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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 Məsləhət Şurası
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Baş 
redaktordan

İlham Əliyev şəhidlərin 
əziz xatirəsini yad edib

Xeyirxah niyyətlə görülən 
işlər rəğbətlə qarşılanır!
“Dədə Qorqud” Milli Fondu və "Azərbaycan Dünyası" 

Beynəlxalq Jurnalı cəmiyyətimizin müxtəlif sahələrində 
təmsil olunan Vətən övladlarının, tanınmız ziyalıların, Da-
ğıstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmasının cox-
saylı müraciətlərini nəzərə alaraq, Ağsaqqalar Şurasınin 
qərarı ilə görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əliyevin 
şərəfinə “Əziz Əliyev”ordeni təsis edib. 

"Əziz Əliyev” ordeninin yüksək idarəçilik bacarığına 
malik olan, dövlət ənənələrinin qorunub saxlanılması is-
tiqamətində məqsədyönlü və ardıcıl işlər həyata keçirən, 
Türk ölkələri arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri-
nin inkişafında xidmətləri olan şəxslərə verilməsi nəzər-
də tutulub.

"Dədə Qorqud" Fondunun Ağsaqqallar Şurası ilə bir-
gə “Azərbaycan Dünyası” beynəlxalq jurnalının xüsusi 
nömrəsinin Əziz Əliyevə həsr edilməsi qərarına gəldik. 
Bu gün xalqımızın layiqli övladları Əziz Əliyevin yolunu 
davam etdirirlər. Ümidvarıq ki, bundan sonra da davam 
etdirəcəklər. Biz ənənəmizə sadiq qalaraq belə şəxsləri 
mükafatlandırmaq niyyətindəyik. Vətən, el üçün xeyirxah 
işlər görənlər unudulmur, canlı tarixə çevrilirlər!

Dəyərlərin qorunması və təbliği, Vətənə və İnsana 
sevgi! Bu prinsip fondun ali məqsədidir!

Qanlı Yanvar hadisələrindən 30 il keçir. 1990-cı il yanvarın 20-si Azərbaycanın müasir tarixinə ən 
faciəli günlərdən biri, eyni zamanda, xalqımızın qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olub, milli müstəqil-
lik, azadlıq uğrunda mübarizəsinin və yenilməz iradəsinin rəmzinə çevrilib. Təpədən-dırnağadək 
silahlanmış keçmiş sovet ordusunun cəza tədbirlərinə məruz qalan xalqımız azadlıq əzmini itir-
məmiş, əksinə, haqq səsini daha ucadan bəyan etmişdi. Doğma Vətəninin, xalqının azadlığını, şərəf 
və ləyaqətini hər şeydən uca tutan vətənpərvər Azərbaycan övladları düz 30 il əvvəl həmin mü-
dhiş gecədə canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Sovet qoşunlarının Azərbaycanda 
törətdiyi qanlı qırğından uzun illər keçməsinə baxmayaraq, xalqımız o dəhşətli günlərin ağrı-acısını 
unutmur, öz vətəndaşlarına divan tutan sovet imperiyasının ovaxtkı rəhbərlərinə və onların Azər-
baycandakı əlaltılarına dərin nifrətini bildirir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yanva-
rın 20-də - Ümumxalq Hüzn Günündə Şəhidlər xiyabanında 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsini 
yad ediblər.

Dövlətimizin başçısı “Əbədi məşəl” abidəsinin önünə əklil qoyub.

Eldar İsmayılov
azeldar@mail.ru
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İlham Əliyev 
Davos Dünya İqtisadi Forumunun 
“Strateji baxış: Avrasiya” 
mövzusunda panel iclasında 
iştirak edib

Y
anvarın 22-də Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev Davos Dünya İqtisa-
di Forumu çərçivəsində “Strateji baxış: Av-
rasiya” mövzusunda keçirilən panel iclasın-
da iştirak edib. Dövlətimizin başçısı panelin 
moderatorunun suallarını cavablandırıb.

- Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev. Dediyimiz kimi, Avrasiyada indi böyük qüv-
vələr yerləşib, bir tərəfdən Rusiya, o biri tərəfdən Çin. 
Azərbaycanın Prezidenti kimi Siz birinci növbədə kimə 
zəng edərsiniz – Moskvaya, yoxsa Pekinə? 

Prezident İlham Əliyev: Bakıya. 

Moderator: Bakıya…
Prezident İlham Əliyev: Bəli, bizim qonşularımıza mü-

nasibətdə siyasətimiz mehribandır, lakin, eyni zamanda, 
milli maraqlarımız həmişə birinci yerdədir. Buna görə də 
müstəqillik illəri ərzində əldə etdiyimiz bütün nailiyyətlər 
xalqımızın müstəqilliyimizə sadiq olmasına, siyasi və iq-
tisadi sahələrdə çox ciddi islahatları həyata keçirdiyimizə 
görə əldə olunmuşdur. Bizim nailiyyətlər Davos Dünya 
İqtisadi Forumunun illik qiymətləndirmələrində də öz 
əksini tapmışdır. İnfrastruktur sahəsi çox yüksək səviy-
yədə inkişaf edib. Yolların inşası və keyfiyyətinə gəldikdə, 
biz dünyada iyirmi yeddinci yerdə qərarlaşmışıq. 

Moderator: Çox gözəl. Hökuməti yeniləməyinizi 
müşahidə etmək mənim üçün maraqlı idi. Siz gənc 
texnokratları sıralarınıza cəlb etmisiniz. 

Prezident İlham Əliyev: Bəli, tamamilə doğrudur, 
hökumət dəyişdi. Hökumətə yaxşı təhsil almış, müasir 
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baxışlı yeni insanlar dəvət olunmuşdur. Çünki dəfələrlə 
ictimaiyyətə açıqlamalarımda dediyim kimi, iyirmi bi-
rinci əsrdə iyirminci əsrin baxışı ilə uğur qazanmaq ol-
maz. Buna görə də yeni insanlar nəinki təkcə hökumətə, 
eyni zamanda, çox böyük dəyişikliklərə məruz qalmış 
Prezident Administrasiyasına da gətirilmişdir. Gələn ay 
bizdə erkən parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkilə-
rin məqsədi insanlara etimad göstərdikləri namizədləri 
seçmək üçün imkan vermək idi. Əminəm ki, seçkilərdən 
sonra parlament də islahatların davamının mühüm his-
səsi olacaqdır. 

Moderator: Həyatlarının yaxşılaşdırılmasını istəyən 
azərbaycanlılar üçün Siz yeni hökumətin onlara nələr 
verəcəyinə ümid edirsiniz, onlar növbəti bir və ya iki 
ildə hansı fərqləri müşahidə edəcəklər? 

Prezident İlham Əliyev: Hesab edirəm ki, əvvəllər 
biz əsasən infrastruktur layihələrinə sərmayə yatırmışıq. 
Buna görə yenə də Davos Forumuna əsasən Azərbay-
can bu gün elektrik enerjisinə çıxış imkanına görə ikinci 
yerdədir. Azərbaycanda qazlaşdırma səviyyəsi 96 faiz 
təşkil edir. Biz 16 min kilometr yol, 3 mindən çox mək-
təb və 700 xəstəxana inşa etmişik. Lakin bunlar dövlət 
sərmayəsinin bir hissəsi idi. İndi bizə nə lazımdır? Bizdən 
yaxşı idarəçilikdə, şəffaflıqda, hesabatlılıqda, həyat və 
yaşayış standartları ilə bağlı meyarların Avropa İttifaqı-
nın standartlarına daha da yaxınlaşması üçün yeni ya-
naşma tələb olunur. Hesab edirəm ki, bu, mümkündür. 
Buna nail olmaq olar, çünki bizim güclü siyasi dəstəyimiz 
var. Yenə də mən Azərbaycan hökumətinin strateji baxı-
şını 10-cu yerə, hökumətin sabitlik təmin etmək bacarı-
ğını isə dünyada 11-ci yerə layiq görən Davos Forumunun 

qiymətləndirməsinə toxunmaq istəyirəm. Beləliklə, yeni 
hökumət əsas diqqətini artan əhalidən ibarət olan böyük 
çağırış üzərinə yönəldəcək. Buna görə də bizim iqtisadi 
artımımız əhalinin artımına uyğun gəlməlidir. Müstəqillik 
illərində əhalimizin sayı 7 milyondan 10 milyona qədər 
artdı. Beləliklə, əhaliyə əlavə infrastruktur, əlavə ərzaq tə-
minatı tələb olunur. Bizim əhalimiz hər il 100 mindən çox 
artır. Bu isə o deməkdir ki, bizə ən azından ildə 100 min 
iş yeri lazımdır. Bu, asan deyil. Buna görə də hökumət 
bu məsələ ilə məşğul olacaq. Biz yoxsulluğu bugünkü 
səviyyədə - 5 faizdən aşağı səviyyədə saxlamağa çalışa-
cağıq. Həmçinin bizim birbaşa xarici borcun azaldılması 
ilə bağlı uzunmüddətli strategiyamız var. Bu gün bu borc 
çox aşağıdır, ümumi daxili məhsulun 17 faizini təşkil edir. 
Lakin bizim hədəfimiz onu ümumi daxili məhsulun 10 fa-
izinə qədər endirməkdir. Əlbəttə ki, inflyasiyanın keçən il 
olduğu kimi 2,5 faiz səviyyəsində, aşağı səviyyədə saxla-
nılması məsələsi üzərində də işləyəcəyik. İnsanların gə-
liri həmişə inflyasiyanı üstələməlidir, habelə iş yerlərinin 
yaradılması da demoqrafik artımdan daha çox olmalıdır. 

Moderator: Mən oxumuşam ki, indi Mərkəzi Asi-
ya əhalisinin üçdəbir hissəsinin yaşı 15-dən aşağıdır. 
Yəni, əhalinin üçdəbir hissəsinin 15 yaşı tamam olma-
yıb. Dünyanın digər hər bir qitəsində gənclərə nəzər 
salsaq, biz onları küçələrdə görmüş olarıq, onlar öz 
səslərinin daha çox eşidilməsini tələb edirlər, onlar 
daha çox səsə malik olduqlarına öyrəşiblər. Siz də indi 
qeyd etdiniz ki, ölkənizdə gənclərin sayı çoxdur. Bəs 
onlar küçəyə çıxsa və daha çox səs tələb etsə, Siz on-
lara nə deyərdiniz? 

Prezident İlham Əliyev: Biz onların nə istədiklərini 

dinləyərdik. Lakin fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 
gəncləri küçələrdə deyil, gənclər universitetlərdə, mək-
təblərdədir, gənclər startup biznesindədir, gənclər hö-
kumət məsələlərinə fəal cəlb olunublar. Biz çox nəhəng 
könüllülər hərəkatına başlamışıq və on minlərlə insan 
ictimai xidmətlər sektorunda könüllülər qismində təlim-
lərdə iştirak edib. Sonra da biz yaxşı nəticələr göstərən-
ləri hökumət təşkilatlarına işə götürürük. Səmimi danış-
saq, dünyanın müxtəlif yerlərində gənclərin küçələrdə 
olması onları nəyinsə qane etmədiyinə görə baş verir. 
Onları həyat qane etmir, onların hökumətə olan etimadı 
itib. Hökumət hakimiyyətə gəlmək üçün populist şüar-
lardan istifadə etmiş, lakin sonra vəd etdiklərini yerinə 
yetirə bilməmişdir. Əslində onlar yalan danışıblar. Bunun 
əsas səbəbi isə siyasətçilərin məsuliyyətsizliyidir. Çünki 
biz təkcə Avropada yox, bir çox ölkələrdə onu müşahidə 
edirik ki, hökumət hakimiyyətə gəlir və dərhal hökumə-
tin rəhbəri təzyiq altında olur. İnsanlar onu seçir, lakin bir 
ildən sonra o, ona göstərilən etimadı itirir. Çünki yerinə 
yetirilməsi mümkün olmayan vədlər verilmişdir. Azər-
baycanda biz həmişə sözümüzə əməl edirik. Biz heç vaxt 
yerinə yetirə bilməyəcəyimiz məsələləri dilimizə gətirmi-
rik və insanlarımızın həyat standartları ildən-ilə daha da 
yaxşılaşır. 

