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“Azərbaycan dünyası” beynəlxalq jurnalı 1999-cu ildən ölkədə ilk, çoxtirajlı və 3 dildə (Azərbaycan, rus və ingilis) 
çıxan jurnaldır. Jurnal azərbaycanlıların xarici ölkələrdə sıx yaşadığı ərazilərdə yayılır. Jurnalın məqsədləri və və-

zifələri vətəndaşlıq həmrəyliyinin və beynəlxalq sülhün möhkəmlən-dirilməsinə yönəldilib, o cümlədən həmvətən-
lərin birləşməsinə, onların hüquqlarının və ictimai maraqlarının müdafiəsinə, Vətən və türk dünyası ilə əlaqələrinin 

genişləndirilməsinə istiqamətləndirilibdir. Jurnalın səhifələrində müstəqil Azərbaycanın, eyni zamanda, Vətəndən kənar-
da yaşayan (Avropa, Rusiya, MDB ölkələri) yurddaşlarımızın siyasi, iqtisadi, İslami və mədəni nailliyyətləri işıqlandırılır. 
Jurnal “Dədə Qorqud” mükafatının, sülh naminə “Vətən Övladı”, “Qızıl Ürək” və “Mehriban Ana” ordenlərinin təsisçisidir. 

Jurnalın idarə heyətinin fəxri üzvləri akademiklər, ziyalılar və görkəmli ictimai-siyasi xadimlərdir.

Jurnal 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Mətbuat və İnformasiya Nazirliyində qeydiyyatdan keçmişdir. Qeydiyyat 
şəhadətnaməsi №639. Redaksiyanın fikri müəllifin fikri ilə üst-üstə düşməyə bilər. Əlyazmalar qaytarılmır və resenziya 

edilmir. Məlumatlardan və şəkillərdən istifadə etmək üçün redaksiyadan yazılı surətdə icazə alınmalıdır.

"Dədə Qorqud" Milli Fondunun Ağsaqqallar Şurası
"Azərbaycan Dünyası" jurnalının İdarə Heyyəti
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VƏTƏNİN XİDMƏTİNDƏ
“Mənim xalqım çoxəsrlik zəngin tarixə malikdir" söyləyən Hacı 

Zeynalabdin Tağıyev, xalqına layiqincə xidmət etmiş Əziz Əliyev, 
Nəriman Nərmaov kimi hörmətlə, ehtiramla anılan Azərbaycan 
övladları var. 

Əgər hər hansi ölkənin xalqlari öz hüquqlarini anlayir və onlari 
qoruya bilirsə, o zaman ən kiçik dövlət belə ən böyük məmləkət 
qədər güclü olar! 

Dədə Qorqud" Milli Fondunun, “Azərbaycan Dünyası” Beynəlxalq 
Jurnalının Ağsaqqallar Şurası xeyriyyəçilik missiyasını üzərinə götür-
müş, xidmətləri ilə Vətəninə baş ucalığı gətirən insanlara diqqət ayıra-
ğı məqsədə uyğun hesab edir. Xeyirhaqq əməlləri ilə tanınan, insanlıq 
və millət sevgisinin daşıyıcısı sözü, əməli və xidməti ilə nümunə olan, 
millət atası Hacı Zeynalabdin Tağıyev və görkəmli dövlət xadımi Əziz 
Əliyevin adına mükafat tətsis edilməsi mühüm hadisədir. Xeyirhaqq 
niyyətlə görülən işlər mütləq rəğbətlə qarşılaşır . Hər bir Vətəndaşın 
mill və bəşəri dəyərlərə sahib olması, İnsanlığın qorunmasına verdi-
yi töhfələr qürurvericidir. Azərbaycan xalqının xeyirhaqq əməlləri ilə 
tanınan, insanlıq, millət sevgisinin daşıyıcısı, sözü əməli və xidməti ilə 
nümunə olan Azərbaycanlı milyonçu, mesenat, maarifpərvər , müsəl-
man Şərqində ilk qızlar məktəbinin (Tağıyevin qızlar məktəbi) yara-
dıcısı. Azərbaycanın nüfuzunun yüksəldilməsi və dünya miqyasından 
tanıdılmasında millətinin fəxr edilən oğlu, dünənimizin əfsanəsi və 
tariximizin bir parçası olan Hacı Zeynalbdin Tağıyevin Azərbaycan 
xalqı qarşısında müstəsna tarixi xidmətləri vardır. O özündən sonra 
zəngin irs qoyub getmişdir. Hacını bu xeyirxah işlərə sövq edən isə 
xalqına olan böyük məhəbbəti idi. O, millətinin imzasını imzalar içində 
görmək istəyirdi. Yaxşılıq itmir, indi böyük xeyriyyəçinin adı qəlblər-
də yaşayır, xalqımız onun xatirəsini uca tutur, insanlar onu həmişə 
minnətdarlıq hissi ilə yada salırlar. Hacı ZeynalbdinTağıyev bütünTürk 
dünyasının fəxridir. Onun adı həmişə ehtiram və məhəbbətlə çəkilir. 
Mən öz vətənimi sevirəm. Gələcəkdə keçirəcəyim imtahanlar nə qə-
dər ağır olsa da, mən vətənimdən əl çəkmərəm deyən xeyirxhaqq 
ürəyinə və nəcib işlərinə görə H. Z. Tağıyevi xalq arasında “El atası” 
adlandırırdılar. H. Z. Tağıyev haqqında müasirlərimiz, xüsusilə gənc 
nəsil az bilgiyə malikdir. O, Azərbaycan xalqının tarixinə millətin 
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təhsil almasına, məktəblər açılmasına, milli kadrların 
hazırlanmasına ürəkdən çalışmış, bu sahəyə böyük 
məqləğdə pul ayırmaqdan çəkinməmişdir. Pakistan 
xalqına etdiyi yaxşılıq iki ölkə və xalq arasında qardaş-
lıq münasibəti yaradıb. Pakistanda əhali arasında küt-
ləvi pandemiya yayılan zaman azərbaycanlı milyonçu 
şəxsi vəsaiti ilə 300 min ampula peyvənd alıb indiki 
Pakistan ərazisinə göndərir. Bununla da pandemiya-
nın qarşısı alınır. Qədirbilən Pakistan xalqı bu faktı ta-
rix dərsliyinə daxil ediblər. Azırbaycanda qızlar üçün 
məktəb açan H. Z. Tağıyev həmçinin azərbaycanlıların 
xaricdə təhsil almasına kömək etmişdir, onun sayəsin-
də yüzlərlə gənc İngiltərə, Almaniya, Rusiya və Fran-
sada təhsil almışdır. Onun himayə etdiyi, təqaüd ver-
diyi məşhur dövlət xadimləri Nəriman Nərmanov və 
Azərbaycan Respublikasının Prezdenti İlham Əliyevin 
babası xalqına, dövlətinə sədaqətlə xidmət edən ziyalı 
Əziz Əliyevdə vardır. 

Həyatda ən böyük mükafat – böyük məhəbbətlə 
xatırlanmaqdır. Bu mükafata yol yaxşılıqlar silsiləsin-
dən keçir. Həmin əməl dəftərinin hər bir qeydi isə is-
tedad, zəhmətsevərlik sayəsində yüksəldiyin uca zir-
vədən Vətənə və xalqa təmənnasız xidmətlərlə yazılır. 
Azərbaycanın görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əli-
yev hələ sağlığında belə böyük məhəbbəti qazanmış 
şəxsiyyətlərdən biri olub. O, valideynlərinin qoyduğu 
adı bütün həyatı boyu doğruldub, istər Azərbaycanda, 
istər İranda, istərsə də Dağıstanda çalışmasından asılı 
olmayaraq Vətəninə və xalqına əsl əziz övlad olub. . . 
Əziz Məhəmmədkərim oğlu Əliyev müdrik dövlət xa-
dimi kimi Azərbaycan tarixinin yüksək zirvəsində yer 
alır. Əsl Vətən övladı olan Əziz Əliyevin xatirəsi xalqı-
mızın yaddaşına əbədi həkk olunub. 

 Dövlətin idarə edilməsində yüksək peşəkralı-
ğı ilə fərqlənən insanlara diqqət ayırırıq. Dövlətçilik 
ənənələri davam etdirilməlidir. Azərbaycanın müsəl-
man şərqində nail olduğu bir çox ilklər, o cümlədən 
ilk konstitusiya Nəriman Nərmanovun adıyla bağlıdır. 
Hakimiyyəti dövründə Azərbaycan xalqının adət və 
ənənələrinə hörmətlə yanaşılmışdır. O, siyasətçi-
dən əlavə bir maarifpərvər və dramaturq-yazıçı kimi 
Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış, 1894-cü 
ildə Bakıda ilk qiraətxananı açmışdır. N. Nərimanov 
xalqımızın milli dirçəlişi naminə gördüyü işlərin sayı 
olduqca çoxdur. N. Nərimanov Azərbaycan Dövlətinin 
başında qaldığı iki il boyunca Moskvaya bağlı olması-
na baxmayaraq, müstəqil dövlət başçısı kimi hərəkət 
edərək, Türkiyə hökuməti ilə olan əlaqələri daha yük-
sək ölçü və miqyaslara daşımış və hər şeydən önəm-
lisi, çox çətin durumda olan Anadoludakı qardaşları-
na dövlətinin bütün imkanlarını səfərbər edərək, heç 

kimsədən çəkinmədən əlindən gələn hər cür yardım 
etmişdir. Bütün bunlar sənəd və mənbələrdə öz əksini 
tapsa da, tarixi dəyərini almamışdır. 

Xoşbəxt o insandır ki, yollara izi düşür. Vətəninə, 
dövlətinə sədaqətlə xidmət edərək, İnsanlar arasın-
da barış, birlik, əməkdaşlıq, dünyada sülhün, əmin 
amanlığın bərqarar olmasına töhfələr verən, Azərbay-
canınn inkişafına xidmət edən Vətən öğulları! İnsanın 
vətənpərvərliyi, onun tamlığının, bütövlüyünün təməli 
desəm yanılmaram. İnsan öz vətənini sevməyi bacar-
malıdır, vətəni müdafiə etmək, hər birimizin mübarizə, 
qələbə devizimiz həyat bayrağımızdır. İnsanlığı zir-
vələrə ucaldan belə qəhrəmanları biz hələ keçmişdən 
tanıyırıq. Bu gün də öz mübarizlıyi ilə, vətənpərvərliyi 
ilə əsl qəhrəmanlıq nümayiş etdirən mərd oğulları-
mız var. Gənc milli qəhrəmanlarımızdan Çingiz Mus-
tafayev, Mübariz İbrahimov, İbrahim Məlikov, Mehdi 
Abbasov, Polad Haşımov, İlqar Mirzəyev, Sükür Hə-
midov, Əlyar Əliyev, Albert Aqaronov və bir çoxlarının 
adını çəkmək olar ki, onlar müqəddəs torpaq uğrun-
da canlarını qurban verdilər, şəhidlik zirvəsinə uca-
laraq ölümsüzlüyə qovuşdular və insanlığın təməlini 
qəlbimizdə qurdular. Müstəqil dövlətimizin tarixi tor-
paqlarını düşmən tapdağından təmizlənməsinə imza 
atmışlar! Allahın qüdrəti , Zamanın diqtəsi:-Azərbay-
can dövlətinin Zəfər yürüşü, Qayıdışın başlanmasının 
nəticəsidir Qələbə! Azərbaycannın öz torpaqlarının 
işğaldan azad etdiyi döyüşlərdə hərbi qüdrəti, döyüş 
taktikası, müasir texnologiyalardan istifadə məharəti! 
Xalqın, Dövlətin, Silahlı Qüvvələrin birliyi! Vətən sevgi-
si! ! ! Ali Baş Komandan İlham Əliyevin Siyasi iradəsi, 
diplomatik məharəti və Qətiyyətı! Dünya buna şahid 
olsun:-Tarix yazır Azərbaycan! Dostlar bizə dəstəkdir! 
Dünya nizamına imza atır Azərbaycan-Türkiyə! Qara-
bağ Azərbaycandır! Ad günləri Xocalıda, Toy düyün-
lər Xan kəndində, Şuşada keçiriləcək! Birliyimiz Ən 
Parlaq Qələbəmiz! Azərbaycan-Türkiyə Dünya üçün 
Nümunə! Yeni Dünya nizamına imza atır Azərbay-
can-Türkiyə! Qətiyyət və Şücaət Qələbəyə aparan 
yoldur! 

Vətənimizin qüdrətini artmasına öz töhfəmizi 
verən Əziz Vətən Övladları:-Bir olaq, Güclü olaq! 
Vətənimizin qüdrətinin artmasına öz töhfəmizi 
verək! 

Vətənin uğuru üçün döyüşlərdə hər birimiz 
əsgər olaq! Vətənimizin qüdrətinin artmasına öz 
töhfəmizi verək! Vətənimizə Dəstək Olaq! 

Dünya Azərbaycanlıları Birləşin! 
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Yeni tibb müəssisəsində yaradılan şəraitlə tanışlıqdan 
sonra Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Televiziyasına 
müsahibə verdi.

Prezident İlham Əliyevin müsahibəsi

-Cənab Prezident, Sizin təşəbbüsünüzlə Azər-
baycanın bütün bölgələrində ən müasir standart-
lara cavab verən xəstəxanalar tikilib. Bundan son-
rakı mərhələ barədə fikrinizi öyrənmək istəyərdik, 
yəni, bu proqram artıq bitib, yoxsa icrası davam 
etdiriləcək?

-Hesab edirəm ki, bütövlükdə artıq başa çatmaq üz-
rədir. Çünki ölkəmizin bütün bölgələrində xəstəxanalar 
fəaliyyət göstərir. Son 17 il ərzində 750-dən çox xəstəxana 
ya yenidən tikilib, ya da ki, əsaslı şəkildə təmir edilib. Sə-
hiyyə sistemimizin bu xəstəxana və tibb müəssisələri fon-
du demək olar ki, indi ən yüksək standartlara cavab verir. 
Bundan sonra, əlbəttə ki, biz, ilk növbədə, səhiyyə sistemi-
nin təkmilləşdirilməsi və tibbi xidmətin xüsusilə indiki döv-
rdə keyfiyyətini artırmaq üçün əlavə addımlar atacağıq.

Səhiyyə sisteminin maddi-texniki bazasının yaradılma-
sı, müasirləşdirilməsi başlıca vəzifə idi. Mən xatırlayıram, 
2004-cü ildə Prezident vəzifəsinə seçiləndən sonra bəyan 

etmişdim ki, biz qara qızılı insan kapitalına çevirməliyik. 
Sözün düzü, o vaxt bizim qara qızılımızın həcmi o qədər 
də böyük deyildi, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri hələ inşa 
edilməmişdi, ancaq biz bütün bu işləri artıq proqnozlaşdıra 
bilirdik. Bilirdik ki, bizi böyük neft hasilatı dövrü gözləyir. 
Ona görə neftdən əldən edilən gəlirləri insan kapitalına 
yönəltmək mənim başlıca vəzifəm idi. Dediyim kimi, bu 
vəzifə artıq bütövlükdə icra edildi. Bütün bölgələrdə ən 
müasir xəstəxanalar, poliklinikalar, diaqnostika mərkəzləri 
fəaliyyət göstərir. Əgər biz buna nail olmasaydıq, son il-
lərdə hər il 5 milyon insan tibbi müayinədən keçə bilməz-
di. Hesab edirəm ki, bu da böyük nailiyyətdir. Çünki mən 
bəlkə də 100-dən çox, - bəlkə də daha çox, indi hamısını 
xatırlamıram, - xəstəxananın, tibb müəssisəsinin açılışın-
da olarkən dəfələrlə bir məsələyə vətəndaşların diqqətini 
cəlb edirdim ki, mütləq hər bir insan ildə bir dəfə müayinə-
dən keçməlidir. Artıq bunu demirəm, buna ehtiyac yoxdur. 
Çünki bu, həll olundu və artıq bir neçə ildir ki, kütləvi surət-
də müayinədənkeçmə prosesi gedir. Yenə də deyirəm, 
dövlət hesabına 5 milyon insanı - ölkə əhalisinin yarısını 
tibbi müayinədən keçirmək böyük təşkilatçılıq və maliyyə 
resursları tələb edir. Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, bu 
təşəbbüsü həm irəli sürüb, həm də bunu reallaşdırıb. Eyni 

Prezident İlham Əliyev:
"Bunun səbəbi 
ədalətsizlikdir"
A

zərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
fevralın 1-də Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının yeni inşa edilən binasının açılışın-
da iştirak ediblər. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 
xəstəxanada yaradılan şəraitlə tanış oldular. Azərbaycan Prezidentinin müvafiq Sərən-
camı ilə tikilən 150 çarpayılıq tibb müəssisəsi ən zəruri avadanlıqla təchiz olunub. Bura-
da dünyanın aparıcı şirkətlərinin avadanlığı quraşdırılıb. Xəstəxanada cərrahiyyə, tera-

piya, pediatriya, reanimasiya, dializ və digər şöbələr, həmçinin laboratoriyalar fəaliyyət göstərəcək. 
Bu binaya Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının nəzdində olan mərkəzi xəstəxana, Abşeron rayon 
poliklinikası, Abşeron rayon uşaq poliklinikası və təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım şöbəsinin köçü-
rülməsi nəzərdə tutulub.
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zamanda, bildiyiniz kimi biz indi, icbari tibbi sığorta sisteminə 
keçmişik. Bu keçid də mərhələli yollarla həll olunub. Pilot la-
yihələrin icrası bizə ilkin məlumatlar verib və məlumatlar da çox 
müsbət idi. Pilot layihələrlə əhatə olunmuş üç şəhərdə həm tibbi 
xidmətin keyfiyyəti artdı, eyni zamanda, vətəndaşların məm-
nunluğu yüksək səviyyədə idi. Ona görə biz artıq bu sistemə də 
keçmişik. Əgər müasir xəstəxana fondu olmasaydı, buna keçmək 
mümkün olmazdı. Yəni, biz hər şeyi ardıcıllıqla edirik və yəqin 
ki, gələn 1-2 il ərzində böyük xəstəxanaların tikintisinə artıq son 
qoyulacaq və daha çox səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi, 
müasirləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılacaqdır.

-Cənab Prezident, mətbuatda gedən bir məlumat-
da deyilir ki, Mərkəzi Bankın sədri Şuşada təmsil etdiyi 
qurumun nümayəndəliyinin açılacağını bildirib və bu 
məsələyə münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.

-Mənim münasibətim buna mənfidir. Özü də mən deyim 
nəyə görə. Birincisi, bu, özbaşınalıqdır. Belə açıqlama veriləndə 
mütləq rəhbərliklə gərək məsləhətləşmə aparılsın. Azad edilmiş 
torpaqların bərpası ilə bağlı mənim tərəfimdən bir çox önəmli 
qərarlar qəbul edilib, qərargah yaradılıb. Qərargaha Prezident 
Administrasiyasının rəhbəri rəhbərlik edir. Mən demişdim ki, bü-
tün təkliflər, bütün təşəbbüslər oraya göndərilməlidir. Çünki biz 
kim necə istəyir o torpaqları, əraziləri bərpa edə bilmərik. Biri 
filial açmaq istəyir, biri nə bilim başqa qurum açmaq istəyir. Bu, 
yolverilməzdir və qəbuledilməzdir. Ona görə burada subardina-
siya olmalıdır. Ucuz populyarlıq qazanmaq üçün, yaxud da ki, özü 
üçün hansısa bir ofis, yeni ofis yaratmaq üçün belə açıqlamaların 
verilməsi tamamilə qəbuledilməzdir və buna son qoyulmalıdır.

İkincisi, biz bütün işləri ardıcıllıqla edirik və mən bu ardıcıl-
lıq haqqında dəfələrlə demişəm Azərbaycan xalqına hansı işləri 
biz görəcəyik ki, insanlar da bilsinlər. İlk növbədə, keçmiş köç-
künlər, nə vaxt onlar qayıda bilərlər o torpaqlara. Birinci, mina-
lardan təmizləmə. Bu, böyük bir prosesdir. Ermənilər bizə mina 
xəritələrini, mina sahələrinin xəritələrini vermirlər. Ona görə indi 
partlayışlar da tez-tez olur. Biz indi Minatəmizləmə Agentliyini 
yenidən formalaşdırırıq və onun fəaliyyəti daha səmərəli olacaq. 
Ancaq bu, müəyyən vaxt aparacaq. Mina təmizləməklə əlaqədar 
işlər əlbəttə ki, başa çatmalıdır. Ondan sonra ziyanın qiymətlən-
dirilməsi. Biz əgər ziyanın qiymətləndirməsini etməsək, sabah 
biz təzminat davasında da uğur qazana bilmərik. Ona görə ki, 
ilk növbədə, yerli qurumlar bütün dağılmış evlərin pasport-
laşdırılması aparılmalıdır, video, foto çəkilişlər, dron çəkilişləri, 
protokollaşma – hər bir binanın, hər kənddə yerləşən binanın, 
hər şəhərdə yerləşən binanın öz pasportu olmalıdır. Bunu, bu 
məlumatı biz verəcəyik cəlb edilmiş beynəlxalq şirkətlərə, onlar 
özləri tədqiqat aparacaqlar, özləri monitorinq missiyaları həyata 
keçirəcəklər və onlar bizə Ermənistana qarşı açılacaq təzminat 
davasında kömək göstərəcəklər. Yəni, bu ardıcıllıq budur. Bu işlər 
görüləndən sonra infrastruktur layihələri icra edilməlidir. Axı inf-
rastruktur olmasa, orada insan necə yaşayacaq? Su yox, işıq yox, 

yol yox, yoxdur, necə yaşaya bilər? Ondan sonra evlər tikilməli-
dir. Mən artıq göstəriş vermişəm, artıq bizim qurumlar işləyir-
lər bütün şəhərlərin baş planları hazırlanır, özü də elə-belə yox. 
“Ağıllı şəhər” konsepsiyası, “ağıllı kənd” konsepsiyası. Bu, zaman 
tələb edir. Eyni zamanda, hər şey planlı şəkildə olmalıdır. Yoxsa 
biri oradan duracaq deyəcək ki, mən burada bunu tikəcəyəm, 
biri oradan duracaq ki, mən bunu. Kimsən sən? Sən get öz işinlə 
məşğul ol. Yenə də deyirəm, ucuz populyarlıq dalınca qaçanların 
axırı pis olur, bir. İkincisi, qayda-qanun var ölkədə. Heç kim özba-
şınalıq edə bilməz. Əgər kimsə unudur, biz onun yadına salarıq. 
Təkcə bu işlərlə, əlbəttə ki, məsələ bitməyəcək. Sosial obyektlər 
də tikilməlidir. Evlərin tikintisi ilə paralel olaraq sosial obyektlər – 
xəstəxanalar, məktəblər, mədəniyyət ocaqları, idman qurğuları. 
Yoxsa əgər biz indi gedib haradasa, necə deyərlər, məktəb tik-
sək, ya xəstəxana tiksək, amma kim oraya gedəcək. Orada adam 
yoxdur.

Şuşa şəhərinə gəldikdə, Şuşa şəhəri mənim tərəfimdən 
ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Bunu hər kəs bilir 
və bu qərar yüksək qiymətləndirilib. Şuşa nəinki Azərbayca-
nın, bölgənin, bəlkə də dünyanın mədəniyyət paytaxtlarından 
birinə çevriləcəkdir. Şuşada çox zəngin mədəni həyat olmalıdır. 
Şuşada yaşayacaq bizim soydaşlarımız da, onlar bütün işlər gö-
rüləndən sonra oraya qayıtmalıdırlar. Şuşa demək olar ki dağılıb, 
bütün binalar dağılıb. Bir keçmiş raykom binası qalıb, harada ki, 
mənfur xunta özü üçün yuva salmışdır, bir də xunta başçısının 
villası və bir-iki də cinayətkar, rüşvətxor erməni məmurunun vil-
lası. Başqa orada bina yoxdur. Bir də “xruşşovkalar”, hansılar ki, 
çoxdan öz ömrünü bitiriblər, orada da 2 min erməni yaşayırdı. 
İndi Mərkəzi Bank insanlara xidmət göstərib ki, orada filial aç-
sın? Kimin üçün filial açacaq? Özü üçün ki, gedib orada otursun, 
yaxud da ki, gedəndə bunun bir iqamətgahı olsun, şəraiti olsun, 
oraya pullar xərclənsin və insanların buna hansı xeyri dəyəcək? 
Heç bir. Təkcə bu, deyil. Digər qurumlar da, indi mənə müraciət 
etmişlər. Onların hər halda ağlı çatıb mənə müraciət etməyə və 
mən onlara dedim ki, gedin oturun yerinizdə. Onları da mən deyə 
bilərəm, sadalaya bilərəm, qoy Azərbaycan vətəndaşları bilsin-
lər. Azəravtoyol, onun rəhbəri mənə müraciət edib ki, icazə verin, 
Şuşada Azərbaycan Azəravtoyol qurumunun regional mərkəzini 
açaq. Nə üçün? Yol çəkmək lazımdır, get, yol çək. Özü öz hesabı-
na heç kim yol çəkmir, dövlət büdcə ayırır. Şuşada Azəravtoyolun 
regional mərkəzinin nə işi var? Belə də özü üçün şərait yaratsın, 
getsin o torpağı zəbt etsin, özü üçün iqamətgah tikdirsin, onu 
hasara alsın, bir qarovulçu qoysun və bəli, oraya gedəndə otur-
sun orada belə təbiəti, necə deyərlər, seyr etsin. AZAL, onun da 
rəhbəri mənə müraciət etmişdir ki, AZAL-ın hansısa qurumunu 
Şuşada yaratmaq istəyirlər. Bu, prinsipcə absurddur. Ona da la-
zımi sözləri demişəm ki, get otur yerində. Ondan sonra, Dövlət 
Gömrük Komitəsi Şuşada Qarabağ Regional Mərkəzinin yaradıl-
ması ilə bağlı müraciət edib. Şuşada sərhəd var ki, gömrüyün 
regional mərkəzi olsun?

Bilirsiniz, belə ziyanlı fikirlər bu adamların beyninə gəlir və 
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onlar da bunu tələ´üz edirlər. Siyahı davam edir hələ. Fövqəladə 
Hallar Nazirliyi, mənə nazir müraciət edib, icazə verin, orada biz 
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ regional mərkəzini yara-
daq, Şuşa şəhərində. Yenə də eyni məqsədlə, yenə də torpaq, 
hələ ki, orada indi heç kim yoxdur, yenə də hasar, yenə də nə 
bilim tikanlı məftil, iqamətgah. Dövlət Sərhəd Xidməti. Bu tək-
lifi indi desəm yəqin ki, mənim kimi indi Azərbaycan xalqı da 
güləcək. Mənə zəng edib deyir xidmətin rəisi ki, icazə verin biz 
sərhəd xidmətini Şuşa zastavasında yaradaq. Dedim ki, a kişi 
Şuşada sərhəd var? De də mənə Şuşada sərhəd var, yoxsa yox? 
Deyir yoxdur. Deyirəm bəs nə zastava yaradırsan? O boyda indi 
bizim sərhədimiz yaranıb, ta şimaldan cənuba qədər, Kəlbəcər-
dən Cəbrayıla qədər, Ermənistanla sərhəd. Cəbrayıl rayonunda 
İranla sərhəd, get orada yarat da. Şuşada nə işin var sənin?! 
Yenə də gəlim, oturum, yerləşim, iqamətgah qurum, hamısı da 
dövlət hesabına, hamısı dövlət hesabına. Burada mənim burada 
bir rezidensiyam olsun. Mən bəzən bu şeyləri demirəm vətən-
daşlara ki, o vətəndaşları iyrəndirməyim, bağışlayın sözümə 
görə, ifadəmə görə. Amma da mənim də artıq səbrim tükənir 
və deyirəm ki, vətəndaşlar da bilsinlər, bu məmurlar da bilsinlər. 
Məmurlar öz yerini, yerlərini bilsinlər, öz işləri ilə məşğul olsunlar. 
Bir də mən Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etmişəm, məmurlar 
paytaxtı elan etməmişəm. Ona görə hərə otursun yerində, öz işi 
ilə məşğul olsun, məni də əsəbləşdirməsin. Şuşanın ərazisinin 
ölçüsü 300 hektardır. Mən qoymamışam ki, bir dənə daş daş 
üstə qoyulsun. Çünki birinci təhlil aparmalıyıq. Ondan sonra o 
tarixi binaları bərpa etməliyik, necə bərpa etməliyik, bunu mən 
də deyə bilmərəm, mütəxəssislər deməlidir, biz indi cəlb etmişik. 
Misal üçün, Xurşidbanu Natəvanın sarayı, necə bərpa edilməli-
dir? Çünki onun bir divarı var, qalan divarlar uçub. Hansı forma-
da o bərpa edilməlidir? Onu yenidənmi eyni stildə qalan o uçan 
hissəsi tikilməlidir, yaxud da ki, elə formada tikilməlidir ki, oraya 
gələn görsün ki, bax bu, buradan dağılıb, oradan sökülüb. Bu su-
ala mənim cavabım yoxdur, çünki mən mütəxəssis deyiləm və 

indi müxtəlif şirkətlər, yerli, xarici şirkətlər məşğul olurlar artıq 
bu işlərlə. Şuşada biz ancaq və ancaq tarixi binaları bərpa et-
məliyik, mən belə hesab edirəm. Ondan sonra “xruşşovkalar”la 
bağlı, indi qabaqlamaq istəmirəm, mənim fikrim var ki, onların 
bir çoxu oradan yığışdırılmalıdır. Onların yerində yəqin ki, müasir 
4-5 mərtəbəli yaşayış binaları tikilməlidir, ancaq bunu yenə də 
mən sadəcə olaraq öz fikirlərimi bölüşürəm, amma necə olacaq, 
onu mütəxəssislər deyəcək, memarlar, tarixçilər, şuşalılar özləri, 
onlar necə bu şəhəri görmək istəyirlər, çünki bu, onların şəhəri-
dir. Yoxsa bütün bunlar, işlər, bu işlər kənarda qala-qala biri durur 
ki, mən filial açıram, biri deyir ki, mən zastava açıram, biri deyir 
ki, mən fövqəladə hallar açıram. Vallah, adam söz tapmır. Mən 
söz tapmışam, onlara elə söz demişəm ki, onlar o sözü unutma-
yacaqlar. Azərbaycan vətəndaşlarına da deyirəm, bərpa işləri ilə 
bağlı görüləcək işlərdə mütləq ictimai nəzarət olmalıdır. Olmasa 
bax bilin, yenə də eybəcər binalar tikiləcək, torpaqlar zəbt edilə-
cək, hərə özü üçün bir obyekt tikəcək. Mən indi o biri məsələni 
də demək istəyirəm. Mən indi müvəqqəti idarəetmə strukturu 
yaratmışam. Nəyə görə? Çünki mən görürəm, bilirəm, artıq göz-
lər tikilib oraya. İndi oraya elə bil ki, hücum gözlənilir, zəbtetmə 
hücumu. O torpaq mənim, o torpaq sənin, oranı mənə, buranı 
sənə. Amma mən bunların hamısını cəzalandıracağam, hamısını, 
özü də necə lazımdır. Otursun hərə öz yerində öz işi ilə məşğul 
olsun. Bütün torpaqlar planlı şəkildə bərpa ediləcək. Orada in-
sanlar üçün şərait yaradılacaq, elə şərait ki, dünya üçün nümunə 
olacaq. Heç bir qanunsuz hərəkət ola bilməz. Heç bir torpaq zəbt 
oluna bilməz. Hər şey planlı şəkildə və əsaslı şəkildədir. Mən 
əminəm ki, buna biz nail olacağıq. Biz hamımız istəyirik ki, da-
ğıdılmış şəhərlər tezliklə bərpa edilsin, amma, eyni zamanda, elə 
olsun ki, bu, oraya qayıdacaq insanların rahatlığını təmin etsin və 
müasir, güclü Azərbaycanın gücünü bütün dünyaya göstərsin.



