радощів перемоги, почут-
тя гордості, котре відчуває він разом із народом під час під-
няття знамена перемоги – все це свідчить про безмежну любов 
Ільгама Алієва до своєї Батьківщини, про його тісну прихиль-
ність до рідного народу.

На мою думку, така тісна прихильність до народу, любов до 
Батьківщини, простота, національний патріотизм, турбота та 
дружелюбність, проявлені по відношенню до молоді, піднімуть 
Ільгама Алієва на більш високі вершини в політичній боротьбі.

Ільгам Алієв є професійним політиком. Великі успіхи, досяг-
нуті ним у світі політики, не є випадковістю. Одним із важливих 
факторів, що стоять в основі його формування в якості зрілого 
політика, є те, що Ільгам Алієв, як кажуть, прийшов у світ полі-
тики не з порожніми руками. Він закінчив один із найпередо-
віших вищих навчальних закладів світу в області дипломатії – 
Московський державний Інститут Міжнародних Відносин, отри-
мав тут уроки у поважних дипломатів, професійних політиків, 
оволодів глибокими знаннями в області історії міжнародних 
відносин. Ільгам Алієв також проводив успішні дослідження в 
області свого фаху, був удостоєний вченого ступеню кандидата 
історичних наук. Ще дуже молодим він викладав зі своєї спеці-
альності в дипломатичному інституті, котрий він закінчив. Вища 
дипломатична освіта й глибокі знання історії міжнародних від-
носин світу відіграли чималу роль у його формуванні в якості 
політика.

Ільгам Алієв володіє ще однією перевагою, дарованою йому 
Всевишнім. Він з’явився на світ в сім’ї геніального політика Гей-
дара Алієва. Ільгам Алієв, котрий піднісся в даний час до вер-
шини зрілого політика світового рівня, отримав свій перший 
урок патріотизму в великого азербайджанця, який є Ататюрком 
нашої Вітчизни – Гейдара Алієва. Життєвий шлях Гейдара Алі-
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єва, який присвятив все своє життя щасливому майбутньому 
рідного народу та зустрічав на цьому шляху бурі, урагани, прой-
шов крізь вогонь і воду, є головним університетом і школою 
життя, в котрих Ільгам Алієв отримав освіту й виховання, де він 
сформувався й котрі судились не кожному. Ільгам Алієв, який 
був свідком всіх труднощів цієї школи, прожив її, піддавався 
разом із батьком переслідуванням, зрадам, утискам, і сьогодні 
отримує освіту, навчається в цій школі. Можливість спостерігати 
й переймати досвід є великим щастям для політика. А таке щас-
тя судилось не кожному…

Достойний випускник школи Гейдара Алієва, Ільгам Алієв є 
політиком, здатним не вагаючись, послідовно боротись за до-
сягнення поставленої мети, який не звертає зі шляху, не досяг-
нувши цілі. Це є дуже важливою, точніше головною якістю для 
політика!  Тому я, як представник інтеліґенції вірю, що Ільгам 
Алієв зуміє вирішити багато важких проблем Азербайджану, 
зокрема й проблему Нагірного Карабаху, і я покладаю на це 
великі надії!

В той же час Ільгам Алієв є рішучим і сміливим політиком. 
Цю високу якість він неодноразово демонстрував на Парла-
ментській Асамблеї Ради Європи, в найважчих ситуаціях спри-
яв тому, щоб парламентська група Азербайджану отримувала 
перемогу, з честю захищав інтереси Батьківщини. Свою кате-
горичність і сміливість Ільгам Алієв зі всією гостротою проде-
монстрував зовсім нещодавно, у своєму виступі на 58-й сесії 
Генеральної Асамблеї ООН. Цей блискучий виступ ще більше 
посилив почуття гордості нашого народу. І сьогодні, і в май-
бутньому проблеми Азербайджану здатний вирішити тільки 
категоричний і сміливий політик. Приклад Гейдара Алієва під-
тверджував це не раз! Не сумніваюсь, що це доведе й приклад 
нашого нового президента Ільгама Алієва!

Сьогоднішній світ є ареною сучасних політиків. В перепиті-
ях сучасного світу – динамічного, порівняно швидко мінливого 
світу, можуть розбиратись лише гнучкі, сучасні політики. Новий 
президент Азербайджану Ільгам Алієв є сучасним гнучким по-
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літиком, котрий володіє широким світоглядом, глибокими та 
всебічними знаннями, високою культурою. Він уміє вступати 
в вільні дебати з американськими та західними дипломатами 
англійською й французькою мовами, в найбільших аудиторіях, і 
цілком здатен захищати інтереси своєї країни – Азербайджану 
на будь-яких рівнях. Ільгам Алієв неодноразово продемонстру-
вав це в Раді Європи, США, на 58-й сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, на зустрічах і переговорах, проведених на високому рів-
ні в багатьох інших країнах світу. Довіривши свою долю Ільга-
му Алієву, азербайджанський народ ще раз продемонстрував 
свою мудрість.

Врешті, сьогодні Ільгам Алієв є єдиним політиком у Азербай-
джані, котрий відчуває тонкощі й глибини стратегії внутрішньої 
та зовнішньої політики Гейдара Алієва і здатним продовжувати 
її в майбутньому. Сьогодні всі повинні усвідомити одну істи-
ну: політику Гейдара Алієва, спрямовану на об’єднання нашого 
народу, державності та азербайджанців всього світу зі світлим 
майбутнім може продовжити лише Ільгам Алієв, котрий є блис-
кучим майбутнім світу політики Азербайджану. 

Джерелом великої гордості для азербайджанського народу 
є те, що його президент Ільгам Алієв є сучасним політиком, який 
піднісся до світового рівня, а також державним діячем, котрий 
став відомим у міжнародній спільноті. Одним словом, Ільгам 
Алієв є уже Натхненням нашого народу, блискучим майбутнім 
державності Азербайджану, гідним наступником геніального 
політика Гейдара Алієва! Ільгам Алієв своєю практичною діяль-
ністю заслужив глибоку довіру нашого народу. Я є свідком ве-
ликих надій, що покладались народом на Ільгама Алієва майже 
у всіх регіонах нашої Вітчизни. Реальність така: єдиним гідним 
кандидатом в президенти після Гейдара Алієва є саме Ільгам 
Алієв. Саме його народ і обрав президентом. Я вірю, що Ільгам 
Алієв у президентському кріслі з успіхом продовжить шлях Гей-
дара Алієва, підніме прапор Азербайджану на ще більші висо-
ти. Я бажаю успіхів новому президенту нового Азербайджану, 
новому лідеру азербайджанців усього світу!



216 Ягуб Магмудов

ІЛЬГАМ АЛІЄВ –
новий президент, новий лідер

 «Xalq qəzəti», 2003, Спеціальний випуск.
На вершині політики, Баку, 2004, с. 331-345

Сьогоднішній світ є ареною сучасних
політиків. В перипетіях сучасного світу –
динамічного, порівняно швидко мінливого світу, 
можуть розбиратись лише гнучкі, сучасні 
політики. Новий президент Азербайджану 
Ільгам Алієв є сучасним гнучким політиком, 
котрий володіє широким світоглядом, 
глибокими та всебічними знаннями, високою 
культурою. Він уміє вступати в вільні дебати з 
американськими та західними дипломатами 
англійською й французькою мовами, в найбільших 
аудиторіях, і цілком здатен захищати інтереси 
своєї країни – Азербайджану на будь-яких рівнях. 
Ільгам Алієв неодноразово продемонстрував це в 
Раді Європи, США, на 58-й сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, на зустрічах і переговорах, 
проведених на високому рівні в багатьох інших 
країнах світу. Довіривши свою долю Ільгаму 
Алієву, азербайджанський народ ще раз 
продемонстрував свою мудрість.

Свобода волевиявлення є великим щастям для нації. Оче-
видна політика геніальної особистості світу Гейдара Алієва зі 
створення в рідному Азербайджані демократичної, правової та 
світської держави, великих успіхів, досягнутих на цьому шля-
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ху. Тепер Азербайджан знаходиться на шляху перетворення на 
одну з країн, в котрих найбільш повно забезпечуються права 
людини.

Чергові президентські вибори, проведені 15 жовтня, стали 
новою, великою перемогою на шляху до демократії Нового 
Азербайджану, створеного Гейдаром Алієвим. Перед очима со-
тень внутрішніх і закордонних спостерігачів (і тих, хто нас під-
тримує, і тих, хто ні!) азербайджанський народ вкотре витримав 
випробування, вкотре склав іспит із демократії! Він довів, що 
народ, котрий є спадкоємцем давньої культури державності, що 
дійшла до нас із глибин тисячоліть, всього за 10 років досягнув 
величезних успіхів на шляху демократії, який західні народи про-
йшли протягом століть! За десять років, що минули з 1993 року!

Активність азербайджанських виборців під час виборів те-
пер визнають усі. Кожен, хто прибув з простору СНД, західних 
країн, Америки та інших держав для спостереження за проце-
сом виборів у нашій країні та виступав із неупередженої по-
зиції по відношенню до нашого народу, підтверджує блискучу 
перемогу Ільгама Алієва на цих виборах, точніше, визнає ре-
альну істину, що відбулась перед їхніми власними очима. Вели-
кі держави, які є в сучасному світі господарями слова, сусідні 
країни, заявили про те, що проведені в Азербайджані прези-
дентські вибори стали важливим кроком вперед на шляху до 
демократії. Цю блискучу перемогу, одержану нашим народом 
на шляху до демократії, підтверджують і незліченні привітання, 
що надійшли на адресу нашого нового президента, шановного 
пана Ільгама Алієва з багатьох країн світу – від глав держав і 
урядів, міжнародних організацій, відомих діячів політики, куль-
тури й науки. Кожен, хто душею прив’язаний до своєї вітчизни, 
відчуває велику гордість…

Напередодні виборів я також об’їхав десятки наших сіл і 
міст, виборчих пунктів, починаючи зі столиці та прилеглих до 
неї поселень, Гобустана до Білокана, від Ордубаду до перевалу 
Біченек. Я ознайомився з настроями народу. Одним словом, я 
виконав свій громадянський обов’язок і як представник кан-
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дидата в президенти від Партії Нового Азербайджану, і як спо-
стерігач від своєї країни. Повсюди, де я був, я вкотре спосте-
рігав мудрість, надзвичайну активність мого народу. Азербай- 
джанський народ, як і в 1993 році, знову піднявся, щоб сказати 
«ні» безладу, анархії, хаосу, силам, що прагнули відродження 
невігластва, насиллю та екстремізму! В ім’я захисту шляху Гей-
дара Алієва, щоб довірити свою долю Ільгаму Алієву, котрий є 
найбільш достойним кандидатом у президенти!

Чим же можна пояснити подібну активність абсолютної 
більшості народу, доручення ними своєї долі та керма верхо-
вного управління держави Ільгаму Алієву?

Перш за все, народна мудрість базується на досвіді. Мис-
лення народу, передбачає хід світових подій ясніше за всіх, 
зокрема й видатних політиків. Азербайджанський народ із 
власного досвіду знає, що займатись великою політикою в су-
часному світі – справа не для кожного. І це може не кожен!