Moderator: Təşəkkür edirəm, Prezident Əliyev. 
Siz necə düşünürsünüz, Azərbaycandakı gənclər bu 
baxışı, regional təşkilatın bir hissəsi olmaq və həmin 
regional təşkilata suverenliyi həvalə etmək istəyini 
bölüşürlərmi? Azərbaycanda bu ideya yerli səviyyədə 
dəstəklənirmi? 

Prezident İlham Əliyev: Xeyr, mən belə düşünmürəm. 
Düşünürəm ki, Azərbaycanın, o cümlədən gənc nəslin 
əsas ideyası və ideologiyası suverenlik, müstəqillik və 
öz ehtiyatlarımıza güvənməkdir. Prezident olaraq mə-
nim hədəflərimdən biri Azərbaycanı özü-özünü təmin 
edən, heç kimdən asılı olmayan ölkəyə çevirmək idi. 
Başqa sözlə, iqtisadi müstəqillik əsas prioritet idi, çünki 
bu, siyasi müstəqillik üçün bünövrədir. Sözsüz ki, müxtə-
lif ölkələrin müxtəlif gündəmləri var. Müxtəlif ölkələrin 
iqtisadiyyatları digərlərininkindən daha həssasdır. Azər-
baycana gəldikdə, bir daha qeyd edirəm ki, bizim coğrafi  
mövqeyimiz çox əlverişlidir. Bundan əlavə, biz müasir in-
frastrukturun yaradılmasına çoxlu investisiya yatırmışıq. 
İkincisi, qeyd etdiyiniz kimi, bizim nəsil çox gəncdir. Bizim 
əlavə və çox kreativ əmək ehtiyatlarımız var. Əlbəttə ki, 
biz təbii ehtiyatlarla – neft və qazla zənginik, bu da bi-
zim üçün enerji təhlükəsizliyi yaradır. Ona görə də bizim 

qonşu ölkələr və çox sayda tərəfdaşlarımızla münasi-
bətlərimiz qarşılıqlı maraqlara əsaslanır. Bundan əlavə, 
biz bu və ya digər beynəlxalq qurumda təmsilçiliyimizlə 
bağlı hər bir məsələyə praqmatik yanaşırıq. Bu, bizə nə 
verəcək? Əgər, bu, bizə daha çox iqtisadi stimul, biznes 
üçün daha çox imkanlar, daha çox sabitlik və daha çox 
təhlükəsizlik verəcəksə, əlbəttə ki, biz bunu nəzərə alırıq. 
Biz bir sıra beynəlxalq institutların üzvüyük. Onlardan 
biri Qoşulmama Hərəkatıdır. 

Moderator: Sizin region üçün ən parlaq ümidiniz 
və ən pis kabusunuz nədir? Prezident Əliyev, buyurun. 

Prezident İlham Əliyev: Mən düşünürəm ki, xüsusən 
regional vəziyyəti və yeni yaranmaqda olan münaqişə 
zonalarını nəzərə alaraq hazırda ən vacib olan məsələ 
regional sabitlikdir. Ölkədə bizim daxili risklərimiz yox-
dur, istər siyasi risklər olsun, istər iqtisadi. Ölkə sabitdir, 
inkişaf davamlıdır. Bizim həyata keçirilməkdə olan və 
xalqımız üçün böyük imkanlar yaradan çox geniş islahat-
lar gündəliyimiz var. Ən böyük narahatlıq və əsas poten-
sial kabus sərhədlərimizin xaricində gərginliyin artması 
olardı. Bunun üçün biz məsuliyyət daşımırıq. Təəssüf ki, 
biz bu prosesə tam olaraq təsir edə bilmərik. Məsuliyyəti 
bu kövrək sabitliyin daha da sarsılmaması üçün öz ara-
larında müəyyən məsələlərlə bağlı razılığa gəlməli olan 
super qüvvələr, super güclər daşıyacaq.

Moderator: Paneldə regionu yaxşı tanımayanlar 
üçün. Baş qaldırmasından daha çox narahat olduğu-
nuz gərginliklər hansılardır? 

Prezident İlham Əliyev: Bilirsiniz, biz bu gərginlikləri 
sərhədlərimizin yaxınlığında görürük. Biz Əfqanıstanda 
gərginlikləri görürük, biz orada həll edilməmiş vəziyyəti 
görürük. Biz özümüz Ermənistan tərəfindən işğala mə-
ruz qalmışıq və bu daimi təhdid mənbəyidir. Ərazilərimi-
zin dəmək olar ki, 20 faizi beynəlxalq hüquq normaları 
və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə zidd ola-
raq Ermənistanın işğalı altındadır. Biz ABŞ-İran müna-
sibətlərində gərginliyin kəskinləşməsinin şahidi oluruq. 
Regionda artıq baş qaldırmaqda olan bir çox qaynar 
nöqtələr potensial təhdidlərdir. Ona görə də biz sər-
hədlərimizin xaricində təhlükəsizliyin və müəyyənliyin 
olmasında çox maraqlıyıq. Çünki hətta Azərbaycandan 
kənarda olan iqtisadi çətinliklər bizim iqtisadi və sosial 
vəziyyətimizə təsir edə bilər. Buna görə də düşünürəm 
ki, regionda sabitliklə bağlı vəziyyət bizi narahat edən 
əsas məsələdir və belə deyə bilərəmsə, regionda qey-
ri-sabitlik əsas kabusdur.



Zülfiyyə Vəliyeva
ADPU-nun elmi əməkdaşı, 
Əməkdar Müəllim

Yeni eranın özünəməxsus xüsusiyyətlərindən biri dünya-
nın güc, qüvvə tətbiq etməklə deyil, ağıl və intellektlə idarə 
olunacağının proqnozlaşdırılmasıdır. Bütövlükdə, XXI əsr – 
ağlın, intellektin təntənəsi əsridir. Yeni era – Türk erasıdır. Öz 
tarixi və dini kökləri üzərində ümumbəşəri prinsiplərə əsasla-
nan hər bir cəmiyyət öz qanunlarını rəhbər tutur. Demokratik 
dövlətlərdə yaradılan fondlar elm və mədəniyyət sahəsində 
milli nailiyyətlərin və xalqa xidmət etməyin təbliğatçısı funk-
siyasını yerinə yetirir. Eyni zamanda həmin fondlar gənc nəs-
lə öz bilik və bacarıqlarını cəmiyyətin xeyrinə sərf etməkləri 
üçün şərait yaradır. Onlar beynəlxalq aləmdə öz xalqlarının 
tarixi, mədəniyyəti, elm və digər nailiyyətləri haqqında infor-
masiyalar yaymaqla, həm dünya çapında öz xalqlarının müs-
bət imicini yaradırlar, həm də beynəlxalq rəyə təsir etməklə 
öz dövlətlərinə kömək etmiş olurlar. 

Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər olmuşdur ki, öz 
həyat və yaradıcılıqlarını millətin maarifləndirilməsinə, mil-
li-mənəvi dəyərlərinin yüksəldilməsinə sərf etmişlər. Onların 
xidmətləri yüksək humanizm nümunəsi kimi xalqın və tarixin 
yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur. Hacı Zeynalabdin Tağı-
yev, Murtuza Muxtarov, İsa Hacınski, Nabat xanım Xocabəy 
qızı Əmircanlı, Səmsi Əsədullayev, Seyid Mirbabayev, Əziz 
Əliyev və başqaları öz yaradıcı əməklərini cəmiyyətin maraq-
larına cavab verən istiqamətə yönəltmişlər. Əsası keçmişdə 
qoyulmuş ənənələr gələcək nəsillər üçün sanki həyat norma-
sına çevrilmişdir. 

Keçmişin xeyirxah ənənələri bu gün həm Azərbaycanda, 
həm də başqa dövlətlərdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfin-
dən davam etdirilir. Azərbaycanlıların harada yaşamasından 
asılı olmayaraq, məktəb, mədəniyyət, idman və sağlamlıq 
mərkəzləri tikdirmələri Türk dünyasına dəstək olmalarının 
bariz nümunəsidir. Müstəqillik dönəmində yaradılmış müxtə-

lif fondlar Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, elmi və təhsi-
li haqqında planlı şəkildə müxtəlif layihələr hazırlayıb həyata 
keçirirlər. Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları və Heydər 
Əliyev Fondlarının fəaliyyəti xeyriyyəçilik və Azərbaycanın 
bütün dünyada təbliğ olunub, tanınması baxımından görülən 
işlərə ən parlaq nümunədir. 

“Dədə Qorqud” Milli Fondunun fəaliyyəti isə Türkçülüyün, 
Türk Dünyasında xüsusi yeri olan Azərbaycan xalqınin bəşə-
riyyətə bəxş etdiyi dəyərlərin təbliğində, dünya azərbay-
canlılarının birliyinin yaranması və qorunması naminə atılan 
addımlar baxımından diqqəti cəlb edir. 

Türk Dünyasının ortaq dəyəri hesab olunan Dədə Qorqud 
əsrlər boyu davam edən ənənələrimizin, mədəniyyətimizin, 
məişətimizin və təfəkkürümüzün banisidir, Türk xalqlarının 
müqəddəs rəmzidir. Dədə Qorqudun adını daşıyan fond ilk 
növbədə onun öyüd və nəsihətlərini,eləcə də xalqın ruhunu 
yüksəldən ənənələrini təbliğ etməyin vacibliyinə diqqəti cəlb 
edir. Odur ki, fondun üzərinə çox məsuliyyətli və şərəfli bir 
vəzifə düşür. Uzun illər ərzində bu istiqamətdə fond tərəfin-
dən xeyli iş görülmüşdür. Təkcə Azərbaycanda deyil, eləcə 
də, xarici ölkələrdə ardıcıl olaraq məqsədyönlü iş aparılır. 

“Dədə Qorqud” fondunun əsas qayəsi – Türk dünyasının 
böyük şəxsiyyətlərinin, görkəmli elm, mədəniyyət, incəsənət 
xadimlərinin, gənclərin bir araya gətirilməsinə nail olmaqdır. 
Bu, zamanın tələbidir. Türk xalqının tarix və mədəniyyətinin, 
eləcə də dilinin çox qədim və sağlam kökləri var. Müdrik əc-
dadlarımız və müasir qəhrəmanlarımız haqqında gərəkli mə-
lumatları gələcək nəsillərə ötürmək olduqca mühüm və vacib 
məsələlərdəndir. 

Elmi və sənəti ilə Vətənimizin inkişafı və milli özünüdər-
kin təbliğinə xidmət edən dəyərli oğul və qızlrımızla fəxr edə 
bilərik. Onların gördükləri işlərin əhəmiyyətinə baxmayaraq, 
əksəriyyəti haqqında məlumatımız yetərincə deyil. "Dədə 
Qorqud" Milli Fondu isə öz fəaliyyəti ərzində bu bulgiləri top-
lamaq missiyasını yerinə yetirir. Fondun yaradıcı insanların 
fəaliyyətinin izlənilməsi, onlara dəyər verilməsi kimi məsuliy-
yətli bir işi öz üzərinə götürməsi təqdirəlayiqdir.

Fondun ayrılmaz hissəsi və yaxud qoşa qanadı hesab 
olunan, 1998-ci ildə təsis edilmiş “Azərbaycan dünyası” bey-
nəlxalq jurnalı isə ölkədə ilk, çoxtirajlı və 3 dildə (Azərbaycan, 
rus və ingilis dillərində) çap olunur. Azərbaycanlıların xarici 
ölkələrdə sıx yaşadıqları ərazilərdə yayılan jurnalın məqsədi 

QOŞA QANAD
"Dədə Qorqud" Milli Fondu - "Azərbaycan Dünyası"

milli həmrəyliyin və birliyin yaradılmasına, soy-
daşlarımızın  hüquqlarının və ictimai maraqla-
rının müdafiəsinə, onların tarixi Vətəni və Türk 
dünyası ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə 
və intensivləşdirilməsinə yönəldilib. Jurnalın 
səhifələrində müstəqil Azərbaycanda, eləcə 
də Avropa, Rusiya və MDB ölkələrində yaşayan 
yurddaşlarımızın siyasi, iqtisadi və mədəni na-
illiyyətləri işıqlandırılır. Jurnal “Dədə Qorqud” 

mükafatının, sülh naminə “Vətən Övladı”, “Qızıl Ürək” və “Mehriban Ana”, 
”Hacı Zeynalabdin Tağıyev”, “Əziz Əliyev” ordenlərinin təsisçisidir. Jurnalın 
idarə heyətinin fəxri üzvləri akademiklər, ziyalılar və görkəmli ictimai-siya-
si xadimlərdir.  