Рубежи и вехи

В этом году исполняется 30 лет нашей Независимости. 
Тридцать лет Независимости условно можно разделить 
на три десятилетия. Каждый из этих периодов имеет свое 
особое историческое значение.

Первое десятилетие - время закладки фундамента 
нового Казахстана. Утверждены государственные 
символы, сформирована эффективная система власти. 
Введена национальная валюта. Созданы Вооруженные 
силы. Принят Основной закон страны. Установлены 
дипломатические отношения с зарубежными 
государствами. Казахстан стал членом авторитетных 
международных организаций.

Принята Стратегия «Казахстан-2030». Определена 
государственная граница с восточным соседом. 
Начались интенсивные переговоры по границе с 
другими сопредельными государствами. Казахстан 
стал территорией, свободной от ядерного оружия. 
Перенесена столица на землю Сарыарки. Экономика 
перешла на рыночные рельсы, был закреплен институт 
частной собственности, заложены основы для развития 
отечественного бизнеса. Молодые казахстанцы стали 
учиться в ведущих университетах мира. Создан 
Национальный фонд, резервы которого впоследствии 
помогли пережить не один кризис. Призвали 
соотечественников со всего мира возвратиться 

на историческую родину, создав условия для их 
переселения. В результате страна стала возрождаться, 
укрепился национальный дух.

Второе десятилетие – период расширения горизонтов 
государственности. Значительно упрочились позиции 
страны, вырос экономический потенциал. Юридически 
оформлены все сухопутные границы. Реализована 
программа «Культурное наследие», переосмыслена 
история страны. Возрожден Северный Арал. Инициирован 
съезд лидеров мировых и традиционных религий, 
организован саммит Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, продвигается деятельность 
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии 
и реализовали ряд других важных международных 
проектов. Привлечены значительные иностранные 
инвестиции. Новая столица, построенная на берегах Есиля, 
стала общенациональным символом. Запущены крупные 
инфраструктурные проекты, такие как строительство 
международного коридора «Западная Европа – Западный 
Китай».

В третьем десятилетии достигли еще больших высот 
в своем развитии. Окончательно решены все вопросы, 
связанные с государственной границей. Принята Стратегия 
«Казахстан-2050», обозначившая цель вхождения в 
тридцатку развитых стран мира.

Реализованы масштабные программы в самых 
разных сферах, в том числе программа форсированного 

Президент Республики Казахстана Касым-Жомарт Токаев
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индустриально-инновационного развития, «Нұрлы 
жол», «100 конкретных шагов». Наряду с политическими 
и экономическими реформами уделялось особое 
внимание духовной модернизации.

Главные цели четвертого десятилетия – сильное 
государство и конкурентоспособная нация. Необходимо 
продолжить политико-экономические реформы и процесс 
модернизации общественного сознания, сформировать 
качественно новую национальную идентичность, 
адаптированную к вызовам времени.

Мы строим справедливое общество и эффективное 
государство. Без повышения качества жизни людей 
гордиться достижениями и международными успехами 
страны излишне. Наряду с улучшением социального 
положения населения большое значение имеют также 
защита прав и обеспечение равных возможностей каждого 
гражданина. 

В моем понимании это и есть справедливое государство.

Уроки истории

Мы обрели свободу благодаря героической борьбе 
наших предков. На их долю выпало множество трудностей 
и испытаний. Важно сохранить эти страницы истории в 
памяти народа.

В свое время программа «Мәдени мұра» открыла 
путь для переосмысления национальной истории. Новые 
открытия показали всему миру, что наша история уходит 
корнями в глубь веков. 

В рамках программы было издано большое количество 
книг. 

Плоды таких фундаментальных изысканий 
должны изучаться и использоваться не только узкими 
специалистами. Необходимо сделать эти уникальные 
знания понятными и доступными широкой аудитории. 
При этом следует сделать упор на подготовку простых 
и легких для восприятия произведений. Были сняты 
такие картины, как «Алмазный меч», «Жау жүрек мың 
бала», «Томирис», «Кейкі батыр», «Тар заман». Но этого 
недостаточно.

Сегодня в мировой киноиндустрии востребованы 
сценарии на историческую тематику. Сейчас Netflix, HBO 
и другие мировые кинокомпании обращают свой взор на 
Азию. Наша история также богата уникальными сюжетами, 
которые могут быть положены в основу масштабных 
фильмов. Например, эпоха Золотой Орды, которая 
была одной из самых могущественных империй своего 
времени. 

Идеи государственности и беззаветного служения 
Родине должны находить свое отражение во всех 
исторических произведениях, как документальных, так и 

художественных. Примером этого является деятельность 
видных представителей движения Алаш. В начале 
прошлого века они внесли огромный вклад в продвижение 
идеи Независимости, став жертвами на пути к свободе.

В рамках юбилея Независимости мы должны особо 
отметить роль таких выдающихся личностей, донести их 
богатое наследие до нашей молодежи и всего мира.

Уже 100 лет прошло с драматических событий, 
связанных с голодом 1921–1922 годов, в результате 
которого миллионы людей погибли или были вынуждены 
бежать, чтобы выжить. Не случись эта страшная трагедия, 
численность нашего народа была бы в разы больше чем 
сейчас.

Эти страницы нашей истории по-прежнему остаются 
белыми пятнами и до конца не изучены. Даже среди 
ученых нет единого мнения о реальном количестве жертв. 
Различные интерпретации источников и причин массового 
голода вводят общество в заблуждение. Следует 
детально изучить и проанализировать соответствующие 
исторические документы и имеющиеся данные.

В этом году исполняется 35 лет со времени известных 
декабрьских событий. В 1986 году сыновья и дочери 
казахского народа, не побоявшись гнева советской власти, 
вышли на улицы, чтобы защитить честь нации. Символично, 
что ровно пять 5 лет спустя была провозглашена наша 
Независимость. Нам необходимо по достоинству оценить 
и всячески популяризировать мужество и подвиг героев 
Желтоксана.

До конца года мы отметим ряд знаковых юбилеев 
нашей новейшей истории. В 1991 году был закрыт 
Семипалатинский ядерный полигон. Считаю необходимым 
провести специальное мероприятие, посвященное 
этому событию, учитывая его исключительную важность 
для будущего не только нашей страны, но и всего 
человечества. Благодаря подписанному Елбасы указу 
Казахстан стал лидером мирового движения за ядерное 
разоружение, завоевал доверие крупных держав, признан 
ответственным членом международного сообщества.

Несмотря на огромную работу по осмыслению 
собственной истории, проделанную за годы Независимости, 
эту деятельность нужно продолжать. Пришла пора 
написать отечественную историю, учитывая новые 
научные подходы. Этот фундаментальный труд должен 
лечь в основу всех учебников. Это вопрос стратегической 
важности. 

Предлагаю также написать краткую историю 
Казахстана для иностранной аудитории и перевести 
ее на основные языки мира. Это единственный способ 
рассказать миру правдивую многовековую историю 
казахского народа.

FEVRAL / 20219
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Общество и ценности

Наша священная земля, унаследованная от предков, – 
наше главное богатство. Она не была нам «подарена» кем-
либо. Отечественная история началась не в 1991-м или 1936 
годах. Наши предки жили здесь во времена Казахского 
ханства, в эпоху Золотой Орды, Тюркского каганата, гуннов, 
саков. Другими словами, корни нашей национальной 
истории уходят далеко в глубь времен. Историей должны 
заниматься историки, а не политики.

Официальное утверждение государственных границ 
путем заключения двусторонних договоров и признание 
этого факта мировым сообществом являются практикой 
только последних нескольких столетий. До этого не было 
даже таких понятий, как делимитация, демаркация.

Кто бы что сейчас ни говорил, у Казахстана есть 
международно признанные границы, закрепленные 
двусторонними соглашениями. После подписания в 2018 
году Конвенции о правовом статусе Каспия окончательно 
определены и закреплены наши границы не только на 
суше, но и на море.

Казахстан не делится на южную, северную, западную, 
восточную части. Это лишь условные названия 
областей, обозначающие географическое направление. 
Казахстанская земля никогда не будет передана или 
продана иностранцам – это аксиома. 

Есть еще одна задача, которую нужно решить, не теряя 
времени. Из-за массового переселения людей в города 
резко сократилась численность населения, особенно в 
приграничных населенных пунктах. Ведется планомерная 
работа по созданию благоприятных условий для 
миграции трудоспособных жителей из южных в северные 
и восточные регионы. Это очень актуальный вопрос, 
касающийся безопасности нашей страны. Кроме того, 
нужно активизировать замедлившийся в последние годы 
процесс переселения соотечественников в вышеуказанные 
регионы. Оба эти вопроса имеют стратегическое значение. 

Одним из главных символов страны является 
государственный язык. Сегодня значительно увеличилась 
доля как казахов, так и представителей других этносов, 
владеющих государственным языком. Сформированы все 
правовые основы для становления казахского языка в 
качестве объединяющего фактора. Как скоро казахский 
язык станет языком межнационального общения, 
зависит и от самих людей, стремящихся овладеть им, и от 
правительства, создающего условия для достижения этой 
цели.

Широкое применение казахского языка не означает 
какого-либо ограничения для использования других 
языков, особенно русского. Для всех этносов нашей страны 
будут и дальше создаваться возможности для сохранения 

своих традиций и развития языков. Молодежь должна 
понимать, что владение несколькими языками открывает 
перед ними широкие горизонты.

В силу различных исторических обстоятельств 
на казахской земле живет большое количество 
представителей разных этносов. Казахский народ не 
делил никого на своих и чужих, помогал всем как братьям. 
Сегодня у нас всех одна Родина – Казахстан. Мы смогли 
превратить полиэтничность страны в свое конкурентное 
преимущество. Мы опровергли расхожие прогнозы 
многих зарубежных экспертов о взрыве «пороховой 
бочки Евразии», судьбе failed state. Огромную роль в 
укреплении и сохранении мира и стабильности сыграла 
эффективная работа Ассамблеи народа Казахстана. Мы 
никогда и никого не выделяли по этническому признаку, 
создавая для всех равные условия и возможности для 
развития. Наша межэтническая политика признана во всем 
мире. Мы должны ценить единство нашего народа. Это 
единственный правильный путь к успешному будущему.

Мы должны последовательно продвигать общие 
ценности, идеи, объединяющие наш народ. Они должны 
прочно закрепиться в сознании всех граждан. В связи 
с этим следует разработать концепцию празднования 
Наурыз мейрамы и обогатить содержание замечательного 
праздника. Чем больше в нашем обществе будет 
консолидирующих ценностей, тем крепче будет наше 
единство.

Приоритеты дальнейшего развития

В обществе растет запрос на более активное участие 
в жизни страны и процессе принятия решений. Моя 
концепция «слышащего государства» и инициатива о 
создании Национального совета общественного доверия – 
прямой ответ на него. Эти инициативы станут основой для 
дальнейшего развития гражданского общества. 

Политические реформы – дело не одного дня и 
даже не одного года, однако затягивать их тоже нельзя. 
Власть должна всегда чувствовать свою ответственность 
перед народом. Мы переходим к выборности сельских 
акимов, которая позволит укрепить систему местного 
самоуправления, начиная с низового уровня. После 
этого будем проводить выборы районных акимов. Если 
новая система покажет свою эффективность, перейдем к 
выборам акимов следующего уровня.

Недопустимо, чтобы форсирование политической 
модернизации, популистские лозунги привели к кризису 
государственной системы. По опыту некоторых стран мы 
видим, к чему приводит резкая смена парадигмы. В нашей 
стране должны царить закон и порядок на основе полного 
соблюдения прав человека. Очевидно, что анархия и 
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вседозволенность до добра не доведут.
Политическая система Казахстана развивается в 

соответствии с современными требованиями. В стране 
действуют партии, стоящие на различных идеологических 
платформах: консервативных, либеральных, 
патриотических, социалистических и так далее. Это 
естественный процесс. Политический плюрализм 
содействует развитию и укреплению государства 
эволюционным путем. Различные политические силы 
нашей страны объединяет одна общая ценность – 
священная Независимость.

Наша цель – оставить следующему поколению сильное 
государство с мощной экономикой и прочными духовно-
нравственными устоями. Чтобы Казахстан продолжил 
свое движение вперед, мы должны воспитать его в духе 
патриотизма и преданности национальным интересам.

За годы Независимости выросла целая плеяда молодых 
талантливых казахстанцев, получивших признание во 
всем мире. Они формируют современный культурный 
облик Казахстана. Они представляют нашу страну 
на международной арене, олицетворяют ценности 
Независимости. Они – наша «мягкая сила» (soft power). 

Молодежь во все времена является генератором новых 
идей, движущей силой позитивных изменений. Поэтому 

мы должны направить этот созидательный потенциал 
подрастающего поколения в нужное русло и эффективно 
использовать его. 

Великий сын нашего народа Алихан Букейханов 
говорил: «Служение нации зависит не столько от знаний, 
сколько от характера». Мы должны работать вместе, чтобы 
проникнуться подлинным духом патриотизма и еще 
больше укрепить нашу священную Независимость.

Независимость государства – это не просто 
декларация. Построение подлинной Независимости – 
это каждодневный кропотливый труд, выверенная и 
последовательная политика. Мы сохранимся как нация 
в глобальном мире, только имея сильное и независимое 
государство. Мы должны твердо придерживаться этой 
непреходящей истины. «Независимость превыше всего!» – 
эти слова должны стать нашим девизом.

Пусть сакральная основа нашей нации – 
Независимость – освещает нам путь к новым великим 
свершениям!
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- Вы назначены послом в нашу страну в конце 2019 
года. Прошло уже больше года со времени вашего на-
значения. Год назад и сейчас, как менялись ваши впе-
чатления от нашей страны. 

- За более чем год своей работы в Азербайджанской 
Республике у меня сложились только самые положитель-
ные впечатления. Азербайджан – уникальная страна с 
древней историей и богатой культурой, разнообразными 
традициями, удивительно красивой природой, разноо-
бразной кухней и, самое главное, добрыми и отзывчивы-
ми людьми. Наши народы объединяют географическое 
соседство, узы дружбы, общность истории, языка и куль-
туры. Бывая здесь раньше и сейчас работая в Азербайд-
жане, я всегда осознавал, что находишься в родствен-
ной, братской стране. За прошедший год я познакомился 
со многими официальными лицами, представителями 
самых различных профессий, бизнеса и искусства, твор-
ческой и научной интеллигенции, часть из которых стали 
моими единомышленниками и друзьями. 

Должен отметить, что за последние годы Азербайд-
жан достиг действительно впечатляющих успехов в со-
циально-экономическом развитии, что подтверждают 
авторитетные рейтинговые агентства, были проведены 
серьезные институциональные реформы, укрепился 
международный авторитет государства. Сегодня Ваша 
страна является мировым хабом крупных энергетиче-
ских и транспортно-логистических проектов, важным 
участником международной энергетической безопасно-
сти. Мы в Казахстане радуемся, что братский Азербайд-
жан уверенно и прочно идет по пути устойчивого разви-
тия, модернизации и прогресса.

Как Вы знаете, магистральный путь развития до-
брососедства, взаимного доверия и стратегического 
партнерства между нашими странами был заложен 

Первым Президентом Казахстана – Елбасы Нурсултаном 
Назарбаевым, Общенациональным лидером азербайд-
жанского народа Гейдаром Алиевым и в последующем 
Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Се-
годня Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев, 
продолжая неизменный внешнеполитический курс, при-
дает особое значение дальнейшему укреплению друже-
ственных и всесторонних отношений с Азербайджаном. 
С каждым годом расширяется взаимовыгодное сотруд-
ничество в торгово-экономической, топливно-энергети-
ческой, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, 
культурно-гуманитарной и других сферах. 

Важным событием прошлого 2020 года стала дву-
сторонняя встреча Президентов наших стран на полях 
Мюнхенской конференции по безопасности, в рамках 
которой были обсуждены актуальные вопросы двусто-
роннего и многостороннего сотрудничества, достигнута 
договоренность об обмене визитами на высшем уровне. 

- Прошлый 2020 год стал годом серьезных ка-
таклизмов по всему миру, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции. Казахстан, как и дру-
гие страны, также принимал активные меры в борьбе 
с ней.  Можете ли вы рассказать об этом? 

- Действительно, коронавирусная пандемия стала 
серьезным испытанием для всего мира, в том числе и 
Казахстана. С ее появлением и распространением в на-
шей стране было объявлено чрезвычайное положение, 
введен карантинный режим, создана Межведомственная 
комиссия для оперативного решения всех вопросов по 
недопущению распространения инфекции и минимиза-
ции негативных последствий. Мы были вынуждены вве-
сти ограничения на пересечение государственной гра-
ницы, в трех крупных регионах страны были построены 

Тюркскими объединениями установлено 
сотрудничество с рядом авторитетных 

международных и межпарламентских организаций, 
таких как ООН, ОБСЕ, ОИС, СНГ и другие.

Ответы на вопросы к интервью Посла Казахстана в Азербайджане 
Сержана Абдыкаримова журналу «World of Azerbaijan».
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специализированные госпитали, увеличено количество 
коечных мест в больницах.

Средние и высшие учебные заведения перешли на 
дистанционное обучение, деятельность государствен-
ного и частного секторов максимально переведена в 
цифровой формат. Правительство продолжило выполне-
ние социальных обязательств перед населением, более 
4,5 миллионов человек, потерявших доход, получили 
финансовую помощь, продуктово-бытовые наборы, еди-
новременной финансовой поддержкой Фонда «Біргеміз» 
было охвачено более 550 тысяч семей. Пенсии, государ-
ственные пособия и другие социальные выплаты индек-
сировались на десять процентов.

Задачей государства стало сохранение социально-э-
кономической стабильности, занятости и доходов насе-
ления. Был принят ряд антикризисных решений, прод-
лен срок возврата гражданами кредитов и займов, сняты 
штрафы и пени, средний и малый бизнес получил кани-
кулы от уплаты налогов и многое другое.

Медицинские работники, полиция и волонтеры ока-
зались на передовой в этой борьбе и, проявив стойкость 
и ответственность, неустанно несут свою службу, обе-
спечивая безопасность и спасая жизни наших людей. 

Наряду с этим, возвращение граждан Казахстана из-
за рубежа также стало одной из важной задач нашего 
Правительства и Министерства иностранных дел. До 

пандемии наши граждане часто посещали в Азербайд-
жан в деловых и туристических целях, навестить род-
ственников и друзей. После закрытия границ посольство 
вело работу по возвращению граждан на Родину, и азер-
байджанская сторона оказала значительную поддержку 
в этом вопросе. С марта текущего года при нашем содей-
ствии в Казахстан было отправлено порядка 800 чело-
век, большая часть из которых через Каспийское море 
паромным сообщением Баку - Актау. 

Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю 
признательность Правительству, министерствам ино-
странных дел, транспорта связи и высоких технологий 
Азербайджана, руководству Каспийского морского па-
роходству, Бакинского порта и другим структурам за 
содействие и поддержку в решении вопросов с гражда-
нами Казахстана.

- Как пандемия отразилась на планах работы по-
сольства, развитии двусторонних отношений с Азер-
байджаном?

- Мировой локдаун и карантинные меры создали 
определенные сложности для нашей работы. Многие 
мероприятия были перенесены на более поздние сроки 
до улучшения эпидситуации, но большинство из них пе-
решли в дистанционный формат. Начало активно разви-
ваться так называемое цифровое общение, которое по-
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зволило продолжать работу по дальнейшему развитию 
двусторонних связей. 

До начал пандемии в январе 2020 года в Бакинском 
государственном университете состоялась церемония 
открытия года великого казахского поэта и мыслителя 
Абая Кунанбаева, посвященная его 175-летию. В рамках 
мероприятия состоялась концертная программа, презен-
тация монографии Т.Теймура «Художественные вопросы 
романа «Абай» Мухтара Ауэзова», а также выставка книг, 
изданных Международной Тюркской академией. 

В начале февраля Министр иностранных дел Казах-
стана Мухтар Тлеуберди посетил с рабочим визитом 
Баку для участия в заседании СМИД тюркоязычных го-
сударств, в ходе которого были рассмотрены текущие 
вопросы сотрудничества, важные инициативы наше-
го Елбасы, озвученные им в ходе юбилейного саммита 
Тюркского совета в октябре 2019 года в Баку.

Под председательством Президента И.Г.Алиева в 
апреле в формате видеоконференции состоялся чрезвы-
чайный саммит Тюркского совета, посвященный совмест-
ной координации усилий в борьбе с пандемией корона-
вируса, дальнейшему развитию сотрудничества. 

В мае по инициативе Президента И.Г.Алиева, как 
Председателя Движения неприсоединения в формате 
Контактной группы в онлайн режиме состоялся саммит 
на тему «Мы вместе против COVID-19», посвященный 
борьбе с коронавирусом.

В рамках традиционной взаимной поддержки на 
международной арене Казахстан поддержал инициа-
тиву Азербайджана о созыве специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН по борьбе с COVID-19 в формате 
видеоконференции. 

Главы правительств и министры иностранных дел 
наших стран приняли участие в онлайн-заседаниях 
в рамках СНГ, на которых состоялся обмен мнениями о 
совместных усилиях по борьбе с распространением 
COVID-19. Состоялись заседания Межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, 
встречи Рабочих групп, бизнес-мероприятия в онлайн 
формате. 

При содействии посольства был учрежден «Торговый 
дом Казахстана» в Азербайджане, который проводил ви-
део-встречи с казахстанскими производителями и гос-
структурами, подписал Меморандум о сотрудничестве с 
агентством «QazTrade» в целях расширения торгово-эко-
номических связей. После возобновления прямых авиа-
рейсов Торговый дом планирует организовать выставку 
казахстанской продукции для азербайджанских партне-
ров и дистрибьютеров в Баку.

Для представителей 50 азербайджанских компаний 
состоялась онлайн презентация «Специальной экономи-

ческой зоны «Морпорт Актау», которые были ознакомле-
ны с инфраструктурой и деятельностью порта, налого-
выми и таможенными преференциями, перспективами 
развития казахстанской СЭЗ.

Продолжались международные перевозки между на-
шими странами, поставка казахстанских грузовых элек-
тровозов и зерна в Азербайджан. 

Также по нашей инициативе были подписаны Ме-
морандумы о сотрудничестве между Национальной 
курортной ассоциацией Казахстана с курортом «Нафта-
лан» и физиологическим центром «Дуздаг» в Нахчыване, 
которые будут способствовать увеличению взаимного 
потока туристов, направляющихся на лечебно-оздоро-
вительные процедуры.

В мае состоялась «Неделя музеев тюркского мира», 
организованная Международным фондом тюркской 
культуры и наследия, в целях знакомства школьников 
с музеями, изучению истории, культуры и искусства 
тюркских стран.

После нормализации эпидемиологической ситуации в 
наших странах мы продолжим активную работу по даль-
нейшему укреплению всестороннего сотрудничества 
между Казахстаном и Азербайджаном.

- Вторая Карабахская война продемонстрировала 
насколько патриотично настроен весь народ Азер-
байджана, независимо от национальности и вероиспо-
ведания. Какова была реакция братского казахского 
народа на происходящее в нашей стране?

- Прежде всего, я хотел бы еще раз передать сердеч-
ные поздравления казахского народа всему азербайд-
жанскому народу с великой победой в Отечественной 
войне, с долгожданным восстановлением исторической 
справедливости и территориальной целостности Азер-
байджанской Республики. Мы все стали свидетелями 
этого славного и блестящего успеха, который был до-
стигнут благодаря доблестной азербайджанской армии 
во главе с Президентом Ильхамом Гейдаровичем Алие-
вым, его эффективной стратегии, железной воле и ре-
шительности при абсолютной поддержке и патриотизме 
всего народа в освобождении своих исконных террито-
рий на справедливой основе международного права и 
резолюций Совета Безопасности ООН. Мы также искрен-
не соболезнуем семьям и близким погибших в этой войне 
и чтим светлую память шехидов, отдавших свои жизни за 
родную землю. 

С первых дней военных действий пользователи ка-
захстанского сегмента соцсетей массово ставили на 
свои аватары фотографии с азербайджанским флагом, 
солидаризируясь с Вашей страной. Казахстанские по-
литологи, общественные деятели, блогеры, журналисты 
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высказывали свою твердую поддержку восстановлению 
территориальной целостности Азербайджана и пожела-
ния мира.

В знак поддержки и солидарности 18 октября в День 
государственной независимости Азербайджана в цен-
тре города Нур-Султан здание «Казмедиа» окрасилось в 
цвета государственного флага Азербайджана. 

После обстрела Гянджи граждане Казахстана со-
брались перед зданием посольства Азербайджана в 
Нур-Султане, чтобы выразить сочувствие и почтить па-
мять погибших мирных жителей города.

В ноябре при содействии посольства Азербайджана 
группа казахстанских журналистов и экспертов посетила 
Гянджу и Барду, чтобы увидеть и донести всю правду о 
войне своим соотечественникам. Выразив соболезнова-
ния пострадавшим в ходе войны, казахстанцы побесе-
довали с местными жителями Гянджи и Барды, приняли 
участие в траурной церемонии по жертвам трагедии. Экс-
перты отметили, что мир должен противостоять террору 
и использованию запрещенного оружия против мирного 
населения. Они поздравили Азербайджан с победой и 
сказали, что казахский народ всегда будет стоять рядом с 
Азербайджаном на трудном пути. В своих последующих 
многочисленных публикациях в СМИ и социальных сетях 
они призвали всех неравнодушных казахстанцев выра-
зить моральную поддержку братскому народу. 

Важно сказать, что на протяжении всего этого пери-

ода известный поэт и писатель Олжас Сулейменов, ряд 
других известных казахстанских общественников вы-
ступали в поддержку справедливой позиции азербайд-
жанского народа и государства, его территориальной 
целостности в соответствии с резолюциями Совета Без-
опасности ООН. Все это говорит о взаимном уважении и 
солидарности, которое существует между нашими стра-
нами и народами.

- Как вы считаете, у каждого отдельно взятого 
тюркского государства должны быть только свои, су-
губо политические интересы, или тюркское братство 
должно быть в приоритете?

- Казахстан традиционно придает большое значе-
ние развитию отношений с тюркоязычными странами, 
с которыми нашу страну объединяют общая история, 
родственные языки и культуры. Совет сотрудничества 
тюркоязычных государств (ССТГ) или Тюркский совет яв-
ляется ведущей организацией, способствующей поли-
тической, культурной и экономической интеграции пяти 
его государств-членов. Сегодня мы формируем новую 
повестку дня, происходят процессы переосмысливания 
исторического наследия, по-новому освещаются линг-
вистические источники, анализируются труды матери-
альной и духовной культуры тюрков, а также все больше 

укрепляется политическое, экономическое и инвестици-
онное взаимодействие в рамках этой структуры.

Успешно функционируют его аффилированные ин-
ституты: Международная организация тюркской культу-
ры (ТЮРКСОЙ), Парламентская ассамблея тюркоязычных 
стран (ТюркПА), Тюркский деловой совет, Международ-
ная Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и 
наследия. Посредством этих организаций страны попу-
ляризируют свои национально-духовные и общечелове-
ческие ценности.

Тюркскими объединениями установлено сотрудниче-
ство с рядом авторитетных международных и межпарла-
ментских организаций, таких как ООН, ОБСЕ, ОИС, СНГ и 
другие. Участие в них создает возможности для продви-
жения наших интересов и выступления с общей позиции 
на международной арене.

2019 год в рамках Тюркского совета отличился зна-
менательными событиями. Узбекистан вошел в состав 
Тюркского совета как полноценный член, Венгрия при-
няла участие в саммите глав государств в качестве на-
блюдателя в Тюркском совете, открыт Европейский офис 
Совета в Будапеште, Туркменистан стал кандидатом на 
получение статуса наблюдателя.

Отрадным для нас стало решение лидеров государств 
Тюркского совета о присвоении Елбасы Нурсултану Аби-
шевичу Назарбаеву пожизненного статуса Почетного 

Посол Казахстана в Азербайджане 
Сержан Абдыкаримов и Помощник Президента 
Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев
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председателя ССТГ и награждение его Высшим Орденом 
Тюркского мира за большой вклад в дело укрепления 
солидарности между тюркоязычными странами. Данное 
решение засвидетельствовало признание вклада Елба-
сы в укрепление консолидации стран Тюркского мира и 
его развития. 

В непростое для нас время особое внимание в рам-
ках Совета уделяется экономическому сотрудничеству. 
В мае 2019 года в Нур-Султане подписан Учредительный 
договор о создании совместной Тюркской торгово-про-
мышленной палаты. Деятельность палаты нацелена на 
развитие взаимной торговли и привлечение инвестиций, 
создание совместных индустриальных зон, открытие 
торговых домов, а также урегулирование спорных во-
просов между бизнес-структурами. Ведется работа по 
созданию Тюркского инвестиционно-интеграционного 
фонда, концепция которого одобрена министрами эко-
номики государств-членов. 

В фокусе внимания Тюркского совета находятся во-
просы взаимодействия в транспортном секторе по оси 
Китай – Европа и будущие проекты в рамках Транска-
спийского транспортного коридора. Достигнута дого-
воренность организовать транспортный караван по 
Транскаспийскому коридору от Хоргоса до Стамбула 
или Европы, развивается проект «порты-побратимы».

10 апреля 2020 года в формате видеоконференции 
состоялся чрезвычайный саммит членов Тюркского со-
вета под председательством Президента Азербайджа-
на И.Алиева, основной темой которого стали проблемы 
борьбы с коронавирусной инфекцией в тюркоязычных 
странах. Главами государств были высказаны предло-

жения о введении льгот для гуманитарных грузов, на-
лаживании сотрудничества по линии здравоохранения 
и диагностики инфекционных заболеваний, проведе-
нии научных исследований, усилении координирующих 
функций Секретариата Тюркского совета и установления 
контактов с национальными штабами по борьбе с панде-
мией. Все инициативы лидеров стран легли в Бакинскую 
декларацию, которая стала политической и юридической 
основой реализации достигнутых договоренностей.

Хотел бы отметить, что в условиях коронавирусной 
пандемии страны Тюркского совета одни из первых 
провели такого рода саммит на уровне глав госу-
дарств, где основной темой встречи стала консоли-
дация совместных усилий перед возникшим вызовом. 
Прежде всего, это свидетельствует о высоком уров-
не сотрудничества и состоятельности объединения в 
период кризисных ситуаций, а также показало всему 
миру сплоченность и готовность наших стран к опера-
тивному и совместному преодолению любых возника-
ющих перед странами Организации трудностей.