З іншого боку, в сучасному світі протікають глибокі, всебічні 
й одночасно складні процеси інтеграції. В даний період гло-
балізація перетворилась на незворотний фактор. Ці процеси 
ще більше прискорились після розпаду Великої Радянської 
імперії та світової системи соціалізму. Світ змінюється в нас 
на очах. Зараз нам необхідний політик, глава держави, який 
розбирається в цьому швидкоплинно мінливому, динамічному 
світі! Народ знає це краще за всіх!

Крім того, з розширенням боротьби з міжнародним теро-
ризмом перевертаються з ніг на голову традиційні відносини, 
зв’язки, що підтримувались десятиліттями й століттями між 
державами світу. Формуються зовсім нові відносини, процеси. 
Захист інтересів своєї країни й народу та зайняття достойного 
місця в новому розкладі політичних сил – справа не кожного 
політика. Природно, що для існування в якості незалежної дер-
жави Азербайджан не може залишатись осторонь цих процесів. 
Ми повинні випереджати час (щонайменше, ми повинні йти в 
ногу з ним!). Таким чином, сьогодні нами повинен керувати по-
літик, здатний випереджати час. Народ це добре знає!
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Є ще одна істина, випробувана віками: в незалежному іс-
нуванні Азербайджану, що з’єднує Схід із Заходом, Північ із 
Півднем і в усі історичні періоди відігравав роль Золотого 
Мосту, зовнішня політика завжди відігравала головну, точ-
ніше, передову роль. Це й сьогодні так. Якщо бути лаконіч-
ним, наша вітчизна не може, як кажуть, спокійно займатись 
своїми внутрішніми проблемами, як це роблять відносно 
пасивні країни, які розташовані в інших регіонах і не при-
вертають уваги. Точніше, йому не дозволяють жити спокійно! 
Тому збереження незалежності Азербайджану, який воло-
діє багатими підземними й наземними ресурсами, зокрема 
енергетичними запасами, дуже важливим військово-страте-
гічним значенням і з цієї причини входить до кола інтере- 
сів закордонних країн (насамперед дуже великих держав), 
здатний не кожен політик. Народ не забув, як у недалекому 
минулому некомпетентні керівники, зокрема уряд народного 
фронту – мусавату, довели країну до межі катастрофи та, як 
після цього, геніальна особистість Гейдара Алієва перетвори-
ла Азербайджан з нічого на сильну політичну сутність. Одним 
словом, історичний досвід недалекого минулого довів це! Як 
кажуть, азербайджанський народ ще вчора був свідком цієї 
гіркої істини.

Крім всього вищезазначеного, лише 8 мільйонів азербай-
джанського народу, який є другим великим тюркським народом 
у світі (біля 60 мільйонів) і історичні землі котрого не раз були 
перекроєні, здобуло свободу й живе на території незалежного 
Азербайджану. Решту, так би мовити, розкидані по всьому світу. 
З цієї точки зору азербайджанський народ є також і одним із 
народів у світі, що має вельми важкі й численні проблеми. Не-
легко бути лідером такого народу. Адже президент незалежної 
Азербайджанської Республіки в той же час не може залиша-
тись байдужим до долі своїх співвітчизників, розкиданих по 
всіх країнах світу. Таким чином, президент незалежного Азер-
байджану одночасно є лідером азербайджанців всього світу. А 
це – справа нелегка!
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Кожен народ проживає свою історію. Народи, які забувають 
власну історію, приречені на загибель. Цю істину не повинні 
забувати й ми. Точніше, ми не маємо права забувати, що наш 
народ у вкрай складній і суперечливій історичній ситуації ХІХ-
ХХ століть не раз намагався здобути свободу й незалежність, 
однак кожного разу прирікався на невдачу, наші поборники 
свободи були задушені в крові заклятими ворогами. Востаннє 
нашу Батьківщину й народ зуміла врятувати з найкривавішого 
виру лише геніальна особистість Гейдара Алієва. Якщо би пере-
можець визвольної боротьби, Ататюрк нашої Вітчизни – осо-
бистість Гейдара Алієва не кинулась на арену боротьби, то в 
1993 році незалежність Азербайджану вкотре захлинулась би в 
крові в результаті агресії підступних зовнішніх сил і зради їхніх 
внутрішніх підручних!!

Таким чином, як і в усі історичні періоди, проблема історич-
ної особистості для Азербайджану знову залишається в якості 
найбільш актуальної. Пройдений нами історичний шлях не раз 
доводив, що нашою країною не можуть керувати посередні 
особистості! Точніше, Азербайджан не може існувати без силь-
ної особистості. Ми повинні будемо рахуватись з цією істиною 
ще довго, точніше, до тих пір, поки не будуть гармонічно пра-
цювати навіть найдрібніші гвинтики державного механізму. 
Іншого шляху в нас немає!

Однак, як це не прикро, сьогодні в нашій країні, в умовах 
стабільності, створеної Гейдаром Алієвим, багато хто знову 
живе з бажанням займатись великою політикою. І ті, хто більш 
чи менш розбираються в політиці, і ті, хто зовсім у ній не розби-
рається! Кожен із партійних «лідерів», зібравши довкола себе 
5-10 осіб із друзів, знайомих, родичів, земляків, претендує на 
посаду глави держави… На превеликий жаль, подібні люди не 
усвідомлюють історичної відповідальності, важкого політично-
го навантаження й значення влади, та дивляться на неї просто 
як на посадове крісло. Якщо б це було не так, то до президентсь- 
кого крісла такої країни, як Азербайджан, яка має глобаль-
не значення та дуже складні проблеми, не тягнулось би ще  
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10 кандидатів (до того ж кандидатів, імена яких не ввійшли до 
жодного зі списків світових політиків) крім такого генія, як Гей-
дар Алієв і політика міжнародного рівня Ільгама Алієва.

Однак час, непохитна об’єктивна реальність, суворі випробу-
вання перехідного періоду промовляють своє слово. Народна 
мудрість, що розпізнає правду й брехню, враховує не порожні 
й неправдиві обіцянки, а практичну реальність, реально про-
роблену роботу, дає кожному свою оцінку, точніше, кожному 
вказує на своє місце. Саме в результаті цього в сучасному сві-
ті політики Азербайджану особистість Ільгама Алієва зайняла 
своє гідне місце. Невпинно зростає всенародна любов до цьо-
го політика, котрий має блискуче майбутнє. За короткий про-
міжок діяльності в якості прем’єр-міністра, Ільгам Алієв з честю 
виправдав надії свого народу. Це яскраво довели безмежна 
любов і довіра, виявлені йому народом під час зустрічей тала-
новитого політика з виборцями в різних регіонах країни.

До речі, населення регіонів, з яким Ільгам Алієв через обме-
женість часу не зміг зустрітись, також продемонструвало йому 
свою високу довіру (навіть ще більше!)! Наприклад, як це було 
в Шекінській і Нахчиванській зонах!

Таким чином, 15 жовтня народ зробив свій вибір. Він дові-
рив свою долю й долю Вітчизни Ільгаму Алієву. Тим самим був 
остаточно закритий шлях для тих, хто прагнув прийти до влади 
в Азербайджані шляхом насилля та кровопролиття. Азербай-
джанська держава, створена Гейдаром Алієвим, вийшла з пе-
ремогою і з цього випробування!

Завдяки багатьом своїм перевагам, зокрема особистим 
якостям, Ільгам Алієв, як політик, піднісся до вершин, недосяж-
них для сучасних політиків (точніше політиканів!) Азербай-
джану. На відміну від багатьох, він є політиком, який близь-
ко знайомий зі всіма внутрішніми й зовнішніми проблемами 
Азербайджанської держави та всіх азербайджанців, розсіяних 
по всьому світу, котрі чітко усвідомлюють шляхи вирішення 
цих проблем і здатні їх вирішити. Це є величезним успіхом Іль-
гама Алієва як молодого політика. Немає сумнівів, що він на по-
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саді президента досягне ще більших успіхів у цьому напрямку.
Ільгам Алієв, якого вже приймають у сучасному світі в якості 

одного зі зрілих і провідних політиків і котрий завоював ве-
ликий авторитет, не є простим спостерігачем у світі політики. 
Він є політиком, який завдяки своїй конкретній діяльності під-
нявся до рівня досвідченого державного діяча. Ільгам Алієв 
піднявся до цього рівня в міру набуття досвіду в великій по-
літиці. Він приймав близьку участь у збереженні й зміцненні 
нашої незалежності, в розбудові сьогоднішньої демократичної, 
правової та світської держави Азербайджану, був найближчим 
оплічником геніальної особистості Гейдара Алієва. Він і сьогод-
ні з успіхом продовжує цю місію та приймає активну участь 
у розбудові Азербайджанської держави. Активна діяльність 
Ільгама Алієва за короткий період його перебування на посаді 
прем’єр-міністра свідчить про наявність сильного потенціалу в 
його внутрішньому світі. Грандіозні плани, висунуті під час зу-
стрічей із виборцями, ще раз довели, що Ільгам Алієв володіє 
дуже багатим досвідом у справі державної розбудови.

Ільгам Алієв, котрий розвивав свою діяльність на дуже 
відповідальній посаді першого віце-президента Державної 
Нафтової Компанії Азербайджанської Республіки, приймав 
близьку участь у підготовці стратегії нафти, автором котрої є 
Гейдар Алієв, в досягненні успіху цієї політики на світовій аре-
ні, в підготовці різних проектів у цьому напрямку за доручен-
ням глави держави, в виконанні найскладніших дипломатич-
них доручень, а також відіграв дуже важливу роль у припливі 
до країни інвестицій. Цю діяльність, вкрай необхідну для до-
бробуту народу й майбутнього країни, він із успіхом продовжує 
й сьогодні. З Ільгамом Алієвим народ пов’язує ще більші надії 
на майбутнє політики стратегії нафти.

Як державний діяч, який володіє багатим досвідом і пе-
реніс достатньо випробувань, Ільгам Алієв відігравав і віді-
грає активну роль у втіленні в життя всіх внутрішніх реформ , 
пов’язаних із переходом на ринкову економіку. Словом, Ільгам 
Алієв, котрий добре розбирається як у проблемах внутрішньої, 
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так і зовнішньої політики Азербайджану та знає шляхи їх ви-
рішення, є єдиним після геніальної особистості Гейдара Алієва 
сильним політиком, гідним сісти за кермо вищого управління 
країни та цілком готовим для цього. Окрім всього цього, як дер-
жавний діяч, Ільгам Алієв володіє великим авторитетом серед 
всіх прошарків суспільства. Це ще раз було підтверджено без-
прикладною повагою й політичною активністю, продемонстро-
ваними народом під час зустрічей Ільгама Алієва з виборцями.