20 ildən çoxdur ki, bu jurnal diasporumuzun görən gözünə və de-
yilən sözünə çevrilib. Jurnalın yayım coğrafiyası Rusiya Federasiyasının 
Uzaq Şərq bölgəsindəki Xabarovsk vilayətindən başlayaraq Kalninqrad 
vilayətinə kimi böyük ərazini, Ukrayna, Qazaxstan, Özbəkistan, Baltikyanı 
ölkələri, Türkiyə, Gürcüstan və Avropanı əhatə edir. Jurnalın təşəbbüsü ilə 

bu ölkələrdə çoxsaylı tədbirlər keçirilir, diaspor təşkilatlarının, xaricdə yaşayan nüfuzlu soydaşlarımı-
zın dövlətçilik naminə birliyi istiqamətində addımlar atılır. Redaksiya heyətinin fəxri üzvləri arasın-
da görkəmli akademiklər, ziyalılar və tanınmış ictimai xadimlər təmsil olunurlar. Azərbaycanımıza 
xidmət edən, dövlətimizi dünyanın hər yerində tanıdan və sevdirən şəxsiyyətlər “Dədə Qorqud” 
Beynəlxalq Milli Fondunun mükafatları  – “Vətən övladı”, “Qızıl ürək” və “Mehriban Ana”,  ”Hacı Zey-
nəlabdin Tağıyev” ordenləri ilə təltif olunublar. Azərbaycanın multikulturailizm sahəsində əldə etdiyi 
uğurlar, demək olar ki, bütün dünyaya bəllidir. 

Jurnal öz fəaliyyətində görkəmli dövlət xadimi, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Türk dünyasının 
imkişafı ilə əlaqədar həyata keçirdiyi dövlət siyasətini əsas tutur. Biz onun türk xalqlarının ədəbi-mə-

dəni əlaqələrinin möhkəmlənməsi və inkişafına misilsiz töhfələr vermiş məşhur ədibləri barədə söylədiyi dəyərli və konseptual 
fikirləri unutmuruq.  Təsadüfi deyil ki, bu gün onun adı türk toplumlarında da hörmətlə anılır, türk dövlətlərinin inteqrasiyasında 
rolu məmnunluqla qeyd olunur. Ulu öndər Heydər Əliyevin “bizim əməkdaşlığımız zamanın hökmüdür” fikri hər bir türk dövləti 
üşün prioritet sayıla bilər. Çünki Azərbaycan geosiyasi mövqeyin, güclü iqtisadi və infrastruktur imkanlarına görə Türkiyə və 
Mərkəzi Asiyanın türk ölkələri arasında əvəzolunmaz körpüdür. Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə bu körpü real tərəfdaş-
lıq müstəvisi kimi təşəkkül tapdı, onun davamçısı olan Prezident İlham Əliyevin dövründə isə daha da möhkəmləndi. 

Buna nümunə olaraq "Dədə Qorqud" Milli Fondunun son illər Qazaxstanda keçirdiyi uğurlu layihələri xatırlatmaq olar. 
"Azərbaycan Dünyası" jurnalının Türk dünyasının liderlərindən biri olan Nursultan Nazarbayeva həsr olunmuş xüsusi buraxı-
lışı, Fondun Qazaxstanın dövlət rəhbərinı, tanınmış ziyalılarını  orden və medallarla təltif etməsi və s. buna bariz nümunədir. 
Vətəninə, dövlətinə sədaqətlə xidmət edən, barış, birlik, əməkdaşlığın bərqarar olmasına töhfələr verən "Dədə Qorqud" Milli 
Fondunun rəhbəri, "Azərbaycan Dünyası "Beynəlxalq Jurnalının baş redaktoru Eldar İsmayılovun Qazaxıstan-Azərbayacan 
əməkdaşlığı istiqamətində atdığı addımlar xalqlarımızın dosluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsinə və inkişafına xidmət edir. 
Qazaxstanda Eldar İsmayılovun fəaliyyətinə kitabın həsr olunması və bu kitabın təqdimatının yüksək səviyyədə keçirilməsi 
"Dədə Qorqud" fondunun gördüyü işlərin qiymətləndirilməsidir. 
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Milli İdeologiya hər 
bir millətin kimliyini 
göstərir

AAzərbaycan öz tarixi, coğrafi mövqeyi cəhətdən mühüm strateji əhəmiy-
yətli bölgədə yerləşir. Bu ölkəni mühüm edən amillərdən biri də ərazinin 
Türk ayparasında məxsusi yer tutmasıdır. Heç də təsadüfi deyil ki, bu 
ərazilər daim beynəlxalq diqqət mərkəzində olmuşdur. Mərkəz isə hər 
zaman özünün milli ideya və təfəkkürü ilə fərqlənməlidir. Çünki milli ide-
ya tarixi taledə mühüm rol oynayır.  

Bu ölkənin milli ideoloji xətti isə onun çoxmillətli olması ilə səciyyələnir. Millətlər arasında yaradılan qardaşlıq 
əlaqələri, Azərbaycanın özünəməxsus üstünlüyüdür. Spenserə görə milləti ideya yaradır. Milli ideya milli özünüdərk-
dən sonra yaranır. V.Belinski də hesab edirdi ki, cəmiyyət üzərində möhkəm hakimiyyətə söz yox, ancaq ideya ma-
likdir. Qərb fəlsəfəsi də ideyanı inkişafın əsas mənbəyi və səbəbi hesab edir. Çünki yeni milli ideya toplumu səfərbər 
edir, fəaliyyəti istiqamətləndirən ideoloji müddəalar sistemi yaradır, nəticədə milli birlik yaranır, dövlət isə qüdrətli 
olur. Milli ideya çox sadə ifadə olunmalıdır. İdeya nə qədər sadə olarsa, bir o qədər çox kütləyə sahib olar.

Bizə də milli birlik və qüdrətli dövlət lazımdır. Belə bir dövlətin asan 
başa düşülən milli ideyasını ulu öndər  mütəfəkkirlərimizin fəlsəfəsində 
axtarmaq lazımdır. Bu milli ideyanın ümummilli (yəni, bütün siyasi qüv-
vələrin və gələcək nəsillərin də qəbul edəcəyi) ideyaya çevrilməsi üçün 
ictimai-siyasi institutlar öz töhfəsini verməlidirlər. 

Qüdrətli dövlət qurmaq üçün əvvəlcə, dövrü düzgün səciyyələndir-
mək, düşməni (və ya düşmənləri) neytrallaşdırmaq lazımdır. Bu niyyətlə 
Heydər Əliyevin bəzi fəlsəfi fikirləri ilə tanış olanda görürük ki, milli birlik 
və qüdrətli dövlət ideyası Heydər Əliyev fəlsəfəsinin əsas qayəsidir.

Heydər Əliyev fərd-kütlə kontekstində xalqımızla bağlı belə bir fikir 
söyləmişdir: “Əgər bir azərbaycanlı ilə bir ermənini təkbətək meydana 
salsan, azərbaycanlı heç vaxt kürəyini yerə verməz. Heç vaxt! Amma mil-
lətimizi bu cür qəhrəman etmək bir-iki adamın işi deyildir. Bu, xalqın ha-
mısının birlikdə işidir və xalqa rəhbərlik, başçılıq, sərkərdəlik edən adam-
ların işidir. Xalqımızda bu qüdrət, cürət, qəhrəmanlıq keyfiyyətləri var”. 

Bu gün Heydər Əliyev məktəbinin davamçısı cənab Prezident İlham 
Əliyevin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət də məhz milli birlik üçün 
modeldir. Milli İdeologiya nəticəsində Azərbaycan kimi çoxmillətli bir 
ölkədə yaradılmış şərait dünyada nümunə göstəriləcək səviyyədədir. Milli 
birlik nəticəsində yaradılmış  mənəvi əsas isə siyasətə, hərbi gücə, iqtisa-
diyyata, geosiyasətə söykənir. Qlobal dünyada, Azərbaycanda müasirlik 
(demokratikləşmə, geosiyasi, geoiqtisadi və s. məsələlər), vəhdətdədir. 
Bunları bir-birindən ayırmaq mümkün deyil və müasirləşmə bütövlükdə 
Azərbaycançılığı müəyyənləşdirir.

Rafat Əliyev
"Azərbaycan Dünyası" 
Beynəlxalq Jurnalının
İdarə Heyətinin üzvü
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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 станем за-
ниматься распространением и пропагандой тра-
диций и культуры  Тюркского мира. Мы назвали 
свой фонд «Dədə Qorqud» потому что Деде Кор-
куд является символом единения  всего Тюркского 
мира. Кроме того, я считаю,  что города Золотая 
Орда, Дербенд, Туркестан должны быть вписаны 

в историю тюркских народов золотыми буквами. 
Все эти три топонима для меня дороги. Дербенд 
древностью, историческими мечетями, квартала-
ми, Золотая Орда же была столицей тюрков. Что 
касается Туркестана, должен заметить, что имен-
но там сосредоточены самые значимые памят-
ники Тюркского 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 энерге-
тика. Тогда я понял, что Тюркский мир обладает 
своей, удивительно тонкой эманацией, уникаль-
ными, сильными вибрациями, создающими вкупе 
мощную энергетику места. Я говорю об этом, так 
как подробные ощущения меня не раз посещали 
в тех местах, о которых я упомянул выше. И всех 
нас, тюрков объединяет Деде Коркуд. Хочу еще 
раз подчеркнуть, что создание Фонда было про-
диктовано именно желанием сохранить наши, об-
щетюркские 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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Российское Министерство Юстиции аннулировала 
регистрацию Азербайджанской диаспоры и опе-
чатала их двери. Дела Азербайджанской диаспо-
ры в России напоминают историю с Бермудским 
треугольником. Что бы не делалось, какие бы ра-
боты 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 коорди-
нировал 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. Разо-
бщенность диаспорских организаций подрыва-
ет 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 азербайджанцы 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 российские 
регионы по своей работе ни в чем не уступают 
Москве и Питеру. Прекрасно работают наши ор-
ганизации в Перми, Калининграде, Красноярске, 
Хабаровске, Туве, Новосибирске и других городах. 
Но вы представьте масштабы России, и естествен-
но тут нужна координация, и не просто нужен 
хороший менеджер и организатор, а человек, 
обладающий особым авторитетом, весом, как в 
политических, так и в бизнес кругах, и возможно-
стью взвалить на свои плечи такую серьезнейшую 
ответственность.

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

низации в России, да и в Баку знают, что только 
Искендер Халилов благодаря своему авторитету, 
харизматичности сможет проделать эту работу. 
Фактически долгие годы он на общественных 
началах всем этим занимался. Достаточно напом-
нить, что Искендер Халилов довольно известный, 
успешный бизнесмен.

- 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 учреждением 
проводились определенные работы. Но потом, и 
с каждым годом все больше и больше, их рабо-
та стала пробуксовывать. Начали проявляться 
довольно неприглядные моменты, такие как про-
текционизм, кумовство, взяточничество… Все это 
подрывало работу Комитета. Наша, самая боль-
шая диаспора на тот момент находилась в России. 
По желанию Гейдар Алиева в России работе на-
шей диаспоры помогали известные бизнесмены, 
интеллигенция: Вагит Алекперов, Искендер Ха-
лилов, Тельман Исмайлов, Айдын Гурбанов, Араз 
Агаларов, Фарман Салманов, Мамед Алиев и др. И 
все они впоследствии были отстранены от процес-
са работы. У предыдущей руководящей верхуш-

ки диаспоры была цель – бесконечное создание 
новых, альтернативных диаспорских организаций 
для дискредитации уже работающих с целью 
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 ра-
нее ошибки, приводят к плачевным результатам. 
Хотя в уставном кодексе Комитета были приняты 
прекрасные цели и задачи, которые так и не были 
достигнуты. Сегодняшние, молодые кадры руко-
водства Комитета стараются как-то выправить си-
туацию. Фуад Мурадов, нынешний глава Комитета 
достаточно грамотный и перспективный молодой 
человек. Но как мне кажется, ему очень нелегко 
работать в нынешних условиях. Как вы понимаете 
сложившуюся структуру с оставшимися старыми 
кадрами очень сложно менять. В  России  в дан-
ный момент ситуация такова, что уже как три года 



"Dədə Qorqud" Milli Fondu 
“Əziz Əliyev” Ordeni 

təsis edib

20 ildir fəaliyyət göstərən "Dədə Qorqud" Milli Fondu yeni layihəsini təqdim edir. Bu layihə Azərbayca-
nın nüfuzunun yüksəldilməsində, dünya miqyasında tanıdılmasında yaxından iştirak edən və ictimai-siyasi 
həyatda fərqlənən şəxslərin mükafatlandırılmasını nəzərdə tutur. 