Говоря о дальнейших перспективах развития 
Тюркского совета, хотел бы остановиться на важных 
инициативах Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
озвученных им в ходе юбилейного саммита в Баку. 
Разработка программы «Тюркское видение – 2040» с 
определением горизонтов развития тюркоязычного 
сообщества и путей их достижения придаст новый 
импульс долгосрочному взаимодействию. Инициатива 
Елбасы о переименовании Тюркского совета в «Орга-
низацию тюркских государств», на наш взгляд, повле-
чет за собой трансформацию организации в целом и 
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откроет новую страницу в тюркской интеграции.
Уверен, что тюркское единство, берущее свое начало 

еще в далекой истории наших предков и основанное на 
единых корнях, будет и далее развиваться во благо брат-
ских народов наших стран, позволит достигать новых 
вершин сотрудничества с консолидированных позиций.

- Мы с вами потомки нашего общего Деде 
Горгуда. Какие совместные культурные проекты с 
нашей страной вы бы хотели воплотить в жизнь? И 
как вы считаете, какие наши культурные проекты 
могли бы лучше обозначить культурологическую 
уникальность тюркского мира в рамках мировых 
культурных проектов?

- Вы правы, мы с вами потомки нашего общего Деде 
Горгуда (по- казахски Коркыт ата). Азербайджанцы 
считают Деде Горгуда святым народным историческим 
персонажем, а дастан «Деде Горгуд», пожалуй, один из 
самых главных эпосов азербайджанского народа. Казахи 
не меньше чтят память о Коркыт ата, именем которого 
назван университет в Кызылординской области Казах-
стана и сооружён мемориальный комплекс на берегу 
Сырдарьи. 

На 13-й сессии ЮНЕСКО в 2018 году в городе Порт-
Луи (Республика Маврикий) было принято решение о 
включении наследия Коркыта Ата в Репрезентативный 
список нематериального культурного наследия челове-
чества. Коркыт ата является символом сближения всего 
тюркского мира, а каноническая книга «Китаб-и дедем 
Коркут» – это величайший памятник всей тюркской ли-
тературы. 

Проекты, реализуемые в рамках ТЮРКСОЙ, Между-
народной Тюркской академии и Международного фонда 
тюркской культуры и наследия способствуют популяри-
зации исследованию культурных ценностей, обозначают 
уникальность тюркского мира, сближают наши народы, 
и мы рады, что несмотря на пандемию некоторые меро-
приятия были проведены.

Так, 11 августа 2020 года Посольство РК приняло 
участие в международной видеоконференции, органи-
зованной ТЮРКСОЙ по случаю 175-летия Абая Кунанбае-
ва. В конференции участвовали Генеральный секретарь 
ТЮРКСОЙ Д.Касеинов, директор Азербайджанской наци-
ональной библиотеки имени М.Ф.Ахундова К.Тахиров, де-
ятели культуры и литературы Азербайджана, Казахста-
на, Кыргызстана и Турции. В рамках конференции была 
презентована книга профессора кафедры литературы 
Педагогического университета Азербайджана Э.Гулиева 
«Абай Кунанбаев» на азербайджанском языке, издан-
ная ТЮРКСОЙ при содействии Министерства культуры, 
Азербайджанской национальной библиотеки и Государ-

ственного педагогического университета. В книгу вошли 
«Слова назидания» и самые известные произведения ка-
захского поэта.

21 мая Международная Тюркская академия пре-
зентовала книгу азербайджанского публициста, жур-
налиста А.Эйвазовой в рамках международной он-
лайн-конференции «Абай и 21 век: преемственность 
времен», приуроченной к 175-летию Абая Кунанбаева.

18-24 мая прошла «Неделя музеев тюркского мира» 
в рамках совместного сотрудничества Международного 
фонда тюркской культуры и наследия и Республикан-
ского Центра развития детей и молодежи Министерства 
образования Азербайджана. 19 мая состоялся виртуаль-
ный тур по Национальному музею Казахстана. Впервые 
данное мероприятие проходило на международном 
уровне, целью которого стало ознакомление школьников 
с музеями тюркского мира, привлечение молодежи к бо-
лее глубокому изучению истории, культуры и искусства 
тюркских стран.

В декабре 2020 года посольство провело презен-
тацию книги Низами Маммадова-Тагисой о великом 
казахском классике Мухтаре Ауэзове, выдающимся 
произведением которого стал роман-эпопея «Путь 
Абая». 

Кроме того, в 2020 году мы совместно с Националь-
ной академической библиотекой имени М.Ф.Ахундова 
запустили проект по оцифровке книг казахских писате-
лей, переведенных на азербайджанский язык. После за-
вершения работы мы проведем презентацию этой циф-
ровой библиотеки.

Уверен, что совместные культурно-гуманитарные 
проекты и мероприятия в будущем придадут дополни-
тельный импульс дальнейшему углублению сотрудниче-
ства в этой важной сфере.
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Nəriman Nərimanov (tam adı: Nəriman Kərbəlayi Nə-
cəf oğlu Cəngcünqov) 14 aprel 1870-ci il Tiflis şəhərin-
də  yoxsul bir ailədə anadan olmuşdur.  Ona əslən Cənubi 
Azərbaycanın Urmiya mahalından olan ulu babasının adı-
nı vermişlər. N.Nəriman 1890-cı ildə Qori seminariyası-
nı, 1908-ci ildə Novorossiysk (Odessa) Universitetinin tibb 
fakültəsini bitirmişdir.

1905-ci ildə Sosial-Demokrat "Hümmət" təşkilatın-
nın rəhbərliyinə daxil olmuş, 1917-ci ildə N.Nərimanov 
"Hümmət" Təşkilatı Mərkəzi Komitəsinin sədri və RSDF(b)
P Bakı Komitəsinin üzvü, "Hümmət" qəzetinin baş redak-
toru idi.1918-ci ilin martında Nərimanov Bakı Sovetində 
şəhər təsərrüfatı üzrə xalq komissarı təyin olunur. N. Nə-
rimanov 1919-cu ildə Moskvaya çağırılaraq RSFSR Xalq 
Xarici İşlər Komissarlığında (XİN) Şərq məsələləri üzrə 
Xalq komissarının müavini vəzifəsinə , sonra N.Nərimanov 
Azərbaycan SSR Müvəqqəti İnqilabı Komitəsinin Sədri və 
Xalq Komissarları Sovetinin Sədri vəzifəsini tutur.

1922-ci ildə SSRİ yarandıqdan sonra SSRİ Mərkəzi İcra-
iyyə Komitəsinin sədrlərindən biri seçilir.

N. Nərimanov 1925-ci ildə müəmmalı şəkildə ölmüş və 
Moskvada Kremlin divarları yaxınlığında dəfn edilmişdir.

Azərbaycanın müsəlman şərqində nail olduğu bir çox 
ilklər, o cümlədən ilk konstitusiya onun adıyla bağlıdır. Nə-
rimanov hakimiyyəti dövründə Azərbaycan xalqının adət 
və ənənələrinə dərin hörmət yanaşımışdır. O, siyasətçidən 
əlavə bir maarifpərvər və dramaturq-yazıçı kimi Azərbay-
can tarixində mühüm rol oynamış, 1894-cü ildə Bakıda ilk 
qiraətxananı açmışdır.  Türkiyədəki Qurtuluş Savaşına 
böyük dəstək vermiş və nəticədə Türkiyənin xəritədən 
silinməsinə qarşı verilən mücadilədə onlara böyük dəstək 

vermişdir. Daha sonralar Atatürk ona bu köməkliklərinin 
əvəzini verməyi təklif etdiyində isə N.Nərimanov ona "Pa-
şam, Türk millətində bir ənənə vardır, qardaş qardaşa borc 
verməz.

Nərimanov ruspərəst şovinistlərin mövqeyinə qarşı 
öz mövqeyini də izah edərək deyirdi: ”Türk (azərbaycanlı) 
uşaqları  özünə doğma olan  Sabirin odlu-alovlu şeirlərini, 
xalq şairləri Vaqifin, Zakirin, Vidadinin şeirlərini bilməli-
dir”.  N.Nərimanovun tövsiyəsi bu idi ki, “türk (Azərbay-
can) dilinin tədrisini azaltmaq təklifini irəli sürənlər öz-
ləri bu dili öyrənsinlər ki, Sabiri anlasınlar”. N.Nərimanov 
Azərbaycan dilini sıxışdıran kommunistlərin mövqeyinin 
çar Nikolayın mövqeyi ilə üst-üstə düşdüyünü vurğulaya-
raq onları çəkinmədən şovinist adlandırmışdır.

N.Nərimanov xalqımızın milli dirçəlişi naminə gördüyü 
işlərin sayı olduqca çoxdur. 1914-cü ildən Nərimanov Ba-
kının Qara şəhər rayonunda pulsuz müalicəxanasında işlə-
miş, neft mədənlərində işləyən xəstə fəhlələri və xəstəxa-
naya yaxın kəndlərin camaatını müalicə etmişdir. O, öz 
mənzilində də xəstələri pulsuz müalicə edirdi.

N.Nərimanovun Dağlıq Qarabağ probleminə münasi-
bəti birmənalı olmuşdur. 1920-ci ildə Dağlıq Qarabağda 
ermənilərin keçirdiyi “qurultayın” qərarının nəticəsiz 
qalmasını N.Nərimanovun Ermənistana verdiyi notanın 
nəticəsi kimi qiymətləndirmək olar. 1920-ci il iyulun 10-da 
N.Nərimanov Moskvaya RK(b)P MK-ya “Dağlıq Qarabağda 
vəziyyət” haqqında teleqram vurmuşdur. Teleqram bu söz-
lərlə bitirdi: “Müsəlman əhalisi Moskvanın qəflətən köhnə 
mövqeyə qayıtmasını və ermənipərəst siyasət yürütməyi-
ni sovet hökumətinin Azərbaycanın sərhədlərini qorumaq 
iqtidarında olmaması və xainlik kimi qiymətləndirəcək-

GÖRKƏMLİ İCTİMAİ, SİYASİ VƏ DÖVLƏT 
XADİMİ NƏRİMAN NƏRİMANOV

Hikmət Höccətov
Həkim-stomatoloq,implantoloq
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dir”.Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməyən 
erməni millətçilərinin “Böyük Ermənistan ” yaratmaq id-
diası sovetləşmədən sonra davam etdirildi ki, bu da məhz 
sovet Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə iştirakı ilə 
həyata keçirildi. 1921-ci ildə bir-birinin ardınca qəbul olu-
nan üç qərardan irəli gələn nəticələri də N.Nərimanovun 
siyasətinin uğuru kimi qiymətləndirmək olar. 1921-ci il 
iyunun 19-da Ermənistan tərəfindən “Dağlıq Qarabağın 
Ermənistana yenidən birləşdirilməsi haqqında” dekret 
həyata keçirilmədi, iyunun 26-da Azərbaycan XKS-nin qə-
rarı ilə Ermənistanın Dağlıq Qarabağda olan nümayəndəsi 
Mravyanın fəaliyyəti qadağan olunaraq xətm edildi.  

N.Nərimanovun siyasətinin əsas mahiyyəti yerli azər-
baycanlı əhalinin güzəranını yaxşılaşdırmaq, hər sahə 
üçün milli kadr potensialı yaratmaq, azərbaycanlıların 
hakimiyyətdə sözünü daha kəsərli etmək, Bakının ermə-
niləşdirilməsinin qarşısını almaqdan ibarət olmuşdur. 
Onun bu işlərə zidd gedənlərə qarşı ifşaedici fəaliyyəti, 
istər azərbaycanlı olsun, istər erməni, istərsə də Mərkəzin 
nümayəndəsi, barışmaz olmuşdur..

 N.Nərimanov Azərbaycan xalqının milli dəyərlərini 
ön plana çəkmişdir. N.Nərimanovun hökumətin başçısı 
vəzifəsindəki fəaliyyəti bolşevik hakimiyyəti şəraitin-
də Azərbaycanı bir sıra bəlalardan qorumuş, adamların 
şüurunda sovet dövründə milli inkişafın mümkünlüyünü 
bərqərar etmişdir. 

N.Nərimanovun fəaliyyətində milli təmayül və millətin 
mənafelərini qorumaq üstünlük təşkil etmiş, o, Azərbay-
canda baş verən inqilabi proseslərə digər bolşeviklərdən 
fərqli münasibət bəsləmiş, yerli xüsusiyyətləri nəzərə 
almış və milli birliyə xüsusi diqqət yetirmişdir. Beləliklə, 
N.Nərimanovun ictimai, siyasi, dövlətçilik fəaliyyətində 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə başlıca 
yerlərdən birini tutmuşdur.

Onun bu mövqeyi Bakı, Zəngəzur, Naxçıvan, Dağlıq 
Qarabağ və Zaqatala məsələlərinin həlli zamanı özünü 
göstərmişdir.  N. Nərimanov sovet Rusiyasının iddiaları-
na qarşı barışmaz siyasi xətt yeridərək, xalqının hüquq-
larını və maraqlarını, respublikanın müstəqilliyini qoru-
mağa çalışmışdır.. Problemlərin əksəriyyətinin müsbət 
həll olunması N.Nərimanovun şəxsi nüfuzu və əzmkarlığı 
sayəsində mümkün olmuşdur.

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqda N.Nəri-
manovun siyasətində Türkiyə-Rusiya-Azərbaycan strateji 
üçbucaq maraqları özünü büruzə verməyə başladı. Nəri-
man Nərimanovun Şərq ölkələri ilə Sovet Rusiyası arasın-
da diplomatik əlaqələrin yaradılmasında böyük xidmətləri 
olmuşdur. Türkiyə ilə Sovet Rusiyası arasında diplomatik 
əlaqələrin yaradılması N.Nərimanovun siyasi fəaliyyətin-

də misilsiz hadisə - “sənəd və mənbələrdə öz əksini tapsa 
da, tarixi dəyərini almamış”, demək olar ki, unudulmuşdur.

N. Nərimanov Türkiyənin ağır durumunda onun böyük 
bir dövlət tərəfindən dəstəklənməsinə nail olur:. 1921-ci 
il martın 23-də Mustafa Kamal Paşaya  məktubunda Türk 
ordusunun zəfərini təbrik etdikdən sonra ona səmimiy-
yətlə yazırdı: “Paşam, Türk millətində bir ənənə vardır, 
qardaş qardaşa borc verməz, qardaş qardaşın hər çətin 
durumunda əlindən tutar. Biz qardaş xalqıq, hər zaman və 
hər şərtlər altında bir-birimizin əlindən tutacağıq. Bu gün 
etdiklərimiz bir qardaşın qardaşına etdiklərindən başqa 
bir şey deyildir.     

Tarixi mənbə və qaynaqlar təsdiq edir ki, Nərimanov 
Azərbaycan Dövlətinin başında qaldığı iki il boyunca Mos-
kvaya bağlı olmasına baxmayaraq, müstəqil dövlət başçısı 
kimi hərəkət edərək, Türkiyə hökuməti ilə olan əlaqələri 
daha yüksək ölçü və miqyaslara daşımış və hər şeydən 
önəmlisi, çox çətin durumda olan Anadoludakı qardaşları-
na dövlətinin bütün imkanlarını səfərbər edərək, heç kim-
sədən çəkinmədən əlindən gələn hər cür yardım etmişdir. 
Bütün bunlar sənəd və mənbələrdə öz əksini tapsa da, ta-
rixi dəyərini almamışdır.

Genuya konfransında iştirak edən RSFSR nümayəndə heyətinin 
üzvləri. Soldan ikinci Nəriman Nərimanov, 1922-ci il.
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Cavanşir QULİYEV / bəstəkar

Proloq

Deyirlər ki, yayı nə qədər bərk sıxsan, geriyə güclü açılar və 
çox təhlükəli olur. Məncə, Azərbaycan son 30 ildə sıxılmış yaya 
bənzəyirdi – hər an açıla bilərdi və çoxumuz da onun tez bir 
zamanda açılmasını istəyirdik. Qarabağ davasını deyirəm...Hər 
fürsətdə əsgərin bu işə əl qoymasını mətbuatda söyləyənlərdən 
biri olaraq, savaş başlanınca, sanki, içimə bir fırtına girdi – ordu-
muz irəlilədikcə, mən də arxada xəyali düşmənlə vuruşurdum, 
yeni və inanılmaz gözəllikdə hisslər keçirirdim. Duyğular qarışır-
dı bir-birinə - şəhidlərə üzüntü hissi keçirdi kənd və şəhərlərin 
azad olunma sevincinə, düşmənin alçaqlığına olan qəzəb ordu-
muza qarşı qürur hissiylə əvəzlənirdi. Bir sözlə, mən də, çoxları 
kimi, geridə “savaş” içində yaşayırdım. 

 Müharibə ilğım kimi göründü və... uçdu getdi - düşmənin 
2 ilə işğal etdiyi torpaqlarımızı əsgərimiz 44 günə geri aldı. Ən 
əsası isə - bir daha isbatlandı ki, biz əhali deyilik, millətik və qar-
şımıza çıxan çətinlikləri aradan qaldırmağı bacarırıq! Xalq olaraq 
yay kimi açıldıq, yeni keyfiyyətlərimiz üzə çıxdı. Hansılardır bu 
keyfiyyətlər? 

Biz birləşə bilirik
Savaş uzun illər kök atmış bir yanlışı da məhv etdi. Bu, “bi-

zim cəmiyyət heç vaxt bir ola bilməz” yanlışı idi. Müharibənin 
ilk günündən toplumun bütün kəsimləri, dinindən, millətindən, 
siyasi düşüncəsindən, firqəsindən, aşirətindən asılı olmayaraq 
birləşdi və ölkənin Prezidenti və Ordunun Ali Baş Komandanı 
İ.Əliyevə bu davada dəstək və, necə deyərlər, kart-blanş verdi. 
Verilən dəstək də yalnız sözdə olmadı - hər kəs özünün sahəsin-
də bacardığı qədər öz müharibəsini apardı.

 Dəstəyin gücü o qədər böyük idi ki, Ali Baş Komandan bunu 
özü etiraf etdi. Nitqlərinin birində, adi vaxtı hakimiyyəti tənqid 
edənlər belə Dövlətin müharibə siyasətinə dəstək verdikləri-
ni söylədi. Bu birləşmə, məncə, bizim cəmiyyətin, əslində, bir 
bədən olduğunu üzə çıxartdı. Bu bədənin əl-qolu adi günlərdə 
fərqli hərəkətlər etsədə, sonucda eyni bədənə məxsusdurlar və 
ən məsuliyyətli anlarda beyinin əmrinə tabe olurlar. Mənə bu 
təbii birləşməni seyr etmək böyük zövq və qürur verirdi!

Çətin günlərdə fədakarlığımız artır
Xalqımızın daha bir keyfiyyəti savaş günlərində parladı 

- fədakarlıq. İnternetə bu fədakarlığın çox sayda görüntüləri 
yerləşdirilmişdi o günlərdə. İnsanlar cəbhəyə yollanan hərbi 
birliklərimiz üçün yeyəcək-içəcəkdən tutmuş dağda gecələr 
soyuqdan qorunmaq üçün yorğan-yastığa qədər, qapısındaki 
heyvanı kəsərək, kabab bişirib isti-isti yoldan keçən hərbiçilərə 

CAVANŞİR QULİYEV AÇILIŞ
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verirdilər, əsgərə lazım ola biləsi hər cür əşyaları yolların kə-
narına düzürdülər, bəzi hallarda öz avtomobilləri ilə aparırdılar 
cəbhəyə yaxın ərazilərə və orda hərbiçilərə verirdilər. Bütün 
bunlar Müdafiə Nazirliyinin “heç bir ehtiyacımız yoxdur” bəya-
natına rağmən edilirdi. Xalq əsgərinə olan sevgisini, qayğısını və 
dəstəyini bu cür də göstərirdi.

 Mən həmişə Türkiyədə millətin əsgərinə olan sevgisinin 
bizdə də olmasını arzulamışam. Bu müharibə göstərdi ki, bu 
sevgi varmış, millətimiz öz ordusunu canı qədər sevdiyini 
göstərdi. Hər şəhər və kənd işğaldan azad olunanda xalq 
sevincdən küçələrə axışırdı, bayram edirdi. Bütün bunlar ko-
ronavirusun tüğyan etdiyi günlərdə baş verirdi, insanlar artıq 
virusu vecinə almayaraq, yoluxma riskinə gedərək, Vətənin 
uğurunu qeyd edirdi! Bütün bunları da seyr etmək mənə xü-
susi zövq və qürur verirdi! 

 
Bütün cəbhələrdə hücum edə bilirik
Müharibə başlayan saatlardan bütün cəbhələrdə də yerli 

döyüşlər başladı. Xüsusilə sosial şəbəkələrdə. Bizim insanlar 
böyük cəsarətlə düşmənlə “əlbəyaxa döyüşə” girişdilər. Bu dö-
yüşün coğrafiyası çox geniş idi, demək olar ki bütün dünyanı 
sarmışdı. Son illər çox sayda azərbaycanlılar fərqli səbəblərdən 
xarici ölkələrə köçmüşlər, onlar da öz davalarını internetdə apa-
rırdılar, düşmənə nəfəs aldırmırdılar, layiqli cavablar verirdilər, 
susdururdular onları. Düşmən isə cavab verə bilməyib sosial şə-
bəkənin sahibinə şikayət edirdi bizimkiləri. O günlər saatlarla bi-
zim insanların sosial şəbəkəyə girişlərinin açılması üçün yazılar 
yazırdım və soydaşlarımızın bu cəsarətindən heyrətə gəlirdim. 

 Müxtəlif ölkələrin telekanallarına gedərək, bizimkilər siyasi 
programlarda düşmənin tərəfdarlarına çox kəskin cavablar ve-
rirdilər, onları teleməkanda da susdururdular. Demək olar ki təb-
liğat sahəsində bu dəfə biz ləyaqətli müqavimət göstərə bildik. 
Üstəlik, Ali Baş Komandan İ.Əliyev də tez-tez xarici ölkə müxbir-
lərinin suallarını cavablayaraq, öz tərəfindən təbliğat siyasətini 
həyata keçirirdi. Bu çoxsaylı və çoxşahəli təbliğat mübarizəsi 
nəhayət öz nəticəsini verdi – artıq Qarabağın hüquqi olaraq 
Azərbaycan ərazisi olduğunu dünya dövlətləri qəbul edərək 
bəyan edirdilər – bu görüntülər də mənə zövq və qürur verirdi!

 
Gənclər canlarını Vətənə fəda etdilər
Cəmiyyətimizin bəzi kəsimləri gənclərimizin Vətən sev-

gisinin aşağı səviyyədə olduğunu düşünürdülər, dara düşən 
xalqı müdafiə edəcəklərindən şübhə edirdilər. Toplumun xarici 
görüntüsü də biraz ona bənzəyirdi. Tez-tez mətbuatda reytinq 
xatirinə gənclərin həyatının xoşagəlməz tərəfləri işıqlandırılırdı. 
Lakin gerçəklik bunların təsadüf olduğunu və gənclər haqqında 
neqativ fikrin yanlış olduğunu sübut etdi.

 Müharibə ərəfəsində Ordumuzun hazır olduğunu bilirdim, 

silahlanmada kəsirimizin olmadığını, təxminən, bilirdim, za-
bitlərimizin əməliyyat planlarının mövcudluğu haqda da xə-
bərim vardı, lakin Azərbaycan gənclərinin könüllü olaraq mü-
haribəyə getmək üçün növbəyə durmaları məni heyrətə saldı, 
necə deyərlər, yerimdən dəbərtdi! Cavan canlarını millətinin 
səadətinə qurban vermək üçün sevinə-sevinə cəbhəyə yolla-
nan gənclərin görüntüsü məni dərindən sarsıtdı, millətimizin 
həqiqətən boyük millət olduğunu açıq şəkildə ortaya qoydu, 
artıq bu xalqa heç kim qalib gələ bilməz fikrini isbatladı! Hesab 
edirəm ki, bu hadisə müharibənin ən önəmli keyfiyyətlərindən 
biri oldu, gələcək uzun illər üçün bizim zövq və qürur qaynağı-
mız oldu!

 
Türkiyə faktoru
Bu savaşın digər önəmli keyfiyyəti də Türkiyənin “bu işdə 

mən də varam” deməsi oldu. Türk Dünyasının ən güclü və inki-
şaf etmiş ölkəsi, eyni zamanda dünyanın ən nüfuzlu dövlətlərin-
dən biri olaraq Türkiyə ağırlığını əminliklə və inamla ortaya qoy-
du. Türkiyə bu müharibədə bizə mənəvi, siyasi və hərbi-texniki 
dəstək verdi. Siyasi dəstəyi, məncə, xüsusi rol oynadı – davaya 
üçüncü ölkələrin müdaxiləsini əngəllədi və bu, ordumuza böyük 
mənəvi güc verdi. 

 Türkiyənin ordusunun müharibəyə girməsinə ehtiyac 
yox idi – ordumuz bu iş üçün kifayət qədər güclü idi, sadə-
cə başqa ölkələrin provokasiya etmə ehtimalı bizi narahat 
edirdi, Türkiyə də bu naratlığımızı ortadan qaldırdı, əsgəri-
miz daha ürəkli oldu, zabitimiz daha cəsarətli əməliyyatlar 
hazırladı. Əminəm ki bu dəstəyi, lazım gəlsə də birbaşa hərbi 
köməyi Türkiyə gələcəkdə də bizdən əsirgəməyəcək, qarda-
şımız olduğunu daim bizə hiss etdirəcək, bunu anlamaq isə 
mənə fövqəladə zövq və qürur verir! 

Epiloq
Düşünürəm ki, bu müharibə cəmiyyətimizin həm iqtisadi, 

həm mənəvi, həm də yaradıcı sahələrdə inkişafına güclü tə-
kan verəcək. Toplum, bir növ, təmizlənəcək, yenilənəcək, illə-
rin yuxusundan ayılacaq. Qələbə sevinci cəmiyyətin yaradıcı 
gücünü artıracağına, insanların gələcəyə daha böyük ümidlə 
baxacağına və bu keyfiyyət içtimai və iqtisadi həyatda yüksək 
nəticələr verməsi üçün sağlam zəmin yaradacağına möhkəm 
inamım var. Bu müharibə mənə yeni, “yayından” əzəmətlə açıl-
mış Azərbaycanı göstərdi, möhtəşəm Azərbaycanı göstərdi! Bu 
cür Vətənlə qürur duymamaq olarmı?



Heydər Əliyev Fondun yaranması Azərbaycan xalqı-
nın ümummilli lideri Heydər Əliyevin siyasi məfkurəsinin 
həmişəyaşar səciyyəsini əks etdirmək zərurəti, qloballa-
şan dünyada Heydər Əliyevin azərbaycançılıq fəlsəfəsinin 
Azərbaycan üçün əhəmiyyətini vurğulamaq niyyəti, Heydər 
Əliyevin yaratdığı milli dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə 
daim aşılamaq zərurətindən irəli gəlmişdir. 

Bununla da görkəmli siyasi xadimin ölkənin sosial-iq-
tisadi, mədəni tərəqqisi, sivil dünya birliyinə inteqrasiyası, 
xalqın maddi rifahının yaxşılaşması naminə müəyyən etdiyi, 
işləyib hazırladığı siyasətin öyrənilməsinə, təbliğinə və bu 
ideyaların həyata keçirilməsinə dəstək vermək, Azərbay-
canın tərəqqisi və xalqımızın rifahı naminə ümumilli lider 
Heydər Əliyevin zəngin irsindən bəhrələnərək bu işə xidmət 
edən genişmiqyaslı proqram və layihələrın reallaşması-
na kömək etmək, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman, 
ekoloji sahələrə aid proqram və layihələr hazırlayıb həyata 
keçirmək, yerli əhəmiyyətli sosial problemlərin həllinə yar-
dımçı olmaq, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanlara kömək 
göstərmək, Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliği, sağ-
lam mənəvi dəyərlərin qorunması ilə bağlı aparılan işlərə 
kömək etmək, uşaq və gənclərin hərtərəfli biliklərə malik 

vətəndaş kimi yetişdirilməsi işinə xidmət etmək, Azərbay-
can Respublikasının beynəlxalq nüfuzunun artırılması ilə 
bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsinə yardım göstərmək, 
Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, 
dini tolerantlığın bərqərar olmasına, vətəndaş cəmiyyəti 
quruculuğuna, qloballaşan dünyaya inteqrasiya prosesində 
milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına dəstək ver-
mək və s. Heydər Əliyev Fondunun ali məqsədidir.

Məlumdur ki, qədim tarixə malik Azərbaycanda zəngin 
xeyriyyəçilik ənənələri vardır. Heydər Əliyev Fondu həmin 
xeyriyyəçilik ənənələrini, bəşəri milli dəyərləri öz məqsəd-
yönlü və səmərəli fəaliyyəti nəticəsində davam etdirir. 

Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı fondun fəaliy-
yətinin iqtisadi əsaslarını gücləndirən mühüm amildir. 
Heydər Əliyev Fondunun titanik və məqsədyönlü fəa-
liyyəti nəticəsində biz qalıq prinsipindən uzaqlaşdıq. 
Son illər elmə, təhsilə, mədəni inkişafa ayrılan xərclər 
artmaqda davam edir. Bu gün iqtisadi inkişafla mədəni 
inkişaf arasında qırılmaz əlaqə vardır. 

Fondun prezidenti, həyat fəlsəfəsi insanlara xidmətdən 
qaynaqlanan Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə ke-
çirilən layihələr gələcək nəsillər üçün zəngin irsdir. Onun 

İNSANLARLA K EÇİRDİYİ GÖRÜŞLƏR 
ÜNSİYYƏT MƏDƏNİYYƏTİ ÜÇÜN ÖRNƏK DİR

Mehriban Əliyevanın
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atdığı addımlar Azərbaycanın dünyada imicinin artırılma-
sındavacib amillərdir.

Mehriban xanımın insanlarla ünsiyyət mədəniyyəti və 
onun keçirdiyi görüşlər örnəkdir. Fondun humanistliyi, 
xeyirxahlığı, gənc nəslin formalaşması istiqamətində hə-
yata keçirdiyi layihələr, onun təşəbbüsü ilə Bakıda keçi-
rilən sivilizasiyalararası dialoq və konfranslar Azərbaycan 
haqqında məlumatların dünya birliyinə çatdırılması baxı-
mından da əhəmiyyətlidir.

Fondun prezidentinin “Qızıl ürək” və Dünya Səhiyyə Təş-
kilatının İhsan Doğramacı adına Ailə Sağlamlığı Fondunun 
mükafatına, “Əsrlərin xeyriyyəçiləri” Beynəlxalq Fondunun 
Yaqut Xaç ordeninə, “XXI əsrin böyük qadını” laureatına, 
YUNESKO-nun “Qızıl Motsart” medalına, Krans Montana Fo-
rumunun qızıl medalına, “Heydər Əliyev mükafatı”na layiq 
görülməsi illərdən bəri çəkilən zəhmətə beynəlxalq səviy-
yədə verilən dəyərdir. 

Parisdə, Romada, Vatikanda, Moskvada müstəqilliyi-
mizin bərpa olunmasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş 
tədbirlər həqiqi mənada Azərbaycan mədəniyyət və in-
cəsənətinin, milli mənəvi dəyərlərinin, el sənətlərinin tanı-
dılmasında növbəti təşəbbüs kimi maraqla qarşılandı. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əli-
yevanın Fransa Prezidentinin sərəncamı ilə  “Şərəf Legionu”  
ordeninin zabit rütbəsi ilə təltif olunması ölkəmizin xarici si-
yasətinin uğuru olmaqla, respublikamızın beynəlxalq aləm-
də nüfuzunun artmasının təsdiqidir.