Ільгам Алієв, який бере активну участь у розбудові демокра-
тичної, правової та світської держави, є також і видатним пар-
тійним діячем. Він є першим заступником Партії Нового Азер-
байджану, що є провідною політичною партією країни. Ільгам 
Алієв, який достойно справляється з цим важливим обов’язком, 
довіреним йому, проводить вельми плідну діяльність у справі 
мобілізації широких прошарків населення країни на будівни-
цтво Нового Азербайджану. Зовсім невипадково, що на пар-
ламентських виборах 2000 року виборчою кампанією Партії 
Новий Азербайджан керував саме Ільгам Алієв. Саме під його 
керівництвом Партія Нового Азербайджану здобула блискучу 
перемогу на цих виборах і отримала переважну більшість у 
Міллі Меджлісі. В даний час Ільгам Алієв з честю виконує іс-
торичну місію Гейдара Алієва в лідерстві Партією Нового Азер-
байджану. Сьогодні кожен член Партії Нового Азербайджану 
бачить у особі Ільгама Алієва майбутнього лідера партії. Він 
піднявся до цього рівня завдяки своїй практичній діяльності.

Як депутат Міллі Меджлісу, Ільгам Алієв розвивав і продо-
вжує розвивати широку й багатобічну діяльність. Як народний 
депутат, Ільгам Алієв постійно знаходиться в тісному контакті з 
народом, вивчає його проблеми, підтримує його, систематично 
проявляє турботу прошаркам населення, котрі потребують со-
ціального захисту. Блискучим проявом його турботи про пред-
ставників різних прошарків населення, біженців, вимушених 
переселенців і інвалідів Карабахської війни, є великі творчі 
роботи, що проводяться ним у Карадагському районі, його ува-
га до рідного народу.
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Діяльність Ільгама Алієва, котрий є членом постійної комі-
сії Міллі Меджлісу з міжнародних відносин і міжпарламентсь- 
ких зв’язків у якості глави постійної делегації Міллі Меджлісу 
в Парламентській Асамблеї Ради Європи, є прикладом служби 
рідному народу. Цілеспрямована, категорична й смілива діяль-
ність Ільгама Алієва в Раді Європи дуже сильно вплинула на 
ще більше зміцнення авторитету нашої країни в Європі. Саме 
завдяки невпинній діяльності, категоричним виступам Ільгама 
Алієва вірменські агресори були викриті в Раді Європи, на За-
ході була сформована об’єктивна думка щодо проблеми Нагір-
ного Карабаху, що є невід’ємною частиною нашої батьківщи-
ни, була дана правильна політична оцінка цьому конфлікту та 
зроблені важливі кроки на шляху його вирішення. Незапере-
чні величезні заслуги Ільгама Алієва в визнанні Радою Європи 
Америки в якості держави-агресора й окупанта, на доказ того, 
що вірменський тероризм є складовою частиною міжнародно-
го тероризму, в доведенні до відома європейської та світової 
спільноти того факту, що Нагірний Карабах, який залишився 
поза контролем, перетворений на перевалочний пункт нарко-
тиків і гніздо терору. Закономірним наслідком всього цього є 
те, що діяльність Ільгама Алієва в Раді Європи сприяла здобут-
тю ним великої поваги та впливу серед західних політиків. Це 
є величезним успіхом і перевагою, отриманими ним для своєї 
теперішньої й майбутньої діяльності.

Як видно, завдяки Ільгаму Алієву, сьогодні азербайджанська 
істина підкоряє Європу! Ми добре пам’ятаємо, що два роки 
тому назад становище було цілком іншим: проблема можли-
вості прийняття нашої країни до Ради Європи хвилювала всіх 
нас – все наше суспільство. Після тих днів минуло всього два 
роки. Сьогодні наш народ уже знаходиться під приємним впли-
вом обрання видатного політика Ільгама Алієва заступником 
голови та членом бюро Парламентської Асамблеї. Ця рідкісна 
подія є для азербайджанського народу джерелом великої гор-
дості. А для Ільгама Алієва, як політика, це є великим успіхом. 
Його плідна діяльність у Раді Європи доводить, що він є полі-
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тиком, здатним досягнути ще більших висот. Це ще раз довели 
останні президентські вибори в країні. Як представник інтелі-
ґенції, я глибоко вірю, що він підкорить ще більші вершини в 
світі дипломатії, точніше, це підтверджує блискуча біографія 
Ільгама Алієва в світі політики…

Як політичного діяча, Ільгама Алієва добре знають і висо-
ко цінують у США, Туреччині, Росії, Франції, Англії, Німеччині, 
Японії та багатьох інших країнах світу. Його численні візити 
до США, проведені ним там зустрічі високо рівня, зокрема зу-
стрічі в Білому Домі з президентом Джорджем Бушем, віце-
президентом Річардом Чейні, його дуже цікава доповідь на 
тему «Південний Кавказ і Каспійський басейн: погляд із Баку», 
зроблена в Інституті Досліджень Центральної Азії та Кавказу 
Університету Джона Хопкінса, переговори, проведені ним з ви-
соким професіоналізмом із впливовими державними діячами 
Америки, діловими людьми, військовими, видатними дипло-
матами, врешті, його блискучий виступ на 58-й сесії Генераль-
ної Асамблеї ООН 24 вересня 2003 року, об’єктивна й смілива 
оцінка дана ним сучасним міжнародним відносинам, демон-
страція категоричної позиції з проблеми Нагірного Карабаху 
породжують заслужене почуття гордості в кожному азербай-
джанцеві, який любить свою батьківщину та зароджують вели-
ку надію на майбутнє. Все це чітко показує, що Ільгам Алієв є 
політиком, добре відомим у міжнародній спільноті, якого при-
ймають провідні політичні діячі світу та котрий займає гідне 
місце серед них. Це передвіщає ще більш блискуче майбутнє 
азербайджанському політику в світовій дипломатії. Немає сум-
ніву, що як президент незалежного Азербайджану Ільгам Алієв 
досягне ще більших успіхів для свого народу.

Разом зі всім вищесказаним, у справі провадження моло-
діжної політики Гейдара Алієва Ільгам Алієв показав безпри-
кладну самовідданість і з успіхом продовжує свою діяльність у 
цьому напрямку до сьогоднішнього дня. За короткий відрізок 
часу свого перебування на посаді президента Національного 
Олімпійського комітету Азербайджану він продемонстрував 
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свій організаторський талант і в цій області. Завдяки своїй не-
впинній і напруженій праці, Ільгам Алієв за короткий час під-
няв азербайджанський спорт і приніс йому світову відомість. 
Підняття прапору Батьківщини азербайджанськими спортс-
менами, які завоювали перемогу на змаганнях, проведених 
у багатьох країнах світу, є, перш за все, великою політичною 
перемогою спортивного руху, очолюваного Ільгамом Алієвим.

Як зрілий і далекоглядний політик, Ільгам Алієв проводить 
лінію перетворення спорту на загальнонародний рух, щоб ви-
ростити здорову молодь і тим самим забезпечити здорове 
майбутнє всього народу. Це доводить як наявність у нього гли-
бокого й далекоглядного політичного мислення, так і його гли-
боку прихильність до рідного народу. 

Сьогодні кожен, хто береже в своєму серці любов до Батьків-
щини, добре розуміє, що будівництво та здача в експлуатацію 
олімпійських спортивно-оздоровчих комплексів з ініціативи 
Ільгама Алієва не тільки в Баку, але й у інших регіонах країни є 
мудрою політикою, спрямованою на здорове майбутнє народу. 

Проведення дуже важливих міжнародних змагань в Баку, 
особиста участь на цих змаганнях і хвилююче спостереження 
за перемогами нашої молоді, а також його єднання зі всією 
азербайджанською молоддю під час радощів перемоги, почут-
тя гордості, яке він відчуває разом із народом під час підняття 
знамена перемоги – все це свідчить про безмежну любов Іль-
гама Алієва до своєї Батьківщини, про його тісну прихильність 
до рідного народу.

На мою думку, така тісна прихильність до народу, любов до 
Батьківщини, простота, національний патріотизм, турбота й дру-
желюбність, що виявляється до молоді, піднімуть Ільгама Алієва 
на більш високі вершини в політичній боротьбі. І підняли! Ні-
чого не загрожує нації, що має політика, пульс котрого б’ється в 
унісон з пульсом народу. Історія довела й це…

Ільгам Алієв є професійним політиком. Великі успіхи, до-
сягнуті ним у світі політики, не є випадковістю. Одним із важ-
ливих факторів, що стоять у основі його формування в якості 
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зрілого політика, є те, що Ільгам Алієв, як кажуть, прийшов у 
світ політики не з порожніми руками. Він закінчив один із най-
більш передових вищих навчальних закладів світу в області 
дипломатії – Московський Державний Інститут Міжнародних 
Відносин, отримав тут уроки у поважних дипломатів, професій-
них політиків, оволодів глибокими знаннями в області історії 
міжнародних відносин. Ільгам Алієв також проводив успішні 
дослідження в області свого фаху, був удостоєний вченого сту-
пеню кандидата історичних наук. Ще дуже молодим, він викла-
дав зі своєї спеціальності в дипломатичному інституті, котрий 
він закінчив. Вища дипломатична освіта та глибоке знання іс-
торії міжнародних відносин світу відіграли чималу роль у його 
формуванні в якості політика.

Ільгам Алієв володіє ще однією перевагою, дарованою йому 
Всевишнім. Він з’явився на світ в сім’ї геніального політика Гей-
дара Алієва. Ільгам Алієв, який піднісся в даний час до верши-
ни зрілого політика світового рівня, отримав свій перший урок 
патріотизму в великого азербайджанця, котрий є Ататюрком 
нашої Вітчизни – Гейдара Алієва. 

Життєвий шлях Гейдара Алієва, який присвятив все своє 
життя щасливому майбутньому рідного народу та зустрічав 
на цьому шляху бурі, урагани, пройшов крізь вогонь і воду, 
є головним університетом і школою життя, в котрих Ільгам 
Алієв отримав освіту й виховання, де він сформувався й ко-
трі судились не кожному. Ільгам Алієв, який був свідком всіх 
труднощів цієї школи, прожив її, піддавався разом із батьком 
переслідуванням, зрадам, утискам, і сьогодні отримує освіту, 
навчається в цій школі. Можливість спостерігати й переймати 
досвід є великим щастям для політика. А таке щастя судилось 
не кожному…

Достойний випускник школи Гейдара Алієва, Ільгам Алієв є 
політиком, здатним не вагаючись, послідовно боротись за до-
сягнення поставленої мети, який не звертає зі шляху, не досяг-
нувши цілі. Це є дуже важливою, точніше головною якістю для 
політика! Тому я, як представник інтеліґенції вірю, що Ільгам 
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Алієв зуміє вирішити багато важких проблем Азербайджану, 
зокрема й проблему Нагірного Карабаху, і я покладаю на це 
великі надії!

В той же час Ільгам Алієв є рішучим і сміливим політиком. 
Цю високу якість він неодноразово демонстрував на Парла-
ментській Асамблеї Ради Європи, в найважчих ситуаціях спри-
яв тому, щоб парламентська група Азербайджану отримувала 
перемогу, з честю захищав інтереси Батьківщини. Свою кате-
горичність і сміливість Ільгам Алієв зі всією гостротою проде-
монстрував зовсім нещодавно, у своєму виступі на 58-й сесії 
Генеральної Асамблеї ООН. Цей блискучий виступ ще більше 
посилив почуття гордості нашого народу. І сьогодні, і в май-
бутньому проблеми Азербайджану здатний вирішити тільки 
категоричний і сміливий політик. Приклад Гейдара Алієва під-
тверджував це не раз! Не сумніваюсь, що це доведе й приклад 
нашого нового президента Ільгама Алієва!