"Dədə Qorqud" Milli Fondu və "Azərbaycan Dünyası" Beynəlxalq Jurnalı tanınmış ziyalıların, cəmiyyə-
timizin müxtəlif sahələrində təmsil olunan Vətən övladlarının, Dağıstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan 
icmasının coxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq, Ağsaqqalar Şurasınin qərarı ilə görkəmli dövlət və elm 
xadimi Əziz Əliyevin şərəfinə "Əziz Əliyev" Ordeni təsis edib.  

Bu orden dövlətin idarə edilməsində yüksək peşəkarlığı ilə fərqlənən, dövlət ənənələrinin qorunub 
saxlanılmasında sözü, əməli və xidmətləri ilə nümunə olan, Türk ölkələri arasında dostluq və əməkdaşlıq 
münasibətlərinin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərən şəxslərə veriləcək.

A
zərbaycan xalqı mükəmməl, 
güclü dövlətçilik ənənələ-
ri baxımından bir çox başqa 
xalqdan fərqlənir. Xalqımız hə-
mişə dövlət ənənələrini qoru-
mağa çalışmış, ən ağır, mürək-

kəb şəraitdə belə dövlətçilik ideyasını bir milli şüur 
sistemi olaraq inkişaf etdirmiş, onu milli qürur 
mənbəyinə çevirmişdir. Odur ki, xalqımız dövlət ya-
radan və onu qoruyub saxlayan xalq kimi zəngin 
tarixi keçmişə malikdir. Müasir Azərbaycan tarixin-
də dövlətimizin formalaşmasında, onun qorunub 
saxlanılmasında müstəsna xidmətləri olan böyük 
şəxsiyyətlərin fəaliyyəti mühüm yer tutur.

Tarixi mənbələr göstərir ki, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti mürəkkəb ictimai-siyasi proses-
lərin, xalqın milli azadlıq mübarizəsinin, uzun 
müddət imperiya əsarətindən, zülmündən xilas 
yolunun axtarışı, milli mənlik şüurunun, müstəm-
ləkə rejiminə boyun əyməmək inadının, güclü 
vətənpərvərlik ruhu və əyilməzlik duyğusunun, 
dövlətçilik ənənələrinə sadiqliyi qorumaq hissi-
nin, möhtəşəmliyinin nəticəsi kimi yaranmışdır. 

1828-ci ildə Azərbaycan ərazisi bölüşdü-
rülsə də (Türkmənçay müqaviləsində) xalqımız 
müstəmləkə rejiminə qarşı daim mübarizə apar-
mış və 1918-ci il mayın 28-də Rusiya hissəsin-
də müstəqil dövlət qurmağa nail olmuşdur. İki 
ilə yaxın müddətdə fəaliyyət göstərən bu dövlət 
– Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 1920-ci il 
aprelin 28-də yenə də Sovetlərin tərkibinə daxil 
olmuşdur. Sonradan Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikası adı ilə öz dövlətçilik ənənəsini da-
vam etdirmişdir. Azərbaycan dövləti istər müstəqil 
və istərsə də Sovet İttifaqının tərkibində olduğu 
müddətdə dövlətçiliyin əsas ideoloji təməli olan 
“Azərbaycançılıq” ideologiyasını qoruyub saxla-
mış və bütün gücü ilə təbliğ etmişdir. Bu ideo-
logiyanı qorumaq üçün fədakar və vətənpərvər 
övladların üzərinə böyük yük düşürdü. Dövlətçi-
lik tariximizdə belə şəxsiyyətlərdən biri də Əziz 
Məhəmmədkərim oğlu Əliyev idi. Bu dahi şəxsiy-
yət peşəkar həkim olmasına baxmayaraq, müdrik 
dövlət xadimi kimi Azərbaycan tarixinin yüksək 
zirvəsində yer alır. 

Bu yazımızda dahi şəxsiyyətin çoxşaxəli fəa-
liyyətinin bir hissəsi olan 1941–42-ci illərdə Azər-
baycanın o tayındakı fəaliyyətinə qısa bir baxış 
edirik. 

1921-ci il İran-Rusiya razılaşmasını rəhbər tu-
taraq Sovet İttifaqı 1941-ci ildə Rza şah hökümə-
tindən tələb etdi ki, Almanıyanın 5-ci sütununun 
sovetlərə qarşı təxribatçılığının qarşısını alsın 
və onları İrandan ixrac etsin. Lakin Rza şah bu 
tələbə etinasız yanaşdı. Bu tələb üç dəfə təkrar 
olduqdan sonra İranı şimaldan SSRİ, cənubdan 
isə İngiltərə və Amerika dövlətləri işğal etdilər. 
Sovet ordusu Azərbaycanın o taydakı şəhərlə-
rində, habelə Rəşt və Qəzvində yerləşdirildi. Bu 
ordunun ən önəmli məsələsi olan siyasi rəhbərlik 
Əziz Əliyevə tapşırıldı. Ordu əsgərlərindən əlavə 
3816 nəfərdən ibarət 53 qrup – müxtəlif ixtisaslı 
mülki şəxslər Əziz Əliyevin rəhbərliyi altında İrana 
daxil oldu. Bu dahi şəxsiyyət üzərinə olduqca ağır 
məsulliyyət götürmüşdü. 

Əziz Əliyev düşüncəsində 

“AZƏRBAYCANÇILIQ”

Firudin İbrahimi
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İranda almanların təsiri güclü idi. Görüləsi təd-
birlərdən biri faşistlərin təsiri altında olan doqquz 
min nəfərlik kürd silahlı dəstələrinin sovet ordu-
suna olan mənfi münasibətini dəyişdirib, onları 
zərərsizləşdirmək idi. Bu iş Əziz Əliyevə həvalə 
olunur. O, məlumat alır ki, yaxın vaxtlarda kürd 
qoşun başçısının qardaşının toyu olacaq. Toyun 
vaxtını, yerini dəqiq öyrənən Əziz Əliyev, bəy və 
gəlinə, onların kişi və qadın qohumlarının yaşına, 
kürd xalqının milli adət-ənənə, qayda-qanunla-
rına uyğun hədiyyələr hazırlatdırır. Hədiyyələri 

toyun, mərasimin hansı prosesində, necə təqdim 
etmək lazım olduğunu müəyyənləşdirir. El şənli-
yində iştirak edərək, bütün şərtlərə dəqiq və vax-
tına uyğun əməl edir. Əziz Əliyevin düşünülmüş, 
ağıllı hərəkəti böyük siyasi səmərə verir. Kürd 
silahlı dəstələrinin sovet ordusuna qarşı müna-
sibəti dəyişir və yaxşılaşır (Zakir Məmmədov  – 
"Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri"). 

Bu böyük şəxsiyyət Cənubi Azərbaycanda 
Rza şah diktaturasının yürütdüyü şovinist si-
yasətin şahidi olur. İran şahının da çar hökuməti 

kimi bu ölkədəki xalqları, xüsusilə azərbaycanlıları 
həbs etdirərək zindanlara atdığı, bu xalqların dili-
ni, mədəniyyətini, tarixini və milli kimliyini məhv 
etməkdə olduğunu görür. Təbii ki, bu müşahidə 
ona dərindən təsir edir və xalqımızı bu zülmdən 
qurtarmaq üçün ana dilində mətbuatın nəşr edil-
məsinin zərürətinə ehtiyac duyur. Bu üzdən özü 
ilə birlikdə gələn görkəmli ziyalılara bir mətbu 
orqanın yaradılması barədə tapşırıq verir. Belə-
liklə, onun “azərbaycançılıq” ideyasından doğan 
“Vətən Yolunda" qəzeti nəşrə başlayır. Bu qəzeti 
vərəqlərkən həqiqətən bu böyük insanın və onun 
rəhbərliyi altında çalışan Süleman Rüstəm, Ən-
vər Məmmədxanlı, Osman Sarivəlli, Cəfər Xən-
dan, Qilman İlkin, Məhəmmədlu Əbbasi və s. kimi 
görkəmli, vətənpərvər yazıçıların fədakarlığının 
şahidi oluruq. Həmvətənlərimizin qarşılaşdıqları 
siyasi, iqtisadi və mədəni çətinlikləri işıqlandıran 
qəzet azərbaycançılıq düşüncəsinin inkişafında 
misilsiz iz qoymuşdır. Millətimizə belə bir xidmətin 
göstərilməsi  yalnız Əziz Əliyev duhasının məhsu-
lu 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 şəx-
siyyətin gördüyü çoxşaxəli işlərdən biri də Azər-
baycan incəsənətinin və mədəniyyətinin təbli-
ğıdir. Bunun üçün Cənubi Azərbaycanın bütün 
şəhər və qəsəbələrində müsiqi və teatr mərkəz-
lərinin açılması tapşırığı verir. “Koroğlu”, “Leyli və 
Məcnun” operaları, “O olmasın, bu olsun” operet-
tası nümayiş etdirilir. Şəhərlərdə və qəsəbələrdə 
səhiyyə ocaqlarının və kitab evlərinin yaradılması 
xalqımızda özünüdərk düşüncəsinin inkişafına 
səbəb olur. Bu addımlar Tehrandakı şah rejiminin 
milli kimliyi və azərbaycançılıq düşüncəsini necə 
zehinlərdən sildiyini xalqa anladır. 

Millətimizin ziyalı və yazıçılarında özünəinam 
hissi oyanır, onların xatirələrində Əziz Əliyyevin 
rəhbərliyi ilə görülən bu tədbirlərin milli şüurun 
yüksəlməsinə səbəb olduğu göstərilib. Məsələn, 
xalqımızın görkəmli şairi Haşım Tərlan “ Vətən Yo-
lunda” qəzeti barədə belə yazıb: “ ...“Vətən Yolun-
da” qəzetini oxuduqda 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. Kağız üzərində yazdı-
ğım şeir və hekayələrimi özümdən başqa kimsə 
oxumurdı, Bu, mənim üçün sağalmaz bir dərd idi. 
Lakin indi bu möhtəşəm qəzetin səhifəsində şeri-
mi gördükdə demə, dərdim sağalarmış...”.

 Başda Əziz Əliyev olmaqla məhz bu görkəmli 
insanların zəhməti və fədakarlığı sayısində millə-
timiz ruhlanaraq dövrün mürtəce hakimiyyəti ilə 
mübarizədə daha əzmli və iradəli oldu. 

Təsadüfi deyil ki, məhz Əziz Əliyevin fəaliyyə-
tindən narahat olan İran rejimi öz etirazını SSRİ 
xarici işlər naziri V.Molotova bildirdi. Moskva buna 
cavab olaraq Dağıstana rəhbər təyin etmək bə-
hanəsi ilə Əziz Əliyevi 1942-ci ilin sentyabr ayın-
da İrandan geri çağırdı. Görkəmli şəxsiyyətin tez 
bir zaman kəsiyində millətimizin bir parçası olan 
cənubi azərbaycanlıları tərk etməsinə baxmaya-
raq, onun gördüyü işlər müsbət nəticəsini verdi 
və İranın Azərbaycan bölgəsində milli dövlətin 
yaranmasına səbəb oldu.

Təəssüflər olsun ki, Tehran irticası 1946-ci ildə 
bu milli dövləti devirdi. Bu faciədən can qurtaran 
12500 mühacir Azərbaycan SSR-ə mühacirət et-
məyə məcbur oldu, müxtəlif şəhər və rayonlarda 
yerləşdirildi. Tehran höküməti yenidən bərpa olan 
Azərbaycan Demokrat Fiqqəsinin ləğv olunması-
nı Moskvadan tələb etsə də, Əziz Əliyevin azər-
baycançılıq məktəbindən bəhrələnən ümumilli 
liderimiz Heydər Əliyev bu tələbin qarşısını almaq 
naminə Kreml rəhbərliyinə cavabında “Narahatlı-
ğa bir səbəb yoxdur, hər şey nəzarətdədir”- dedi. 

Görkəmil dövlət və elm xadimi Əziz Əliyev 
barədə Dağıstan Respublikasının xalq yazıçısı 
və şairi Rəsul Həmzətovun söylədikləri sözlər bu 
böyük şəxsiyyətin nə qədər səmimi və doğma ol-
duğunu göstərir.