Fondun ən böyük xidmətlərindən biri ondan ibarətdir 
ki, Azərbaycanda gündən-günə inkişaf edən sahibkarlıq, 
onların rəhbərləri özlərinin cəmiyyət qarşısında sosial mə-
suliyyətini dərk edir, bir sıra irimiqyaslı sosial layihələrin fəal 
iştirakçıları olurlar.

Fondun “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişa-
fı” proqram və layihələrinə uyğun olaraq həyata keçirdiyi 
yenidənqurma və bərpa işlərinə, gənc nəslin fiziki və əqli 
inkişafına diqqəti, fiziki cəhətdən zəif inkişaf etmiş uşaqlar 
üçün nəzərdə tutulan layihələrə xüsusi qayğısı əvəzsiz-

dir. Uşaq evləri və internatların yenidənqurulması təşəb-
büsünü irəli sürən Fondun diqqət və qayğısı nəticəsində 
30-dan artıq təlim-tərbiyə müəssisəsi ən müasir avadan-
lıqlarla təmin olunmuş, valideyn himayəsindən məhrum 
körpələrin fiziki cəhətdən sağlam, hazırlıqlı vətəndaş, 
zəngin biliyə malik insanlar kimi yetişməsi istiqamətində 
önəmli tədbirlər həyata keçirilmişdir.

“Hər bir uşağın ailəyə ehtiyacı var” kampaniyasını 
irəli sürməklə uşaqların ailələrə verilməsi kimi önəmli 
layihənin həlli istiqamətində milli-mənəvi dəyərlərimizi 
əks etdirən tədbirlərin keçirilməsinə nail olan Fondun 
təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən təşəbbüslərin əsasında 
bir vəzifə dayanır: Vətən üçün sağlam düşüncəli, layiqli, 
bacarıqlı övladlar yetişdirilsin. 

“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsinin 
təşəbbüskarı olan Fondun dəstəyi və YUNESKO-nun iş-
tirakı ilə Bakıda keçirilən dünyada savadlılığın dəstəklən-
məsi üzrə regional konfranslar çərçivəsində “Avropada 
subregional çərçivədə savadlılıq problemlərinə baxış: 
tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması və innovativ yanaşma-
ların tətbiqinə dəstək” beynəlxalq konfrans Azərbaycanda 
elmin, təhsilin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən döv-
lət siyasətinin uğuruna baxış idi.

“Ot kökü üstündə bitər” deyiblər. İnsan irsi də belədir. 
Xalqımız Mehriban Əliyevanı böyük bir şəcərənin layiqli 
varisi kimi tanıyır, ictimai-siyasi xadim olaraq, onun rolunu 
yüksək qiymətləndirir. 

Yüksək vətəndaşlıq, vətənpərvərlik, gənc nəslin tə-
lim-tərbiyəsində rolu, qayğıya ehtiyacı olan hər bir körpəyə 
göstərdiyi diqqət və qayğı, onlara biganə qalmamağı, mil-
li-mənəvi dəyərlərimizə hörmət, bir daha sübut edir ki, Meh-
riban Əliyevanın ruhu yüksək irsə, əsl-nəcabətə söykənərək 
xeyirxahlıq ənənələrinə köklənmişdir. 

Mehriban xanım öz fəaliyyəti sübut etdi ki, o həqiqətən 
işıqlı və mənalı ömrün sahibidir.  Bu ali məqsədlərə aparan 
yolda Sizə cansağlığı və uğurlar diləyirik! 

“Mən öhdəmə götürdüyüm hər bir işə çox məsuliyyətlə 
yanaşıram. Hər zaman öz fəaliyyətimlə bir neçə məqsədə çatmağı 

düşünmüşəm. Bunlar vətənpərvərlik və mərhəmətlilikdir.”
Mehriban Əliyeva
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Прогресс, благосостояние, 
благоустройство – продолжение 

успешной политики

Д
умаю, Гаджи Зейналабдин Тагиев и 
другие меценаты, некогда способ-
ствовавшие возведению в нашей сто-
лице замечательных архитектурных 
памятников, глядя на современный 
Баку, возрадовались бы, гордились. 

К изменениям в облике Баку отношусь однознач-
но положительно. Снесение ветхих, непригодных 
для жилья домов, в том числе так называемого рай-
она "Советский" – требование времени. "Советский" 
ни коим образом не может считаться архитектурным 
изыском. Как только кто-либо с пеной у рта начинает 
его расхваливать, спрашиваю: "А ты там жил?". Ни в 
одной стране мира не проявляется такоевнимание 
к проблеме трущоб! Наш Президент позаботился о 
том, чтобы жители этих кварталов оставили убогие 
постройки и переехали в благоустроенные квартиры 
со всеми удобствами. Это – бесподобный подарок! 
Ныне на месте сырых, ветхих жилищ построен пре-
красный парк, проложены широкополосные дороги. 
Таким образом, благоустроен ещё один довольно 

масштабный уголок города, придав в целом столице 
дополнительный ландшафтный шарм.

Каждое здание кому-то может нравиться, друго-
му – нет. Однако следует честно признаться, что Баку 
неузнаваемо изменился: устремился ввысь, разросся 
вширь, превратился в настоящий мегаполис. Смотри-
те видеоролики, размещаемые на "youtube". Всякий, 
кто посещает Баку, восхищается его красотой. Пре-
зидент добился вложения крупных государственных 
и частных инвестиций в развитие города. Я говорю 
это не ради красного словца. Следует по достоин-
ству оценить строительные работы с изысканным 
вкусом, каждодневно проводимые как в столице, так 
и административных районах Азербайджана. Меня 
вдвойне радует, что в их результатах есть доля за-
слуг нашей компании. И, когда речь заходит о прово-
димых нами в жизнь проектах, я твержу всегда одно: 
"Пока живём – проекты будут всегда!".

Ценности мультикультурализма торжествуют в 
нашей стране не только в межнациональных отно-
шениях, но и в ...архитектуре. В воздвигнутых зда-
ниях нетрудно разглядеть стили барокко, готики, 
ренессанса, неоренессанса, классики, модернизма 
и другие. И они обогащают нашу столицу с точки 
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зрения архитектурного изящества. В красивых зда-
ниях, некогда построенных в городе бакинскими 
миллионерами, а также иностранными инвестора-
ми, существует вариативное многообразие. Наши 
деды-благотворители и миллионеры-иностранцы 
много сделали для блага Баку. Они и стали перво-
причиной осуществления в городе лучших образцов 
архитектурных замыслов.

С точки зрения своего географическогорасполо-
жения Азербайджан находится в важном стратеги-
ческом регионе. Меня очень радует, что среди госу-
дарств, занимающих особое место в Тюркском Мире, 
часто называют Азербайджан и Казахстан.

Вообще, думаю, казахи – чудесные люди. 
Представьте себе, сколько отдельных лиц, семей, 
целых народов были переселены в Казахстан в 
период сталинских репрессий. Среди них находи-
лись и азербайджанцы. Казахский народ каждому 
дал убежище, всех охватил вниманием и заботой. 
И сегодня в Казахстане проживают около 100 ты-
сяч азербайджанцев.

В 1990-х годах в братской стране я продемонстри-
ровал казахским друзьям документальный фильм о 
ходжалинском геноциде. В то время ещё не прово-
дилась кампания "Справедливость – Ходжалы!", тем 
более, ряд государств тогда не признали за трагеди-
ей Ходжалы факт резни по этническому, националь-
ному признаку. Все до одного просмотрели фильм 

в слезах. А когда узнали, что это ужасное событие 
произошло в совсем недалёком прошлом – всего 
лишь в 1992 году –они попали в шоковое состояние.

Я очарован тем, как Президент Ильхам Алиев 
успешно проводит свою линию. Он – великий по-
литик. То, как И.Алиев на встрече в рамках Мюн-
хенской конференции по безопасности поставил 
премьер-министра Армении Н.Пашиняна в дале-
ко неприятное для того положение, пришлось по 
душе каждому патриоту. А иначе и быть не могло! 
Ильхам Алиев прошёл политическую школу вели-
кого Гейдара Алиева и является достойным про-
должателем его дела.

Слушая нашего Президента, на память мне при-
ходят события, происшедшие с нашим народом 
начиная с 1988 года, тяжёлое время информацион-
ной блокады. Тогда мы никак не могли достучаться 
до внимания международной общественности. Мир 
слушал лишь голос армянского лобби, а мы, будучи 
правыми, считались виноватыми. Теперь наш голос 
громко звучит на весь мир и каждому становится 
известно, что Армения – агрессор, оккупант, что она 
совершила против нашего народа геноцид. Ныне мы 
можем требовать у мира восстановления справед-
ливости. Должен с уверенностью сказать: успешная 
внутренняя и внешняя политика, которые проводит 
Ильхам Алиев, уже дают свои плоды. А этому можно 
только лишь радоваться.
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ЭЛЬДАР ИСМАЙЛОВ: 
«Разобщенность диаспорских 

организаций подрывает возможность 
консолидации нашей нации»

- Вот уже 20 лет вы являетесь руководителем 
Национального Фонда «Dədə Qorqud» и 
главным редактором международного 
журнала «Мир Азербайджана». За эти 
годы на страницах вашего журнала было 
опубликовано много статей о людях, всем 
сердцем любивших Азербайджан, а так же 
о наших соотечественниках проживавших 
на тот момент за границей. Кроме того, 
Национальный Фонд «Dədə Qorqud» много 
лет, и нужно отметить довольно успешно, 
пропагандирует нашу страну за рубежом. 
Учитывая эти оба фактора, можно ли 
сказать, что вы занимаетесь диаспорской 
деятельностью?

- Когда создавался Фонд«Dədə Qorqud», 
уже тогда было принято решение, что мы ста-
нем заниматься распространением и пропа-
гандой традиций и культуры  Тюркского мира. 
Мы назвали свой фонд «Dədə Qorqud» потому 
что Деде Коркуд является символом единения  
всего Тюркского мира. Кроме того, я считаю,  

что города Золотая Орда, Дербенд, Туркестан 
должны быть вписаны в историю тюркских на-
родов золотыми буквами. Все эти три топонима 
для меня дороги. Дербенд древностью, истори-
ческими мечетями, кварталами, Золотая Орда 
же была столицей тюрков. Что касается Турке-
стана, должен заметить, что именно там сосре-
доточены самые значимые памятники Тюркско-
го мира. И куда не пойдешь везде встречаешься 
с Коркуд Ата. Как-то, в Узбекистане я посетил 
гробницу великого полководца Амир Теймура. 
Там была необъяснимо мощная энергетика. Тог-
да я понял, что Тюркский мир обладает своей, 
удивительно тонкой эманацией, уникальны-
ми, сильными вибрациями, создающими вкупе 
мощную энергетику места. Я говорю об этом, 
так как подробные ощущения меня не раз посе-
щали в тех местах, о которых я упомянул выше. 
И всех нас, тюрков объединяет Деде Коркуд. 
Хочу еще раз подчеркнуть, что создание Фонда 
было продиктовано именно желанием сохра-
нить наши, общетюркские традиции. 

А
зербайджанская речь звучит сегодня практически во всех уголках земного шара. Наши 
неутомимые соотечественники в поисках себя, лучшей участи и просто желания мир по-
смотреть и себя показать - осваивают все новые и новые пространства Земного шара. Во 
многих странах мира, таких как - Россия, Америка, Канада, Турция, Украина и многих дру-
гих существуют довольно развитые диаспорские организации, многие из которых живут 
автономной от страны пребывания жизнью.   Нам удалось побеседовать о проблемах 
Азербайджанской диаспоры  в России с руководителем Национального Фонда «Dədə 
Qorqud» и главным редактором журнала «Мир Азербайджана» Эльдаром Исмайловым.
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- Много лет назад в Азербайджане был 
создан  Государственный Комитет по работе 
с Диаспорой. Он был создан для достижения 
именно тех целей, о которых вы сейчас 
говорили. За прошедшие годы были ли у 
вас налажены какие либо связи с Комитетом 
по Диаспоре, проводились ли  совместные 
проекты? 

- Комитет по Диаспоре был создан ныне по-
койным Гейдаром Алиевым, и этим учрежде-
нием проводились определенные работы. Но 
потом, и с каждым годом все больше и боль-
ше, их работа стала пробуксовывать. Начали 
проявляться довольно неприглядные моменты, 
такие как протекционизм, кумовство, взяточни-
чество… Все это подрывало работу Комитета. 
Наша, самая большая диаспора на тот момент 
находилась в России. По желанию Гейдар Али-
ева в России работе нашей диаспоры помогали 
известные бизнесмены, интеллигенция: Вагит 
Алекперов, Искендер Халилов, Тельман Исмай-
лов, Айдын Гурбанов, Араз Агаларов, Фарман 
Салманов, Мамед Алиев и др. И все они впо-
следствии были отстранены от процесса ра-
боты. У предыдущей руководящей верхушки 

диаспоры была цель – бесконечное создание 
новых, альтернативных диаспорских организа-
ций для дискредитации уже работающих с це-
лью большей наживы.

- Что же происходит сегодня с 
Азербайджанской диаспорой в России? 
Почему ее работа так и не сдвинулась с 
нулевой точки?

- Знаете, прежнее руководство  заложило 
столько тайных «мин», что сегодня куда ни иди, 
везде они начинают взрываться. Сделанные 
ранее ошибки, приводят к плачевным резуль-
татам. Хотя в уставном кодексе Комитета были 
приняты прекрасные цели и задачи, которые 
так и не были достигнуты. Сегодняшние, мо-
лодые кадры руководства Комитета стараются 
как-то выправить ситуацию. Фуад Мурадов, ны-
нешний глава Комитета достаточно грамотный 
и перспективный молодой человек. Но как мне 
кажется, ему очень нелегко работать в нынеш-
них условиях. Как вы понимаете сложившую-
ся структуру с оставшимися старыми кадра-
ми очень сложно менять. В  России  в данный 
момент ситуация такова, что уже как три года 
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Российское Министерство Юстиции аннулиро-
вала регистрацию Азербайджанской диаспоры 
и опечатала их двери. Дела Азербайджанской 
диаспоры в России напоминают историю с Бер-
мудским треугольником. Что бы не делалось, ка-
кие бы работы не проводились – все  беззвучно 
исчезает, глохнет. И сегодня в России работает 
около 100 Азербайджанских организаций, но 
нет никого, кто бы собрав их в единое целое, 
управлял и координировал их работу.

- А нужен ли подобный координатор, может 
в режиме свободной конкуренции останется 
сильнейший? 

- Координатор, конечно же нужен, все не так 
просто, как может показаться со стороны. Ра-
зобщенность диаспорских организаций подры-
вает возможность консолидации нашей нации, 
что играет на руку врагам и недругам нашего 
народа. Наша сила только в единстве. В свое 
время Гейдар Алиев сказал, что азербайджан-
цы мира должны участвовать во всех процессах 
происходящих в Азербайджане.

-  Но ведь те самые 100 организаций 
проводят свою какую- то работу  в России? 

- Да, причем должен заметить, что рос-
сийские регионы по своей работе ни в чем не 
уступают Москве и Питеру. Прекрасно работа-
ют наши организации в Перми, Калининграде, 
Красноярске, Хабаровске, Туве, Новосибирске 
и других городах. Но вы представьте масштабы 
России, и естественно тут нужна координация, 
и не просто нужен хороший менеджер и орга-
низатор, а человек, обладающий особым авто-
ритетом, весом, как в политических, так и в биз-
нес кругах, и возможностью взвалить на свои 
плечи такую серьезнейшую ответственность.

- Вы считаете, сегодня такой человек есть? 
- Конечно же есть. Все диаспорские органи-

зации в России, да и в Баку знают, что только 
Искендер Халилов благодаря своему авторите-
ту, харизматичности сможет проделать эту ра-
боту. Фактически долгие годы он на обществен-
ных началах всем этим занимался. Достаточно 
напомнить, что Искендер Халилов довольно из-
вестный, успешный бизнесмен.



Mir Mahmud Kazımovski

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan müstəqil 
Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti son illər daha geniş miqyas-
da həyata keçirilməkdədir. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev 
digər sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət sahəsində də əsaslı 
islahatları daha da sürətləndirməyə başlamışdır. Azərbaycanda 
mədəniyyətin tərəqqisinə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Pre-
zidentin mədəniyyət sahələrinin inkişafı ilə bağlı sərəncamları 
bir daha təsdiq edir ki, ölkəmizdə mədəniyyətə, mənəvi dəyər-
lərin qorunub saxlanılmasına həqiqətən böyük qayğı var. Bu 
sərəncamlarda mədəniyyətimizin bütün sahələrinin inkişafına 
dövlət tərəfindən böyük dəstək verildiyi bir daha təsdiqlənir. Cə-
miyyətin inkişafına güclü stimul verən mədəniyyətin tərəqqisinə 
dövlətimizin himayəsi son illər həyata keçirilən genişmiqyaslı 
layihələrdə öz əksini tapmışdır. Bu gün Azərbaycanımız baş-
dan-başa gözəlləşir.

Azərbaycan incəsənəti dünya miqyasında ölkəmizi daha 
geniş miqyasda tanıtmaqdadır. Mötəbər beynəlxalq təşkilatlar 
artıq Azərbaycanı sivilizasiyalı bir ölkə kimi tanıyır. Bizim bir 
çox mədəniyyət abidələrimiz YUNESKO-nun maddi və mənəvi 
irs siyahısına salınmışdır. Beynəlxalq təşkilatın xoşməramlı sə-
firi, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti ,Birinci vitse prezdent 
Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycan mədəniyyətinin dün-
yada tanınmasında rolu çox böyükdür. Xüsusilə görkəmli sənət 
adamlarının — şairlərimizin, bəstəkarlarımızın, elm xadimlərimi-
zin yubileylərinin YUNESKO səviyyəsində keçirilməsi Azərbaycan 
mədəniyyətinə, incəsənətinə verilən yüksək qiymətin nümunə-
sidir. Azərbaycan muğam sənətinin, İçərişəhərin (Şirvanşahlar 
Tarixi-Qoruq Muzeyi ilə birlikdə), Qobustan Dövlət Qoruğunun, 

YUNESKO-nun maddi və mənəvi irs siyahılarına salınması mil-
li-mənəvi dəyərlərimizin dünyada tanınması istiqamətində gö-
rülən işlərin real nəticəsidir.

Bu gün ölkəmizdə Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyətlə 
bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımız tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanır. Azərbaycan dövləti öz incəsənətinə çox böyük qiy-
mət verir. Azərbaycan xalqının nə qədər böyük istedada malik 
olduğunu göstərir.

 Azərbaycanı dünyada tanıdan ziyalılarımız – alimlərimiz, 
rəssamlarımız şairlərimiz, yazıçılarımız, bəstəkarlarımızdır. Azər-
baycanı bu insanlar tanıdırlar. Bu insanlar cəmiyyətin aparıcı tə-
bəqələridir, cəmiyyətin elitasıdır. Azərbaycanın mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri, Azərbaycanın uğurlu gələcəyi üçün, mədə-
niyyətimizin inkişafı üçün əllərindən gələni edirlər.

Müqəddəs bir həqiqətdir ki, XXI əsrdə muğamatımızın tez bir 
zamanda dünya musiqi aləmində yüksək zirvəyə sıçraması, onu 
lərzəyə gətirməsi xalqımızın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın 
adı ilə bağlıdır. Azərbaycan musiqi tariximizdə isə yeni bir mər-
hələnin açılması, muğamatımızın canlı tarixi Cabbar Qaryağdıoğ-
lunun xidmətləri ilə bağlıdır.Görkəmli rus şairi Sergey Yesenin 
1924-cü ildə Bakıda olarkən Cabbar Qaryağdıoğlunu “Şərq mu-
siqisinin Peyğəmbəri” adlandırmışdır. 27 avqust 1948-ci il tarixili 
Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin “680” nömrəli sərəncamına 
əsasən yaradılmış Fəxri xiyabana görkəmli ziyalıların məzarları 
göçrülmüş, əfsuslar olsun Cabbar Qaryağdıoğlunun məzarı bu 
günə kimi Yasamal rayonu əraisindəki Dağüstü məzarlığında 
köhnə qəbirlərin əhatəsində yerləşir, uzun illər keçəməsinə bax-
mayaraq, muğamatımızın “peyğəmbəri” sayılan Cabbar Qar-
yağdıoğlunun məzarı “Fəxri Xiyabana” köçürülməmişdir... Məhz 
xüsusən çox fərəhli hal olardı ki, muqamımızı ömürlük zinətlən-
dirən, onun zirvəsi sayılan Cabbar Qaryağdıoğlunun məzarının 
Fəxri Xiyaba köçürülməsi . Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban 
Əliyevanın muğamatımızla bağlı ” Biz muğamı gələcək nəsillərə 
qəlbimizin və ruhumuzun bir hissəsi kimi miras qoyuruq” söylə-
diyi bu qiymətli kəlamın ruhunda gələcək nəsillər üçün əvəzolun-
maz bir miras olaraq qalacaqdır. 

Xalqımız üçün çox əziz və unudulmaz olan gözəl şəxsiyyət, 
görkəmli ictimai-siyasi xadim, Azərbaycan səhiyyəsinin lide-
ri, bacarıqlı səhiyyə təşkilatçısı, geniş dünya görüşlü şəxsiyyət, 
möhkəm iradəli vətəndaş, yalnız dövlətinə, xalqına, millətinə 

Milli mədəni və mənəvi 
irsə yüksək qayğı

Xalqımızı xalq kimi, millət kimi qoruyub saxlayan bizim ənənələrimiz olub, tariximiz olub, ədəbiyyatımız, ana dilimiz və mədəniyyətimiz 
olubdur. Mədəniyyət, ədəbiyyat, milli musiqi, ana dilimiz tarixi keçmişimizdir – biz bu sahələrə böyük diqqət göstərməliyik.
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fədakar xidməti ilə həyatda iz qoymuş Əziz Əliyevin xatirəsinin 
ehtiram əlamıti olaraq “Fəxri xatirə Lövhəsi” və adını daşıdığı 
küçədə Abdulla Şaiq adına Dövlət Kukla teatrı ilə üzbəüz bağ-
da abidəsinin ucaldılması qədirbilən xalqımızın böyük sevincinə 
və baş ucalına səbəb olardı. Xalqımızın görkəmli, sevimli yazıçısı 
və qayğıkeş pedaqoq Mir Cəlal Paşayev, Ədəbiyyatımızın korifey 
sənətkarı , dahi Fizulinin “mərdanə” davamçısı sayılan xalqımızın 
sevimli qəzəlxan şairi Əliağa Vahid daima millətin dərdi, xalqın 
ağrı-acısı ilə yaşamış və heç vaxt öz təmiz-pak əqidələrinə qarşı 
zidd hərəkət etməyiblər. Görkəmli sənətkarlrımıza layiq olduqları 
Xaıq yazıçısı, Xalq şairi adlarının verilməsi haqqında qərarın qə-
bul olunmasıda həllini gözləyən vacib məsələdi. Bunlar o dövrün 
ziyalılarıdırlar ki, daima xalqımızın böyük ülvü amalına və işiqlı 
gələcəyinə inanaıblar.1938-ci ildən respublikanın “Əməkdar ar-
tist”i babam MirMahmud Kasımoski Azərbaycanın görkəmli dra-
maturqu, teatr xadimi və peşəkar aktyorlarından biri olmuşdur.
MirMahmud Kasımoski dahi Üzeyr Hacıbəylinin 12 yanvar 1908-ci 
ildə ilk “Leyli və Məcnun” operasının iştirakcısı olmuşdu.Görkəmli 
teatr tətqiqatçısı, publisist, Azərbaycan teatr tarixinin canlı sal-
naməsi sayılan ”Əməkdar mədəniyyət işçisi” Qulam Məmmədli-
nin xatirəsindən: MirMahmud Kasımoskinin XX əsrin əvvələrində 
əski əlifba ilə yazdığı “Xatiratım” əl yazmasında iki qardaş dövlə-
tin –Azərbaycanla Türkiyənin ayrılmazlığını əks etdirən bəşəri –
tarixi bir cümlə vardır: “Türk sağ ikən yaşasın Azərbaycan!!!” Mir-
Mahmud Kasımoski o dövrün çətin illərində öz sənət yoldaşları 
ilə birlikdə mütərəqqi Azərbaycan Mədəniyyətinin bayrağını da-
ima yüksəklərə qaldırmışlar. Hərbir xalqın özünəməxsusluğunu 
şərtləndirən amillər onun dövlətçilik ənənələri ilə yanaşı, həm də 
zəngin milli-mənəvi irsi, pak və ali dəyərləri, mənəvi mədəniyyət 
nümunələri əsasında müəyyənləşir. Milli kimliyi ifadə edən dəyər-
lər, eyni zamanda, xalqın mənəvi sərvəti, toxunulmaz xəzinəsidir. 

Hər bir xalq özünün mədəni və milli-mənəvi xəzinəsi - ziyalıları, 
mədəniyyət və incəsənət xadimləri, yazıçıları, şairləri ilə dünya 
miqyasında tanınır və bəşər sivilizasiyasına töhfələr verir. İnsan-
lar yadda qalır, əməllər yadda qalır. Azərbaycan dövləti xalqın 
mədəniyyətinin və mənəviyyatının qorunub saxlanılmasına, 
inkişaf etdirilməsinə xidmət edən strateji siyasi kursa daim üs-
tünlük vermişdir. Son 10 ildə milli mədəniyyət infrastrukturunun 
formalaşdırılması, bu sahəyə dövlət səviyyəsində diqqət və 
qayğının artırılması məsələsi prioritetlik təşkil edir. Bütün bunlar 
isə ən yaxın zamanlarda ölkədə ictimai mühitin saflaşdırılma-
sına, mədəni-mənəvi dəyərlərin şüurlarda möhkəmlənməsinə 
xidmət edir. Ən əsası, bir vaxtlar üzləşdiyi tənəzzül mərhələsini 
çoxdan geridə qoymuş Azərbaycan mədəniyyəti artıq özünün 
keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsini yaşayır.

Vaxtı ilə Ulu Öndər,əbədiyaşar Heydər Əliyev bütün dünya-
ya bəyan etmişdir ki, “Gün gələcək Azərbaycan dünyaya Günəş 
kimi doğacaq”! Ali Baş Komandan İlham Əliyev başda olmaqla 
mənfur düşmən üzərindəki, fenomenal tarixi qələbəmiz bütün 
dünyanı şimsək kimi lərzəyə gətirmişdir!Ali Baş Komandanı və 
birinci xanımı Allah qorusun! 

Nə qədər Azərbaycan var, 
Heydər Əliyev olacaq!
“Qoy Ədalət Zəfər çalsın”!
“Qarabağ Azərbaycandır”!!!
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"Hacı Zeynalabdin Tağıyev" ordeni
"Hacı Zeynalabdin Tağıyev" ordeni — 11 dekabr 2019-cu il tarixindən “Dədə Qorqud” fondunun ən yük-

sək mükafatlarından biridir. Dədə Qorqud Milli Fondunun Ağsaqqalar Şurasının və "Azərbaycan Dünyası" 
beynəlxalq jurnalının qərarı ilə təsis edilib.

Məqsəd 
Azərbaycan milyonçusu, xeyriyyəçisi, müsəlman Şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradıcısı Hacı Zeyna-

labdin Tağıyevin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısında müstəsna tarixi xidmətlərini nəzərə alaraq onun 
xatirəsini əbədiləşdirməkdir.

Statusu
1. "Hacı Zeynalabdin Tağıyev" ordeni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda 

verilir:
1.1. Azərbaycanın elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və incəsənət sahələrində tərəqqisinə, iqtisadi qüdrə-

tinin və şöhrətinin artmasına töhfə verən müstəsna xidmətlərinə görə;
1.2. Xeyriyyə işlərində göstərilmiş fədakarlığa görə.
2. "Hacı Zeynalabdin Tağıyev” ordeni əcnəbilərə aşağıdakı hallarda verilir:
3.1. Dünyanın nüfuzlu ölkələrində Azərbaycanı layıqincə təmsil etməsinə, dünya azərbaycanlılarının bir-

lik və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə;
3.3. Xarici dövlətlərlə Azərbaycan arasında siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni əlaqələrin qurulmasında və 

inkişaf etdirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə.

"Hacı Zeynalabdin Tağıyev" ordeni 8 (səkkiz) guşəli ulduzdan və bərkidilmə lentindən ibarətdir, müvafiq 
şəhadətnamə ilə xüsusi hazırlanmış dekorativ qutuda təqdim olunur. Orden səkkizguşəli ulduzu qızıldan 
hazırlanıb. Ulduzun üzərində yerləşdirilmiş dairəvi lövhədə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin barelyefi yerləşdi-
rilib. Lövhəni dövrələyən daxili halqanın üzərinə 8, ulduzun dörd tacvari guşəsinin hər birinin yuxarı hissə-
sinə, gümüşdən olan 4 əks ucunun hər birinin üzərinə və sancaq hissəsinə 9 brilyant daş bərkidilib. Dörd 
tacvari guşənin hər birinin altında yaqut daşı yerləşdirilib.  Ordenin arxa tərəfinin səthi hamardır, üstündə 
ordenin nömrəsi həkk olunub. Paltara bərkidilmək üçün müvafiq elementi var.



"Əziz Əliyev" ordeni
“Əziz Əliyev” ordeni – 2020-ci ilin fevralında “Dədə Qorqud” Milli Fondunun və Dağıstan ictimaiyyətinin 

Ağsaqqallar Şuralarının, “Azərbaycan Dünyası” beynəlxalq jurnalının qərarı ilə təsis edilib.

Məqsəd – Azərbaycanın görkəmli elm və dövlət xadiminin xalqımızın və dövlətimizin qarşısında müstəs-

na tarixi xidmətlərini nəzərə alaraq onun xatirəsini əbədiləşdirməkdir .

Ordenin statusu
1. “Əziz Əliyev” ordeni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına aşağıdakı hallarda verilir:

1.1. Elm, təhsil, səhiyyə, siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət və incəsənət sahələrində Azərbaycanın tərəqqi-

sinə və şöhrətinin artmasına nəzərəçarpan töhfə verən müstəsna xidmətlərinə görə;

1.2. Azərbaycan Respublikası və Dağıstan Respublikası arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlən-

dirilməsində və inkişafında səmərəli fəaliyyət göstərdiyinə, xalqlarımızın nüfuzunun artırılmasında əlahiddə 

xidmətlərinə görə.

2. “Əziz Əliyev” ordeni əcnəbilərə aşağıdakı hallarda verilir:

2.1. Dünyanın nüfuzlu ölkələrində Azərbaycanı layıqincə təmsil etməsinə, dünya azərbaycanlılarının bir-

lik və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə;

2.2. Beynəlxalq aləmdə əhəmiyyətli siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni nailiyyətlər əldə etdiklərinə görə.