Сьогоднішній світ є ареною сучасних політиків. В перипеті-
ях сучасного світу – динамічного, порівняно швидко мінливого 
світу, можуть розбиратись лише гнучкі, сучасні політики. Новий 
президент Азербайджану Ільгам Алієв є сучасним гнучким по-
літиком, котрий володіє широким світоглядом, глибокими та 
всебічними знаннями, високою культурою. Він уміє вступати 
в вільні дебати з американськими та західними дипломатами 
англійською й французькою мовами, в найбільших аудиторіях, і 
цілком здатен захищати інтереси своєї країни – Азербайджану 
на будь-яких рівнях. Ільгам Алієв неодноразово продемонстру-
вав це в Раді Європи, США, на 58-й сесії Генеральної Асамблеї 
ООН, на зустрічах і переговорах, проведених на високому рів-
ні в багатьох інших країнах світу. Довіривши свою долю Ільга-
му Алієву, азербайджанський народ ще раз продемонстрував 
свою мудрість.

Врешті, сьогодні Ільгам Алієв є єдиним політиком у Азер-
байджані, котрий відчуває тонкощі й глибини стратегії вну-
трішньої та зовнішньої політики Гейдара Алієва і здатним про-
довжувати її в майбутньому. Сьогодні всі повинні усвідомити 
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одну істину: політику Гейдара Алієва, спрямовану на об’єднання 
нашого народу, державності та азербайджанців всього світу зі 
світлим майбутнім може продовжити лише Ільгам Алієв, ко-
трий є блискучим майбутнім світу політики Азербайджану! 

Джерелом великої гордості для азербайджанського народу 
є те, що його президент Ільгам Алієв є молодим і сучасним по-
літиком, який піднісся до світового рівня, а також державним 
діячем, котрий став відомим у міжнародній спільноті. Одним 
словом, Ільгам є уже Натхненням нашого народу, блискучим 
майбутнім державності Азербайджану, гідним наступником ге-
ніального політика Гейдара Алієва! Ільгам Алієв своєю прак-
тичною діяльністю заслужив глибоку довіру нашого народу. Я 
є свідком великих надій, що покладались народом на Ільгама 
Алієва майже в усіх регіонах нашої Вітчизни. Реальність така: 
єдиним гідним кандидатом в президенти після Гейдара Алієва 
є саме Ільгам Алієв. Саме його народ і обрав президентом. Я 
вірю, що Ільгам Алієв у президентському кріслі з успіхом про-
довжить шлях Гейдара Алієва, підніме прапор Азербайджану на 
ще більші висоти. Я бажаю успіхів новому президенту ново-
го Азербайджану, новому лідеру азербайджанців усього світу! 
На завершення я хочу повторити побажання простих, мудрих і 
щирих аксакалів Шекі, адресоване Ільгаму Алієву, котрого вони 
люблять як свого рідного, і котрому вони просили передати, 
коли я після виконання свого громадянського обов’язку повер-
тався 16 жовтня до Баку: «Доброї дороги, новий президенте!». 
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ІЛЬГАМ АЛІЄВ –
видатний державний діяч періоду
глобалізації світу

“Xalq qəzəti», 2004, 15 жовтня
“Xalq qəzəti», 2004, 31 жовтня

(Спеціальний випуск).

Президентські вибори, проведені 15 жовтня 2003 року, є 
яскравим доказом повного затвердження демократичних прин-
ципів у Азербайджані.

Великим щастям для азербайджанського народу є те, що 
його президент може тримати в руках пульс сучасного швид-
коплинно мінливого світу, як гнучкий і сміливий державний діяч, 
вміє використовувати швидкі переміни, що відбуваються в 
міжнародних відносинах, з користю для своєї Батьківщини та 
свого народу. Президент Ільгам Алієв глибоко знає політичні та 
економічні процеси, які протікають у сучасному світі, він зазда-
легідь передбачає всі зміни, котрі можуть відбутись на світо-
вій арені в результаті глобалізації та інтеграції. Він здатний 
підготувати Азербайджан до прийняття цих змін і веде свою 
Батьківщину до нових і нових перемог. В Азербайджані живе та 
перемагає політика Гейдара Алієва!
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Найбільший успіх президента

Я приймав близьку участь практично в усіх виборчих про-
цесах після повернення великого керівника Гейдара Алієва. І є 
живим свідком того, як наш мудрий народ під час цих виборів 
двічі піднімався на ноги і у вкрай організованому порядку, рі-
шуче, демонстрував свою позицію.

Вперше, наш народ у 1993 році одноголосно довірив пре-
зидентське крісло Гейдару Алієву, котрий пройшов через най-
складніші випробування і сказав «НІ» анархії, безладу, тим, хто 
прагнув ввести країну в громадянську війну, в небуття.

Вибір народу дав життя нашій нації та нашій батьківщині. 
Гейдар Алієв зберіг нашу незалежність і побудував сьогодніш-
ню демократичну, правову й світську державу Азербайджан.

За 10 років – у 2003 році азербайджанський народ знову, 
вдруге опинився перед черговим випробуванням. Радикальна 
опозиція та її закордонні покровителі, скориставшись важкою 
хворобою великого лідера, знову активізувались, сподіваючись 
повернути собі владу. Народ знову опинився перед вибором, і 
він знову, як і в 1993 році, звівшись на ноги, рішуче й одного-
лосно сказав «НІ» тим, хто хотів ввести країну в період анархії 
та безладів. І цього разу народ довірив вище керівництво кра-
їни Ільгаму Алієву!

Тим самим народ обрав собі президента, і в той же час він 
рішуче та остаточно поклав кінець ідеї захоплення влади на-
сильницьким шляхом у період незалежності. Укріпилась тради-
ція приходу до влади демократичним шляхом. Було відмовлено 
від «практики» заперечення, руйнування всього, що залиши-
лось від колишньої влади.

Народ був впевнений у тому, що тільки Ільгам Алієв із кіль-
кості висунутих кандидатів піде шляхом великого лідера Гейда-
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ра Алієва, успішно продовжить його святе діло та поведе Азер-
байджан далі обраним ним шляхом… До моменту обійняття 
президентського крісла, Ільгам Алієв уже був відомим, шанова-
ним і державним діячем, якого приймають у світі. Він був най-
ближчим оплічником великого керівника в найважчих випро-
буваннях за новий, незалежний Азербайджан, приймав активну 
участь у всіх реформах, що проводились, відігравав передову 
роль у підготовці та реалізації стратегії нафти й молодіжної по-
літики Гейдара Алієва, очолював Національний Олімпійський 
Комітет, працював на відповідальних посадах віце-президен-
та Державної Нафтової Компанії та першого заступника Партії 
Єни Азербайджан, піднявся до посади прем’єр-міністра країни. 
На додаток, Ільгам Алієв, на відміну від багатьох, був професій-
ним політиком і за освітою, і за практикою конкретної соціаль-
но-політичної діяльності.

Тим не менш, потрібно відзначити, що перед новим прези-
дентом стояли великі труднощі. Бути главою такої держави як 
Азербайджан, що піддається важкому тиску зі всіх боків – у всіх 
географічних відношеннях, стратегічної території, на багатстсво 
котрої спрямовані погляди всіх, було зовсім нелегкою справою. 
З іншого боку, всього за два місяці після початку президентства 
Ільгама Алієва, відійшов на інший світ геніальний державний 
діяч світової історії, загальнонаціональний лідер азербайджан-
ців світу, Гейдар Алієв. Утворилась велика порожнеча в світі по-
літики нашої планети, в світі дипломатії. Надзвичайно важка 
втрата приголомшила весь наш народ, весь Азербайджан. Було 
нелегко після Гейдара Алієва, подібно до нього, чітко тримати 
в руках кермо влади, захищати нашу незалежність, національ-
ні інтереси (до того ж у такому стрімко мінливому світі!), зна-
ходити прийнятні виходи з важких випробувальних ситуацій. 
Попереду його очікували дуже складні й важкі іспити. Словом, 
Ільгам Алієв приступав до влади після Гейдара Алієва, який був 
дуже сильною історичною особистістю.

Вже минає рік з дня початку президенства Ільгама Алієва. 
Звичайно ж, один рік не  є достатньо великим терміном для 
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керівника, щоб затвердити себе в усіх сферах! Однак минувшо-
го року вистачило президенту Ільгаму Алієву для того, щоб, як 
він заявляв ще прем’єр-міністром, конкретною діяльністю, здій-
сненими великими творчими справами довести вірність шляху, 
всім заповітам великого лідера!

Вже один рік, як ми живемо без фізичної присутності Гей-
дара Алієва. Протягом цього року ми, не збиваючись, як кажуть, 
не радуючи своїх ворогів, йдемо шляхом, прокладеним ним, 
та здобуваємо успіх за успіхом. Словом, протягом одного року, 
котрий ми прожили без Гейдара Алієва, ми стали свідками но-
вих перемог політики Гейдара Алієва, вийшли з честю з важких 
випробувань! Світ побачив, що, як і за Гейдара Алієва, в Азер-
байджані знову є сильне політичне керівництво, в країні знову 
панують мир і стабільність, що з цією країною можна продо-
вжувати співпрацю!
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Найгнучкіший і сміливий політик  
світу в період глобалізації

Протягом одного року потенціал далекоглядної зовнішньої 
політики нового президента пройшов через дуже складні ви-
пробування. Ільгам Алієв із точністю ювеліра втілив зовніш-
ньополітичну стратегію, виважену й підготовлену на тривалий 
термін геніальним державним діячем Гейдаром Алієвим. Він 
зіштовхнувся з великими труднощами, та не звернув із шляху 
й здобув перемогу. Незважаючи на те, що після смерті Гейдара 
Алієва деякі держави намагались поставити Азербайджан у за-
лежне становище, вони були змушені відступити в результаті 
рішучих і принципових ходів Ільгама Алієва. Вони не змогли 
звернути Азербайджан із взятого ним курсу.

Головною причиною успіхів президента Ільгама Алієва в зо-
внішній політиці є те, що він глибоко знає політичні та еконо-
мічні процеси, що протікають у сучасному світі, він заздалегідь 
передбачає всі зміни, котрі можуть відбутись на світовій арені 
в результаті глобалізації й інтеграції. Він здатний підготувати 
Азербайджан до прийняття цих змін. На нашу думку, великим 
щастям для азербайджанського народу є те, що його прези-
дент може тримати в руках пульс сучасного стрімко мінливо-
го й динамічного світу, як гнучкий і сміливий державний діяч, 
вміє використовувати швидкі переміни, що відбуваються в 
міжнародних відносинах, з користю для своєї Батьківщини та 
свого народу.