“Əziz Əliyev bizim üçün müəmma idi. Çoxlu su-
allar doğurdu: Əziz Əliyev kimdir, haralıdır? Ancaq 
o, cəmi yarım il işləmişdi ki, hər şey məlum oldu. 
Sualları heyrət əvəz etdi. Bu insanın sirri nədə-
dir, istedadı, hünəri nədədir? Bu insan ömrünün 
45 ilində öz Vətənində təcrübə, cəsarət, müdriklik 
əldə etmiş və bütün bunları ürək genişliyi ilə, sə-
daqətlə digər xalqa, Dağıstana vermişdir”.

Əsl Vətən övladı olan Əziz Əliyevin xatirə-
si xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunub. Və 
Azərbaycan  mövcud olduqca, bu böyük şəxsiy-
yət daim anılacaq. 
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İkinci Dünya müharibəsi dönəmində almanlar İranda 
fəallaşmışdı. Hakim rejimdən dəstək alan almanlar ölkənin 
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 tərəfdən cavab almadı. 

İrandakı sovet kəşfiyyatı öz növbəsində  oradakı vəziy-
yət haqqında xüsusi məlumat toplayıb göndərirdi. İ.Stalin 
Güney Azərbaycanda tapdalanan hüquqları uğrunda müba-
rizəyə qalxmağa hazır olan sosial-siyasi qüvvələrin mövcud-
luğunu 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 ərazisinə yeridildikdən 10 gün 
sonra – sentyabr ayının 5-də Cənubi Azərbaycan məsələ-
sini müzakirə etmək üçün M.C.Bağırov Moskvaya çağırıldı. 
Moskva danışıqları zamanı 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 Komitəsinin 
göstərişinə əsasən, polkovnik Əziz Məmmədkərim oğlu Əli-
yev Təbrizdə yerləşdirilmiş 47-ci ordunun Hərbi Şurasının 
üzvü oldu və ona geniş səlahiyyətlər verildi.

Məlumdur ki, hələ Krımın, faşist hücumlarını dəf etmiş 
Sevastopolun, Ukrayna torpaqlarının, Belorusiyanın, Baltik-
yanı ərazilərin, Avropanın azad olunması, dağıdılmış şəhər 
və kəndlərin bərpası qarşıda idi. Lakin Stalin qarışıqlıq bu-
rulğanında Cüney Azərbaycanı da unutmamışdı. Stalinin 
bu məsələyə  maraq göstərməsi onun Bakı ilə bağlı gənclik 
xatirələri və Qafqaz problemini anlaması və ya torpaq, neft  
maraqları ilə bağlı idi? Yoxsa o illərdə keçirilən Tehran konf-
ransı yeni çözümlərə bir yol açmışdı? 

Qəbul olunmuşi proqrama görə, Təbrizdə onillik Azər-

baycan məktəbi açılmalı, nümunəvi aqrotexniki stansiya ya-
radılmalı, trikotaj-corab fabriki tikilməli idi. 1945-ci il iyunun 
10-da Stalin "Şimali İranda sovet sənaye müəssisələrinin təş-
kili haqqında" məxfi qərar imzaladı. İyunun 21-də o, "Şimali 
İranda neft üzrə geoloji-kəşfiyyat işləri haqqında" Dövlət Mü-
dafiə Komitəsinin qərarına qol çəkir. Neftçilər İrana – sovet 
qoşunları qərargahına ezam olunmuş hidrogeoloji dəstənin 
əməkdaşları qismində yola düşürlər. İranın başqa bölgələrin-
də 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». 20.12.1945 
г. —ЦГАППОД АР, ф. 1, оп. 89, д. 97, л. 165) 

O illərdə  Azərbaycandan İrana göndərilmək üçün hərb-
çilərdən savayı dörd minə yaxın mülki şəxs səfərbər edilmiş-
di. Həmin siyahıda onlarla partiya işçisi, elm, sənət  adamı, 
milis əməkdaşı, dəmiryolçu, və  neftçi-geoloq vardı. 

Bütün bu dəstəyə – "Cənubi Azərbaycanda sovet mis-
siyası"na Azərbaycan KP MK-nın katibi Əziz Əliyev başçılıq 
edirdi. Missiyanın tərkibi və rəhbəri haqqında qərar Kremldə 
qəbul edilirdi. Əziz Əliyevi də orada 47-ci ordunun Hərbi Şu-
rasının üzvü təyin etdilər. Həmin ordu qədim Təbrizdə, Cə-
nubi Azərbaycanın paytaxtında yerləşmişdi. Missiya 1941-ci 
ilin avqustundan 1942-ci ilin yayına qədər, sovet-alman cə-

bhəsində hadisələr bütün başqa olayları üstələdiyi dövrdə 
fəaliyyət göstərmişdir. Üstəlik, indi Sovet İttifaqı İran vasitə-
silə müttəfiqlərindən hərbi-strateji yardım alırdı. Göndərişlər 
Fars körfəzindən, bütün İran ərazisindən keçməklə Xəzərə-
dək ötürülür və daha sonra Volqa çayı və ya dəmiryolu ilə 
daşınırdı.  

Cənubi Azərbaycanda vəziyyətlə tanış olmaq məqsədilə 
Bağırov məxfi olaraq Naxçıvandan Təbrizə getmişdi. (Sche-
id F.Stalin and the Creation of the Azerbaijan Democratic 
Party in Iran, 1945 // Cold War History I (October 2001). P. 
3.) İrandakı azərbaycanlıların quzeyli qardaşları ilə yaxınlığa 
güclü meylinin olması Stalinin cənub haqqında düşünülmüş 
gizli planlarına tam cavab verirdi. Sovet ordusu ilə birlikdə 
bir qrup Azərbaycan ziyalıları da Təbrizə gəldilər. Başda Əziz 
Əliyev olmaqla rəhbər partiya və dövlət işçiləri, ziyalıları, 
hərbi qulluqçuları və digərlərinin üzərinə fövqəladə və sə-
lahiyyətli bir vəzifə – Güney Azərbaycanda milli-mədəni və 
siyasi dirçəlişə yardım vəzifəsi qoyulmuşdu. 

Sentyabrın 21-dən Cənubi Azərbaycanda fəaliyyətə 
başlamış missiya tez bir zamanda əhalinin rəğbətini qazana 
bilmişdi. (Qrupun tədbirləri nəticəsində Cənubi Azərbay-
canda yeyinti və sənaye malları qıtlığı aradan götürülmüş, 
əhaliyə pulsuz tibbi yardımlar göstərilmişdi). Ən başlıcası isə 
bütün bu xidmətləri göstərənlər yerli əhali ilə doğma dildə 

Əziz Əliyevin 
Cənub missiyası və  

21 AZƏR HƏRƏKATI

Pərvanə Məmmədli
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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danışırdı. Sovet Azərbaycanından getmiş qrupun maddi, 
mənəvi dəstəyi nəticəsində Cənubi Azərbaycan əhalisin-
də sovetlərə qarşı rəgbət 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 Urmiyada 
Zülfəli İbrahimovun redaktorluğu ilə Azərbaycan dilində 
"Qızıl əsgər" (redaksiya heyətində Nüsrət Bağırov, A.İsayev, 
Şəmsi Bədəlbəyli də çalışırdılar), Rəştdə isə Xasay Vəzirovun 
redaktorluğu ilə fars dilində "Sərbaze sorx" (Qızıl əsgər) qə-
zetləri 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 fəaliyyətinə başlayıb. 1946-cı ilin may ayına qədər 
davam edən qəzetin ümumilikdə 306 sayı çapdan çıxmışdır.

"Vətən yolunda" qəzeti sovet ordusu tərkibində Güney 
Azərbaycana gəlmiş yaradıcı ziyalıların iştirakı ilə hazırlanır-
dı. 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 dilin-

də çıxan ilk qəzetlərdən olmuşdur (İki dildə çıxan qəzetlər 
mövcud olsa da, Azərbaycan dilində materiallara çox az yer 
ayrılırdı – P.M.). Qəzetin nəşr olunduğu müəyyən dövrlərdə 
(1941-1946) baş redaktorları Mirzə İbrahimov, Həsən Şahgəl-
diyev və Rza Quliyev olmuşlar. 

“Vətən yolunda” qəzetində cəbhə xəbərləri ilə yanaşı, 
Azərbaycanın mədəniyyətindən, tarixindən, xalqın azadlıq 
uğrunda mübarizə salnaməsindən, ədəbiyyatından maraqlı 
məqalələrə geniş yer verilirdi. Qəzetin redaksiyasında şair-
lərdən Süleyman Rüstəm, Osman Sarıvəlli, Məmməd Rahim, 
yazıçılardan Süleyman Rəhimov, Əvəz Sadıq, Qılman Musa-
yev (İlkin), Seyfəddin Dağlı, Cabbar Məcnunbəyov, jurna-
list, elm və incəsənət xadimlərindən İsrafil Nəzərov (məsul 
katib), Əsgər Ağayev, Qulam Məmmədli, Ələkbər Abbasov, 
Nüsrət Bağırov, Həmid Yolçiyev, Cavanşir Şirinov, Cəfər 
Xəndan (baş redaktor müavini), Mehdixan Vəkilov, Mirza-
ğa Quluzadə, Rəhim və Məmmədağa Sultanov qardaşları, 
rəssamlardan İsmayıl Axundov, Kazım Kazımzadə, Salam 
Salamzadə və bir çox başqaları işləmişlər (Vəkilov C.M. 
Azərbaycan respublikası və İran: 40-ci illər, Bakı, 1991,s.53). 

Şimaldan gələn bu yaradıcı ziyalılar tərəfindən qoyulan 
bünövrəni cənublu həmkarları davamlı inkişaf etdirmişlər. 

Görkəmli tədqiqatçı Cəfər Xəndan bu qəzetdə çalışmaq-
la bərabər, onun fəaliyyətini geniş şəkildə işıqlandırmışdır. 

O, yazırdı ki, qəzetin Cənubi Azərbaycanın bütün şəhər və 
kəndlərində, Tehranda, Qəzvində və s. yerlərdəki azər-
baycanlılar arasında oxucuları var idi. İran şəraitində əksər 
qəzetlərin 300-dən 3000-ə qədər oxucusu olduğu halda, 
"Vətən yolunda"nın oxucuları 15000-dən artıq idi. Oxucular 
günaşırı çıxan bu qəzetin hər nömrəsini səbirsizliklə gözlə-
yir 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, Ədəbiy-
yatımızın dünəni və bu günü. B., 1980.s. 153).

Yerli şair və mühərrirlərə gəldikdə onların sırasına – Mir-
mehdi Etimad, Əli Fitrət Balaş Azəroğlu, Çavuşi, Əli Tudə, 
Mədinə Gülgün, Mirrəhim Vilayi, Məhəmmədlu Əbbasi, 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. "Təbriz məktubla-
rı" rubrikası altında çap olunmuş məqalədə yazılırdı: "Mehrin 
(oktyabr ayı nəzərdə tutulur – P.M.) 22-də saat 10 radələrin-
də Tərbiyət xiyabanı qarşısından keçərkən əhalinin bir nəfər 
kiçik oğlanın dövrəsinə yığışaraq 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 dərin-
dən 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 xudahafizləşdi. Və öm-
rünün son illərində Azərbaycan dilində yazılmış ruznaməni 
əlləri titrəyə-titrəyə başqalarına göstərmək üçün sürətlə 
getdi"(Vətən  yolunda” 1941, №6). 

Yaradıcı qrupa daxil olan yazıçı Qılman İlkin o günləri xa-
tırlayıb yazırdı: "Biz orada azərbaycanlı əsgərlər üçün qəzet 
nəşr etməli idik. Qəzetin yerli əhali tərəfindən oxuna bilməsi 
üçün onun ərəb əlifbası ilə çap edilməsi qərara alınmışdı. 
Çünki İran qəzetləri müharibə əməliyyatları və cəbhələrdəki 
hadisələr barədə səhv məlumat verir, hadisələr almanların 
xeyrinə olaraq, təhrif olunurdu. Sovet qoşunlarının cəbhədə-
ki vuruşmalarını biz olduğu kimi yerli əhaliyə  çatdırmalı idik" 
(“21 Azər” jurnalı,1999, №3, 40). 