Ordenin təsviri
“Əziz Əliyev” ordeni bilavasitə əsas komponentdənvə dördbucaqlı sancaqdan ibarətdir, müvafiq şə-

hadətnaməsi var, xüsusi hazırlanmış dekorativ qutuda təqdim olunur. Ordenin ulduzuvə sancağı qızıldan 

hazırlanıb. Günəş saçaqlarını xatırladan fonun mərkəzindəyerləşdirilmiş göy minalı lövhədə Əziz Əliyevin 

barelyef portretivar. Ulduzların əks olunduğu lövhə qızılı sünbül halqası ilə dövrələnib. Halqanın aşağısın-

da dalğalanan mavi lentinüzərində “Əziz Əliyev” yazılıb. Ordenin sancaq hissəsinə brilyant daş bərkidilib. 

Ordenin arxa tərəfinin səthi hamardır, üzərində ordenin nömrəsi həkk olunub. Paltara bərkidilmək üçün 

sancağın müvafiq elementi var.
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Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər ol-
muşdur ki, öz həyat və yaradıcılıqlarını millətin 
maariflənməsinə, mədəni və mənəvi dəyərləri-
nin yüksəldilməsinə sərf etmişlər. Hətta həmin 
insanların peşəkar müdaxiləsi olmadan, xidmət-
ləri yüksək humanizm nümunəsi kimi mənsub 
olduqları xalqın və tarixin yaddaşına əbədi həkk 
olunmuşdur. Z.Tağıyev, M. Muxtarov, H.Hacınski, 
Nabat xanım Xocabəy qızı Əmircanlı, S.Əsədul-
layev, Seyid Mirbabayev və başqaları öz yaradıcı 
əməklərini cəmiyyətin maraqlarına cavab verən 
istiqamətə yönəltmişlər. Əsası keçmişdə qoyul-
muş ideya ənənələri gələcək nəsillər üçün həyat 
normasına çevrilmişdir. Özümüz və müdrik əc-
dadlarımız haqqında gərəkli məlumatları gələcək 
nəsillərə ötürmək çox asan iş olmasa da vacib 
məsələlərdəndir. Azərbaycan vətənin inkişafı və 
milli özünüdərkinə, təbliğinə xidmət edən oğulla-
rı ilə fəxr edə bilər.

Özündən sonra zəngin irs qoyub getmiş Hacı-
nın xeyirxah işlərə sövq edən xalqına olan böyük 
məhəbbəti idi. O, millətinin imzasını imzalar için-

də görmək istəyirdi.
Yaxşılıq itmir, indi böyük xeyriyyəçinin adı 

qəlblərdə yaşayır, xalqımız onun xatirəsini uca 
tutur, insanlar onu həmişə minnətdarlıq hissi ilə 
yada salırlar. Bakıda və respublikanın rayonla-
rında ayrı-ayrı yaşayış məntəqələrinə, küçələrə, 
təhsil ocaqlarına, fabriklərə H.Z.Tağıyevin adı 
verilmiş, böyük xeyriyyəçinin şərəfinə nüfuz-
lu mükafatlar, xeyriyyə fondları, diplomlar təsis 
edilmişdir. Tağıyev bütün Türk dünyasının fəx-
ridir. Onun adı həmişə ehtiram və məhəbbət-
lə çəkilir. H.Z.Tağıyevdən də xeyli varlı olanlar 
vardır. Tağıyev Şərq aləminin ilk mesenatı idi. 
Sərvət və sərmayədarlıq onu heç zaman doğma 
xalqından ayırmamışdı. Xalqı da doğma Vətəni 
kimi ona əzizdi. O, vaxtilə “Qolos Moskvı” qəze-
tinin müxbirinə verdiyi müsahibədə bu suala 
sanki cavab verərək demişdi: “Mən öz vətənimi 
buraxa bilmərəm. O vətəni ki, mən orada doğul-
muşam, mən orada işləmişəm, mən orada bəqəd-
rqüvvə dövlətə, vətənə və camaata xidmət et-
mişəm. Mən öz vətənimi sevirəm. Gələcəkdə 

Xeyirhaqq xislət 
Vətənə xidmət

Yusibzadə Gülər

“Mənim xalqım çoxəsrlik zəngin tarixə malikdir". 
H.Z .Tağıyev
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keçirəcəyim imtahanlar nə qədər ağır olsa da, 
mən vətənimdən əl çəkmərəm. Xeyirxah ürəyinə 
və nəcib işlərinə görə Tağıyevi xalq arasında “El 
atası” adlandırırdılar. "Allah-təalanın iradəsi ilə 
fikrim- zikrim  xalqımı xoşbəxtliyə çatdırmaq-
dır.  Buna görə gecə- gündüz əlləşirəm. Məq- 
sədə çatmaq üçün çoxlu məktəb açmaq, çoxlu ki-
tab, məcmuə və qəzet çap etdirmək lazımdır..."  
Xeyirxahqq əməlləri ilə tanınan, insanlıq və mil-
lət sevgisinin daşıyıcısı, sözü, əməli və xidməti ilə 
nümunə olan, millət atası Azərbaycanlı milyon-
çu, mesenat, Rusiya İmperiyasının Həqiqi Dövlət 
Müşaviri, müsəlman Şərqində ilk qızlar məktə-
binin (Tağıyevin qızlar məktəbi) yaradıcısı. II və 
III dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeni laureatı, 
Azərbaycanın görkəmli xadimi olmaqla yanaşı, 
həm də ölkənin neft sənayesinin banilərindən 
biri idi Hacı. O, Azərbaycan xalqının tarixinə mil-
li kadrların hazırlanmasına böyük təsiri olan bir 
xeyriyyəçi mesenat və milyonçu kimi daxil ol-
muşdur. Tağıyev ölkədə incəsənət, jurnalistika və 
təhsilin qurulmasına və inkişaf etdirilməsinə yar-
dım göstərirdi. Məktəblər tikdirən, o cümlədən 
Azərbaycanda qızlar üçün məktəb açan Z.Tağıyev 
həmçinin azərbaycanlıların xaricdə təhsil alma-
sına kömək etmişdir, onun pulları sayəsində yüz-
lərlə gənc İngiltərə, Almaniya, Rusiya və Fransada 
təhsil alıb, bu gənclər sırasında olduqca məşhur 
insanların sırasanda onun himayə etdiyi, təqaüd 
verdiyi Azərbaycan Respublikasının Prezdenti İl-
ham Əliyevin babası xalqına, dövlətinə sədaqətlə 
xidmət edən ziyalı Əziz Əliyevdə var. Hərtərəf-
li dünyagörüşə malik H.Z.Tağıyev haqqında müa-
sirlərimiz, xüsusilə gənc nəsil az bilgiyə ma-
lik-dir.  Azərbaycan xalqı haqqında müsbət fiki-
r formalaşdırmışdır, gənclərin maarifləndirilmə-
sinə böyük töh-fələr vermişdir"..”Anaları savadsız 
olan xalq kordur”-deyən Hacı Zeynalbdin Tağıyev 
millətin təhsil almasına, məktəblər açılmasına, 
milli kadrların hazırlanmasına ürəkdən çalışmış, 
bu sahəyə böyük məqləğdə pul ayırmaqdan çə-
kinməmişdir. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Pakis-
tan xalqına etdiyi yaxşılıq iki ölkə və xalq arasın-
da qardaşlıq münasibəti yaradıb. 

Marağayi "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" ki-

tabında yazıb: ...Zeynalabdin Tağıyev öz dindar-
lığı və səxavətilə hamının hörmətini qazanmışdır. 
Allah belə müsəlmanları bizə çox görməsin". Rus 
dramaturqu A.N.Ostrovski, görkəmli rus alimi D.
Mendeleyevin Zeynalabdin Tağıyev haqqında xoş 
xatirələri var. Hər ikisi "təvazökar xadim", "ağıllı 
adam" kimi xatırladıqları Tağıyevin səxavətinə, 
genişürəkliliyinə heyran qalıb.Hindistandan 
İngiltərəyə gedən bir ingilis zadəganı Bakıda 
olarkən, Tağıyevlə görüşür. Onun görünməmiş 
xeyriyyəçiliyinə, yüksək mədəniyyətinə, insanlı-
ğına valeh olan bu sərraf Hacının şəklini özü ilə 
Vətəninə aparır. Öz pulu ilə Edinburq şəhərində 
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin heykəlini ucaldır. Bu 
Qərbdə ucaldılan ilk azərbaycanlının heykəli olub.

İti ağlı, dərin düşüncəsi və ən əsası nəf-
sini özünə qul etməsi Hacını həmişə yük-
sək mərtəbədə saxlamışdı. İnsanlardan fərq-
li olaraq, tarix heç nəyi unutmur. Hacı 
millətinin fəxr edilən oğlu, dünənimizin əfsanə-
si və tariximizin bir parçası olaraq yaşamaqdadır.



Faiq Hüsiyev – "Azərbaycan Televiziya və 
Radio Verilişləri" QSC-nin nəzdindəki 

Teleradio Akademiyasının rektoru, Əməkdar jur-

nalistdir. TV tamaşaçıları onu AzTV-nin "Gecə 

kanalı", "Körpü", "Sorağınız gəlir", "Bizimlə 

birgə" və "Gecəyə doğru" verilişlərindən tanıyır. 

"Həftə" analitik-informasiya proqramının apa-

rıcısı olub. Onunla Bakı Televiziya Studiyasının 

(indiki AzTV) ilk dəfə efirə çıxdığı gün – fevralın 

14-də həmsöhbət olduq.

– Faiq bəy, televiziyaya ilk gəlişinizi necə 
xatırlayırsınız?

– 1993-cü ilin noyabrında həmkarım Varis Yol-

çuyevlə birlikdə AzTV-nin "Gecə kanalı" verilişinə 

müəllif kimi dəvət almışdıq. Biz o zaman qəzetdə 

işləyirdik. Həmin dönəmdə Gənclik redaksiyasının 

baş redaktoru Bəxtiyar Qaraca və baş redakto-

run müavini İlham Alışanov bu layihəni gəncliyin 

yeni səsi kimi gördüklərindən veriliş, demək olar ki, 

uğurlu eksperiment kimi ərsəyə gəlmişdi. Müasir 

Azərbaycan jurnalistikasının ilk mükafatlarından 

olan "Dan ulduzu" da birinci dəfə bizim verilişə təq-

dim olunmuşdu. 

Sonra Beynəlxalq proqramlar redaksiyasında 

istedadlı jurnalist, rəhmətlik Cavanşir Cahangirov-

la birlikdə çalışdıq. Bu redaksiya xaricdə yaşayan 

soydaşlarımız üçün təbliğat mərkəzi kimi fəaliy-

yət göstərirdi. Təsəvvür edin, 1995–2005-ci illər 

ərzində təkcə mən 200-dən çox verilişin müəllifi 

olmuşdum. Həmin redaksiyada birlikdə çalışdığım 

həmkarlarım – Babək Göyüş, Əli Alıyev, Sədaqət 

Muradova, Fərhad Hüseynov, Nazim Zeynalov və 

Faİq Hüsİyev: 
"Fikrimcə, yeniləşən Azərbaycana 
yeni televiziya konsepsiyası və yeni 
ideoloji mexanizmlər tələb olunur"
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başqaları da soydaşlarımızın Vətənimizdə tanıdıl-

ması işinə dəyərli töhfələr vermişdilər.

2006-cı ildə Müəllif Proqramları Departamen-

tinə direktor təyin edildim. Qısa müddət ərzində 

"Gecəyə doğru", "Peşəkar", "Bizim ev" və sair kimi 

maraqlı verilişlər hazırladıq. Dəvət etdiyimiz kənar 

müəlliflər də bacarıqlarını ortaya qoya bildilər.

2007-ci ilin aprelində informasiya proqram-

ları studiyasının direktoru təyin edildikdən son-

ra həyatım, demək olar ki, tamamilə "Xəbərlər" 

proqramına bağlandı. 2009-cu ildə isə Prezident 

İlham Əliyevin Sərəncamı ilə "Azərbaycan Tele-

viziya və Radio Verilişləri" QSC-nin sədr müavini 

təyin olundum. 2015-ci ilin mayınadək bu vəzifəni 

icra etdim. Həmin illərdə hər üç saatdan bir efirə 

çıxan "Xəbərlər"in daha operativ olmasına, xarici 

ölkələrdə xüsusi müxbir məntəqələrinin sayının 

artırılmasına nail olduq. "Mədəniyyət" və "İdman" 

TV-lərin xəbərlərinin ayrıca hazırlanması üçün 

çevik reportyorlar qrupları təşkil etdik. Hər sa-

atdan bir xəbərlərin yayılması prosesinə keçidin 

əsaslarını yaratdıq. Hazırda isə Televiziya və Aka-

demiyasının rektoruyam.

– Adətən belə tarixlərdə yalnız uğurlardan 
danışırlar və qüsurları xatırlamamağa çalı-
şırlar. Amma bu “ənənə”ni bir balaca pozmaq 
istərdim. Çünki bu sahədə müzakirələrə səbəb 
olan ciddi problemlər mövcuddur. Peşəkar 
gözü ilə telekanalların durumunu necə dəyər-
ləndirirsiniz?

– Vaxtilə televiziyada bir varislik xətti var idi. 

İndi, çox təəssüf ki, bu, yoxdur. Düzdür, kiminsə 

işini tənqid etmək çox asandır. Amma tənqid acı 

dərman kimidir – qəbul etməsən sağalmırsan! 

Odur ki, həqiqəti etiraf etmək lazımdır. Ucuz reytinq 

arxasınca qaçan veriliş müəllifləri bütün seyrçi au-

ditoriyasının zövqünü korlayır. “Sənin səviyyənə 

yüksələ bilmirəmsə, səni öz səviyyəmə endirərəm” 

prinsipinə televiziyada da rast gəlirik. Bu gün mə-

dəni dəyərlərin aşılanmasının, cəmiyyətin mənə-

viyyatsızlıq girdabına yuvarlanmasının səbəbi 

bayağı verilişlərdir. Odur ki, hər bir jurnalistin və 

televiziya əməkdaşının fərdi məsuliyyəti, öz işinə 

vicdanla yanaşması böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Düşünürəm ki, teleməhsul istehsalçıları arasın-

da rəqabət olmalıdır. Hərçənd bizdə “teleməhsul 

istehsalı” anlayışının özü müəyyən mənada nisbilik 

kəsb edir. Dəfələrlə demişəm, bir daha təəssüflə 

təkrarlayıram: bazar mühiti TV-lərdə peşə indek-

sini aşağı salıb. Hərçənd, əksinə olmalı idi, çünki 

rəqabət daha ağıllı yanaşma tələb edir…

Dəyişikliklər dövrün əsas tələbidir. TV sahəsin-

də bu məqam olduqca aktualdır. İnternet, sosial şə-

bəkələr televiziyanın əsas rəqibinə çevrilib. Müasir 

dövrün sürət tempinə uyğunlaşa bilməyənlər çox 

geridə qalırlar. 2004-cü ildə Facebook yaranandan 

sonra sosial media ənənəvi kütləvi informasiya va-

sitələrinə meydan oxuyur.  

Dünyanın əksər aparıcı dövlətlərində KİV iqti-

sadiyyata təkan verən, qazanc gətirən bir sahə-

dir. Dünyada teleməhsul bazarı mövcuddur. Biz 

kimlərinsə hazır formatlarını milli auditoriyaya 

uyğunlaşdırmaqdansa öz məhsulumuzu ərsəyə 

gətirə bilərik. “Milli brend” anlayışı televiziya 

sahəsində də uğur qazana bilər. İstehsal edilən 

teleməhsul rəqabətə davamlı, maraq doğuran, 

ictimai dəyər kəsb edən, eyni zamanda kommer-

siya baxımından uğurlu layihə olmalıdır. Dünya 

telekanallarının təcrübəsində buna kifayət qədər 

nümunə göstərmək olar!

– Siz özünüz  vaxtilə  televiziyanın rəhbər 
şəxslərindən biri  idiniz… Niyə çatışmazlıqları 
düzəltmirdiniz?

– Əgər söhbət AzTV, "İdman" və "Mədəniyyət" 

TV-lərdən gedirsə, deməliyəm ki, hazırda bu te-

lekanalların kifayət qədər baxımlı verilişləri, yetə-

rincə peşəkar personalı və müasir maddi-texniki 

bazası var. AzTV-ni həmişə yüksək əyarlı peşəkar 

telekanal adlandırmışam! Bunu eşidənlər dərhal 

bəhanə gətirirlər ki, bizim telekanallar dövlət bü-

dcəsindən maliyyələşən rəsmi statusa malikdir. 

Amma burada güclü efir süzgəcinin mövcudluğu-

nu, fədakar tv əməkdaşlarının məsuliyyətini qeyd 

etməyi unudurlar...

Teleməkanımıza isə nəzər salanda görürük ki, 

digər kanallarda vəziyyət başqa cürdür. Bəllidir ki, 

televiziya cəmiyyətin ideoloji əsaslarını formalaş-

dırır və tv müasir cəmiyyətlərin idarə olunmasında 
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əsas mexanizmlərdən birinə çevrilib. Hakimiyyətlə 

cəmiyyət arasında siyasi kommunikasiya məhz tv 

vasitəsilə reallaşdırılır. Odur ki,  yeni ideoloji dəyər-

lər konsepsiyası işlənilməlidir. Fikrimcə, yeniləşən 

Azərbaycana yeni televiziya konsepsiyası və yeni 

ideoloji mexanizmlər lazımdır. Biz köhnə ideoloji 

mexanizmlərlə irəli gedə bilmərik.

Bəlkə bu məsələ ilə bağlı müəyyən ictimai müza-

kirələrə, beyin mərkəzinin yaradılmasına ehtiyac var. 

Jurnalist sensasiya xatirinə dövlət və milli maraqları 

zərbə altında qoymamalıdır. Müasir trendlərə meyl-

lilik, zamanla ayaqlaşma önəm kəsb etsə də, millilik 

hər bir yanaşmanın fövqündə durmalıdır...

"Çatışmazlıqları niyə düzəltmirdiniz” iradına 

gəldikdə isə, güman edirəm ki, böyük sirr açma-

yacağam. Hamı bilir ki, hər bir idarədə əsas səla-

hiyyət sahibi birinci şəxs olur. Odur ki, hər bir te-

lekanalın efiri onun rəhbərinin simasıdır! Müavin 

olarkən əsas qərar qəbul etmək səlahiyyətim ol-

mayıb. Amma  bacardığım qədər bir çox yaradıcı 

layihələrə yaşıl işıq yandırılmasına nail olmuşam. 

Bunu çoxu bilir. İndi, təəssüflər olsun ki, təmənna-

sız münasibətə keçmişin qalığı kimi baxırlar. Hesab 

edirəm ki, yeni təfəkkür və düşüncə tərzi, birləşdi-

rici pozitiv münasibətlər sistemi təbliğ edilməli və 

jurnalistikada bu yanaşma  əsas olmalıdır!

– Hazırda rəhbəri olduğunuz Teleradio 
Akademiyasının fəaliyyəti nədən ibarətdir?

– Teleradio Akademiya 2010-cu ildə yaradılsa 

da, indiyədək sırf  televiziya kursları səviyyəsində 

fəaliyyət göstərib. Arzumuz – Teleradio Akademi-

yasının ixtisaslaşdırılmış ali təhsil məktəbinə çevril-

məsidir. Bu isə, təbii ki, yalnız bizim istəyimizdən asılı 

deyil. Buna yüksək səviyyədə qərar verilməlidir. 

Hazırda ölkəmizdə bir çox sahələr üzrə  ixti-

saslaşdırılmış akademiyalar  var. Nəyə görə Te-

leradionun belə Akademiyası olmasın? Buna çox 

böyük ehtiyac var. Müasir dövrün  tələblərinə ca-

vab verən, yeni təfəkkürlü və kreativ düşüncə tərzli 

mütəxəssislərin güclü maddi-texniki bazaya malik 

olan Akademiyada hazırlanması lazımdır. Çünki 

seçim mərhələlərində biz bir neçə xarici dil bilən, 

güclü qələm sahibi, istedadlı, davranışı ilə istənilən 

cəmiyyətdə qibtə doğura biləcək gənclərlə rast-

laşırıq. Bu, bizi şox sevindirir. Belə gənclərin bir il 

ərzində Akademiyanın auditoriyalarında, studiya-

larında və montaj otaqlarında hazırlanması bilirsi-

nizmi nə deməkdir? Bu, ölkə teleməkanının efirdə 

görmək istəyimiz, tv tələblərinə tam uyğun gələn 

yeni simalarla təmin olunması deməkdir.  
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Hazırda tədris prosesinə cəlb etdiyimiz yerli 

mütəxəssislər böyük təcrübəyə malik, öz imzaları 

ilə tanınan jurnalistlər, rejissorlar və operatorlardır. 

İndiyədək keçirdiyimiz ustad dərslərində Rusiya, 

Türkiyə və Ukraynadan gələn mütəxəssislər də iş-

tirak edib. Birinci tədris kurslarımızı bitirən 21 nəfər 

dinləyicimiz QSC-də işlə təmin olunub. İkinci təd-

ris kurslarının məzunlarından 5 nəfər əməkdaşlığa 

cəlb edilib. Üçüncü tədris kursuna başlamışıq. Ha-

zırladığımız dinləyicilərə AzTV-nin yeni kadr bazası 

kimi baxırıq. Belə yanaşmanın özü məramımızın nə 

qədər ciddi və doğru olduğunu göstərir. Əgər hər 

şeyi peşəkar kadrlar həll edirsə, deməli, onları la-

yiqlilərin sırasından seçib hazırlamaq lazımdır.

– Çox vaxt tələbənin illərlə öyrəndiyi bilik 
praktikada lazım olmur...

– Son illər bu problemlə daha çox rastlaşırıq. 

Əgər hansısa bilginin tətbiqi yoxdursa, onu mə-

nimsəmənin nə mənası  var? Müasir televiziya sa-

vada əsaslanan bilik və bacarıqların dinamik  tərz-

də reallaşdığı məkandır. Əgər jurnalistin hazırladığı 

materiallarda onun intellekti öz əksini tapmırsa, 

bu, onun qabiliyyətsizliyidir. Və yaxud savadsız re-

jissor nəyə quruluş verə bilər? Videokameranın 

parametrlərini bilməyən operatorun çəkdiyi kadr-

lar hansı keyfiyyətdə olacaq? Odur ki, dinləyicinin 

intellektual bazası olmasa, qısa müddətə onu te-

leradio işçisi kimi hazırlamaq çətindir. Həm də biz 

kənar dərslər keçmirik ki…

– Sizcə, indiki dövrdə televiziya internetə 
uduzmur ki?

– Bu gün televiziyanın özü internetdə, inter-

netin özü də televiziyadadır. Bizi bütün sosial şə-

bəkələrdə izləmək olur. Nəyi nəzərdə tutduğunuzu 

anlayıram. Müasir dövrün jurnalistikası və ümu-

miyyətlə, televiziya  fəaliyyətinin dumanlı gələcəyi 

barədə yazılardan da xəbərim var. Sadəcə, hər kəs 

öz görmə bucağından hadisələrə qiymət verməklə 

məşğuldur. 2008-ci ilin mayında ABŞ-da təcrübə 

səfərində idim. Baxdım ki, NBC, CBS kimi audiovi-

zual KİV nəhənglərinin iş prosesi bizimkindən heç 

nə ilə fərqlənmir. Azərbaycan Televiziyasındakı 

“news-room” oradakı şəraitlə rəqabət apara bilər. 

Fərq – auditoriyanın miqyası, xəbərin aktuallığı və 

jurnalistin fərdi peşəkarlığındadır. Razıyam, indi 

jurnalist peşəsi, ümumilikdə, erroziyaya uğramaq-

dadır. Bu, bir növ öz missiyasını başa vurmuş mis-

sionerin aralıqda gəzməsinə bənzəyir. Jurnalistika 

etimad böhranı keçirir. Bu işdə internetin də bö-

yük "xidmətləri" var. Peşəkar jurnalistika həvəskar 
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blogerliklə əvəzlənməməlidir. Hərəsinin öz yeri var. 

Əgər bu gün bir blogerin 94 milyon nəfər izləyicisi 

və 14 milyon dollar illik qazancı varsa, ona ancaq 

qibtə etmək qalır…

– Sizcə bugünkü jurnalistikanın problemi 
nədədir?

– Ən böyük problem – sözün təsir qüvvəsi-

nin itməsidir.  Digər problem –jurnalistlərin sırf 

xidməti personala çevrilməsidir. Nəticədə peşəyə 

hörmət indeksinin aşağı düşməsi, bəzi hallarda 

peşə məsuliyyəti anlayışının yoxa çıxmasıdır. Daha 

bir  problem isə qələm əhli arasında peşə həm-

rəyliyinin olmamasıdır. Dəyərlərin təhrif olunması, 

elementar etik normaların yoxluğu da ciddi prob-

lemdir. Jurnalist rolunu ifa edən şoumenlərin or-

talıqda olması da problemlər sırasındadır. Onların 

jurnalistikaya nə aidiyyatı var?

– Şoumenlər efirdə olmasınlar? 
– Onu nəzərdə tutmuram. Söhbət auditoriyanın 

şoumenlərlə jurnalisti  eyni arşınla ölçməsindən 

gedir. Milli mətbuatımız yarandığı gündən xalqımızın 

milli məfkurəsini, şüurunu formalaşdıran ziyalıları-

mız üçün tribunaya, söz meydanına çevrilib. Onların 

adları baş hərflərlə Azərbaycan mətbuat tarixinə 

yazılıb. Jurnalistika ilə zaman-zaman məşğul olan-

lar bizim gələcəyimizin inkişaf konturlarını cızıblar, 

Şərqdə ilk demokratik dövlət qurublar, ədəbi dil nor-

malarını yaradıblar. İndi "iynə vurmaqla", "şpaqat aç-

maqla", daha hansısa ekzotik hərəkətlərlə yadda qa-

lanları, Azərbaycan dilinə təcavüz edənləri sanballı  

jurnalistlərimizlə necə eyniləşdirə bilərik?  Baxın, 

əksər tok-şoular məhəllə skamyalarındakı boş-boş 

dedi-qodu, qiybət və laqqırtı xarakteri daşıyır. Belə 

verilişlər, məncə, təhlükə mənbəyidir. Odur ki, əksər 

hallarda tamaşaçı auditoriyası əcnəbi telekanalları 

izləməyə üstünlük verir...

– Tamaşaçılar ekran qarşısında həm də  əy-
ləncəli verilişlərə baxmaq istəyir. Auditoriya-
nın tələblərini ödəmək üçün əyləncə də olma-
lıdır…

– Zövqlər müxtəlifdir. Amma bu verilişlər əylən-

cəli deyil! Bilirik ki, məlumatlandırma, maarifləndir-

mə və əyləndirmə hər bir telekanalın əsas funksi-

yasıdır. Hətta ixtisaslaşdırılmış telekanallarda belə 

efir nisbəti var. Amma hər bir televiziya əməkdaşı 

bilməlidir ki, efirə baxanların arasında onun ailə 

üzvləri də var. Televiziya çağrılmamış qonaqdır, 

odur ki bu qonağın tərbiyəli və ləyaqətli olması 

mütləqdir...

– Televiziyanın inkişaf yolunu nədə görür-
sünüz?

– Yeni layihələri reallaşdıra bilən məsuliyyət-

li və savadlı jurnalistlərə, müasir dövrün sürət və 

keyfiyyət nəbzini tutan, eləcə də tələblərinə cavab 

verən prodüsserlərə, rejissorlara ehtiyac var. Həm-

fikir insanların bir komandada çalışmalarını təmin 

etmək lazımdır. Jurnalistika yaradıcılıq elementləri 

olan peşədir. Bu gün dünyada azərbaycanlı şair-

ləri, bəstəkarları, müğənniləri daha çox tanıyırlar, 

nəinki jurnalistləri. Azərbaycanın dünya miqyasın-

da imicinin artdığı bir tarixi mərhələdə jurnalistlə-

rimiz yeni çağırışlara hazır olmalıdırlar. Axı dünya 

müqayisədə dərk edilir...

– Yəqin ki, peşə fəaliyyətinizdə yaddaqalan 
məqamlar olub…

– 2011-ci ildə Rusiya Prezidenti Dmitri Medved-

yevlə müsahibəm yaddaqalan işlərimdəndir. Hə-

min müsahibə Rusiya prezidentinin Cənubi Qafqaz 

ölkələri telekanalına ilk eksklüziv müsahibəsi idi.  

Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Ser-

biya Prezidenti Tomislav Nikoliç və  Şimali Kipr 

Türk Cümhuriyyətinin prezidenti Mustafa Akınçı 

ilə də eksklüziv müsahibələrim olub. Xarici səfər-

lərim vaxtı maraqlı hadisələr də çox olub. Yəqin 

ki, nə vaxtsa memuarlarımı yazanda  kadr arxası 

məqamları da xatırlamaq olar. İndi bu barədə da-

nışmaq istəməzdim…

– Gənc jurnalistlərə hansı tövsiyələriniz 
var?

– Özüm də kifayət qədər cavanam. 49 yaş nədir 

ki? Amma zarafat bir yana, çox istərdim ki, savadlı 

və mənəvi dəyərlərə üstünlük verən, zəngin dün-

yagörüşünə və qeyri-adi istedada malik insanlar 

bu peşəyə üz tutsunlar. İndi cəmiyyətin təkanve-

rici qüvvəsi yeni texnologiyalardır. Uğur qazanmaq 

üçün bunları  mütləq mənimsəmək lazımdır. Ün-

siyyətcil və müşahidəçi olmaq da bizim peşədə 

böyük əhəmiyyət kəsb edir.



Milix YEVDAYEV
Azərbaycandakı Dağ yəhudiləri 

icmasının rəhbəri

Müxtəlif millətlərin və konfessiyaların nümayən-
dələrinin tarix boyu sülh və əmin-amanlıq şəraitində 
yaşadığı Azərbaycanda multikulturalizm əsrlərdən bəri 
alternativ olmayan həyat tərzinə çevrilib. Bu məmləkət-
də bütün xalqlar sülh, əmin-amanlıq şəraitində xoşbəxt 
yaşayır. Azərbaycanda heç vaxt dinlərarası, milətləra-
rası zəmində hər hansı mübahisələr, çəkişmələr, digər 
xoşagəlməz hallar olmamışdır. Nə üçün? Ona görə ki, 
ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi tolerantlıq yük-
sək mədəniyyətin nəticəsidir. Azərbaycanda əsrlər 
boyu tolerantlıq olmuşdur, var və olacaq.

Biz dağ yəhudiləri də uzun əsrlərdir ki, bu torpaq-
da məskunlaşmışıq. Azərbaycan xalqı həmişə bizə da-
yaq olmuş və bir qalxana çevrilərək həmişə bizi bütün 
bəlalardan müdafiə edib. Azərbaycanı özünə doğma 
vətən bilən yəhudilər də heç vaxt antisemitizmə və 
ayrı-seçkiliyə məruz qalmayıblar. Biz azərbaycanlılara 
doğmalaşıb, qardaşlaşmışıq. Bu qardaşlığın rəmzidir ki, 
azərbaycanda yaşamış və indi bütün dünyaya yayılmış 
dağ yəhudilərinin hər biri özünü hər vaxt, hər zaman 
azərbaycanlı sayır və Azərbaycanı öz Vətəni hesab 
edir. Onlar tarixən xalqlar arasında dostluq və qardaş-
lıq münasibətlərinin, etnik-dini tolerantlığın, multikultu-
ral mühitin hökm sürdüyü çoxmillətli cəmiyyətimizdə 
əmin-amanlıq şəraitində yaşayaraq dil və mədəniyyət-

lərini , milli-mənəvi adət-ənənələrini günümüzə qədər 
qoruyub saxlayıblar.