Новий президент продемонстрував свою принципову по-
зицію з «Нагірно-Карабахського конфлікту» ще під час сво-
єї діяльності в Парламентській Асамблеї Ради Європи. Ільгам 
Алієв відіграв безприкладну роль у доведенні до відома євро- 
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пейської спільноти, всього світу, фактів про те, що Азербайджан 
є потерпівшою стороною, про те, що наша країна зазнала напа-
ду, про окупацію більше 20% нашої землі, про наявність в кра-
їні понад одного мільйону біженців і вимушених переселенців, 
вигнаних із рідних домівок. Позиція президента Азербайджану 
є позицією азербайджанського народу: Ми не дозволимо, щоб 
наші землі залишались під ногами ворога! Зовсім нещодавно, в 
інтерв’ю, даному агентству «Рейтер», президент Ільгам Алієв ще 
раз зі всією категоричністю висловив свою позицію з конфлік-
ту в Нагірному Карабасі: Нагірний Карабах ніколи не отримає 
свою незалежність. Ми ніколи не підемо на жодний компроміс 
у зв’язку з нашою територіальною цілісністю та суверенністю, 
і міжнародна спільнота ніколи не визнає військовий режим у 
Нагірному Карабасі в якості однієї зі своїх частин. Ми ніколи 
не можемо погодитись із фактом окупації наших земель і на-
шому терпінню теж є межа…

До речі, на всіх зустрічах, що проводяться на високому рів-
ні, у всіх міжнародних заходах, глава держави Азербайджану, 
висловлюючи волю народу, зі всією категоричністю висловлює 
цю свою правильну принципову позицію, сміливо критикує ігри 
подвійного стандарту, котрі проводяться в світовій політиці. 

Всупереч думці інших, управління Азербайджаном є спра-
вою нелегкою. Не будемо забувати, що в сучасному світі ми ще 
не володіємо чітко встановленими традиціями управління та 
законодавства. З іншого боку, Азербайджан, як кажуть, не є й 
однією з «позабутих» країн у дальному кутку світу. Наша кра-
їна і за своїм військово-стратегічним значенням, і за сприят-
ливим географічним розташуванням, і за багатими ресурсами 
(особливо за своїми енергетичними ресурсами!) є місцем, де 
зіштовхуються інтереси великих держав, і особливо в сучасно-
му світі, що глобалізується! Тому в цьому краю успішна зовніш-
ня політика означає все! Якщо бути точнішим, без проведення 
успішної зовнішньої політики в Азербайджані неможливо за-
безпечити стабільність, внутрішній прогрес і економічний роз-
виток. Це – істина, доведена протягом всієї історії!
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Діяльність президента Ільгама Алієва за перший минулий 
рік доводить, що він, як і наш великий лідер Гейдар Алієв, три-
має в центрі своєї уваги цю сферу, майстерно регулює між-
народні зв’язки Азербайджану, віддає перевагу проведенню в 
нашій країні успішної зовнішньої політики. Іншими словами, 
в сучасному світі зовнішня політика відіграє провідну роль у 
збереженні нашої незалежності та національних інтересів. 
Цей факт, як ми вже відзначали, був доведений і випробува-
ний протягом всієї історії Азербайджану. Не дарма президент 
Ільгам Алієв завжди особливо підкреслює: Азербайджан про-
водить політику, що відповідає його національним інтересам і 
спрямована на захист його інтересів.
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Нові тенденції в управлінні

Президент Азербайджану є президентом всіх громадян, всіх 
областей і регіонів нашої вітчизни.

Президент Ільгам Алієв під час передвиборчих зустрічей 
обіцяв, що він буде президентом кожного громадянина Азер-
байджану! За минулий рік глава держави всією своєю конкрет-
ною діяльністю, проробленою практичною роботою довів, що 
він залишився вірним своїй обіцянці. Незважаючи на те, що 
країна не має в своєму розпорядженні дуже широкі фінансо-
во-економічні можливості, новий президент підвищив пенсії, 
стипендії та заробітні платні найрізноманітнішим прошаркам 
населення – починаючи від малозабезпечених, біженців, пере-
селенців, студентів, аспірантів, вчителів, лікарів і до державних 
службовців, провів термінові та дієві заходи для покращення 
їхнього рівня життя. Сьогодні всі громадяни країни відчувають 
річне правління нового глави нашої держави в покращенні їх-
нього матеріально становища. Це – конкретна заслуга, велике 
досягнення перед народом, точніше, добробут кожного грома-
дянина, кожної сім’ї, означає мир і стабільність у всій країні. На 
нашу думку, цей шлях є найбільш правильним для побудови 
справедливого громадянського суспільства. Точніше, держа-
ва може добре служити своєму громадянину в тому випадку, 
якщо вона турбується про добробут кожного громадянина.

Ще про одну справу. Найбільш квітучим народом, найсиль-
нішою державою є той народ і та держава, в котрій більшість 
складає середній прошарок, в котрому багатство країни не 
опиняється сконцентрованим у руках жмені групи монопо-
лістів, безперешкодно розвивається малий і середній бізнес, 
збільшується кількість платників податків у державну казну…
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Проте зазвичай у всіх країнах у перехідні періоди «вихо-
дять вперед» деякі «спритні» люди, вповноважені посадовці та 
окремі групи. Вони, сколотивши колосальні статки, займають 
монопольні позиції в економічному житті.

Показово, що президент Азербайджану всередині країни 
зайняв позицію зі збільшення питомої ваги та посилення ролі 
середнього стану. Отже, в найближчому майбутньому в Азер-
байджані більшість населення житиме добре!

Як представник інтеліґенції Азербайджану, я відчуваю гор-
дість тим, що новий президент тримає цю важливу область – 
питання створення середнього стану, в центрі своєї уваги. Глава 
держави оголосив своєму народу: Одним із важливих завдань, 
що стоять сьогодні перед нами, є надання допомоги створен-
ню сильного середнього класу. Добре придумано. Саме це є 
ключем економічного стрибка та процвітання!

Президент Ільгам Алієв поставив перед собою в якості го-
ловної мети здійснення нової та вкрай необхідної програми в 
історичному розвитку Азербайджану: Домогтися економічного 
розвитку всіх регіонів Азербайджану в відповідності з природ-
но-історичними особливостями та традиціями! Цю політику 
підтримує весь наш народ! Разом із розвитком регіонів, в ре-
зультаті реалізації цієї програми, автором котрої є Ільгам Алієв, 
буде попереджено опустіння прикордонних земель, в регіонах 
відкриються нові робочі місця, загалом покращиться станови-
ще народу, збільшиться кількість населення, зменшиться по-
тік населення до Баку, що потрапило в важкий демографічний 
стан, весь Азербайджан перетвориться на гармонічно розви-
нуту та квітучу країну… На додаток до всього цього, завдяки 
втіленню цієї мудрої політики, народ стане єдиним і ще тісні-
ше об’єднається довкола своєї держави, ще більше посилиться 
наша єдність і єднання, наша країна стане ще сильнішою й не-
переможною!

Економічне зростання регіонів, здача в експлуатацію тут 
найсучасніших культурно-побутових об’єктів – все це пере-
творить Азербайджан у найближчому майбутньому на країну 
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з розвинутим туризмом. Прискорено підвищаться доходи на-
селення, наш народ житиме добре…

До речі, президент Ільгам Алієв приступив до втілення по-
літики з розвитку регіонів ще в період його призначення в ке-
рівництво Національним Олімпійським Комітетом. Взяттям під 
свій контроль питань із будівництва спортивно-олімпійських 
комплексів у різних регіонах Азербайджану, залучення до 
спорту всієї молоді Азербайджану, зокрема масове залучення 
молоді регіонів, політики виховання здорової молоді для Бать-
ківщини, Ільгам Алієв, ще в період керівництва Олімпійським 
Комітетом довів, що він думає про весь Азербайджан, хоче роз-
вивати всі регіони країни…

Протягом одного року початку правління глава держави по-
бував практично в усіх регіонах Азербайджану, кожного разу 
відкривав нові виробничі й соціально-культурні об’єкти. Прези-
дент, який обіцяв виборцям напередодні виборів відкрити 600 
тисяч нових робочих місць, дотримується даного слова. В нашій 
країні вже відкрито 80 тисяч робочих місць, значна частина ко-
трих випадає на регіони…

Серед регіонів особлива турбота та увага повинні проявля-
тись про Нахчиван. В результаті окупації наших земель вірме-
но-дашнакськими агресорами, Нахчиван, що потрапив до стану 
ізоляції, живе в умовах блокади. Живе й розвивається. Сьогодні 
Нахчиван, який прискорено розвивається, облаштовується з 
дня на день, є об’єктом заздрощів для вірменських націоналіс-
тів і Фортецею Честі для Азербайджану. В недавному минуло-
му наші далекоглядні горе-керівники намагались зазіхнути на 
автономію Нахчивану, досягнуту ним у боротьбі не на життя, а 
на смерть з заклятим ворогом і перетворити батьківщину кан-
гарлинців на слабку мішень дашнаків. Однак Гейдар Алієв, який 
виконував місію порятунку, послану Всевишнім, зберіг цю свя-
щенну частину Батьківщини від ворога. Після свого повернення 
до влади в Азербайджан, великий керівник збільшив увагу до 
Нахчивану, посилив його оборону. Як приємно, що за річний 
період свого правління президент Гейдар Алієв двічі здійснив 
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візит до Нахчивану, ще більше збільшив увагу й турботу по від-
ношенню до цієї Фортеці Честі вітчизни, окрилив наших синів-
патріотів, котрі здійснювали в тяжких умовах блокади великі 
творчі роботи під керівництвом Васіфа Талибова. Тим самим 
Ільгам Алієв довів, що Нахчиван, котрий є невід’ємною части-
ною Батьківщини, знаходиться в центрі його уваги…  

Президент Ільгам Алієв проводить послідовну політику зі 
зміцнення громадянської солідарності. Він є затятим проти-
вником опору, напруги, холодних відносин у суспільстві. Він на-
магається ще тісніше згуртувати наш народ заради блискучого 
майбутнього Азербайджану.

Зрозуміло, що в недавному минулому ситуація в нашій кра-
їні абсолютно відрізнялась від сьогоднішньої. Для того, щоб 
вистояти перед агресією завойовників-вірмен і їхніх покро-
вителів, зберегти й зміцнити незалежність Азербайджану, по-
передити громадянську війну, одним словом, для переможно-
го виходу нашої вітчизни з бою «бути чи не бути», необхідно 
було вжити рішучих і жорстких кроків, проводити політику, що 
відповідає законам перехідного періоду. Великий лідер Гейдар 
Алієв вчинив саме так. Він врятував Азербайджан від знищен-
ня. Наш народ отримав перемогу в боротьбі за спасіння!

А тепер час значно змінився. Наша держава зміцніла. Азер-
байджанська Республіка перетворилась на найбільш стабільну 
та сильну державу в регіоні – на державу-лідера. А це відкриває 
нові можливості для ще більшого ослаблення напруги та зміц-
нення громадянської солідарності всередині країни. Президент 
Азербайджану вживає рішучих кроків і в цьому напрямку.