Qəzetin birinci mərhələdə cəmi 6 ay fəaliyyət göstərib 
qapadılması Güney Azərbaycanda olan siyasi işçilərin Bakıya 
geri çağırılması ilə əlaqədar idi. Onu da qeyd etmək lazımdır 
ki, Təbrizdə fəaliyyət göstərən işçi qrupla sovet hərbi-diplo-
matik nümayəndələri arasında münasibətlər ziddiyyətli idi.

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

Ənvər Məmmədxanlı xatirələrində yazırdı: "Təbriz ziyalı-
larınınn redaksiyamız ətrafında toplaşması qarşılıqlı olaraq, 
hər iki tərəfə çox xeyir verdi. Biz Cənubi Azərbaycanı onların 
vasitəsilə daha dərindən öyrəndik. Onlar da "Vətən yolun-
da" qəzetinin Azərbaycanda yerinə yetirdiyi bir çox xidmət-
ləri sırasında müasir Azərbaycan dilinin inkişafı səviyyəsini 
mənimsəyir, dilin yad tərkibdən təmizlənməsi proseslərinin 
nə qədər uğurlu və vacib olduğunu görürdülər. "Vətən yo-
lunda" 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 Azərbaycanda 
ana dilində ədəbiyyatın inkişafı üçün geniş imkanlar yara-
dırdı. Qəzetdəki ədəbi-bədii əsərlər əsasən Güney Azərbay-
candakı ictimai-siyasi proseslər, ölkədə yaranan demokratik 
əhval-ruhiyyə, yeni qurulmuş Milli Hökumət ətrafında birlə-
şirdi.

Qəzetdə çap olunmuş bədii əsərlərə diqqət yetirdikdə 
təkcə cənub şairlərinin deyil, şimaldan getmiş müəlliflərin 
də yaradıcılığında maraqlı bir mərhələnin yarandığının şahi-
di oluruq: “Bir tərəfdən 1937-ci ilin repressiya tufanından, di-
gər tərəfdən isə partiya, Lenin, Oktyabr inqilabına mədhiyyə 
xarakterli əsərlər yazmaqdan yorulmuş şair və yazıçılar yeni 
bir mühitə düşmüşdülər. Deməli, Cənubi Azərbaycandakı 
siyasi proseslər, gündən-günə genişlənən demokratik əh-
val-ruhiyyə onlar üçün də ürəkdən olan bir mövzu idi. Odur 
ki, "Vətən yolunda" qəzetində çap olunan əsərlərin müəy-
yən bir hissəsi məzmun cəhətdən cənublu qələm sahibləri 
ilə yanaşı Sovet Azərbaycanından getmiş şair və yazıçıların 
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yaradıcılığında da bir yenilik idi “(2, 116). 
Qəzet özünə geniş oxucu auditoriyası  toplaya bilmişdi. 

O illərdə "Vətən yolunda" qəzetinin həm də fəal əməkdaşı 
olan Qılman İlkin yazırdı ki, "yerli azərbaycanlılar bu qəze-
ti özlərinin doğma mətbuatı bilib oxuyur, ondan öyrənir və 
onda iştirak edirdilər. Getdikcə yerli  ziyalılardan  çoxları re-
daksiyamıza ayaq açdılar. Qəzetlə bağlı ən xoş arzularını və 

minnətdarlıqlarını bizə bildirirdilər. Yerli ziyalılardan ilk tanış 
olduğumuz adam şair Biriya oldu. Onun qəzetimizin növbə-
ti sayında çap olunmuş  Hitler barədə satirik şeiri Təbrizdə 
böyük gurultu ilə qarşılandı. Ondaki satirik təbi hamımızı 
heyran qoymuşdu. Çox keçmədi ki, o bizim daimi müəlli-
fimizə çevrildi. Ondan sonra şəhərin bir çox yaşlı və cavan 
şairləri də qəzetin ətrafına toplaşmağa başladılar. Bunlardan 

Əli Fitrət, Mehdi Çavuşi, Mehdi Etimad, Səfvəd Yəhya Şeyda, 
Ərdəbildən Balaş Azəroğlu, Əli Tudə, daha sonralar şairə qız-
lardan Mədinə Gülgün, Hökumə Bülluri də bizim qəzetin sə-
hifələrində öz şeirləri ilə çıxış etməyə başladılar" (“21 Azər” 
jurnalı, 1999, №1, 41). 

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

"Vətən yolunda" qəzetinin nəzdində "Şairlər məclisi" təş-
kil olunmuşdu. "Bütün Cənubi Azərbaycan və İranda şöhrət 
tapan "Vətən yolunda" az zaman içərisində Cənubi Azərbay-
can şairlərinin ədəbi mərkəzinə çevrildi. Bura gələn və elmi, 
ədəbi məsləhətlər alan şairləri bir ədəbi təşkilat altına almaq 
zərurəti doğurdu. Cümədən-cüməyə redaksiyaya toplaşan 
şairlər ədəbi mübahisələr aparır, tərcümələr edir, öz şeirlə-
rini oxuyurdular. Bunları təşkilat altına almaq və müəyyən 
plan üzrə iş aparmaq üçün qəzetin redaktorluğu "Şairlər 
məclisi"ni təşkil etməyi qərara aldı" (Ağayeva  Gözəl, Təbriz 
ədəbi mühiti, Bakı, 2004s.164). 

Bu ədəbi təşkilat Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin 
görkəmli simalarını tanıtdırmaq və müasir şairlərin yaradı-
cılığını inkişaf etdirmək məqsədilə təşkil olunmuşdu. Ədəbi 
məclis bədii söz sənətinin hörmət və qiymətini özünə qay-
tarmaqla bərabər, həm də gələcək fəaliyyəti üçün ətraflı dü-
şünülmüş planlar tərtib edib həyata keçirməyə başladı. 

Məclis "Şairlər məclisi" adı altında aylıq ədəbi məcmuə 
də hazırlayırdı. Məcmuənin saylarında yalnız məclis üzvləri 
deyil, Cənubi Azərbaycan, həmçinin İranda yaşayan və ana 
dilində yazan başqa şairlər də iştirak edirdilər. Məcmuənin 
materialları 1945-ci ilin noyabrında kitab şəklində çap olun-
du.  424 səhifədən ibarət olan bu nəşrdə 80-dən çox şairin 
300-dən artıq şeir və poeması toplanmışdı. 

"Şairlər məclisi" üzvlərinin və onların əsərlərinin geniş 
xalq kütlələrinə tanıtmaq işində "Vətən yolunda" qəzetinin 
böyük rolu olmuşdur. Qəzetin səhifələrində Ə.Fitrət, M.Eti-
mad (Milli Hökumətin dövlət himninin sözlərini yazmışdı), 
Çavuşi, B.Azəroğlu, İ.Zakir, M.Gülgün və digər məclis üzvlə-
rinin yazdıqları əsərlərdən əlavə yaradıcılıqları haqqında da 
məqalələr verilirdi. 

Getdikcə sıralarına daha çox üzv cəlb edilən "Şairlər 
məclisi"nin təsiri altında başqa şəhərlərdə də ədəbi hərəkat 
canlanmağa başlamışdı. Klassik və çağdaş Azərbaycan şeir 

ənənələrini dərindən öyrənən məclis üzvlərinin yaradıcılı-
ğında böyük yeniliklər nəzərə çarpırdı.

Təbrizdə və Zəncanda "Şairlər məclisi", Ərdəbildə, Ur-
miyada "Yazıçılar məclisi", Əhər, Mərənd, Sarab, Marağa 
şəhərlərində bunların şöbələri təşkil olunurdu. Bu məclislər-
də ədəbi irsin öyrənilməsi, yeni inkişaf mərhələsində ortaya 
çıxan ədəbiyyatın müxtəlif problemlər müzakirə edilir, yeni 
əsərlər oxunub təhlil edilirdi.

Ənvər Məmmədxanlı "Vətən yolunda" qəzetinin hər iki 
taylı ziyalılara təsirini qiymətləndirərək yazırdı: "Təbriz ziya-
lılarının redaksiyamız ətrafında toplanması qarşılıqlı olaraq 
hər iki tərəfə çox xeyir verdi. Biz Cənubi Azərbaycanı onların 
vasitəsilə daha dərindən öyrəndik. Onlardan "Vətən yolun-
da" qəzetinin Azərbaycanda yerinə yetirdiyi bir çox xidmət-
ləri sırasında müasir Azərbaycan dilinin inkişafı səviyyəsini 
mənimsəyir, dilin yad tərkibdən təmizlənməsi proseslərinin 
nə qədər uğurlu və vacib olduğunu görürdülər" (“Ədəbiyyat  
və  incəsənət” qəzeti, 11 may 1990). 

"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 oyan-
ması, milli özünüdərkin bədii inikası "Vətən yolunda" qəzeti 
ilə bağlı olmuşdur. 

1905-1911-ci illərdə Məşrutə hərəkatı, 1917-1920-ci illər-
də Şeyx Məhəmməd Xiyabani üsyanı zamanı nəşr olunan 
mətbuat və ədəbiyyatda ədəbi-bədii publisistik yazılar 
az deyildi. Lakin çap olunan nəzm və nəsr nümunələrində 
vətənpərvərlik və milli təəssübkeşlik hissləri 40-cı illərdəki 
kimi qabarıq və güclü deyildi. O illərdə "Vətən yolunda" qə-
zetinin səhifələrində ikiyə bölünmüş xalqın faciəsini, dərdini, 
hiss və duyğularını əks etdirən "parçalanmış vətən həsrəti", 
"ayrılıq" mövzusu yaranırdı. 

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 Süley-
man Rüstəmin çap olunmuş "Təbrizim", "Qalacaq", "Yandı", 
"Araz qırağında", "Qardaşımın dərdi", "Dilimə dəymə", "Vətə-
nim" şerləri, Hilal Nasirinin "Köşki balaban" şeirləri ikiyə 
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parçalanmış millətin faciəsini yada salıb, uzun illər bir-bi-
rindən ayrı düşən qardaşların həsrəti, hicran, ayrılıq dolu 
hisslərindən ürək ağrısı ilə danışırdı. Elə o illərdə hər iki taylı 
azərbaycanlılar arasında bu günümüzə qədər gəlib davam 
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" motiv-
lərinin ədəbiyyata gətirilməsinin bünövrəsi ilk dəfə "Vətən 
yolunda" qəzetinin səhifələrində qoyulmuşdur. Bu ədəbi 

proses Süleyman Rüstəmin qəzetin səhifələrində çap olun-
muş "Təbrizim", "Arazın dərdi", "Qardaşımın dərdi", "Araz 
qırığında", "Yandı", "Vətənim" şeirləri ilə başlamışdır. Bunun 
davamı olaraq Rəsul Rzanın "Vətən nəğməsi", Məmməd 
Rahimin "Vətən həsrəti", paralel olaraq güneyli şairlərdən 
Mirmehdi Etimadın "Yaşamaz", Əli Fitrətin "Azərbaycan", M.
B.Niknamın "Şanlı vətənə", Hilal Nasirinin "Köşkü-balaban" 
şeirlərində ikiyə bölünmüş millətin faciəsindən danışılırdı. 

"Vətən yolunda" qəzetində çap olunan materiallar iki is-
tiqamətdə idi: Sovet sosialist ideologiyasının təbliği və yerli 
əhalinin maarifl əndirilməsi. Birinci sıraya daxil olan yazılarda 
sovet döyüşçülərinin cəbhədəki qəhrəmanlıqları, antifaşist 

təbliğatı, sovet cəmiyyətinin və sovet həyat tərzinin gözəl 
boyalarla təsviri, sosializmin kapitalizmdən üstün olduğunu 
"cidd-cəhdlə" göstərməklə sovet cəmiyyətinin gələcəkdəki 
xoşbəxt proqnozu təbliğ edilirdi. İkinci sıraya isə Azərbaycan 
mədəniyyətini, Azərbaycan klassik və çağdaş dövründəki 
ədəbi simaları, dil və ədəbiyyat tarixini, dünya ədəbiyyatı 
nümunələrini, məktəb və maarif sahələrini özündə əks et-
dirən yazılar daxil idi ”(Məmmədli  Pərvanə.Cənubi  Azər-
baycan  mətbuat  tarixi. Bakı, Elm, 2009, s.90-91). 