Xüsusilə qeyd etməyi özümə borc bilirəm ki, Azər-
baycanda tolerantlıq ənənələri Heydər Əliyevin ölkə-
mizdə rəhbərliyə gəlişindən sonra daha da möhkəm-
ləndi. Bu mənada Heydər Əliyev bir zirvə idi. Zirvənin 
əzəməti isə uzaqlaşdıqca aydın görünür. Ona görə illər 
örtdükcə Ulu Öndərin əzəmətini biz daha aydın görü-
rük. Heydər Əliyev xalqımızın, məmləkətimizin arzula-
rı ilə yaşayırdı. Bu gün isə prezident İlham Əliyev ulu 
öndərin layiqli siyasi davamçısı olaraq o arzuları çin 
edir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda müxtəlif xalqların, 
millətlərin və konfessiyaların mədəniyyətinin, tarixinin, 
adət-ənənələrinin saxlanılması və qorunması xüsusilə 
indiki dövrdə böyük işlər görülür. Bu məsələdə Prezi-
dent İlham Əliyev və Azərbaycanın birinci xanımı Her-
dər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 
xidmətləri misilsizdir. 

Məhz Prezident İlham Əliyevin dəstəyi sayəsində 
qisa müddətdə bakıda bizim üçün yeni daha geniş 
sinaqoq inşa edilərək 2011-ci ilin martında istifadəyə 
verildi. Dünyada analoqu olmayan haldır ki, əhalisinin 
96 faizi müsəlman olan bir dövlət yəhudilərə sinaqoq 
tikib. İcmamızın fəaliyyəti üçün daim dövlət tərəfindən 
maliyyə yardımı ayrılır. Buna dünyanın heç yerində rast 
gəlmək mümkün deyil. Bu ibadətgah Azərbaycanda 
yaşayan dağ yəhudilərinə, ümumiyyətlə, bütün dün-
yaya yayılmış dağ yəhudilərinə möhtəşəm bir töhfədir. 
Həmin möhtəşəm töhfəyə görə Allah–Təalanın mənə 
verdiyi qismətdən istifadə edərək Prezidentə daim 
minətdarlığımı bildirirəm.

Yəhudilər Azərbaycanın bütün qələbələrinə sevinir 
və bundan qürur duyur, Azərbaycanı öz doğma vətəni 
hesab edirlər. Biz dünyanın ən multikultural və tolerant 
ölkəsində yaşamağımızla fəxr edirik. Biz Azərbaycanın 
bir parçasıyıq, bizi heç vaxt Azərbaycandan ayırmaq 
mümkün deyildir. Harda yaşamağımızdan, harda olma-
ğımızdan aslı olmayaraq biz həmişə azərbaycanlıyıq.

DÜNYANIN ƏN MULTİKULTURAL 
VƏ TOLERANT ÖLKƏSİNDƏ 

YAŞAMAĞIMIZLA FƏXR EDİRİK
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Tarixi mənbələr göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cüm-

huriyyəti mürəkkəb ictimai-siyasi proseslərin, xalqın 

milli azadlıq mübarizəsinin, uzun müddət imperiya 

əsarətindən, zülmündən xilas yolunun axtarışının, 

müstəmləkə rejiminə boyun əyməmək inadının, güc-

lü vətənpərvərlik ruhu və əyilməzlik duyğusunun, 

dövlətçilik ənənələrinə sadiqliyi qorumaq hissinin 

nəticəsi kimi yaranmışdır.

Hətta Sovet İttifaqının tərkibində olduğu müddət-

də belə dövlətimizin əsas ideoloji təməli olan “Azər-

baycançılıq” ideologiyası qorunub saxlanılmışdır. Bu 

çətin, amma şərəfli missiya isə fədakar və vətənpər-

vər övladların üzərinə düşürdü. Dövlətçilik tariximiz-

də belə şəxsiyyətlərdən biri də Əziz Məhəmmədkə-

rim oğlu Əliyev idi. Bu dahi şəxsiyyət peşəkar həkim 

olmasına baxmayaraq,görkəmli siyasi və dövlət xadi-

mi kimi Azərbaycanındövlətçilik tarixinin yüksək zir-

vəsində yer almışdı. 

Onun çoxşaxəli fəaliyyətinin önəmli hissə-

si1941–42-ci illərdə Azərbaycanın o tayında keçmiş-

di.1921-ci il İran-Rusiya razılaşmasını rəhbər tutan 

SSRİ rəhbərliyi 1941-ci ildə Rza şah hökümətindən 

tələb etdi ki, Almanıyanın “5-ci sütunu”nunsovetlərə 

qarşı təxribatının qarşısını alsın və onları İrandan 

deportasiya etsin. Lakin Rza şah bu tələbə etinasız 

yanaşdı. Tələb üç dəfə təkrarlandıqdan sonra İranı 

şimaldan SSRİ, cənubdan isə İngiltərə və ABŞ işğal 

etdi. Sovet ordusu Azərbaycanın o taydakı şəhərlə-

rində, habelə Rəşt və Qəzvində yerləşdirildi. Bu or-

dunun ən önəmli məsələsi olan siyasi rəhbərlik isə 

Əziz Əliyevə tapşırıldı. Ordu əsgərlərindən əlavə 

3816 nəfərdən ibarət 53 qrup –müxtəlif ixtisaslı mül-

ki şəxslər Əziz Əliyevin rəhbərliyi altında İrana daxil 

oldu. Bu dahi şəxsiyyət üzərinə olduqca ağır məsul-

liyyət götürmüşdü. 

İranda almanların təsiri güclü idi. Görüləsi tədbir-

lərdən biri faşistlərin təsiri altında olan doqquz min 

nəfərlik kürd silahlı dəstələrinin sovet ordusuna olan 

mənfi münasibətini dəyişdirib, onları zərərsizləşdir-

mək idi. Bu iş Əziz Əliyevə həvalə olunur. O, məlu-

mat alır ki, yaxın vaxtlarda kürd qoşun başçısının 

qardaşının toyu olacaq. Toyun vaxtını, yerini dəqiq 

Əziz Əliyev düşüncəsində 

“AZƏRBAYCANÇILIQ”

Firudin İbrahimi

    
zərbaycan xalqı mükəmməl, güclü dövlətçilik ənənələri baxımından bir çox başqa xalqdan fərqlə-
nir. Xalqımız həmişə dövlət ənənələrini qorumağa çalışmış, ən ağır, mürəkkəb şəraitdə belə döv-
lətçilik ideyasını bir milli şüur sistemi olaraq inkişaf etdirmiş, onu milli qürur mənbəyinə çevirmişdir. 
Odur ki, xalqımız dövlət yaradan və onu qoruyub saxlayan xalq kimi zəngin tarixi keçmişə malik-
dir. Müasir Azərbaycan tarixində dövlətimizin formalaşmasında, onun qorunub saxlanılmasında 
müstəsna xidmətləri olan böyük şəxsiyyətlərin fəaliyyəti mühüm yer tutur.A
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öyrənən Əziz Əliyev, bəy və gəlinə, onların kişi və 

qadın qohumlarının yaşına, kürd xalqının milli adət-

ənənə, qayda-qanunlarına uyğun hədiyyələr hazırlat-

dırır. Hədiyyələri toyun, mərasimin hansı prosesində, 

necə təqdim etmək lazım olduğunu müəyyənləşdirir. 

El şənliyində iştirak edərək, bütün şərtlərə dəqiq və 

vaxtına uyğun əməl edir. Əziz Əliyevin düşünülmüş, 

ağıllı hərəkəti böyük siyasi səmərə verir. Kürd silahlı 

dəstələrinin sovet ordusuna qarşı münasibəti dəyişir 

və yaxşılaşır (Zakir Məmmədov – "Azərbaycanın elm 

və mədəniyyət xadimləri"). 

Bu böyük şəxsiyyət Cənubi Azərbaycanda Rza 

şah diktaturasının yürütdüyü şovinist siyasətin şa-

hidi olur. İran şahının daçar hökuməti kimi bu ölkə-

dəkixalqları, xüsusilə azərbaycanlılarıhəbs etdirərək,-

zindanlara atdığı, bu xalqların dilini, mədəniyyətini, 

tarixini və milli kimliyini məhv etməyə çalışdığını gö-

rür. Təbii ki, bu müşahidə ona dərindən təsir edir və 

xalqımızı bu zülmdən qurtarmaq üçün ana dilində 

mətbuatın nəşr edilməsinin zərürətinə ehtiyac duyur. 
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Bu üzdən özü ilə birlikdə gələn görkəmli ziyalılara 

bir mətbu orqanın yaradılması barədə tapşırıq verir. 

Beləliklə, onun “azərbaycançılıq” ideyasından do-

ğan “Vətən Yolunda" qəzeti nəşrə başlayır. Bu qəzeti 

vərəqlərkən, həqiqətən, bu böyükinsanın və onun 

rəhbərliyi altında çalışan Süleman Rüstəm, Ənvər 

Məmmədxanlı, Osman Sarivəlli, Cəfər Xəndan, Qil-

man İlkin,Məhəmmədlu Əbbasi və s. kimi görkəmli, 

vətənpərvər yazıçıların fədakarlığının şahidi oluruq. 

Həmvətənlərimizin qarşılaşdıqları siyasi, iqtisadi və 

mədəni çətinlikləri işıqlandıran qəzet azərbaycançı-

lıq düşüncəsinin inkişafına misilsiz xidmət etmişdir. 

Millətimizə belə bir xidmətin göstərilməsi  yalnız Əziz 

Əliyev duhasının məhsulu ola bilərdi. 

Cənubi Azərbaycanda səhiyyə xidmətlərinin 

bərbad vəziyyətini, insanların sağlamlıq durumu-

nun təhlükəli həddə olduğunu görən Əziz Əliyev-

soydaşlarımızı əziyyətdən qurtarmaq məqsədilə 

sovet xəstəxanasının təsis edilməsinə göstəriş 

verir. Xəstəxana açıldıqdan sonra peşəkar həkim 

kimi cənubi azərbaycanlılara xidmət göstərməyi 

özünə şərəf bilir. 

Böyük rəhbərlik istedadına malik olan bu şəxsiy-

yətin gördüyü çoxşaxəli işlərdən biri də Azərbaycan 

incəsənətinin və mədəniyyətinin təbliğı olub. Bunun 

üçün Cənubi Azərbaycanın bütün şəhər və qəsə-

bələrində müsiqi və teatr mərkəzlərinin açılması 

tapşırığınıverir. “Koroğlu”, “Leyli və Məcnun” opera-

ları,“O olmasın, bu olsun” operettası nümayiş etdirilir. 

Şəhərlərdə və qəsəbələrdə səhiyyə ocaqlarının və 

kitab evlərinin yaradılması xalqımızda özünüdərk dü-

şüncəsinin inkişafına səbəb olur. Bu addımlar Teh-

randakı şah rejiminin milli kimliyi və azərbaycançılıq 

düşüncəsini necə zehinlərdən sildiyini xalqa anladır. 

Millətimizin ziyalı təbəqəsində özünəinam hissi 

oyanır, onların xatirələrində Əziz Əliyyevin rəhbərli-

yi ilə görülən bu tədbirlərin milli şüurun yüksəlmə-

sinə səbəb olduğu göstərilib. Məsələn, xalqımızın 

görkəmli şairi Haşım Tərlan “Vətən Yolunda” qəzeti 

barədə belə yazıb: “ ...“Vətən Yolunda” qəzetini oxu-

duqda özümü bir insan kimi hiss etdim. Yazdığım şeir 

və hekayələri o qəzetdə çap etdirdim. Bu qəzet ilə 

əməkdaşlıq etməyi Qilman İlkin və Cəfər Xəndan kimi 

görkəmli yazıçılar mənə təklif etdi. Baxın, görün bir 

gəncin sevincinə, bir yerdə qərar tuta bilmirdim. Ka-

ğız üzərində yazdığım şeir və hekayələrimi özümdən 

başqa kimsə oxumurdı, Bu, mənim üçün sağalmaz 

bir dərd idi. Lakin indi bu möhtəşəm qəzetin səhifə-

sində şerimi gördükdə demə, dərdim sağalarmış...”.

 Başda Əziz Əliyev olmaqla məhz bu görkəmli in-

sanların zəhməti və fədakarlığı sayəsində millətimiz 

ruhlanaraq dövrün mürtəce hakimiyyəti ilə müba-

rizədə daha əzmli və iradəli oldu. 

Təsadüfi deyil ki, məhz Əziz Əliyevin fəaliyyətin-

dən narahat olan İran rejimi öz etirazını SSRİ xarici 

işlər naziri V.Molotova bildirir. Moskva buna cavab 

olaraq, Dağıstana rəhbər təyin etmək bəhanəsi ilə 

Əziz Əliyevi 1942-ci ilin sentyabr ayında İrandan geri 

çağırır. Görkəmli şəxsiyyətin qısa zaman kəsiyində 

millətimizin bir parçası olan cənubi azərbaycanlıları 

tərk etməsinə baxmayaraq, onun gördüyü işlər müs-

bət nəticəsini verdi və İranın Azərbaycan bölgəsində 

milli dövlətin yaranmasına səbəb oldu.

Təəssüflər olsun ki, Tehran irticası 1946-ci ildə hə-

min milli dövləti devirdi. İrticanın qanlı repressiyasın-

dan qurtula bilən12500 mühacir Azərbaycan SSR-ə 

mühacirət etməyə məcbur oldu, müxtəlif şəhər və 

rayonlarda yerləşdirildi. Tehran höküməti yenidən 

bərpa olan Azərbaycan Demokrat Fiqqəsinin ləğv 

olunmasını Moskvadan tələb etsə də, Əziz Əliyevin 

azərbaycançılıq məktəbindən bəhrələnənümumilli 

liderimiz Heydər Əliyev bu tələbin qarşısını almaq 

naminə Kreml rəhbərliyinə “Narahatlığa bir səbəb 

yoxdur, hər şey nəzarətdədir” cavabını göndərir. 

Dağıstan Respublikasının xalq yazıçısı və şairi 

Rəsul Həmzətovun vaxtilə söylədiyi: “Əziz Əliyev bi-

zim üçün müəmma idi. Çoxlu suallar doğurdu: Əziz 

Əliyev kimdir, haralıdır? Ancaq o, cəmi yarım il işlə-

mişdi ki, hər şey məlum oldu. Sualları heyrət əvəz 

etdi. Bu insanın sirri nədədir, istedadı, hünəri nədə-

dir? Bu insan ömrünün 45 ilində öz Vətənində təc-

rübə, cəsarət, müdriklik əldə etmiş və bütün bunları 

ürək genişliyi ilə, sədaqətlə digər xalqa, Dağıstana 

vermişdir” fikri bu böyük şəxsiyyətin nə qədər səmi-

mi və doğma olduğunu göstərir.

Əsl Vətən övladı olan Əziz Əliyevin xatirəsi xalqı-

mızın yaddaşına əbədi həkk olunub. Və Azərbaycan  

mövcud olduqca, bu böyük şəxsiyyət daim anılacaq. 
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Сабир Дадашев

È

B Ö Y Ü K  A Z Ə R B A Y C A N L I L A R

стория хорошо знает имена 
таких азербайджанских меце-
натов, как Гаджи Зейналабдин 
Тагиев, Муртуза Мухтаров, Ага 
Муса Нагиев, Агабала Хаджи-
гулу оглы Гулиев, Набат Ходжа 
кызы Ашурбейова, Гевхарага, 
Хаджи Хаджи ага Дадашов, 
Иса бек Абдулсалам бек оглы 

Гаджинский, Шамси Асадуллаев, Теймур бек Ашур-
беков, Теймурбек Гулубеков, Ага Юсиф Дадашев и др. 
Cреди них личность и деятельность Гаджи Зейналаб-
дина Тагиева занимает самое почётное место. Он сы-
грал огромную роль не только в становлении многих 
азербайджанцев, но и в истории Азербайджана конца 
XIX – начала ХХ вв. Известный миллионер, занима-
ясь меценатством, являлся действительным государ-
ственным советником царской России.

Наряду с меценатством Гаджи Зейналабдин Тагиев 

был и просветителем. Его просветительская деятель-
ность падает на конец XIX – начало ХХ вв. Именно в 
этот период оживляется культурно-просветительская 
деятельность в Азербайджане. Создаются различные 
благотворительные общества. Печатаются газеты, 
журналы, сборники. Различные просветительские об-
щества, издание газет, журналов и другое на стыке 
веков во многом также были связаны с именем Зей-
налабдина Тагиева. В 1905 году, организовав первое 
“Мусульманское благотворительное общество” и со-
брав вокруг себя Ахмед бека Агаева, Али бека Гусей-
нзаде, Алимардана Торчибашева и др. прогрессивно 
мыслящих представителей интеллигенции, он в то 
же время создал “Кавказское акционерное общество 
по обработке волокнистых материалов”, общество 
“Нешри-маариф”, “Ниджат” и др., сыграв тем самым 
доминирующую роль в просвещении жителей Баку 
и пробуждении национального самосознания. А до 
этого времени в 1901 году, потратив средства в раз-
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мере 300 тысяч рублей, он построил в Баку первую 
школу для девочек на всём Закавказье. Строительство 
школы началось 1898г., а уже в 1900-ом году она была 
сдана в эксплуатацию. В её здании ныне размещён 
Институт рукописей им. Физули НАН Азербайджана. 
А до этого, в 1883 году, был открыт театр Гаджи Зей-
налабдина Тагиева (ныне – Театр Музыкальной коме-
дии). За счёт Тагиева сыновья и дочери Азербайджана 
получали образование в Англии, Германии, Франции 
и в таких городах России, как Москва, Казань, Петер-
бург. Выдающиеся сыновья Азербайджана Мамед 
Эмин Расулзаде, Нариман Нариманов и др. получили 
образование за счёт его средств. Г.З.Тагиева по пра-
ву называют отцом азербайджанской экономики. 
Бакинские судоверфи, нефтяные заводы, первая кон-
но-железная дорога, бакинский водопровод, банки, 
хлопкобумажный комбинат, школы, медресе, мечети, 
больницы, текстильная и рыбная промышленности в 
Азербайджане были организованы именно им.

Интересна история его дружбы с бакинским ахун-

дом. Так же, как интересен весь жизненный путь выда-
ющегося человека.

Гаджи Зейналабдин Тагиев имел тесные дружеские 
отношения с бакинским ахундом Абутурабом. Он всегда 
прислушивался его советам и наставлениям. Однажды, 
когда Тагиев ехал в карете, увидев Абутураба, пригласил 
его сесть к нему. При беседе по дороге он спрашивает 
у Абутураба о том, что может ли ускользнуть его богат-
ство из рук. Тот ответил следующим образом: “Ты ездил 
в саму Мекку, совершил паломничество; тебе небезы-
звестны превратности судьбы. Если Аллах пожелает, он 
в мгновение ока лишит тебя  всего состояния. Так что, 
больше думай о вечном…”. И действительно, после за-
хвата власти большевиками Гаджи Зейналабдина Таги-
ева лишили состояния. Тогда он переехал на постоянное 
местожительство в свою мардакянскую дачу, вспомнив 
слова незабвенного Абутураба-аги. Впоследствии заве-
щал похоронить его у ног мудрого Абутураба.

Здесь же хотелось сказать о следующем. Не-
сколько запутан год рождения Гаджи Зейналабди-
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на. Судя по документам, Гаджи Зейналабдин родил-
ся в 1838 году. В то же время указываются и другие 
даты его рождения, в частности, 1821, 1823, 1824. К 
сожалению, точная дата рождения Гаджи Зейналаб-
дина до сих пор не уточнена. Случилось это из-за 
неграмотности его родителей и в некоторой сте-
пени запутанной системы регистрации рождения в 
книгах, находящихся в мечетях. Заметим, что в те 
времена эти даты иногда гравировались даже на 
серебряной и медной посуде. Поэтому, потеряв ми-
ску с указанием даты, человек мог бы остаться “без 
дня рождения”.

Как известно, Гаджи был сыном башмачника. Отец 
приучил его к труду с детства. Он начинает работать с 
малых лет каменщиком, вскоре становится подрядчиком. 
А уже в 20-летнем возрасте начинает торговать ману-
фактурой и вскоре богатеет. Пробует нефтяной бизнес. 
Несмотря на то, что это было достаточно рискованным 
шагом, тем не менее фортуна улыбается ему. 1973 г. Зей-
налабдин вместе с двумя компаньонами арендует зем-
лю в Биби-Эйбате. Нанимает чернорабочих. Соорудив 
вышку, начинают бурить скважины. Расходы растут, а 
нефти всё нет и нет. Компаньоны, потеряв надежду, про-
дают свой пай. Гаджи, выплатив им деньги, становится 
единоличным владельцем земли. Наконец, после долгих 
мучений, на одной из четырёх скважин забивает фонтан. 
В результате сын бедного башмачника Таги становится 
в одночасье миллионером Тагиевым. Здесь уместно от-
метить следующее: в 1840 г. учёные из Петербургской 
академии наук, рассмотрев присланные для анализа 
образцы бакинской нефти, вынесли презрительное за-
ключение о том, что “сию вонючую жидкость” можно 
использовать разве что, как колесную мазь… Прошло 10 
лет, слава столицы “чёрного золота” разнеслась по всему 
миру. Бакинские земли стали раскупаться капиталиста-
ми из России и из зарубежа. Наслышанные о бакинской 
нефти, сюда со всех концов земли съехались разного 
рода специалисты нефтяного дела. Известные учёные 
химики, технологи, талантливые инженеры и зодчие, 
строители и изобретатели накопили здесь немалые со-
стояния. Вот так прославил Гаджи Зейналабдин Тагиев 
имя Азербайджана, Баку и своё имя на весь мир.

Как человек, вышедший из бедняцкой среды, он хо-
рошо понимал нужды простых людей и постоянно о них 
заботился. На предприятиях Тагиева рабочие получали 

приличное по тем временам жалованье. Для своих рабо-
чих он создавал все условия. Тагиев построил им мечеть, 
для их детей – школу. Организовал курсы обучения гра-
моте, открыл аптеку, медпункт и т.д. Гаджи Зейналабдин 
Тагиев был уважаем не только в своём народе. Он также 
пользовался большой популярностью и уважением да-
леко за пределами Азербайджана. В те времена банк 
Тагиева считался одним из самых надёжных банков в 
Российской империи. Тагиев имел немалые заслуги пе-
ред Российской империей. По императорскому указу 
ему было присвоено звание действительного статско-
го советника. Это звание равнялось званию генерала, 
контр-адмирала и обер-прокурора, и имело большие 
полномочия. Вот таким остался Гаджи Зейналабдин Та-
гиев в сердцах людей. О нём лестно отзывается глава 
нашего государства. Недавно Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев на встрече с группой деятелей культуры 
и искусства говорил: “Гаджи Зейналабдин Тагиев помог 
моему дедушке. Он был великим человеком, большим 
меценатом. Он является личностью, имеющей большие 
заслуги перед азербайджанским народом. Благотво-
рительная деятельность Гаджи Зейналабдина Тагиева 
затронула и нашу семью. В то время мой дедушка Азиз 
Алиев написал ему письмо и попросил деньги на получе-
ние медицинского образования и овладения професси-
ей врача” (Baku. Ws-Ильхама Алиева: Гадж…ru.baku.ws).

Уважение и славу Тагиев приобрёл, как мы заметили 
выше, благодаря тому, что большую часть своих доходов 
отдавал на благотворительность, развитие и на благоу-
стройство родного города. В 1895–1897 гг. он выстроил 
в центре Баку здание, отличающееся выразительностью 
архитектурных деталей и привлекательностью внешне-
го облика. Это здание ныне Музей истории Азербайд-
жана. Когда большевики захватили власть ситуация в 
Азербайджане резко изменилась. Гаджи Зейналабдина 
Тагиева изгнали из собственного дома, всё имущество 
конфисковали. При уходе из дома он  членам своей се-
мьи говорил, что возьмите с собой только одежду, всё 
остальное оставьте для народа. Таким образом, было 
уничтожено всё его богатство большевиками. Только 
благодаря поддержке Наримана Нариманова Тагиеву 
была оставлена дача в Мардакяне.
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II Dünya müharibəsi dönəmində almanlar İranda 
fəallaşmışdı. Hakim rejimdən dəstək alan almanlar ölkə-
nin ərazisindən SSRİ-yə qarşı təxribat və casusluq üçün 
istifadə edirdilər. SSRİ belə halların qarşısını almaq üçün 
(1921-ci ildə bağlanmış Rusiya-İran müqaviləsini əsas 
tutaraq) bir neçə dəfə nota göndərdi. Lakin qarşı tərəf-
dən cavab almadı. İ.Stalin Güney Azərbaycanda tapda-
lanan hüquqları uğrunda mübarizəyə qalxmağa hazır 
olan sosial-siyasi qüvvələrin mövcudluğunu bilirdi.Digər 
bir tərəfdən isə sovet qoşunlarının həmin əraziyə daxil 
olması üçün şərait yetişmiş oldu. 

Sovet ordusu 1941-ci il avqustun 25-də sərhədi keçib, 
Güney Azərbaycana daxil oldu. Sovet qoşunları İran əra-
zisinə yeridildikdən 10 gün sonra – sentyabr ayının 5-də 
Cənubi Azərbaycan məsələsini müzakirə etmək üçün 
M.C.Bağırov Moskvaya çağırıldı. Moskva danışıqları za-
manı razılıq əldə edildi ki, Azərbaycan SSR-də səfərbər 
edilmiş partiya, sovet, hüquq-mühafizə, təsərrüfat və 
mədəniyyət işçilərinin mərhələlərlə Güney Azərbaycana 
göndərilməsinə başlanılsın.   

Azərbaycan KP MK-nın katibi Əziz Əliyevin rəhbərliyi 
altında xüsusi qrup yaradıldı. Dövlət Müdafiə Komitəsi-
nin göstərişinə əsasən,"Cənubi Azərbaycanda sovet mis-
siyası"na başçılıq edəcək polkovnik Əziz Məmmədkərim 
oğlu Əliyev Təbrizdə yerləşdirilmiş 47-ci ordunun Hərbi 
Şurasının üzvü oldu və ona geniş səlahiyyətlər verildi.

Qəbul olunmuş proqrama görə, Təbrizdə onillik 
Azərbaycan məktəbi açılmalı, nümunəvi aqrotexniki 
stansiya yaradılmalı, trikotaj-corab fabriki tikilməli idi. 
1945-ci il iyunun 10-da Stalin "Şimali İranda sovet sənaye 
müəssisələrinin təşkili haqqında" məxfi qərar imzaladı. 
İyunun 21-dəo, "Şimali İranda neft üzrə geoloji-kəşfiyyat 
işləri haqqında" Dövlət Müdafiə Komitəsinin qərarına qol 
çəkir. Neftçilər İrana – sovet qoşunları qərargahına ezam 
olunmuş hidrogeoloji dəstənin əməkdaşları qismində 
yola düşürlər. İranın başqa bölgələrində eynən su 
ehtiyatları axtarışı bəhanəsilə ingilislər də neft və filiz 
yataqları axtarırdılar. (С.Емелянов – М.Дж.Багирову. 
Проект докладной записки «О ходе реализации 
мероприятий по Иранскому Азербайджану». 

Əziz Əliyevin 
Cənub missiyası və  

21 AZƏR HƏRƏKATI

Pərvanə Məmmədli
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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20.12.1945 г. —ЦГАППОД АР, ф. 1, оп. 89, д. 97, л. 165) 
O illərdə  Azərbaycandan İrana göndərilmək üçün 

hərbçilərdən savayı dörd minə yaxın mülki şəxs səfər-
bər edilmişdi. Həmin siyahıda onlarla partiya işçisi, el-
m,sənət  adamı,milis əməkdaşı, dəmiryolçu, və  neft-
çi-geoloq vardı. 

Sovet ordusu qədim Təbrizdə, Cənubi Azərbaycanın 
paytaxtında yerləşmişdi. Missiya 1941-ci ilin avqustun-
dan 1942-ci ilin yayına qədər, sovet-alman cəbhəsində 
hadisələr bütün başqa olayları üstələdiyi dövrdə fəaliy-
yət göstərdi. Üstəlik, Sovet İttifaqı İran vasitəsilə müttə-
fiqlərindən hərbi-strateji yardım alırdı. Göndərişlər Fars 
körfəzindən, bütün İran ərazisindən keçməklə Xəzərə-
dək ötürülür və daha sonra Volqa çayı və ya dəmiryolu 
ilə daşınırdı.

Ordu ilə birlikdə bir qrup Azərbaycan ziyalısı da Təb-
rizə gəldi. Sentyabrın 21-dən Cənubi Azərbaycanda fəa-
liyyətə başlamış missiya tez bir zamanda əhalinin rəğbə-
tini qazana bildi. (Qrupun tədbirləri nəticəsində Cənubi 
Azərbaycanda yeyinti və sənaye malları qıtlığı aradan 
götürülmüş, əhaliyə pulsuz tibbi yardımlar göstərilmiş-
di). Ən başlıcası isə bütün bu xidmətləri göstərənlər yerli 
əhali ilə doğma dildə danışırdı. Sovet Azərbaycanından 
getmiş qrupun maddi, mənəvi dəstəyinəticəsində Cə-
nubi Azərbaycan əhalisində sovetlərə qarşırəgbət hissi 
yaranırdı. Bəlkə də belə bir qrupun orada fəaliyyəti və 
yerli əhali ilə səmimi münasibəti olmasaydı, yalnız sovet 

hərbi hissələrinin ölkə ərazisinə daxil olması Azərbaycan 
xalqı tərəfindən bir o qədər də maraqla qarşılanmazdı. 

"Vətən yolunda" ilə yanaşı digər şəhərlərdə Urmiya-
da Zülfəli İbrahimovun redaktorluğu ilə Azərbaycan di-
lində "Qızıl əsgər" (redaksiya heyətində Nüsrət Bağırov, 
A.İsayev, Şəmsi Bədəlbəyli də çalışırdılar), Rəştdə isə 
Xasay Vəzirovun redaktorluğu ilə fars dilində "Sərbaze 
sorx" (Qızıl əsgər) qəzetləri çıxırdı.Qəzetin fəaliyyətini 
şərti olaraq iki yerə ayırmaq olar. 1941-1942-ci illəri əhatə 
edən ilk dövrdə bu mətbu orqanının 89 sayı nəşr olunub. 
1944-cü ilin aprel ayından qəzet özünün ikinci dövr fəa-
liyyətinə başlayıb. 1946-cı ilin may ayına qədər davam 
edən qəzetin ümumilikdə 306 sayı çapdan çıxmışdır.