Яскравим доказом цього є звільнення багатьох громадян з 
місць відбуття покарання в результаті видання главою держави 
наказів про помилування. Народ зустрів із великою радістю й 
задоволенням ці гуманістичні кроки глави держави. Ці накази 
президента Ільгама Алієва стали не тільки актами гуманізму й 
милосердя, а в той же час вони мали й дуже серйозний вплив 
і на морально-політичний клімат нашого суспільства, сприяли 
його загальному потеплінню, більшому зміцненню солідарнос-
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ті. Найголовнішим є те, що ще більше посилилась любов нашо-
го народу до своєї держави.

Президент залишається вірним цьому принципу і в своїй ка-
дровій політиці. Він, беручи за основу інтереси нашого народу 
й держави, надає перевагу професіоналізму заради прогресу 
нашої Батьківщини. Його діяльність у цьому напрямку та кон-
кретні кроки, вжиті ним напередодні, конкретні кроки під час 
призначення надзвичайних і повноважних послів у закордонні 
країни, викликали велике схвалення в суспільстві.

Президент Азербайджану в відкритій формі заявив народу 
про свою принципову позицію з вищевказаних питань: «Ко-
жен громадянин дорогий для мене. Я бачу невидиму лінію між 
минулим і теперішнім. В минулому було багато помилок, Азер-
байджан знаходився на межі громадянської війни. Я звільнив 
і людей, які здійснили злочин. Не тому, що я вважаю їх полі-
тичними в’язнями. Ні, я залишаюсь при своїй думці, і я говорив 
представникам ради Європи, що деякі з помилуваних мною не 
є політичними в’язнями. Я хочу ліквідації духу опору в Азер-
байджані. Перед нами стоять нові завдання, ми повинні роз-
вивати нашу країну, мобілізувати наших людей. Ми домоглись 
національного примирення та повинні його посилити. Тому я 
пропоную, щоб минулі ворожба й протиріччя залишились в іс-
торії. Це мій намір. Якщо протилежна сторона чує це, то я ра-
дий, а якщо не чує, то винна протилежна сторона».

Новий президент успішно втілює в життя курс великого 
лідера Гейдара Алієва зі збереження та подальшого розвитку 
національно-духовних цінностей азербайджанського народу. 
Його розпорядження «Про видання Азербайджанської Націо-
нальної Енциклопедії» і «Про здійснення масових видань азер-
байджанською мовою латинською графікою» (2004, 12 січня), 
взяті особисто на себе керівництво виданням Національної 
Енциклопедії та розпорядження, пов’язані з цим, збільшення 
додаткової заробітної платні вченим за вчений ступінь, сти-
пендій для студентів, магістрів і аспірантів, є яскравим проявом 
державної турботи та уваги про історичне минуле азербай- 



242 Ягуб Магмудов

джанського народу. Він дав високу оцінку ролі Азербай- 
джанської Демократичної Республіки в історії нашої держав-
ності: «Виникнення Азербайджанської Демократичної Рес-
публіки було дуже знаменною та значущою подією в нашій 
історії. Вперше в мусульманському світі створювалась демо-
кратична республіка, азербайджанський народ здобував неза-
лежність. Наша країна ставала членом світової спільноти. Це 
було дуже знаменною подією».

Багатогранна діяльність президента Ільгама Алієва за пер-
ший рік, початок проведення глибоко обдуманих і виважених 
реформ, нові творчі роботи вселили  в народ велику впевне-
ність. Нашу вітчизну очікує блискуче майбутнє. Як підкреслює 
сам президент, якщо будуть реалізовані поставлені нами пла-
ни, то в наступні чотири роки Азербайджан перетвориться на 
зовсім іншу країну. А у нас залишається одне побажання главі 
держави: Нехай втіляться Ваші плани, здійсняться Ваші поба-
жання, пане Президенте!
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ІЛЬГАМ АЛІЄВ

                                                               Енциклопедія Азербайджанської
                                                Демократичної Республіки. Т.І, с.354-358

АЛІЄВ Ільгам Гейдар оглу (род. 24.12.1961, Баку) – прези-
дент Азербайджанської Республіки (з 2003 року), один із ви-
датних політичних і державних діячів сучасного світу. Голова 
Партії Єни Азербайджан (2005 рік). Син загальнонаціональ-
ного лідера азербайджанського народу, геніального держав-
ного діяча Гейдара Алієва. Професійний політик. У 1982 році 
закінчив Московський Державний Інститут Міжнародних Від-
носин, розпочав там науково-педагогічну діяльність (1982 рік), 
був аспірантом і викладачем. Є кандидатом історичних наук 
(1985), доктором політичних наук. З 1991 року працював у Мо-
скві генеральним директором компанії «Ориент», трудився на 
посадах віце-президента Державної нафтової Компанії Азер-
байджанської Республіки з зовнішніх зв’язків (з 1994 року) та 
першого віце-президента (з 1997 року), прем’єр-міністра Азер-
байджанської Республіки (2003 рік). 

Президент Ільгам Алієв був найближчим оплічником Гейда-
ра Алієва в справі збереження азербайджанської державності 
та розбудови нового Азербайджану.

Ільгам Алієв приймав близьку участь у підготовці страте-
гії нафти, автором котрої є Гейдар Алієв, в здобутті успіху цієї 
політики на світовій арені, в підготовці різних проектів у цьо-
му напрямку за дорученням глави держави, в виконанні най-
складніших дипломатичних доручень, а також відіграв дуже 
важливу роль у припливі до країни інвестицій. Йому належать 
великі заслуги в проведенні економічних реформ у країні, ще 
більшому розширенні економічних і культурних зв’язків неза-
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лежного Азербайджану з закордонними країнами, особливо 
в укладенні угод із передовими нафтовими компаніями сві-
ту про спільну розробку покладів нафти та газу, зокрема в 
укладенні та реалізації угоди про основний нафтопровід Ба-
ку-Тбілісі-Джейхан, і загалом, в інтеграції Азербайджанської 
Республіки до світової спільноти. В результаті здійснення 
стратегії нафти, в розробку котрої Ільгам Алієв зробив ве-
ликий внесок, підписання нафтових контрактів з міжнарод-
ними компаніями, в 1994-2000 рр. іноземні компанії надали 
Азербайджану бонус на суму 800 мільйонів доларів США. 
В нафтовому секторі Азербайджану було відкрито більше  
30 тисяч робочих місць.

Ільгам Алієв, який приймав активну участь у розбудові в 
Азербайджані демократичної, правової та світської держави ще 
до його обрання президентом, в той же час уже був видатним 
партійним діячем. Він мав великий вплив у Партії Єни Азер-
байджан (ПЄА), що була провідною політичною партією країни. 
Ільгам Алієв на І з’їзді ПЄА (1999 рік) був обраний заступником, 
а на ІІ з’їзді (2001 рік) – першим заступником голови партії. 
Ільгам Алієв, який достойно справлявся з цією важливою по-
садою, проводив дуже плідну діяльність в напрямку мобілізації 
широких прошарків населення на розбудову Нового Азербай-
джану. На парламентських виборах 2000 року виборчою кам-
панією ПЄА керував Ільгам Алієв. Саме під його керівництвом 
ПЄА отримала блискучу перемогу на цих виборах і завоювала 
більшість у Міллі Меджлісі.

В період депутатства в Міллі Меджлісі Ільгам Алієв розви-
вав широку й багатогранну діяльність. Він постійно знаходився 
в тісному контакті з народом, вивчав його проблеми, підтриму-
вав його, систематично виявляв турботу прошаркам населення, 
які потребують соціального захисту. Блискучим проявом його 
турботи про представників різноманітних прошарків населен-
ня, біженців, вимушених переселенців і інвалідів Карабахської 
війни є великі творчі роботи, що проводяться ним у Карадаг-
ському районі. Його увага до рідного народу.
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Діяльність Ільгама Алієва, який є членом постійної комісії 
Міллі Меджлісу з міжнародних відносин і міжпарламентських 
зв’язків, в якості глави постійної делегації Міллі Меджлісу в 
Парламентській Асамблеї Ради Європи. Цілеспрямована, ка-
тегорична й смілива діяльність Ільгама Алієва в Раді Європи 
дуже сильно повпливала на ще більше зміцнення авторитету 
нашої країни в Європі. Саме завдяки невпинній діяльності, ка-
тегоричним виступам Ільгама Алієва вірменські агресори були 
викриті в Раді Європи, на Заході було сформована об’єктивна 
думка про проблему Нагірного Карабаху, що є невід’ємною 
частиною нашої батьківщини, була дана вірна політична оцінка 
цьому конфлікту та зроблені важливі кроки на шляху його ви-
рішення. Ільгаму Алієву належать величезні заслуги в визнанні 
Вірменії в Раді Європи в якості держави-агресора та окупанта, 
на доказ того, що вірменський тероризм є складовою частиною 
міжнародного тероризму, в доведенні до відома європейської 
та світової спільноти того факту, що Нагірний Карабах, який за-
лишився поза контролем, перетворено на перевалочний пункт 
наркотиків і гніздо терору. Діяльність у Раді Європи, об’єктивні й 
конструктивні виступи в ПАРЄ принесли Ільгаму Алієву великий 
успіх і повагу серед політиків Заходу. Він був обраний віце-спі-
кером і членом Бюро ПАРЄ (січень 2003 року).

 У справі втілення молодіжної політики Гейдара Алієва Іль-
гам Алієв показав безприкладну самовідданість і з успіхом 
продовжує свою діяльність в цьому напрямку по сьогоднішній 
день. За короткий відрізок часу свого перебування на поса-
ді президента Національного Олімпійського комітету Азер-
байджану він продемонстрував свій організаторський талант 
і в цій області. Завдяки своїй невпинній і напруженій праці, 
Ільгам Алієв за короткий час підняв азербайджанський спорт 
і приніс йому світову славу. Блискучі успіхи, досягнуті азер-
байджанськими спортсменами, котрі завоювали перемогу на 
змаганнях, проведених у багатьох країнах світу, є перш за все, 
великою політичною перемогою спортивного руху, очоленого 
Ільгамом Алієвим.
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Як далекоглядний державний діяч і політик, Ільгам Алієв 
проводить лінію перетворення спорту на загальнонародний 
рух, щоб виростити здорову молодь і тим самим забезпечити 
здорове майбутнє всього народу. Будівництво та здача в екс-
плуатацію олімпійських спортивно-оздоровчих комплексів з 
ініціативи Ільгама Алієва не тільки в Баку, але й у регіонах краї-
ни (Нахчиван, Гянджа, Шекі, Ленкоран, Губа, Шамахи), створення 
сильної матеріально-технічної бази для розвитку різноманіт-
них областей спорту є проявом мудрої політики, спрямованої 
на здорове майбутнє народу.

Вихід Азербайджану на міжнародних змаганнях на пере-
дові позиції з різних областей спорту, перетворення Баку на 
центр проведення важливих міжнародних світових змагань 
примножує славу Азербайджану та має позитивний вплив на 
його міжнародний престиж. Це є одним із найбільших успіхів 
молодіжної політики Ільгама Алієва.