“Qəzetdə çap olunmuş bədii əsərlərə diqqət yetirdikdə, 
təkcə Cənub şairlərinin deyil, Şimaldan getmiş müəlliflərin 
də yaradıcılığında maraqlı bir mərhələnin yarandığının şa-
hidi oluruq. Belə ki, bir tərəfdən 1937-ci ilin repressiya tufa-
nından, 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). 

Təbrizdə cəmi bir il yaşayan Süleyman Rüstəm sonrakı 
illərdə orada gördükləri və keçirdiyi ağrılı-şirinli hissləri, duy-
ğuları uzun illər unuda bilməmişdi.

Görün nə qəribə bir qismətim var, 
O taylı, bu taylı Süleymanam mən. 

- deyən şairin yaradıcılığında «Cənub həsrəti» geniş bir 
silsilə təşkil etmişdi (Süleyman  Rüstəm  Seçilmiş əsərləri.
Bakı, s.56). 

Hələ 1945-ci ildə qələmə aldığı «Birdir» adlı şeirində 
Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulmasından qürur duya-
raq, 

Süleyman, gəl, haray sal, qoy bütün aləm eşitsin, 
Əziz doğma vətən birdir, o sahildə, bu sahildə. 

fikrini söyləyən şair uzun illər gizlədilən bir sirri – ikiyə 
bölünmüş Azərbaycan həqiqətini bütün dünyaya çatdırmaq 
istəyirdi (Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri, Bakı, 2005, 
s.80). 

Azərbaycan yazıçı və şairlər cəmiyyətinin "Günəş", Maa-
rif idarəsinin "Maarif" kimi mətbu orqanları fəaliyyət göstə-
rirdi. Bu dərgilərin təsisçi və redaktorları dövrün tanınmış 
ziyalıları idi. "Qələbə" qəzetinin redaktoru sonralar hər iki 
tayda repressiyaya məruz qalmış görkəmli şair Məhəmməd 
Biriya, "Azərbaycan ulduzu" qəzetinin redaktoru isə tanınmış 

ictimai xadim Hilal Nasiri idi. Təbrizdə çıxan "Azad millət" qə-
zeti Milli Hökumətin rəsmi orqanı idi. Həftədə 2 dəfə çıxan bu 
mətbu orqanının redaktoru İsmayıl Şəms idi.

“1945-ci ilin oktyabrında sonralar Azərbaycanda dövlət-
lərarası münasibətlərin əsasını qoyan Azərbaycanın İranla 
Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti (sonralar Azərbaycanın Xarici 
ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqə Cəmiyyəti) yaradıldı. Bu 
quruma görkəmli şair Səməd Vurğun başçılıq edirdi. Fəa-
liyyətinin ilk mərhələsində cəmiyyətin funksiyası Azərbay-
canın elm və mədəniyyət sahəsindəki nailiyyətlərini İranda 
tanıtdırmaqdan ibarət idi” (Məmmədli  Pərvanə. Cənubi  
Azərbaycan  mətbuat  tarixi. Bakı, Elm, 2009, s.89).

1945-ci ildə "Azərbaycan" qəzeti ikinci fəaliyyət döv-
rünə başlayıb, öz nəşrini davam etdirdi. Qəzetdə çap olunan 
məqalələrdə azərbaycançılıq ideyası əsas yerlərdən birini 
tuturdu. Onun səhifələrində Cənubi Azərbaycanın tanınmış 
şairləri Əli Fitrət, Mehdi Etimad, M.C.Çavuşi ilə yanaşı, Hü-
seyn Səhhaf, Yəhya Şeyda, Fəxrəddin Məhzun, Hüseyn Ca-
van kimi şairlərin poetik nümunələri tez-tez dərc olunurdu. 
Qəzetin ikinci dövrünün ilk aylarından M.Tahirin “Azərbaycan 
ədəbiyyat tarixində Möcüz”, M.Naxçivaninin “Mirzə Məhəm-
mədəli Tərbiyət”, Novruzun “Şeyx Məhəmməd Xiyabani” (sil-
silə) və s. yazılarında ədəbi və tarixi simalar hörmətlə anılır, 
onların Vətən və Xalq qarşısında xidmətləri dəyərləndirilirdi. 

"Azərbaycan" qəzetində müntəzəm olaraq xalqın tarixi 
qəhrəmanlıq səhifələrindən, klassik ədəbi nümunələrdən 
çağdaş şairlərin əsərlərindən parçalar verilirdi. "Qəzet sə-
hifələrində ilk şeirləri görünən Əli Fitrət, Hilal Nasiri, Mir 
Mehdi Etimad və başqalarının təşəbbüsləri nəticəsində ana 
dilində yazanların sayı artır, mətbuat aləminə yeni qüvvələr 
gəlirdi» (Azərbaycan – VIII jurnalı,  s.173). 

"Azərbaycan" qəzeti ən istedadlı yazıçı və jurnalistləri  öz 
ətrafında birləşdirə bilmişdi. Bunlardan Firudin İbrahimini, 
M.Turabini, Həmzə  Xoşginabini, İsmayıl Şəmsi, Qəhrəman 
Qəhrəmanzadəni, Abbas Pənahini, Əhməd Musəvini və b. 
göstərmək olar. 

Beləliklə, Əziz Əliyevin qrupunun Cənubi Azərbaycanda-
kı fəaliyyəti orada milli özünüdərkin  formalaşmasına, milli 
azadlıq ruhunun alovlanmasına təkan verdi. Güney Azərbay-
can tarixinin ən şanlı səhifələrindən sayılan 21 Azər hərəka-
tında  Əziz Əliyevin Cənub missiyasının, sözsüz  ki, böyük 
təsiri olmuşdu.
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H
əyatda ən böyük mükafat – böyük 
məhəbbətlə xatırlanmaqdır. Bu müka-
fata yol yaxşılıqlar silsiləsindən keçir. 
Həmin əməl dəftərinin hər bir qeydi isə 
istedad, zəhmətsevərlik sayəsində yük-
səldiyin uca zirvədən Vətənə və xalqa 
təmənnasız xidmətlərlə yazılır.

Azərbaycanın görkəmli dövlət və elm xadimi Əziz Əli-
yev hələ sağlığında belə böyük məhəbbəti qazanmış şəx-
siyyətlərdən biri olub. O, valideynlərinin qoyduğu adı bütün 
həyatı boyu doğruldub, istər Azərbaycanda, istər İranda, 
istərsə də Dağıstanda çalışmasından asılı olmayaraq Vətə-
ninə və xalqına əsl əziz övlad olub.

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

Babasının həyatındakı bu məqamı Prezident İlham Əli-
yev birinci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə mədəniyyət 
və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşü zamanı bir 
daha yada saldı: "Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xeyirxah fəa-
liyyəti bizim ailəmizdə də özünü göstərmişdir. O vaxt mə-

nim babam Əziz Əliyev ona məktub yazaraq xahiş etmişdi 
ki, ona pul versin, getsin həkim peşəsinə yiyələnsin. Hacı 
Zeynalabdin, əlbəttə ki, onu tanımırdı, tanıya da bilməz-
di. Tək o məktuba görə ona pul göndərdi. O pulla da Əziz 
Əliyev getdi Sankt-Peterburqda Hərbi Tibbi Akademiyaya 
daxil oldu, həkim oldu, ondan sonra da onun həyatında yeni 
dövr başlandı. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin minlərlə, bəlkə 
də on minlərlə insana köməyi dəyib və mənim Prezident 
kimi addımlarımdan biri də o idi ki, onun evi əsaslı şəkildə 
təmir olunsun. Orada 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 erməni soyqırımından 
qorumaq üçün öncə İrəvanı tərk edərək Naxçıvana, ardın-
ca isə İranın Ərəblər kəndinə köçməyə məcbur olur. Hətta 
qaçqın həyatında belə, gənc Əziz həkim peşəsini unutmur, 
onu burada tətbiq edir. Vətənə dönəndən sonra Əziz bütün 
çətinliklərə rəğmən artıq Bakı Dövlət Universitetinin tibb 
fakültəsini bitirir və universitetin daxili xəstəliklər kafedra-
sında fəaliyyətə başlayır.

Həkimlik karyerasında çox sürətlə yüksəlişlərə nail olan 
Ə.Əliyev Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun rektoru, Xalq 
Səhiyyə komissarı kimi vəzifələrdə çalışır. Onun instituta 
başçılığı dövründə Azərbaycan və rus dillərində tibb təh-
sili təşkil olunur. 2000 tələbədən 1300-ü azərbaycanlı idi, 
Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 55 adda dərs vəsaiti 
nəşr edilir, təlim-təhsil bazası güclənir, azərbaycanlı mə-
zunlar Rusiya və Ukraynanın ali məktəblərinin aspirantu-
ralarında təhsil almağa və işləməyə göndərilirlər. Beləliklə, 

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

ƏZİZ 
qədər yaxın

səhiyyə sahəsində çalışacaq və dərs deyəcək milli kadrlar 
ordusu formalaşır.

Repressiyaların tüğyan etdiyi 1937–1938-ci illərdə Əziz 
Əliyevin daha bir nəcib xüsusiyyəti meydana çıxır. O, milli 
tibb kadrlarının əksəriyyətini sovet rejiminin bu kabus dolu 
və dəhşət saçan maşınından qoruya bilir. Dövrünün ziyalılar 
çevrəsinə daxil olan Əziz Əliyevin həmin illərdə həbs olun-
maması isə möcüzə hesab ediləsidir.

Yeri gəlmişkən, Əziz Əliyev təkcə həkimlərimizi deyil, 
həm də Dağıstan əhalisini Stalin deportasiyasından qurta-
ra bilir. Hitler Almaniyasının qoşunları Dağıstan sərhədinə 

yaxınlaşanda, Əziz Əliyev bu respublikaya I katib kimi iş-
ləməyə göndərilir. Həmin vaxtlarda məhz Ə.Əliyev Stalini 
şəxsən inandıra bilir ki, dağıstanlılar düşmənə qarşı döyüş-
mək üçün 25 minlik könüllülər dəstəsi yaradıblar. Moskva-
dan qayıtdıqdan sonra Ə.Əliyevə bel bağlayan dağıstanlılar 
30 minlik könüllülər dəstəsi formalaşdırırlar, bununla da 
Krım tatarlarından, eləcə də Qafqazda çeçenlərdən, inquş-
lardan və digər dağlı xalqlardan fərqli olaraq, Dağıstan 
əhalisi sürgünə məruz qalmır. Bütün bunlarla yanaşı, o döv-
rün ağır repressiyalarının Dağıstanda kütləvi hal almaması 
üçün əlindən gələni edir, müharibə şəraitində yerli əhalinin 
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normal həyatla təmin olunması naminə böyük işlər həyata 
keçirir.

Həmişə xalqın içində olan, onun bütün problemlərinə 
dərindən bələd şəxs kimi insani və ədalətli davranışı onu 
bütün dağıstanlıların sevimlisinə çevirmişdi. Məhz bu sə-
bəbdən Dağıstan ictimaiyyəti Əziz Əliyevə üzərində onun 
əksi həkk olunan xüsusi medalyon bağışlayır. Həmin me-
dalyon hazırda Azərbaycanın Tarix Muzeyində saxlanılmaq-
dadır. Əziz Əliyev Dağıstandakı missiyasını başa vurduqda 
isə onu Mahaçqala dəmiryol vağzalından yola salmaq üçün 
gələnlərin sayı-hesabı yox idi. Müasir dövrümüzdə isə qə-
dirbilən dağıstanlılar Mahaçqalada Əziz Əliyevin adını daşı-
yan küçədə onun abidəsini ucaldıblar.

Bundan öncə isə 1941-ci ildə faşistlərin Sovet İtti-
faqına hücumu başlandıqdan sonra o, sovet qoşunları-
nın tərkibində Azərbaycan nümayəndələrinin böyük bir 
qrupuna başçılıq etmişdi. Təbrizdə, Urmiyada, Ərdəbildə, 
Mərənddə, Zəncanda olmuş Əziz Əliyev siyasi rəhbər kimi 
məsul işin öhdəsindən layiqincə gəlmişdi. O, görkəmli 
Azərbaycan yazıçıları İmran Qasımov, Mirzə İbrahimov, 
Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli, Qılman 
Musayev, Ənvər Məmmədxanlı, İsrafil Nəzərov, Əhəd 
Bağırzadə, Qulam Məmmədli, Mehdixan Vəkilov, Cabbar 
Məcnunbəyov və bir çox başqaları ilə birlikdə millətimiz 
üçün əhəmiyyətli işlər görmüşdü.