"Vətən yolunda" qəzeti sovet ordusu tərkibində Gü-
ney Azərbaycana gəlmiş yaradıcı ziyalıların iştirakı ilə 
hazırlanırdı. Qəzetin ilk sayı 1941-ci ilin oktyabr ayının 11-
də çapdan çıxmışdır. Qəzet Azərbaycan dilində günaşırı 
nəşr olunurdu. Qeyd etmək lazımdır ki, "Vətən yolunda" 
qəzeti 1920-ci ildə Xiyabani hərəkatı  yatırıldıqdan sonra 
Azərbaycan dilində çıxan ilk qəzetlərdən olmuşdur (İki 
dildə çıxan qəzetlər mövcud olsa da, Azərbaycan dilin-
də materiallara çox az yer ayrılırdı – P.M.). Qəzetin nəşr 
olunduğu müəyyən dövrlərdə (1941-1946) baş redaktor-
ları Mirzə İbrahimov, Həsən Şahgəldiyev və Rza Quliyev 
olmuşlar. 

“Vətən yolunda” qəzetində cəbhə xəbərləri ilə ya-
naşı, Azərbaycanın mədəniyyətindən, tarixindən, xalqın 
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azadlıq uğrunda mübarizə salnaməsindən, ədəbiyyatın-
dan maraqlı məqalələrə geniş yer verilirdi. Qəzetin re-
daksiyasında şairlərdən Süleyman Rüstəm, Osman Sa-
rıvəlli, Məmməd Rahim, yazıçılardan Süleyman Rəhimov, 
Əvəz Sadıq, Qılman Musayev (İlkin), Seyfəddin Dağlı, 
Cabbar Məcnunbəyov, jurnalist, elm və incəsənət xa-
dimlərindən İsrafil Nəzərov (məsul katib), Əsgər Ağayev, 
Qulam Məmmədli, Ələkbər Abbasov, Nüsrət Bağırov, 
Həmid Yolçiyev, Cavanşir Şirinov, Cəfər Xəndan (baş re-
daktor müavini), Mehdixan Vəkilov, Mirzağa Quluzadə, 
Rəhim və Məmmədağa Sultanov qardaşları, rəssamlar-
dan İsmayıl Axundov, Kazım Kazımzadə, Salam Salam-
zadə və bir çox başqaları işləmişlər (Vəkilov C.M. Azər-
baycan respublikası və İran: 40-ci illər, Bakı, 1991,s.53).

Şimaldan gələn bu yaradıcı ziyalılar tərəfindən qo-
yulan bünövrəni cənublu həmkarları davamlı inkişaf et-
dirmişlər. 

Görkəmli tədqiqatçı Cəfər Xəndan yazırdı ki, qəze-
tin Cənubi Azərbaycanın bütün şəhər və kəndlərində, 
Tehranda, Qəzvində və s. yerlərdəki azərbaycanlılar ara-
sında oxucuları var idi. İran şəraitində əksər qəzetlərin 
300-dən 3000-ə qədər oxucusu olduğu halda, "Vətən 
yolunda"nın oxucuları 15000-dən artıq idi. Oxucular gü-
naşırı çıxan bu qəzetin hər nömrəsini səbirsizliklə göz-
ləyir və yığıb saxlayırdılar. "Əgər ilk fəaliyyət dövründə 
qəzet əsasən sovet mühərrir və yazıçılarının qüvvəsilə 
çıxmış və siyasi-ictimai materiallar vermişsə, ikinci 

dövrdə çoxlu yerli şair və mühərrir toplaya bilmişdir" 
(Xəndan Cəfər, Ədəbiyyatımızın dünəni və bu günü. B., 
1980.s. 153).

Yerli şair və mühərrirlərə gəldikdə onların sırasına– 
Mirmehdi Etimad, Əli Fitrət Balaş Azəroğlu, Çavuşi, Əli 
Tudə, Mədinə Gülgün, Mirrəhim Vilayi, Məhəmmədlu Əb-
basi, Hilal Nasiri, Məhəmməd Biriya daxil idi. 

Qəzetin xalq arasındakı nüfuzunu göstərmək üçün 
yerli müəllif M.Biriyanin qəzetin ilk çapından təxminən 1 
ay sonra yazdığı məqaləyə nəzər salmaq kifayətdir. "Təb-
riz məktubları" rubrikası altında çap olunmuş məqalədə 
yazılırdı: "Mehrin (oktyabr ayı nəzərdə tutulur – P.M.) 
22-də saat 10 radələrində Tərbiyət xiyabanı qarşısından 
keçərkən əhalinin bir nəfər kiçik oğlanın dövrəsinə yığı-
şaraq qəzet almalarını gördüm. Saqqalı ağarmış bir qoca 
kişi əlində pul tutaraq camaatı itələyə-itələyə ruznamə 
almaq istəyirdi. Müsaidə edərək ruznamənin birini alıb 
ona verdim. O sevincək ruznaməni alaraq dedi: "Ağa, 
əgər mümkün olarsa, bir az oxu, görək, nə yazırlar". 
Onun xahişini yerə salmadım, oxudum. Qoca dərindən 
bir ah çəkdi. Mən heyrətlə səbəbini sual etdim. O üzünü 
mənə tutub "Çox şükür ki, belə sadə dildə yazırsınız" - 
dedi və ruznaməni əlimdən alıb, mənimlə xudahafizləş-
di. Və ömrünün son illərində Azərbaycan dilində yazılmış 
ruznaməni əlləri titrəyə-titrəyə başqalarına göstərmək 
üçün sürətlə getdi"(Vətən  yolunda” 1941, №6). 

Qəzetin birinci mərhələdə cəmi 6 ay fəaliyyət göstə-
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rib qapadılması Güney Azərbaycanda olan siyasi iş-
çilərin Bakıya geri çağırılması ilə əlaqədar idi. Onu da 
qeyd etmək lazımdır ki, Təbrizdə fəaliyyət göstərən işçi 
qruplasovet hərbi-diplomatik nümayəndələri arasında 
münasibətlər ziddiyyətli idi.

1944-cü ildə Güney Azərbaycana yenidən işçi qrupu 
göndərilmişdi. Bununla da 2 ildən sonra 1944-cü ilin ap-
relindən Təbrizdə "Vətən yolunda" qəzetinin nəşri bərpa 
edilmişdi. Qəzetin II fəaliyyət dövründə redaktoru H.
Şahgəldiyev idi. Qəzet tək Təbrizdə deyil, bütün Güney 
Azərbaycanın şəhərləri, hətta Tehranda belə yayılıb, bö-
yük maraqla oxunurdu. Qəzetin işi ilə bağlı Cəfər Xəndan 
və Qulam Məmmədli digər şəhərlərə ezam olunurdular. 

Ənvər Məmmədxanlı xatirələrində yazırdı: "Təbriz zi-
yalılarınınn redaksiyamız ətrafında toplaşması qarşılıqlı 
olaraq, hər iki tərəfə çox xeyir verdi. Biz Cənubi Azər-
baycanı onların vasitəsilə daha dərindən öyrəndik. On-
lar da "Vətən yolunda" qəzetinin Azərbaycanda yerinə 
yetirdiyi bir çox xidmətləri sırasında müasir Azərbaycan 
dilinin inkişafı səviyyəsini mənimsəyir, dilin yad tər-
kibdən təmizlənməsi proseslərinin nə qədər uğurlu və 
vacib olduğunu görürdülər. "Vətən yolunda" qəzeti yerli 
ədəbi qüvvələrin yetişməsində böyük rol oynadı. Qəzet  
tez-tez öz səhifələrini gənc şairlərin ixtiyarına verirdi" 
(“Ədəbiyyat  və  incəsənət”qəzeti, 11 may 1990). 

Beləliklə, "Vətən yolunda" qəzeti Güney Azərbaycan-
da ana dilində ədəbiyyatın inkişafı üçün geniş imkanlar 
yaradırdı. Qəzetdəki ədəbi-bədii əsərlər əsasən Güney 
Azərbaycandakı ictimai-siyasi proseslər, ölkədə yaranan 
demokratik əhval-ruhiyyə, yeni qurulmuş Milli Hökumət 
ətrafında birləşirdi.

"Vətən yolunda" qəzetinin Cənubi Azərbaycan ədə-
biyyatında, publisistikasında yeni qələm ordusunun 
meydana çıxmasında böyük rolu danılmazdır. 

"Vətən yolunda" qəzetində dərc olunan materiallar 
da, ikiyə parçalanmış xalqın mənəviyyatı, mədəniyyəti, 
tarixi, ədəbiyyatı küll halında verilirdi. Qətiyyətlə demək 
olar ki, 1941-1946-cı illərdə Güney Azərbaycanda milli 
ruhun oyanması, milli özünüdərkin bədii inikası "Vətən 
yolunda" qəzeti ilə bağlı olmuşdur.Uzun illər (xüsusilə 
1920-ci illərdən sonra) hər iki tayda– sovetlər birliyində 
bolşevik, İranda şah rejimi tərəfindən "ikiyə bölünmüş 
Azərbaycan məsələsi" mövzusu yasaq olunmuşdu. 

“Vətən  yolunda” qəzetindəki  materialları  təhlil edən 
P.Məmmədli  yazır:“Qəzetin səhifələrində ilk illərdə Sü-

leyman Rüstəmin çap olunmuş "Təbrizim", "Qalacaq", 
"Yandı", "Araz qırağında", "Qardaşımın dərdi", "Dilimə 
dəymə", "Vətənim" şerləri, Hilal Nasirinin "Köşki bala-
ban" şeirləri ikiyə parçalanmış millətin faciəsini yada sa-
lıb, uzun illər bir-birindən ayrı düşən qardaşların həsrəti, 
hicran, ayrılıq dolu hisslərindən ürək ağrısı ilə danışır-
dı. Elə o illərdə hər iki taylı azərbaycanlılar arasında bu 
günümüzə qədər gəlibdavam edən bir ədəbi hərəkatın 
əsası qoyulurdu, həsrət və ayrılıq. Bizim fikrimizcə, bu 
hərəkata təkan verən və həmişə onun ön sırasında olub, 
digər ziyalıları da bu mövzuda yazmağa ruhlandıran şair 
Süleyman Rüstəm idi...".

1941-ci ildən etibarən sonralar hər iki tayda ikiyə bö-
lünmüş xalqın ayrılıq həsrətini"Araz, ayrılıq, həsrət" mo-
tivlərinin ədəbiyyata gətirilməsinin bünövrəsi ilk dəfə 
"Vətən yolunda" qəzetinin səhifələrində qoyulmuşdur. 
Bu ədəbi proses Süleyman Rüstəmin qəzetin səhifələ-
rində çap olunmuş "Təbrizim", "Arazın dərdi", "Qarda-
şımın dərdi", "Araz qırığında", "Yandı", "Vətənim" şeir-
ləri ilə başlamışdır. Bunun davamı olaraq Rəsul Rzanın 
"Vətən nəğməsi", Məmməd Rahimin "Vətən həsrəti", pa-
ralel olaraq güneyli şairlərdən Mirmehdi Etimadın "Ya-
şamaz",Əli Fitrətin "Azərbaycan", M.B.Niknamın "Şanlı 
vətənə", Hilal Nasirinin "Köşkü-balaban şeirlərində ikiyə 
bölünmüş millətin faciəsindən danışılırdı.

"Qəzetdə çap olunmuş bədii əsərlərə diqqət yetir-
dikdə, təkcə Cənub şairlərinin deyil, Şimaldan getmiş 
müəlliflərin də yaradıcılığında maraqlı bir mərhələnin 
yarandığının şahidi oluruq. Belə ki, bir tərəfdən 1937-
ci ilin repressiya tufanından, digər tərəfdən isə partiya, 
Lenin, Oktyabr inqilabına mədhiyyə xarakterli əsərlər 
yazmaqdan yorulmuş şair və yazıçılar yeni bir mühitə 
düşmüşdülər." (Ağayeva Gözəl. Təbriz ədəbi mühiti, 
Bakı, 2004.116). 

Beləliklə, Əziz Əliyevin qrupunun Cənubi Azərbay-
candakı fəaliyyəti orada milli özünüdərkin  formalaşma-
sına, milli azadlıq ruhunun alovlanmasına təkan verdi.
Güney Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən sa-
yılan 21 Azər hərəkatında  Əziz Əliyevin Cənub missiya-
sının, sözsüz  ki, böyük təsiri olmuşdu.

FEVRAL / 202151



A
zərbaycanın görkəmli dövlət və elm xa-
dimi Əziz Əliyev hələ sağlığında böyük 
məhəbbəti qazanmış şəxsiyyətlərdən 
biri olub. O, valideynlərinin qoyduğu adı 
bütün həyatı boyu doğruldub, istər Azər-
baycanda, istər İranda, istərsə də Dağıs-

tanda çalışmasından asılı olmayaraq Vətəninə və xalqına 
əsl əziz övlad olub.

Onun çox kəşməkəşli ömür yoluna nəzər salan-
da məqsədyönlüyünə və nikbinliyinə heyran olmaya 
bilmirsən. Təhsilə, elmə bütün qüvvəsi ilə can atma-
sı pulu bəhanə edib, təhsilini yarımçıq qoyan bəzi 
gənclər üçün örnəkdir. Təsəvvür edin, İrəvan gimna-
ziyasının 6-cı sinif şagirdi ailəsini – anasını və kiçik 
qardaşını – dolandırmaq üçün axşamlar şagird hazır-
lamaqla pul qazanırmış. Gimnaziyanı əla qiymətlərlə 
bitirəndən sonra həkim olmaq və Sankt-Peterburqun 
Hərbi Tibbi Akademiyasında oxumaq arzusu isə onu 
Bakı milyonçusu, böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevə müraciətə vadar edir.

Babasının həyatındakı bu məqamı Prezident İlham 

Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə mə-
dəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə gö-
rüşü zamanı bir daha yada saldı: "Hacı Zeynalabdin 
Tağıyevin xeyirxah fəaliyyəti bizim ailəmizdə də özü-
nü göstərmişdir. O vaxt mənim babam Əziz Əliyev 
ona məktub yazaraq xahiş etmişdi ki, ona pul versin, 
getsin həkim peşəsinə yiyələnsin. Hacı Zeynalabdin, 
əlbəttə ki, onu tanımırdı, tanıya da bilməzdi. Tək o 
məktuba görə ona pul göndərdi. O pulla da Əziz Əli-
yev getdi Sankt-Peterburqda Hərbi Tibbi Akademi-
yaya daxil oldu, həkim oldu, ondan sonra da onun 
həyatında yeni dövr başlandı. Hacı Zeynalabdin Ta-
ğıyevin minlərlə, bəlkə də on minlərlə insana köməyi 
dəyib və mənim Prezident kimi addımlarımdan biri 
də o idi ki, onun evi əsaslı şəkildə təmir olunsun. Ora-
da Tarix Muzeyi yerləşir. Amma mən o binaya məhz 
onun evi kimi baxırdım və biz bunu etdik".

Sankt-Peterburqda təhsil almaqla yanaşı, tələbə 
həkim kimi ilk təcrübəsini keçsə də, ailəsini ermə-
ni soyqırımından qorumaq üçün öncə İrəvanı tərk 
edərək Naxçıvana, ardınca isə İranın Ərəblər kəndinə 
köçməyə məcbur olur. Hətta qaçqın həyatında belə, 

B Ö Y Ü K  A Z Ə R B A Y C A N L I L A R

Əziz Əliyev təkcə həkimlərimizi deyil, 
həm də Dağıstan əhalisini Stalin 
deportasiyasından qurtara bili

Aqil Mehdi
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gənc Əziz həkim peşəsini unutmur, onu burada tət-
biq edir. Vətənə dönəndən sonra Əziz bütün çətin-
liklərə rəğmən artıq Bakı Dövlət Universitetinin tibb 
fakültəsini bitirir və universitetin daxili xəstəliklər 
kafedrasında fəaliyyətə başlayır.

Həkimlik karyerasında çox sürətlə yüksəlişlərə 
nail olan Ə.Əliyev Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu-
nun rektoru, Xalq Səhiyyə komissarı kimi vəzifələrdə 
çalışır. Onun instituta başçılığı dövründə Azərbay-
can və rus dillərində tibb təhsili təşkil olunur. 2000 
tələbədən 1300-ü azərbaycanlı idi, Azərbaycan dilin-
də latın qrafikası ilə 55 adda dərs vəsaiti nəşr edilir, 
təlim-təhsil bazası güclənir, azərbaycanlı məzunlar 
Rusiya və Ukraynanın ali məktəblərinin aspirantura-
larında təhsil almağa və işləməyə göndərilirlər. Belə-
liklə, səhiyyə sahəsində çalışacaq və dərs deyəcək 
milli kadrlar ordusu formalaşır.

Repressiyaların tüğyan etdiyi 1937–1938-ci illər-
də Əziz Əliyevin daha bir nəcib xüsusiyyəti meydana 
çıxır. O, milli tibb kadrlarının əksəriyyətini sovet re-

jiminin bu kabus dolu və dəhşət saçan maşınından 
qoruya bilir. Dövrünün ziyalılar çevrəsinə daxil olan 
Əziz Əliyevin həmin illərdə həbs olunmaması isə mö-
cüzə hesab ediləsidir.

Yeri gəlmişkən, Əziz Əliyev təkcə həkimlərimizi 
deyil, həm də Dağıstan əhalisini Stalin deportasiya-
sından qurtara bilir. Hitler Almaniyasının qoşunla-
rı Dağıstan sərhədinə yaxınlaşanda, Əziz Əliyev bu 
respublikaya I katib kimi işləməyə göndərilir. Həmin 
vaxtlarda məhz Ə.Əliyev Stalini şəxsən inandıra bilir 
ki, dağıstanlılar düşmənə qarşı döyüşmək üçün 25 
minlik könüllülər dəstəsi yaradıblar. Moskvadan qa-
yıtdıqdan sonra Ə.Əliyevə bel bağlayan dağıstanlılar 
30 minlik könüllülər dəstəsi formalaşdırırlar, bunun-
la da Krım tatarlarından, eləcə də Qafqazda çeçen-
lərdən, inquşlardan və digər dağlı xalqlardan fərqli 
olaraq, Dağıstan əhalisi sürgünə məruz qalmır. Bü-
tün bunlarla yanaşı, o dövrün ağır repressiyalarının 
Dağıstanda kütləvi hal almaması üçün əlindən gələni 
edir, müharibə şəraitində yerli əhalinin normal həyat-
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la təmin olunması naminə böyük işlər həyata keçirir.
Həmişə xalqın içində olan, onun bütün problem-

lərinə dərindən bələd şəxs kimi insani və ədalətli 
davranışı onu bütün dağıstanlıların sevimlisinə çe-
virmişdi. Məhz bu səbəbdən Dağıstan ictimaiyyəti 
Əziz Əliyevə üzərində onun əksi həkk olunan xüsusi 
medalyon bağışlayır. Həmin medalyon hazırda Azər-
baycanın Tarix Muzeyində saxlanılmaqdadır. Əziz Əli-
yev Dağıstandakı missiyasını başa vurduqda isə onu 
Mahaçqala dəmiryol vağzalından yola salmaq üçün 
gələnlərin sayı-hesabı yox idi. Müasir dövrümüzdə 
isə qədirbilən dağıstanlılar Mahaçqalada Əziz Əliye-
vin adını daşıyan küçədə onun abidəsini ucaldıblar.

Bundan öncə isə 1941-ci ildə faşistlərin Sovet 
İttifaqına hücumu başlandıqdan sonra o, sovet qo-
şunlarının tərkibində Azərbaycan nümayəndələrinin 
böyük bir qrupuna başçılıq etmişdi. Təbrizdə, Urmi-
yada, Ərdəbildə, Mərənddə, Zəncanda olmuş Əziz 
Əliyev siyasi rəhbər kimi məsul işin öhdəsindən la-
yiqincə gəlmişdi. O, görkəmli Azərbaycan yazıçıları 
İmran Qasımov, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rüstəm, 
Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli, Qılman Musayev, Ənvər 
Məmmədxanlı, İsrafil Nəzərov, Əhəd Bağırzadə, Qu-
lam Məmmədli, Mehdixan Vəkilov, Cabbar Məcnun-
bəyov və bir çox başqaları ilə birlikdə millətimiz üçün 
əhəmiyyətli işlər görmüşdü.

Keçdiyi həyat yolu asan olmayıb. Həmişə belə-
dir: çalışqan, cəsarətlə xalqına xidmət edən, mil-

li kadrları üzə çıxaran, onlara hamar yol hazırlayan 
insanlara asanlıqla böhtan atmaq, şərləmək, onla-
rın daha da irəli getməsinin qarşısını almaq istəyən 
"kiçik beyinlər" daim pusquda dururlar. Əziz Əliyevə 
qarşı belə pusqular bir neçə dəfə quruldu. Əvvəlcə 
Mircəfər Bağırov və onun ətrafı bu görkəmli dövlət 
xadimini Tibb İnstitutuna rəhbərlik edərkən antiso-
vet təbliğatının və millətçiliyin qarşısını almaq üçün 
ciddi tədbirlər görməməkdə suçlayır, nəticədə ona 
MK bürosunun qərarı ilə töhmət verilir. Azərbaycan 
SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyən-
də isə onu öz keçmiş həyatını, valideynlərinin sosial 
mənşəyini, İranda yaşayan bacısı və qohumları barə-
də məlumatları gizlətməkdə ittiham etməyə çalışır-
lar. Çünki intellekti, təcrübəsi, fədakarlığı, eləcə də 
xalqın sevimli oğlu kimi artıq Azərbaycanın rəhbəri 
olmağa layiq idi. Bu dəfə şiddətli töhmətlə kifayət-
lənmirlər, onu Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavi-
ni vəzifəsindən xaric edirlər. Ə.Əliyevə qarşı mənəvi 
repressiya başlanır. Onu əvvəlcə Ortopediya və Bər-
pa Cərrahiyyəsi İnstitutunun direktoru təyin etsələr 
də, tezliklə bu vəzifədən də çıxarırlar və böyük işlər 
görmüş insanı Sabunçu xəstəxanasına baş həkimin 
müavini göndərirlər.

Belə əməllə onun misilsiz xidmətlərini unutdur-
mağa çalışırlar. Amma kiçik vəzifələr Böyük insanı 
kiçildə bilməz! Ə.Əliyevin "insan xarakterinin dəyər-
ləri çətin günlərdə açılır" prinsipi ilə hərəkət etdiyini 
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unudurlar. O, istənilən vəzifədə vətənsevər, insan-
sevər və həyat kredolarına xəyanət etməyən Əziz 
Əliyev idi. Gənc nəslin vəzifə sahiblərinə "hirsli vaxt-
da qərar çıxarmamağı, hökm verməyə tələsməmə-
yi, özünü həmin şəxsin yerində hiss etməyi" tövsiyə 
edərdi. Vəzifəni "xalqı, əhalini dolandırmaq, uşaqla-
rın üzündə daim təbəssüm yaratmaq, haqlını haq-
sızın ayaqlamasına, tapdalamasına yol verməmək" 
vasitəsi kimi dəyərləndirirdi. Bir sözlə, qətiyyətlə 
demək olar ki, tutduğu kürsülər ona deyil, o, həmin 
kürsülərə yüksəklik gətirirdi.

Amansız dövrün ciddi, mürəkkəb sınaqlarından 
Əziz Əliyevlə yanaşı ailə üzvləri və qohum-əqrəba-
sı da alnıaçıq, üzüağ çıxırlar. Bütün basqılara, təz-
yiqlərə baxmayaraq, yaxın qohumları, hətta qızı Zə-
rifə xanım Əliyeva ilə evlənməyə hazırlaşan Heydər 
Əliyev də bu ailədən üz döndərmirlər.

İlahi ədalət isə onu İosif Stalin və Mircəfər Ba-
ğırov repressiyasından birdəfəlik qurtarır. Stalinin 
ölümü, Bağırovun vəzifədən azad edilməsi və həbsə 
atılması bu böyük azərbaycanlının Həkimləri Tək-
milləşdurmə İnstitutunun rəhbəri təyin edilməsilə 
nəticələnir. O, ömrünün sonuna qədər milli kadrla-
rın peşəkarlığının artırılması, alimlərin yetişdirilməsi 
naminə fədakarlıqla fəaliyyət göstərdi və yaddaşlar-
da əziz bir şəxsiyyət kimi qaldı...
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Б
езусловно, Азиз Алиев – Личность. Высочай-
шая. Человек – эпоха. Человек – пример. Но 
даже не из-за конкретных заслуг, коих в его в 
жизни накопилось немало, а вследствие своей 
человечности. Которую он смог сохранить на 
очень трудном историческом этапе. А именно, 
в годы Второй мировой войны, когда волею 
судьбы оказался на ответственном посту в Да-
гестане.

 
Гитлеровцы на пути к нефтяному Баку

Наверняка, многие помнят знаменитые документальные 
кадры, свидетельствующие, как Гитлеру преподносится торт, 
в середине которого отображены Каспийское море, нефтя-
ная вышка и название Baku (Баку). Что обозначал сей пода-
рок фюреру на один из дней рождений, думается, раскры-
вать не нужно.

В преддверии Второй мировой войны Каспийский флот 
занимал первое место по грузообороту. По Каспийскому 
морю перевозилась почти треть транспортируемых по всем 
морям СССР грузов. Нефть и нефтепродукты в основном шли 
из Баку в Астрахань для дальнейшего следования вверх по 
Волге в различные районы СССР. Находившийся на стыке же-
лезнодорожных и водных путей азербайджанский участок, 
особенно Баку – Баладжарский узел, являлся важнейшим 
звеном на Закавказской железной дороге. По этой магистра-
ли абшеронская нефть также доставлялась во все концы Со-
ветского Союза. 

Во время II Мировой войны Азербайджан давал до 80% 
обеспечивающей CCCР нефти. Вся нефтепродукция, исполь-

зуемая для моторов, ведущих войну, – самолетов, танков, ав-
томобилей, бронемашин, другой боевой техники, поступала с 
Абшерона.

Советник центрального аппарата МИД СССР тогдашнего 
периода, переводчик И.Сталина Валентин Бережков отмечал, 
что «бакинцы работают напряженно, день и ночь» для обе-
спечения страны «горючим, столь необходимым для победы». 

Немецкое командование не могло не понимать значения 
Баку, потому и рвалось к Сталинграду, планируя перекрыть 
Волгу, по которой потоком шла кавказская нефть в централь-
ные  промышленные центры и на Урал. Не случайно, еще в 
приказе Гитлера Штабу оперативного руководства вооружен-
ными силами (от 21 августа 1941 г.) среди главнейших задач «до 
наступления зимы» называлось «не взятие Москвы», а (в т.ч.) 
«лишение русских возможности получения нефти с Кавказа».

Российский историк Анатолий Уткин приводит признания 
начштаба Верховного главнокомандования вооруженны-
ми силами Германии, фельдмаршала Кейтеля о т. н. «Синем 
плане»: «Действуя в первом наступательном направлении 
Воронежа, примерно на полпути между Москвой и районом 
Донецка», Берлин планировал ввести советские войска в 
«заблуждение относительно собственно замысла». В задачи 
группировки входило «внушить впечатление о намерении по-
вернуть» на Москву, чтобы «сковать там их резервы». 

В реалии же Гитлер ставил задачу «перерезать раз-
личные железные дороги (север-юг) между Москвой и 
промышленными и нефтяными областями, неожиданным и 
максимально быстрым поворотом войск вдоль Донца на юг 
захватить Донецкий угольный бассейн, овладеть нефтя-
ным районом Кавказа». Главенствующей целью являлось 

×åëîâåê, âå÷íî æèâóùèé 
â ñåðäцàõ ðîäíîãî íàðîäà

Теймур Атаев
публицист, историк, эксперт 

Госкомитета по работе с диаспорой

AZƏRBAYCAN DÖNYASI 56



преграждение у Сталинграда пути «водному транспорту 
по Волге, по которой с помощью сотен танкеров шло обе-
спечение войск нефтью из Баку».

Созданная для наступления на Кавказ группа армий 
получила код «А». В задачу которой входило окружение 
и уничтожение южнее и юго-восточнее Ростова-на-Дону 
отошедших за реку Дон войск Южного фронта и овладе-
ние Северным Кавказом и Дагестаном. Вслед за чем на 
одну из групп возлагалось обеспечение обхода Большого 
Кавказа (при захвате Новороссийска и Туапсе). А на дру-
гую – овладение  Грозным и Баку. 

Параллельно планировалось преодолеть Водораздель-
ный хребет в его центральной части по перевалам и выйти в 
Грузию. Вслед за предполагаемым взятием германских войск 
Сталинграда, плацдарм для наступления на позиции Велико-
британии на Ближнем Востоке объявлялся  открытым. Тем са-
мым, овладение Кавказом позволяло Берлину не только стать 
обладателями богатейших природных ресурсов региона, но и 
начать продвижение на ближневосточный ареал, с расшире-
нием интересов до Индии.

Германия приступила к исполнению задуманного. Россий-
ский исследователь Александр Горянин фиксирует прекра-
щение с конца 1941 г.  поставок в Баку «всего необходимого». 
«Судьба СССР висела на волоске осенью 1941-го и осенью 1942-
го, – продолжает историк,  – [но он] не оборвался благодаря 
бакинской нефти и бакинским нефтяникам». «Четыре из пяти 
самолетов, танков, автомобилей были заправлены бензином и 
соляркой, выработанными на бакинских НПЗ из нефти, добы-
той на бакинских промыслах. Для осажденного Ленинграда 
по дну Ладожского озера был проложен бензопровод длиной 

28 км и пропускной способностью 400 тонн в сутки. Два с по-
ловиной года Ленинград и Ленинградский фронт обеспечива-
лись этим горючим».

Когда «враг, выйдя к Волге в районе Сталинграда, отрезал 
пути снабжения фронтов горючим», – делится воспоминания-
ми тогдашний замнаркома нефтяной промышленности СССР 
Николай Байбаков, положение стало  критическим. «Из-за 
постоянных перебоев с вывозом нефти и нефтепродуктов ба-
кинские нефтехранилища оказались переполненными».

Но, по словам В.Бережкова, «в самые тяжелые дни войны, 
когда гитлеровцы подошли к Волге и предгорьям Кавказа, ба-
кинская нефть бесперебойно шла на нужды фронта и тыла».

На этом фоне, к лету 1942 г. значительная часть герман-
ских военных сил сосредоточилась на южном участке фронта, 
то есть на подходе к границам Дагестана. В связи с чем, как 
пишет крупный государственный деятель Дагестана, зани-
мавший ответственный пост руководителя идеологической 
работы Дагестанского обкома компартии, а впоследствии 
должности первого зампредседателя Правительства РД, чле-
на Госсовета республики и др., Багаудин Ахмедов, «отдельные 
предприятия были эвакуированы, оставшиеся в республике 
прекратили работу». При этом проявились «случаи дезертир-
ства, бандитизма, уклонения от службы, нависла непосред-
ственная угроза вторжения врага в пределы Дагестана».

Однако, на что обращает внимание дагестанский историк 
Патимат Тахнаева, в 1941-1942 годах ряд секретных поста-
новлений ГКО и приказов НКО ограничил призыв и службу в 
армии значительного числа народов СССР. 3 сентября 1942 г. 
Военный совет дислоцированной на территории Дагестана 
44-й армии Северной группы войск Закавказского фронта дал 
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разрешение лишь на формирование в составе кавалерийско-
го полка 44-й армии эскадрона добровольцев Дагестана.

Организаторский талант Азиза Алиева

Насколько усматривается, в целях усиления работы в 
очерченном направлении, в соответствии с постановлением 
Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 16 сентября 
1942 г., на должность Первого секретаря Дагестанского об-
ластного комитета ВКП(б) назначается Азиз Алиев, занимав-
ший пост  секретаря ЦК КП(б) Азербайджана. Именно в этот 
период особыми красками высветился талант А.Алиева, как 
масштабного руководителя, сумевшего охватить своим вни-
манием все проблемные участки работы.