Як професійний політик, котрий володіє глибокими знання-
ми в області історії міжнародних відносин, Ільгам Алієв заслу-
жив велику повагу та вплив у світовому масштабі. Як глава або 
член делегації Азербайджану, він приймав участь у офіційних, 
зокрема державних візитах до США, Англії, Туреччини, Франції, 
Росії, Японії, України, Білорусі, Швейцарії, Казахстану, Узбекис-
тану, Словаччини, Польщі, Пакистану, Хорватії, Ірану, арабських 
країн, Грузії та ін. країн. Він виступав із доповіддями на бага-
тьох конференціях і конгресах.

Ільгам Алієв був депутатом Міллі Меджлісу (1-2 скликання) 
Азербайджанської Республіки, проводив плідну діяльність на 
посадах глави постійної делегації Азербайджанського Парла-
менту та віце-спікера ПАРЄ. Враховуючи заслуги перед азер-
байджанським народом, у 2003 році Ільгам Алієв був призна-
чений прем’єр-міністром Азербайджанської Республіки. Отри-
мавши блискучу перемогу на президентських виборах 2003 
року, він був обраний президентом Азербайджанської Респу-
бліки. Одночасно Ільгам Алієв керує правлячою партією Єни 
Азербайджан.
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Президент Ільгам Алієв успішно продовжує політику гені-
ального сина Азербайджану Гейдара Алієва з розбудови демо-
кратичної, правової та світської держави. Під його керівництвом 
ще більше прискорились економічні реформи в країні, особли-
вим президентським наказом прийнята Державна програма з 
розвитку регіонів на 2004-2008 роки. Президент країни під-
писав розпорядження від 7 лютого 2004 року «Про проведення 
80-ти літнього ювілею Нахчиванської Автономної Республіки». 
В розпорядженні дана висока оцінка наданню Нахчиванській 
Республіці статусу автономії. Ільгам Алієв здійснив візит до Нах-
чиванської Автономної Республіки (12.14.5.2004; 02.9.2004), 
прийняв участь у ювілейних заходах автономної республіки. Ві-
зит Ільгама Алієва в автономну республіку дав новий сильний 
поштовх всебічному розвитку цього давнього краю. Президент 
Ільгам Алієв тримає в центрі уваги питання з більш повного за-
безпечення в країні прав і свобод людини. Він із успіхом втілює 
в життя курс Гейдара Алієва зі збереження та ще більшого роз-
витку національно-моральних цінностей азербайджанського 
народу. Його розпорядження «Про видання Азербайджанської 
Національної Енциклопедії» і «Про здійснення масових видань 
азербайджанською мовою латинською графікою» (2004, 12 січ-
ня), взяті особисто на себе керівництво виданням Національної 
Енциклопедії та розпорядження, пов’язані з цим, збільшення до-
даткової заробітної платні вченим за вчену ступінь, стипендій 
для студентів, магістрів і аспірантів, є яскравим проявом дер-
жавної турботи про національно-духовні та загальнолюдські 
цінності. Ільгам Алієв виявляє особливу турботу та увагу щодо 
історичного минулого азербайджанського народу. Він дав ви-
соку оцінку ролі Азербайджанської Демократичної Республіки 
в історії нашої державності: «Виникнення Азербайджанської 
Демократичної Республіки було дуже знаменною та значущою 
подією в нашій історії. Вперше в мусульманському світі ство-
рювалась демократична республіка, азербайджанський народ 
здобував незалежність. Наша країна ставала членом світової 
спільноти. Це було дуже знаменною подією».
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Накази, підписані Ільгамом Алієвим у зв’язку з 60-ти літтям 
Національної Академії Наук Азербайджану, змістовний виступ 
перед вченими є яскравим проявом великої турботи, яка вияв-
ляється ним щодо розвитку науки.

В результаті рішучої та цілеспрямованої діяльності Ільгама 
Алієва продовжуються успіхи у втіленні зовнішньополітичного 
курсу Гейдара Алієва, зокрема, в викритті на міжнародній арені 
агресорської позиції вірменських загарбників, котрі порушили 
територіальну цілісність Азербайджану. Ільгам Алієв, який во-
лодіє широким світоглядом, глибокими й всебічними знаннями, 
високою культурою, заслужив високу повагу в світі як сучасний 
і гнучкий політик. В сучасному швидкоплинно мінливому світі, 
в процесах глобалізації та інтеграції, на всіх міжнародних зу-
стрічах і переговорах, що проводяться ним на високому рівні, 
він з успіхом захищає інтереси Азербайджану в усіх сферах. 
Завдяки успішній зовнішній політиці Ільгама Алієва, поступово 
зростають роль і вплив Азербайджану і в вирішенні міжнарод-
них і регіональних проблем. В результаті успішної внутрішньої 
та зовнішньої політики глави держави, що проводиться гла-
вою держави, Азербайджанська Республіка перетворилась на 
державу-лідера на Південному Кавказі. Здача в експлуатацію 
основного нафтопроводу Баку-Тбілісі-Джейхан завдяки рішу-
чому продовженню президентом Ільгамом Алієвим курсу за-
гальнонаціонального лідера Гейдара Алієва, ще більше зміцни-
ла позиції Азербайджанської Республіки на міжнародній арені. 
Азербайджанська Республіка за темпами економічного розви-
тку перетворилась на країну світу, що найшвидше розвивається.

Президент Азербайджану був удостоєний почесних звань 
багатьох країн і міжнародних організацій, був нагороджений 
медаллю і дипломом почесного члена ПАРЄ. Нещодавно Ільга-
му Алієву впливовою медіа групою Туреччини «Ековітрін» була 
представлена премія «Політик року в Євразії».

Ільгам Алієв удостоєний найвищої нагороди Азербай- 
джанської Республіки – ордену «Гейдара Алієва», заснованого на 
честь зодчого та розбудовника незалежної держави Азербайджан. 
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ПІСЛЯМОВА
або
ШЛЯХ БОРОТЬБИ ВЕЛИКОЇ  
ОСОБИСТОСТІ ЗА БАТЬКІВЩИНУ

Азербайджанський народ, який неодноразово піднімався на 
визвольну боротьбу в ХХ столітті, зумів, врешті, в кінці століття, 
відродити свої давні традиції державності на частині наших іс-
торичних земель – в Північному Азербайджані. Наш Азербай-
джан знову перетворився на політичну реальність. У нашої дер-
жави, яка називається Азербайджанською Республікою, є своє 
місце й своя доля на карті світу. Незважаючи на всі виверти та 
хитрощі наших зовнішніх ворогів і їхніх підручних всередині 
країни, Азербайджан існує як незалежна держава вже тринад-
цятий рік. Очевидні наші успіхи в справі розбудови правової, 
демократичної та світської держави. Всі ми сьогодні живемо 
однією вірою: нашій незалежності немає жодної загрози, наша 
держава житиме вічно!

Жити в вільній, незалежній державі – найбільше щастя, нео-
ціненне благо для кожного, зокрема й для нашого народу. Народ, 
який не має своєї держави, приречений на загибель. Саме за 
це наш народ насамперед вдячний своєму геніальному сину –  
Гейдару Алієву. Кожному сину Батьківщини ясно як день, що 
якщо Всевишній в кінці ХХ століття не вирішив би проблему 
особистості та часу на нашу користь – якби в нашого народу не 
було такої сильної особистості як Гейдар Алієв, ми не змогли би 
зберегти свою незалежність!

Гейдар Алієв є геніальною особистістю, яка проводила свою 
діяльність у вкрай складних і суперечливих історичних умовах 
ХХ століття. Він є ВЕЛИКИМ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ, котрий вий-
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шов з серця свого народу, безприкладним оберігом своєї ві-
тчизни, своєї рідної землі. Разом із тим, що Гейдар Алієв – ге-
ніальний син свого народу, він також є рідкісною особистістю, 
яка піднеслась до рівня могутніх історичних осіб світу.

Історія азербайджанського народу в ХХ столітті нерозривно 
пов’язана з особистістю Гейдара Алієва, великою творчою робо-
тою, що протягом більше ніж 30 років здійснювалась ним в ім’я 
майбутнього вітчизни. Незважаючи на свою діяльність у двох 
цілком протилежних системах, ця велика особистість, пов’язана 
всією своєю душею, всією сутністю зі своєю вітчизною, завжди, 
навіть у найскладніші моменти та періоди переслідувань, слу-
жила рідному Азербайджану. Всі моменти життєвого шляху ве-
ликого державного діяча характеризує одна рідкісна якість –  
боротьба за Батьківщину, всюди, на всіх посадах, завжди, не 
покладаючи сил, працювати заради прогресу Батьківщини та 
рідного народу!

В книзі, що пропонується увазі читачів, ми спрямували го-
ловну увагу саме на цю мить – на лейтмотив життєвого шляху 
геніальної особистості, що є прикладом для поколінь. Не сумні-
ваємось, що мине час, і кожній миті, кожній сторінці життєвого 
шляху Гейдара Алієва, який минув у боротьбі в ім’я Батьківщини 
та є прикладом для прийдешніх поколінь, будуть присвячені 
нові праці. Враховуючи саме це, і як сучасник Гейдара Алієва, 
живий свідок і учасник його великих творчих робіт, ми виріши-
ли в цій праці, присвяченій великій особистості, дати періоди-
зацію шляху боротьби за батьківщину та поділитись з читачами 
своїми припущеннями.  

Перший період охоплює період із 40-х років ХХ сторіччя до 
приходу його до керівництва Азербайджаном у 1969 році. В ці 
роки Гейдар Алієв, котрий розпочав свою діяльність у правоо-
хоронних органах Азербайджану, долаючи вкрай складні труд-
нощі й перешкоди, піднявся до посади голови Комітету Держав-
ної Безпеки. Внаслідок його, виключно напруженої, ефективної 
та цілеспрямованої діяльності, що протікає в дуже складних 
умовах, завдяки очищенню Комітету Державної Безпеки від во-
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рогів нашого народу, вперше на роботу в органи безпеки були 
залучені гідні сини нашого народу. В той час Гейдар Алієв за-
хистив від переслідувань патріотичних синів нашого народу, її 
національно-орієнтовану інтеліґенцію і, таким чином, фактич-
но став на чолі процесу національного пробудження.

Другий період – це період першого керівництва Азербай-
джаном. В цей період, що охоплює 1969-1982 роки, наша краї-
на, загалом Північний Азербайджан, за весь період перебуван-
ня в складі Російської імперії та Радянської держави, піднісся 
на найвищу вершину свого розвитку. Гейдар Алієв, завдяки сво-
їй мудрій продуманій, зарядженій перспективою та сміливій ді-
яльності, перетворив Азербайджан на найбільш передову рес-
публіку Радянського Союзу з промислового та сільськогоспо-
дарського розвитку, на грандіозний будівельний майданчик у 
просторі СРСР. Піднялись на найвищу ступінь наука, культура та 
підготовка кадрів. Як далекоглядний і великий державний діяч, 
який постійно думав про майбутнє свого народу, він всебічно 
підготував свій народ до суверенного життя. Передбачивши 
розпад СРСР, Гейдар Алієв вже в той час розпочав будівництво 
нового Азербайджану. Словом, у 70-х роках минулого століття, 
в Північному Азербайджані під керівництвом Гейдара Алієва 
позначився період Великого Повороту до національного про-
будження та незалежності. Ось чому в 90-х роках ХХ століття, 
коли впала велика Радянська імперія, Азербайджан завдяки 
його далекоглядній, виключно напруженій, ефективній і сміли-
вій діяльності, був повністю готовим жити в умовах державно-
го суверенітету.