В своем докладе «Текущий момент и задачи дагестан-
ской партийной организации», с которым он выступил пе-
ред партийно-советским активом, новый глава Дагестана 
охарактеризовал положение республики прифронтовым, 
поскольку немецкие войска «рвались на юг к грозненской 
и бакинской нефти».

Одними из первых постановлений бюро обкома стали: «О 
создании партизанских отрядов на территории республики», 
«О формировании отрядов народного ополчения», «О состо-
янии истребительных отрядов». Вслед за чем началось созда-
ние Первого Дагестанского добровольческого национального 
кавалерийского эскадрона, и на территории республики была 
сформирована 91-я стрелковая дивизия.

В результате активной работы и контроля ситуации со 
стороны А.Алиева в кратчайшие сроки «заговорили» 13 пар-
тизанских отрядов, несколько истребительных батальонов, 
около 700 подразделений народного ополчения, в которых 
насчитывались десятки тысяч человек(6). Свыше 70 тыс. даге-

станцев строили оборонительные рубежи, чтобы преградить 
путь врагу к природным ресурсам Кавказа(8). В ноябре-дека-
бре 1942 г., когда шли напряженные бои на Северном Кавказе, 
с предприятий Дагестана войскам Северной группы Закав-
казского фронта поступило 100 тыс. 85 мм зенитных гранат, 35 
тыс. 76 мм снарядов, 70 тыс. гранат РГД-33». 

В то же время, в ноябре 1942 г. в письме начальнику Глав-
ного управления формирования и укомплектования Красной 
Армии (Главупраформ) Е.Щаденко Азиз Алиев и председа-
тель Совнаркома ДАССР Абдурахман Даниялов подчеркива-
ют, что «запрещение призыва в ряды Красной армии является 
в жизни народов Дагестана политически вредным и ничем 
несмываемым пятном». Запрет также «отрицательно и вредно 
отразится на фактически призванных в ряды РККА» дагестан-
цах, так как каждый из призванных систематически поддер-
живает письменную связь со своими семьями». 

Однако, ситуация в этом плане не поменялась, и до конца 
войны (в случае с балкарцами, карачаевцами, чеченцами и 
ингушами - до дня депортации) представители северокав-
казских народов принимались на службу в армию исключи-
тельно на добровольной основе(7). Директивой Главупра-
форма от 26 января 1943 г. была объявлена мобилизация 
всех добровольцев по национальности чеченцев, ингушей и 
представителей народностей Дагестана. Была организова-
на мощная пропагандистская кампания, в которой участво-
вали все наличные силы партийных идеологов республик и 
работников военкоматов. Но, как подчеркивается исследо-
вателями, несмотря на все сложности, новое руководство 
Дагестана, возглавляемое А.Алиевым, «выдержало экзамен» 
в мобилизационной политике.

Всего из Дагестана в течение 1943 г. было отправлено 4315 
чел. добровольцев, представлявших местные национально-
сти, при наряде в 4850 человек. А 23 февраля 1943 г. в газете 
«Дагестанская правда» появилось письмо дагестанцев-ко-
мандиров и политработников на имя А.Алиева: «Товарищ 
Алиев! Мы, группа командиров и политработников из Даге-
станской АССР, читали в газете Вашу телеграмму тов.Сталину о 
сборе средств на строительство танковой колонны «Шамиль». 
Мы знаем, что дагестанцы ничего не пожалеют для помощи 
Красной Армии, для победы над проклятым врагом. А мы, да-
гестанцы-фронтовики, будем беспощадно истреблять фаши-
стскую нечисть, пока полностью не освободим от нее священ-
ные земли нашей Родины... Боевой привет нашим землякам!».

Вот как описывал ситуацию советский поэт, прозаик и пу-
блицист Николай Тихонов: «Дети Дагестана, аварцы, даргин-
цы, лаки, кумыки, ногайцы, лезгины, дети великой советской 
семьи народов, много тысяч кавказцев борются на всех фрон-
тах Отечественной войны, на земле, на морях и в воздухе, и 
ныне враг грозит плодоносным долинам Дагестана черным 
нашествием... Думали они, что встретят рознь в среде совет-
ской могучей семьи, но в окопах под Ленинградом их встрети-
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ли дагестанцы, а в предгорьях Кавказа русские люди с Невы 
и Волги, вместе с казаками Кубани, Дона и Терека, вместе с 
горцами, грудью закрыли им дорогу к Грозному, путь на Баку, 
в Закавказье... Дагестанцев нечего учить сражаться в родных 
горах. Они – прирожденные воины».

При этом семьи военнослужащих и фронтовиков нахо-
дились под постоянным вниманием Азиза Алиева. Более 
5 тысяч членов семей получили индивидуальные огороды. 
30 тысячам семей была оказана материальная помощь. В 
своем письме на имя А.Алиева от 14 марта 1944 г. воен-
нослужащий Пеньков писал: «Сегодня я получил письмо 
от своей дочери-малютки. Она выражает свою радость по 
случаю получения от меня посылки, которую я, конечно, 
не посылал. Из письма жены я узнал, что по вашему по-
ручению работник вашего аппарата посетил мою семью и 
вручил ей к 26-й годовщине Красной армии подарок. Дети 
решили, что этот товарищ приехал от меня, и были очень 
рады. Товарищ Алиев, сердечно благодарю вас за внима-
ние к моей семье. Этого я никогда не забуду. Я счастлив, 
что мы, фронтовики, не забыты, а семьи наши не остались 
без внимания и заботы».

Унисонно чему А.Алиев, будучи, по словам Багауди-
на Ахмедова, крупным организатором здравоохранения 
Азербайджана и «используя свой богатейший опыт в этой 
области, много внимания уделял чёткой, налаженной работе 
эвакогоспиталей республики». По его рекомендации, поми-
мо врачей и медицинских сестёр, в госпиталях постоянно 
дежурили ответственные работники, которые обеспечивали 
постоянное «снабжение госпиталей продуктами питания, 
медикаментами, топливом. В республике работало более по-
лутора десятков эвакогоспиталей».

Чтобы обеспечивать бесперебойную поддержку со-
ветской армии А.Алиев держал руку на пульсе всех сфер 
народного хозяйства региона. 1942-1943 гг. были чрезвы-
чайно сложными для промышленности Дагестана. Приф-
ронтовые условия, резкое сокращение поступления цен-
трализованных фондовых материалов, нехватка сырья, 
эвакуация отдельных предприятий и уменьшение числен-
ности работников серьезно сказались на производствен-
ном ритме, выполнении планов. 

В период битвы за Кавказ резко возросло напряжение в 
работе транспорта. Поток эвакуированного населения, увели-
чения перевозок нефти, хлеба, оборудования предприятий и 
других грузов требовали от транспортников четкой работы, 
высокой дисциплины, профессионализма и мужества. Даге-
станским железнодорожникам приходились работать при 
вражеских воздушных налетах, светомаскировке, осложняв-
ших управление подвижным составом, маневры, сортировку, 
погрузку и разгрузку вагонов. 

Организаторские навыки А.Алиева, его умение выиски-
вать важные звенья в управлении происходящими процесса-

ми, направляя их в нужное русло, позволили достичь реаль-
ных положительных результатов в этой области.  Как отмечает 
дагестанский ученый Гани Каймаразов, по итогам работы за 
декабрь 1942 г. ВЦСПС и наркомат путей сообщения СССР при-
судили Махачкалинскому отделению железной дороги первое 
место. Отделению было вручено переходящее Красное Знамя 
Государственного Комитета Обороны. Двадцать передовых 
железнодорожников получили награды за образцовое вы-
полнение заданий правительства и военного командования.

Значительных успехов в 1943 г. достигли работники не-
фте- и газодобывающей промышленности. В районе Махач-
калы было обнаружено новое месторождение нефти. В трест 
«Дагнефть» приехали на работу 400 человек из других рай-
онов страны и 240 рабочих было набрано в Дагестане. Он 
вышел из объединения «Грознефть» и стал подчиняться не-
посредственно Наркомату нефтяной промышленности СССР. 
Число рабочих нефтяной промышленности ДАССР увеличи-
лось почти в 2 раза. Нефтяники выполнили план добычи неф-
ти и газа 1943 г. на полтора месяца раньше срока, на 3% была 
снижена себестоимость тонны нефти. Успешно выполняя про-
изводственные задания, железнодорожники Дагестана стали 
оказывать в 1943 г. помощь в восстановлении разрушенных 
гитлеровцами хозяйств железнодорожных линий и узлов 
Орджоникидзевской железной дороги.

Принятое осенью 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) поста-
новление «О мероприятиях по укреплению колхозов горных 
районов Дагестанской АССР» предусматривало меры по улуч-
шению материальной базы колхозов, положения в ведущей 
отрасли хозяйства горной зоны животноводства. Следова-
тельно, А.Алиеву нужно было изыскать время и возможность 
для решения вытекающих из постановления задач. 

Кадры, образование, культура

Вполне очевидно, что все это требовало значительных 
усилий по подбору кадров. В связи с чем глава партий-
ной организации Дагестана проявлял  реальную заботу 
о подготовке и выдвижении на руководящие должности 
местных жителей – представителей всех населяющих ре-
спублику национальностей. 

Еще в октябре 1942 г. он пригласил в Махачкалу старей-
шин –горцев Дагестана, с которыми провел совещание. А 
в январе 1943 г. бюро обкома партии приняло постановле-
ние «О подготовке, выращивании и выдвижении кадров из 
коренных народностей Дагестана». Успех этой политики 
мог быть обеспечен исключительно повышением уровня 
образования в республике. 

Как отмечается рядом источников, к началу 1942-43 учеб-
ного года в Дагестане не хватало 157 учителей старших клас-
сов и 150 учителей русского языка, что отрицательно влияло 
на качество работы школы. Во многих школах важнейшие 
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дисциплины школьной программы не изучались. Потому на-
чала проводиться работа по подготовке учителей через уско-
ренные курсы, благодаря чему были подготовлены свыше 
1500 учителей для начальной школы и более 250 учителей для 
старших классов. 

В целях повышения квалификации учителей в начале 
1944 г. бюро обкома ВКП (б) и СНК приняли постановление «О 
мероприятиях по укреплению системы заочного педагогиче-
ского образования». Как следствие, образовывалась сеть за-
очных отделений при педагогических училищах республики 
с контингентом приема на 1943-44 учебный год в 700 человек. 
Так, появились первые две средние вечерние школы рабочей 
молодежи, а в 1944 г. – несколько вечерних семилетних школ 
для сельской молодежи, позволивших охватить учебой ту 
часть юношей и девушек, которая оставила школу и находи-
лась на работе.

Здесь же можно отметить, что педагоги вносили свой 
посильный вклад в дело укрепления армии в военные годы. 
Учителя одного только Ахтынского района внесли на стро-
ительство авиаэскадрильи им. Валентина Эмирова 250 тыс. 
рублей. Более 84 тыс. рублей внесли в 1942-1943 учебном году 
на вооружение Советской Армии учителя Кулинского района.

Не ушло от внимания А.Алиева и важнейшее издатель-
ское дело. В 1944 г. при Наркомате просвещения ДАССР было 
образовано учебно-педагогическое издательство, на которое 
возлагалось улучшение качества издания учебников, учеб-
но-методической и детской художественной литературы для 
школ Дагестанской АССР - как на языках народностей Даге-
стана, так и на русском языке. 

В тот же период восстановил деятельность Дагестанский 
сельскохозяйственный институт, возобновил работу научно–
исследовательский институт истории языка и литературы, а 
Институт усовершенствования учителей был реорганизован в 
НИИ школ.  В 1944 г. открылся Дагестанский государственный 
педагогический университет (в первый учебный год здесь об-
учались 46 девушек, получавших образование физико-мате-
матическом и естественно-географическом факультетах).

Из представителей коренных национальностей Дагестана 
были подготовлены более 25 тыс. специалистов. Параллельно 
чему, даже в условиях войны, не останавливалась работа по 
развитию этнической культуры дагестанцев: в 1943 году на 
национальных языках были изданы песенники, пьесы, музы-
кальные произведения местных композиторов. 

Огромное внимание А.Алиев уделял вопросам культуры. 
В 1943 г. за активную творческую работу в деле развития ис-
кусства и литературы были присвоены почетные звания ДАС-
СР: Тагиру Хрюгскому (поэт), Готфриду Гасанову (композитор), 
Аскару Сарыджа (скульптор), Патимат Данияловой (сотрудни-
ца Радиокомитета) и др..

В январе 1944 г. свои двери распахнула  Дагестанская го-
сударственная филармония, образованная на базе Дагестан-

ского концертного бюро. Значимую творческую поддержку 
А.Алиев проявлял и к выдающимся деятелям культуры Даге-
стана, в частности, к аварскому советскому поэту и драматур-
гу, переводчику, государственному деятелю Гамзату Цадасе. 
Он посодействовал выходу в свет в годы войны книги басен 
Г.Цадасы на аварском языке «Голубка с лазоревой шейкой». 
Также были опубликованы книги о его жизни и творчестве:  
на русском языке труд Александра Назаревича «А.Ф.Гамзат из 
аула Цада», на аварском – исследование М.С.Саидова «Гамзат 
Цадаса и его литературное творчество». В 1944 г., в ознаме-
нование 50-летия его творческой деятельности, Г.Цадаса был 
награжден орденом Ленина. Тогда же прошел его творческий 
вечер в московском клубе писателей.

На ниве культуры А.Алиев сближал народы Дагестана и 
Азербайджана. 9 декабря 1942 г., в целях укрепления дружбы 
и обмена опытом между творческими коллективами Азер-
байджана и Дагестана, было принято постановление Сов-
наркома ДАССР о приглашении труппы Азербайджанского 
театра русской драмы в Дагестан (в составе 120 человек). Те-
атр гастролировал в Махачкале более месяца. В начале 1943 
г. в г. Махачкале состоялась творческая встреча работников 
искусств Дагестана и Азербайджана, на которой присутство-
вали деятели науки и культуры соседних республик. В том же 
году в Азербайджане проводилась выставка произведений 
изобразительного и прикладного искусства Дагестанской 
АССР, где были показаны более 300 произведений художни-
ков республики. Свои работы продемонстрировали Джемал, 
Аскар-Сарыджа, Ю.Моллаев, М.Юнусилау, Д.Капаницин, Д.
Беспалов и другие. Прикладное искусство было представлено 
показом лучших образцов кубачинских изделий, балхарской 
керамики и ковроткачества.

Депортации и переселения

В то же время, в дополнение к имевшимся сложностям 
военного времени, А.Алиеву пришлось выдержать еще одно 
испытание.    

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1944 
года «О ликвидации Чечено-Ингушской АССР и об админи-
стративном устройстве её территории», постановив «всех 
чеченцев и ингушей, проживающих на территории Чече-
но-Ингушской АССР, а также в прилегающих к ней районах, 
переселить в другие районы СССР, а Чечено-Ингушскую АССР 
ликвидировать», включил в состав Дагестанской АССР не-
сколько районов Чечено-Ингушетии. 

Говоря иными словами, депортации подлежали и предста-
вители чеченской национальности, проживавшие непосред-
ственно в Дагестане. Как следствие, во исполнение распоря-
жения СНК СССР от 11 марта 1944 г., спустя два дня появляется 
постановление СНК ДАССР и Бюро обкома ВКП(б): «Пересе-
лить в бывшие чеченские колхозы Ауховского района из вы-
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сокогорных районов республики к 15 апреля 1944 года 1300 
семейств с распределением по районам выхода». 

На бумаге – голые цифры. А ведь за каждой из них – судь-
ба человека, семьи, общества. Как отмечается рядом иссле-
дователей, «переселением части дагестанцев на территорию 
бывшей ЧИАССР, присоединенной к Дагестану, центральные 
власти пытались частично снять остроту аграрной перенасе-
ленности гор», разрешив «земельную проблему за счет новых 
районов». Но депортация нанесла «заметный ущерб» как 
«психологии репрессированного и депортированного населе-
ния», так и  экономике Дагестана. 

Среди представителей власти, кто получил за эти опера-
ции боевые ордена и медали, - наркомы внутренних дел и гос-
безопасности ДАССР: Рубен Маркарян и Михаил Калининский.

В осенней (1945 г.) записке народному комиссару внутрен-
них дел СССР Лаврентию Берия о ситуации в районах бывшей 
Чечено-Ингушетии, присоединенных к Дагестанской АССР, 
А.Алиев и А.Даниялов сообщали, что региону   оказана боль-
шая материальная помощь со стороны Совнаркома Союза ССР, 
включая доставку продуктов «сверх выдаваемых зерновых 
фондов». Но и «в самой республике были изысканы и отправ-
лены в новые районы до 40 тонн продовольственных товаров 
(масло растительное, брынза, рыба, джем, сахар), 24 тонны хо-
зяйственного мыла и промышленных товаров на сумму около 
350000 рублей». 

Заключение. Только свидетельства

Наверное, даже беглый взгляд на отдельные элемен-
ты проделанной Азизом Алиевым работы в бытность его 
главой коммунистической организации Дагестана, свиде-
тельствует о его незаурядном таланте, уме и выдающихся 
организационных способностях. Но при всем при этом ему, 
как никому другому, удалось сохранить в себе доброту, че-
ловечность и честность.

Наверное, потому видный государственный и обществен-
но-политический деятель Дагестана, Председатель Прези-
диума Верховного Совета Дагестанской АССР в 1970-1978 гг., 
в годы войны возглавлявший Буйнакский городской Совет 
депутатов трудящихся Шахрудин Шамхалова предоставляет 
А.Алиеву такую характеристику, что это был «очень порядоч-
ный человек», искренне полюбивший Дагестан и дагестанцев. 
Но данное «чувство стало взаимным»,  ибо «с первых дней на 
посту первого секретаря обкома ВКП(б) Азиз Мамедович про-
явил себя умным, доброжелательным руководителем», живя 
интересами Дагестана, а «традиционную дружбу дагестанцев 
и азербайджанцев» используя «мудро и решительно». Отсюда 
– «уважение к нему в сердцах дагестанцев», которое «оста-
нется навечно».

Подтверждение этого теплого и доверительного отно-
шения к А.Алиеву просматривается в том, что, как отмеча-

ется, когда он возвращался из Дагестана в Баку, «народ 
провожал его на вокзале», а ведь «нечасто можно было 
увидеть такую картину искренней любви и уважения к го-
сударственному деятелю».

Показательным в аспекте рассматриваемого можно на-
звать откровения не нуждающегося в особом представлении  
Расула Гамзатова (сын Гамзата Цадасы), которыми он поде-
лился в 2011 г.: «Каждый раз, когда приезжаю в Баку, я хожу к 
памятнику Азизу Мамедовичу Алиеву». «Мы жили с ними в Ма-
хачкале в одном дворе, еще начинающим поэтом я чувствовал 
его заботу и внимание и ко мне, и к моему отцу, тоже поэту, 
– продолжает Р. Гамзатов, – Азиз Мамедович много сделал, 
чтобы приобщить нас к азербайджанской культуре. При нем 
приехал впервые в Дагестан Самед Вургун, бывал Сулейман 
Рустам, пел на дагестанской сцене Бюльбюль, – это было от-
крытие, приезжали композиторы, Ниязи – мы все были связа-
ны с культурой Азербайджана».

Добрая память об А.Алиеве передается от поколения к по-
колению. Вот и современный дагестанский журналист Мурад 
Ахмедов пишет, что «опыт работы азербайджанца по нацио-
нальности Азиза Алиева, возглавлявшего нашу республику в 
тяжелейшие военные и послевоенные годы», говорит о следу-
ющем: даже «не будучи уроженцем Дагестана и дагестанцем 
по происхождению, можно быть эффективным и популярным 
руководителем, любящим свою работу и пользующимся дове-
рием у людей, благополучие которых тебе поручено».

На чем, наверное, можно завершить небольшую зари-
совку о столь масштабной и широчайшей личности, как 
Азиз муаллим! 

FEVRAL / 202161
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Öz tarixi və dini kökləri üzərində ümumbəşəri prin-
siplərə əsaslanan hər bir cəmiyyət öz qanunlarını rəhbər 
tutur. 

Demokratik dövlətlərdə yaradılan fondlar elm və mə-
dəniyyət sahəsində milli nailiyyətlərin və xalqa xidmət et-

məyin təbliğatçısı funksiyasını yerinə yetirir. Eyni zamanda 
həmin fondlar gənc nəslə öz bilik və bacarıqlarını cəmiy-

yətin xeyrinə sərf etməkləri üçün şərait yaradır. Onlar 
beynəlxalq aləmdə öz xalqlarının tarixi, mədəniyyəti,elm 
və daxili nailiyyətləri haqqında informasiyalar yaymaqla 
başqa dövlətlərdə öz xalqlarının cəlbedici obrazını ya-
ratmaqla yanaşı, beynəlxalq siyasətdə cari problemlərin 
həll olunmasında öz dövlətlərinə kömək etmiş olurlar.

Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər olmuşdur 
ki, öz həyat və yaradıcılıqlarını millətin maariflənməsinə, 

mədəni və mənəvi dəyərlərinin yüksəldilməsinə, sərf 
etmişlər. Hətta həmin insanların peşəkar müdaxiləsi 
olmadan, xidmətləri yüksək humanizm nümunəsi 
kimi mənsub olduqları xalqın və tarixin yaddaşına 
əbədi həkk olunmuşdur. Z.Tağıyev, M. Muxtarov, 
H. Hacınski, Nabat xanım Xocabəy qızı Əmircan-

lı, S. Əsədullayev, Seyid Mirbabayev və başqaları 
öz yaradıcı əməklərini cəmiyyətin maraqlarına cavab 

verən istiqamətə yönəltmişlər. Əsası keçmişdə qoyulmuş ide-
ya ənənələri gələcək nəsillər üçün sanki normasına çevrilmişdir. 
Keçmişin xeyirxah ənənələri bu gün həm Azərbaycanda, həm də 
başqa dövlətlərdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən davam 
etdirilir. Azərbaycanlıların harada yaşamasından asılı olmayaraq, 
məktəb mədəniyyət, idman və sağlamlıq mərkəzləri tikdirmələri 
Türk dünyasına dəstək olmalarının bariz nümunəsidir.

Azərbaycan öz müstəqilliyini qazandıqdan sonra milli özü-
nüdərkin mühümlüyünü başa düşən insanlar tərəfindən fondlar 
yaradılır və onlar Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, elmi və 
təhsili haqqında planlı şəkildə müxtəlif layihələr hazırlayıb, həyata 
keçirməyə başladılar. Bu baxımdan “Azərbaycanın mədəniyyəti-
nin dostları”, “Heydər Əliyev” fondları xeyriyyəçilik və Azərbay-
canın bütün dünyada təbliğ olunub, tanınmasında görülən işlərə 
görə ən parlaq nümunədir.

Azərbaycanda yaxşı ənənələri davam etdirənlərdən biri də 
“Dədə Qorqud” Milli xeyriyyəçilik fondudur. Dədə Qorqud kimdir 
və biz onun haqqında nə bilirik? Dədə Qorqud bütün Türk dün-
yasının əsrlər boyu davam edən ənənələrinin, mədəniyyətinin, 
məişətinin, təfəkkürünün, və milli dilinin banisidir. Bu mənada 
onun obrazı Türk xalqlarının müqəddəs simvoludur. Buna görə də 
Dədə Qorqudun adını daşıyan fond birinci növbədə onun idealla-
rını və xalqın ruhunu tərənnüm edən ənənələrini təbliğ etməlidir. 

Bu mənada fondun üzərinə çox məsuliyyətli və şərəfli bir 

vəzifə düşür. Qeyd etmək lazımdır ki, uzun illər ərzində bu is-
tiqamətdə fond tərəfindən xeyli iş görülmüşdür. Əlbəttə ki, fon-
dun özünəməxsus proqramı və məqsədləri vardır və o, nəinki 
təkcə Azərbaycanda, eləcə də, xarici ölkələrdə ardıcıl olaraq 
məqsədyönlü iş aparılır. “Dədə Qorqud” fondunun başlıca və özü-
nü doğruldan vəzifələrindən biri Türk dünyasının lider və böyük 
şəxsiyyətlərini bir arada birləşdirməsidir. Türk xalqının tarix və 
mədəniyyətinin, eləcə də dilinin çox qədim və sağlam kökləri var. 
Özümüz və müdrik əcdadlarımız haqqında gərəkli məlumatları 
gələcək nəsillərə ötürmək çox asan iş olmasa da vacib məsələlər-
dəndir. Keçmişin və indinin prioritetlərinin dərin əlaqələri Türk 
dünyasının dəyərlərinin, vətənə sevgi və xidmət ənənələrinin qo-
runmasına şərait yaradır və “Dədə Qorqud” fondu böyük işlərin 
mərkəzinə çevrilib.

Bu gün Azərbaycan vətənin inkişafı və milli özünüdərkin 
təbliğinə xidmət edən oğulları ilə fəxr edə bilər. Onların adları 
gördükləri işlərin mühümlüyünə və vacibliyinə baxmayaraq çox-
larına məlum deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, Dədə Qorqud fon-
du öz ətrafında Azərbaycanın xeyli ziyalısını toplaya bilib. Məhz 
Dədə Qorqud fondu yaradıcı insanların qiymətləndirilməsi kimi 
məsuliyyətli bir işi öz üzərinə götürüb. Fondun təsis etdiyi “Vətən 
övladı”, “Mehriban ana”, “Qızıl ürək” ordenləri və “Dədə Qorqud” 
mükafatları ilə layiqli insanları, vətənə, xalqa və öz köklərinə bağlı 
olan adamları müntəzəm olaraq təltif edir. 

Beynəlxalq aləmdə Dədə Qorqud fondunu və onun fəaliyyəti-
ni Azərbaycan Dünyası jurnalı işıqlandırır. Bu jurnal eyni zamanda 
dünyanın bir çox ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar üçün mədə-
ni və maarifləndirici körpü rolunu oynayır, Azərbaycan diasporu 
və həmvətənlərimizi ruhlandırır. Dədə Qorqud fondunun təsisçili-
yi ilə nəşr olunan jurnal ilk gündən geniş dünya məkanında azər-
baycanlıların və həmvətənlərimizin birləşməsi kimi xeyriyyəçi bir 
məqsədə xidmət edir. Jurnal müasir Azərbaycan mədəniyyətini 
və Rusiya ilə olan tarixi əlaqələrin köklərini təbliğ edən əsas mət-
buat orqanlarından biridir.

Bizi –Türk azərbaycanlılarını güc, dövlət və səadət birləşdirir. 
Amma Türk xalqları arasında birlik və dostluq da olsaydı daha 
yaxşı olardı. Bu sözləri fondun ali məqsədini ifadə edir. Başqa cür 
də ola bilməz. Çünki Dədə Qorqudun sülhpərvər ideallarını yalnız 
fəal və yorulmaz yaradıcı fəaliyyətlə həyata keçirmək olar.

Cəmiyyətin inkişaf prosesində, ələlxüsus da cəmiyyət daxili 
inkişafının həlledici məqamlarını yaşayanda həmişə ayrı-ayrı in-
sanlar və ya insanlar qrupu peyda olur ki, həmin insanlar cəmiy-
yətin və dövlətin inkişaf istiqamətlərini daha dərk edərək, həm də 
mənsub olduqları xalqın mühüm bir zərrəsi kimi cəmiyyətin inki-
şafının prinsiplərini izah edirlər və bütün güclərini və vəsaitlərini 
sərf edirlər ki, ictimai fikri cəmiyyətin inkişafı istiqamətindəki əsas 
məsələlərin həllinə yönəltsinlər.

Öz tarixi və dini kökləri üzərində ümumbəşəri prin
siplərə əsaslanan hər bir cəmiyyət öz qanunlarını rəhbər 
tutur. 

Demokratik dövlətlərdə yaradılan fondlar elm və mə
dəniyyət sahəsində milli nailiyyətlərin və xalqa xidmət et

məyin təbliğatçısı funksiyasını yerinə yetirir. Eyni zamanda 
həmin fondlar gənc nəslə öz bilik və bacarıqlarını cəmiy

yətin xeyrinə sərf etməkləri üçün şərait yaradır. Onlar 
beynəlxalq aləmdə öz xalqlarının tarixi, mədəniyyəti,elm 
və daxili nailiyyətləri haqqında informasiyalar yaymaqla 
başqa dövlətlərdə öz xalqlarının cəlbedici obrazını ya
ratmaqla yanaşı, beynəlxalq siyasətdə cari problemlərin 
həll olunmasında öz dövlətlərinə kömək etmiş olurlar.

Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər olmuşdur 
ki, öz həyat və yaradıcılıqlarını millətin maariflənməsinə, 

mədəni və mənəvi dəyərlərinin yüksəldilməsinə, sərf 
etmişlər. Hətta həmin insanların peşəkar müdaxiləsi 
olmadan, xidmətləri yüksək humanizm nümunəsi 
kimi mənsub olduqları xalqın və tarixin yaddaşına 
əbədi həkk olunmuşdur. Z.Tağıyev, M. Muxtarov, 
H. Hacınski, Nabat xanım Xocabəy qızı Əmircan

Dədə Qorqud
milli fondunun xoşməramlı missiyası
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"Dədə Qorqud" Milli Fondu Ağsaqqallar Şurasının və "Azərbaycan Dünyası" beynəlxalq jurnalının qərarına əsasən, tanınmış 
xeyriyyəçi Rafat Əliyev "Qızıl Ürək" ordeni ilə təltif edilib.

Rafat Əliyev bu mükafata gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğıya, Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini, eləcə də xeyriyyə-
çilik salnaməsini geniş təbliğ etdiyinə, qədim Bakı şəhərinin və xalqımızın təəssübünü çəkdiyinə görə layiq görülüb.

"Dədə Qorduq" Milli Fondunun rəhbəri, "Azərbaycan Dünyası" beynəlxalq jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Eldar İsma-
yılov ordeni Rafat Əliyeva təqdim edib. Təltif mərasimində Fondun Ağsaqqallar Şurasının üzvü Fərzəli İsgəndərov və başqaları 
iştirak ediblər.

Tədbirdə çıxış edən Eldar İsmayılov bildirib ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası, yerli sahibkarlığın inkişafı pay-
taxtda və bölgələrimizdə baş verən müsbət dəyişikliklərlə yanaşı mesenatlığın da genişlənməsinə yol açıb. Təqdirəlayiqdir ki, 
Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Murtuza Muxtarov, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev və digər mesenatların yolunu bu gün İsgəndər 
Xəlilov, Vahid Ələkbərov, Araz Ağalarov, Rauf və Rafat Əliyev qardaşları kimi iş adamları davam etdirirlər. O, qeyd edib ki, adları 
çəkilən mesenatların vətənpərvər olmaları, Azərbaycanın inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmələri həm ölkə rəhbərliyi, 
həm də vətəndaşlarımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

"Qızıl Ürək" ordeninə layiq görüldüyü üçün Rafat Əliyev "Dədə Qorqud" Milli Fonduna minnətdarlığını bildirib.

Tanınmış xeyriyyəçi 
Rafat Əliyev "Qızıl Ürək" 
ordeni ilə təltif olunub