Третій період – московський період державної діяльності 
Гейдара Алієва. В період, що охоплює 1982-1987 роки, Гейдар 
Алієв, представлений у керівництві СРСР як член Політбюро та 
перший заступник Голови Ради Міністрів, довів кремлівському 
режиму, в котрому панували великоруський шовінізм і вели-
кодержавна психологія, системі переслідувань і нерівноправ’я, 
створеній цим режимом, що жодна сила не здатна перегороди-
ти шлях його насиченій, невичерпній та всебічній управлінській 
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діяльності. В колосальній імперії, що вступила в фазу кризи, Гей-
дар Алієв, який досягнув успіхів у управлінні найважчими галу-
зями, завоював за короткий період великий авторитет. В цей 
період він виявився єдиним державним діячем у Політбюро, 
здатним успішно керувати Радянською державою та вивести її 
зі стану кризи. Тому недосвідчені й бездарні кремлівські керів-
ники, особливо М.Горбачов, вважали Гейдара Алієва серйозним 
суперником. Незважаючи на те, що Гейдар Алієв працював у 
таких умовах, він тримав у центрі уваги рідну Вітчизну, виявляв 
всіляку турботу про розвиток її потенціалу. В той час Великий 
син нашого народу став також потужною непрохідною стіною 
перед вірменськими націоналістами, котрі прагнули відірвати 
Нагірний Карабах від Азербайджану. Тому М.Горбачов, який був 
слухняним інструментом вірменської мафії ще зі Ставрополя, 
здобув можливість реалізувати свій підступний задум: він ви-
далив геніального сина нашого народу зі складу керівництва 
СРСР. Це рішення було найважчим ударом по нашому народу 
за роки радянської влади. Невипадково, що слідом за цією по-
дією вірменські націоналісти, під опікою М. Горбачова, пере-
йшли до активної боротьби за відрив Нагірного Карабаху від 
Азербайджану.

Четвертий період Великої битви Гейдара Алієва за Азербай-
джан охоплює 1987-1990 роки. Ці роки відзначені пересліду-
ваннями великого сина нашого народу кремлівським режимом 
на чолі з М.Горбачовим. Гейдар Алієв в ці роки, жив, як і в попе-
редні періоди свого життя, для рідного народу, в ситуації роз-
валу могутньої Радянської держави, він шукав шляхи виходу 
для своєї Батьківщини. Він вжив всі свої сили, свій колосальний 
досвід для виведення Азербайджану з тяжкої кризової обста-
новки. Однак недосвідчені керівники, які очолювали Азербай-
джан, проводячи в той період зрадницьку й сервільну політику, 
позбавили азербайджанський народ можливості скористатись 
інтелектуальним потенціалом свого великого сина.

П’ятий період  охоплює 1990-1993 роки. Цей період займає 
особливе місце в його боротьбі на благо та процвітання Бать-
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ківщини. Цей період був найтяжчим у історії Азербайджану – 
період, що характеризується висловом «бути чи не бути». Ке-
рівники-зрадники, які продались Москві та «беки», котрі зміни-
ли їх не володіючи управлінськими навиками поставили країну 
на край прірви. Азербайджан стояв перед загрозою зникнення 
з карти Південного Кавказу. В цей час осередком надії обездо-
леного народу, його єдиною зброєю перемоги був розум Гей-
дара Алієва. В цей період – 21 січня 1990 року (наступного дня 
після різні 20 січня), Гейдар Алієв, поставив своє життя під за-
грозу, з’явившись до постійного представництва Азербайджану 
в Москві, висловлюючи співчуття рідному народу та вимагаючи 
покарання творців масового винищення, фактично перейшов 
на першу позицію боротьби за порятунок рідного народу. Ге-
ніальний політик, у важкі для народу дні, відбиваючись від пе-
реслідувань, 20 липня 1990 року повернувся на Батьківщину. 
Однак на Батьківщині, в її столиці Баку, стався один із найбільш 
сороміцьких фактів у нашій історії: сину-рятівнику народу не 
дали можливості залишитись у колись облаштованій ним сто-
лиці, в момент важкої катастрофи бути в єдності з рідним наро-
дом, вказати йому шлях. Видатний державний діяч за два дні –  
22 липня 1990 року змушений був поїхати до рідного Нахчива-
ну. Тут, у Нахчивані Гейдар Алієв розпочав визвольну боротьбу 
всього Азербайджану. В цей період Нахчиван, що потрапив у 
військово-політичну та економічну блокаду, влаштовану ві-
рменами та їхніми заступниками – російськими військовими, 
опинився в безвихідній ситуації. З Великого Азербайджану – з 
Матері-Вітчизни – на поклик Нахчивану ніхто не відгукувався. 
Невдачливі керівники, користолюбці виставили на розпродаж 
землі батьківщини. Не тільки Нахчиван – весь Азербайджан пе-
ребував у важкому стані. Плани ворогів із захоплення наших 
земель були близькі до реалізації, наша Батьківщина знахо-
дилась напередодні небуття, їй, загалом, і, зокрема, Нахчивану 
загрожувала участь бути стертою з карти Південного Кавказу. 
Саме в такій важкій ситуації Гейдар Алієв розпочав боротьбу 
«бути чи не бути» за порятунок Азербайджану на найважчому 
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рубежі – в Нахчивані. В Нахчивані, взятому в кільце сучасни-
ми дашнаками укупі з радянськими прикордонними військами, 
вирішувалась участь не тільки цього нашого регіону, – всьо-
го Азербайджану. В надзвичайно складних історичних умовах 
Гейдар Алієв зумів вивести обитель героїчних кенгерлінців із 
важких негараздів, виокристовуючи свою єдину зброю – по-
літичну геніальність і державну мудрість, – опираючись на са-
мовідданість і бойовитість нахчиванців. В той час перші кроки 
до нашої національності й незалежності були зроблені саме 
в Нахчивані. Вилучення з назви автономної республіки слів 
«радянська» та «соціалістична», перейменування «Верховної 
Ради» на «Верховний Меджліс», прийняття трьохколірного 
прапору Азербайджанської Демократичної Республіки, впер-
ше, в якості прапору Нахчиванської Автономної Республіки, 
призупинення діяльності місцевих організацій Комуністичної 
партії, відмова від референдуму про збереження СРСР, оцінка 
трагедії 19-20 січня, рішення про введення дня солідарності 
азербайджанців, – всі ці заходи вивели Нахчиван на передній 
край боротьби за визволення.

В період боротьби Гейдара Алієва за визволення в Нахчи-
вані, Великий Азербайджан стікав кров’ю. На фронті важкі по-
разки, зради, здача наших священних земель ворогам заради 
збереження посад, – все це стало звичайним явищем. В країні 
в повному сенсі слова панувало справжнє безвладдя. Лютува-
ла політична анархія, тотальний безлад. Всюди господарюва-
ли бандитські зграї. Діячі, які керували країною, були захо-
плені пристрастю особистого збагачення. Держави як такої 
не було за визначенням. Країна підійшла до межі, за котрою 
було явище національної катастрофи. Азербайджан стрімко 
перетворювався на простір громадянської війни та етнічних 
конфліктів. Фронт був оголений. Землі батьківщини фактично 
були виставлені на продаж. Народ перебував у стані безна-
дії та тривоги. Не було віри в завтрашній день. Але найбільш 
небезпечним явищем можна вважати об’єднання зовнішніх 
ворогів Азербайджану з внутрішніми зрадниками. Наші іс-
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торичні вороги були близькі до реалізації плану, за котрим 
місце Азербайджану на карті Кавказу підлягало вичищенню. 
Азербайджанська земля стояла перед небезпекою розчинен-
ня в етнічних утвореннях. В цю лиху мить наш мудрий народ, 
вжив рішучих і єдино правильних дій – привів до влади ве-
лику особистість, носія надій Азербайджану. Тим самим стріла, 
випущена зовнішніми й внутрішніми ворогами Азербайджану, 
наскочила на камінь.

Шостий період. З поверненням Гейдара Алієва до влади 
саме в той час, в червневі дні 1993 року, визвольна боротьба, 
що почалась у Нахчивані, вступила в новий вирішальний етап. 
Почалось визволення всього Азербайджану. Тим самим розпо-
чався шостий період боротьби Гейдара Алієва в ім’я Батьків-
щини. Період, який розпочався в червні 1993 року, та тривав 
до 2003 року, за своєю суттю являє собою період боротьби за 
збереження державної незалежності й розбудови Нового Не-
залежного Азербайджану.

Мудрий політик, котрий прийшов вдруге до керівництва в 
Азербайджані – в рідному краї, який він свого часу невпинно 
облаштовував, за допомогою декількох ходів ліквідував загрозу 
громадянської війни. Провалились плани зовнішніх і внутріш-
ніх ворогів зі зруйнування Азербайджану, ліквідації суверенної 
державності. Кермо управління ходом історичної долі народу 
перейшло в руки геніального державного діяча. Азербайджан, 
який щойно  здобув незалежність, уник катастрофи, він прой-
шов по краю історичною прірви, приготованої йому підступни-
ми ворогами. Почався переворот у боротьбі за незалежність. 
Геній Гейдара Алієва нейтралізував підступи зовнішніх і вну-
трішніх  ворогів. Цей великий геній в умовах найгостріших 
геополітичних протиріч зберіг азербайджанську державність, 
усунув загрозу розчленування Азербайджану. Саме особистість 
Гейдара Алієва зуміла протистояти незчисленним підступам, 
інтригам і найновішій зброї наших традиційних ворогів, котрі 
неодноразово топили наш народ у крові, – згубників незалеж-
ності Азербайджану!
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Одночасно, в важких умовах боротьби за збереження неза-
лежності, геніальний політик почав будувати Новий Суверен-
ний Азербайджан. З середини 90-х років ще більше розши-
рився процес розбудови правової, демократичної та світської 
держави. На пострадянському просторі Азербайджан вийшов 
на передову позицію в усіх галузях життєустрою. Наша країна, 
завдяки успіхам у внутрішній політиці й на міжнародній арені, 
зайняла належне місце в світовій спільноті.

Сьогодні славний шлях боротьби за світле майбутнє Бать-
ківщини, рідного народу, розпочатий ще в 40-і роки минулого 
століття геніальним політиком сучасності, президентом Гейда-
ром Алієвим, успішно продовжує його політичний наступник, 
видатний державний діяч сучасності Ільгам Алієв. Він з вели-
кою мудрістю, через рішучу й гнучку політику веде рідний на-
род у блискуче майбутнє.  
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