Keçdiyi həyat yolu asan olmayıb. Həmişə belədir: ça-

lışqan, cəsarətlə xalqına xidmət edən, milli kadrları üzə çıxa-
ran, onlara hamar yol hazırlayan insanlara asanlıqla böhtan 
atmaq, şərləmək, onların 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 antisovet təbliğatının və 
millətçiliyin qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görməmək-
də suçlayır, nəticədə ona MK bürosunun qərarı ilə töhmət 
verilir. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müa-
vini işləyəndə isə onu öz keçmiş həyatını, valideynlərinin 
sosial mənşəyini, İranda yaşayan bacısı və qohumları barə-
də məlumatları gizlətməkdə ittiham etməyə çalışırlar. Çün-
ki intellekti, təcrübəsi, fədakarlığı, eləcə də xalqın sevimli 
oğlu kimi artıq Azərbaycanın rəhbəri olmağa layiq idi. Bu 
dəfə şiddətli töhmətlə kifayətlənmirlər, onu Nazirlər Soveti 
sədrinin birinci müavini vəzifəsindən xaric edirlər. Ə.Əliyevə 
qarşı mənəvi repressiya başlanır. Onu əvvəlcə Ortopediya 
və Bərpa Cərrahiyyəsi İnstitutunun direktoru təyin etsələr 
də, tezliklə bu vəzifədən də çıxarırlar və böyük işlər görmüş 
insanı Sabunçu xəstəxanasına baş həkimin müavini gön-
dərirlər.

Belə əməllə onun misilsiz xidmətlərini unutdurmağa 
çalışırlar. Amma kiçik vəzifələr Böyük insanı kiçildə bilməz! 
Ə.Əliyevin "insan xarakterinin dəyərləri çətin günlərdə açı-
lır" prinsipi ilə hərəkət etdiyini unudurlar. O, istənilən vəzifə-

də vətənsevər, insansevər və həyat kredolarına xəyanət et-
məyən Əziz Əliyev idi. Gənc nəslin vəzifə sahiblərinə "hirsli 
vaxtda qərar çıxarmamağı, hökm verməyə tələsməməyi, 
özünü həmin şəxsin yerində hiss etməyi" tövsiyə edərdi. 
Vəzifəni "xalqı, əhalini dolandırmaq, uşaqların üzündə daim 
təbəssüm yaratmaq, haqlını haqsızın ayaqlamasına, tapda-
lamasına 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-əqrəbası da alnıa-
çıq, üzüağ çıxırlar. Bütün basqılara, təzyiqlərə baxmayaraq, 
yaxın qohumları, hətta qızı Zərifə xanım Əliyeva ilə evlən-
məyə hazırlaşan Heydər Əliyev də bu ailədən üz döndər-
mirlər.

İlahi ədalət isə onu İosif Stalin və Mircəfər Bağırov rep-
ressiyasından birdəfəlik qurtarır. Stalinin ölümü, Bağırovun 
vəzifədən azad edilməsi və həbsə atılması bu böyük azər-
baycanlının Həkimləri Təkmilləşdurmə İnstitutunun rəhbəri 
təyin edilməsilə nəticələnir. O, ömrünün sonuna qədər milli 
kadrların peşəkarlığının artırılması, alimlərin yetişdirilməsi 
naminə fədakarlıqla fəaliyyət göstərdi və yaddaşlarda əziz 
bir şəxsiyyət kimi qaldı...

Xatirə Sadiq
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A
zərbaycan xalqının tarixində 
öxünəməxsus yeri olan  müstəsna 
qabiliyyətli fədakar insanlardan biri 
də Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyev 
olmuşdur. Cəlil Əliyev

Allahın insanlara bəxş etdiyi bütün ali keyfiyyətləri 
özündə cəmləşdirən Əziz Əliyev ensiklopedik biliyə, böyük 
istedada, çağlayan enerjiyə, ilhama malik  fenomenal bir 
şəxsiyyət səviyyəsinə yüksəlmişdir. Onun fitri istedadı ar-
dıcıl əməksevərliyi ilə üzvi vəhdət təşkil etmişdir. 

Ə.Əliyevin gəncliyi təlatümlər içərisində keçmişdir. Er-
mənilər onun doğulduğu, türk-müsəlman əhalisinin əzəli 
torpağı sayılan İrəvan şəhərində dəhşətli soyqırım törə-
dəndə Əziz Əliyev ailəsi ilə bərabər bu faciədən qurtula-
raq, sağ qalan soydaşlarımızla birlikdə Naxçıvanın Şahtaxtı 
kəndinə köçmüşdür. Həmin hadisələrə qədər o, İrəvanda 
təhsil aldığı rus-tatar gimnaziyasını qızıl  medalla  bitir-
mişdir. 1917-ci ildə Sankt-Peterburqda ali təhsil almaq isyir. 
Amma bunun üçün maddi imkanı olmadığından Ə.Əliyev 
Bakı milyonçusu Hacı Zeynalabdin Tağıyevə məktubla mü-
raciət etməli olur. Tağıyevin ona 300 rubl pul göndərməsi 
Ə.Əliyevin Peterburqa yola düşməsinə və orada Hərbi-Tibb 
Akademiyasında təhsil almasına səbəb olur. Lakin 1920-ci 
ilin əvvəlində erməni vandallarının törətdiyi soyqırımdan 
xilas olmaq üçün şahtaxtılılarla birlikdə Ə.Əliyevin ailəsi də 
Arazın o tayına keçməsi və Ərəblər  kəndində məskunlaş-
ması ilə nəticələnir. Yalnız vəziyyət sabitləşdikdən sonra – 
1921-ci ilin ortalarında ailə Şahtaxtıya qayıda bilir. 

1923-cü ilin  mayında o ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçür 
və Xalq Komissarlar Sovetində işə düzəlir (əvvəlcə  iş ic-

raçısı, sonra ümumi şöbənin müdir müavini kimi) və 1927-
ci ilədək burada  çalışır. Bu zaman milli əlahiddəliyi rədd 
edən bolşevik beynəlmiləlçiliyi artıq  qələbə qazanmış və 
milli zəmində ədavət zahirən səngimişdi. 

Ə.Əliyev 1929-1938-ci illərdə Azərbaycan Klinik İnstitu-
tunun direktoru işləməklə yanaşı, Tibb  İnstitutu yarandıq-
dan sonra əvvəlcə dekan, sonra həmin institutun rektoru 
vəzifələrində çalışmış, eləcə də Azərbaycan Dövlət Univer-
sitetinin rektoru vəzifəsini də həyata keçirmişdir. Ə.Əliyev 
Azərbaycan SSR Səhiyyə komissarı vəzifəsində də uğurla 
fəaliyyət göstərmişdir (1939-1941). O, bu vaxt ərzində 45 
dərslik və dərs  vəsaitinin hazırlanmasının təşkilatçısı və 
bilavasitə müəllifi olmuşdur. Bu dövrdən etibarən o, SSRİ 
rəhbərliyinin də  diqqətini cəlb etməyə başlamışdır. 

Həmişə prinsipial, işgüzarlığı ilə seçilən Ə.Əliyevə 
Dövlət Müdafiə Komitəsinin qərarı ilə Cənubi Azərbayca-
na göndərilən hərbi missiyaya  rəhbərlik etmək vəzifəsi 
həvalə olunur. 1941-ci ilin avqust ayında SSRİ-İran müqa-
viləsi imzalanmış və bu müqavilənin  şərtinə görə, sovet 
qoşunları İrana daxil olmaq hüququ qazanmışdı. İranda 
Azərbaycan milli hərəkatı geniş vüsət aldığına görə, bu-
rada sovet hərbi birləşmələri bir xilaskar qismində xüsusi 
məhəbbətlə qarşılanırdı. Ona görə də Ə.Əliyevin  rəhbərlik 
etdiyi missiya burada  geniş fəaliyyət göstərirdi. O, İran-
da dislokasiya edilmiş 47-ci ordunun Hərbi Şurasının üzvü  
vəzifəsinə təyin edilir. Rəhbərlik etdiyi missiyanın, eləcə 
də Hərbi Şuradakı fəaliyyəti ilə əlaqədar oktyabrın 24-
də geniş hesabat hazırlayaraq, Azərbaycan SSR-in siyasi 
rəhbərliyinə göndərir. Hesabatda İrandakı vəziyyət geniş 
təhlil olunur. 

16 sentyabr 1942-ci ildə artıq İ.Stalinin də rəğbətini 
qazanmış Ə.Əliyev onun əmri ilə etimadı doğrulda bil-
mədiyinə görə vəzifədən kənarlaşdırılmış Linkinin yerinə 
Dağıstan Vilayət Partiya Komissarının birinci katibi təyin 
edilmişdir. Dağıstan o zaman üçün böyük strateji əhəmiy-
yət kəsb edirdi. O, Bakı üçün bufer rolunu oynayırdı. Çünki 
faşistlərin hər vəchlə can atdığı Bakının süqutu SSRİ-nin 
də iflası demək idi. Bunun qarşısının alınması üçün Ə.Əli-
yevin misilsiz xidmətlər göstərir. 

Dağıstan  etnik  cəhətdən də dünyanın ən mürəkkəb 
regionu idi. Stalin onlara bel bağlamırdı. Ona görə də Da-
ğıstan əhalisini müharibənin gedişinə cəlb etmək, beləlik-
lə buradakı xalqları baş verə biləcək dəhşətli aqibətdən 

uzaqlaşdırmaq lazımdı. Həmin ərəfədə Dağıstan Vilayət 
Partiya Komitəsinin 14-cü  Plenumu keçirilir. 1942-ci ilin 23 
sentyabrında keçirilən plenum həm Dağıstan əhalisinin, 
həm də Ə.Əliyevin  taleyində mühüm rol oynayır. O, plenu-
ma tanınmış ağsaqqalları və din  xadimlərini cəlb etməklə 
əhaliyə müharibə şəraitinin  diktə etdiyi dilemmanı çatdıra 
bilir. İnsanlar ona inanmağa başladı və onu özlərinin əsl 
lideri kimi dəyərləndirdilər. O, bu vəzifədə 1948-ci ilin pa-
yızına kimi çalışdı. Son nəticədə, Dağıstan əhli deportasiya 
faciəsindən qurtulmuş oldu. Bu gün də dağıstanlılar Ə.Əli-
yevin  adını minnətdarlıqla xatırlayırlar. Ona “Qurucu Əziz"  
adını  vermişdilər. 

Sonra onu  Moskvaya – Ali Partiya kurslarına dəvət 
etdilər. Həmin kursu bitirdikdən sonra o ÜK(b)P MK-nın 
inspektoru işləyir. Ə.Əliyevin daha da  irəli getmək şansı 
yaranmışdı. Bu vəziyyət Azərb.SSR rəhbəri M.Bağırovun 
narahatlığına səbəb oldu. O, vaxtilə irəli çəkdiyi adamı 
qısqanmağa, aradan götürmək və ya gözdən salmaq yolu 
tutmağa başladı. 1949-cu ilin payızında M.Bağırov onun 
Respublika Nazirlər Sovetinin sədr müavini vəzifəsinə gə-
tirilməsini təşkil edir. Və bu vəzifədə də özünü  prinsipial 
bir işçi kimi göstərən Əziz Əliyevi tərcümeyi-halı ilə şantaj 
etməyə başlayırlar. M.Bağırov öz güclü və ləyaqətli rəqibini 
bacısının İranda yaşamasını və öz sosial mənşəyini gizlət-
məkdə suçlamağa çalışır. 

Vəzifəsindən azad olunan Ə.Əliyev səhiyyə sistemində 
işə  keçirilir. Əvvəlcə, Elmi-Tədqiqat Ortopediya və Bərpa 
Cərrahiyyə İnstitutunun direktoru təyin edilir, lakin qısa 
müddət sonra bu  vəzifədən də çıxarılaraq Caparidze adı-
na Klinik xəstəxananın baş həkiminin müavini təyin edilir. 
O, hakimiyyət zirvəsindən endirilməsinə baxmayaraq bu 
işə də vicdanla  yanaşır.

Amma bu  mənəvi sarsıntılar onun  sağlamlığından 
yan  keçmirdi. Azərbaycan siyasi rəhbərliyi dəyişdikdən 
sonra – 1954-cü ildə o əvvəl işlədiyi Ortopediya və Bərpa 
Cərrahiyyəsi İnstitutuna, 2 il sonra isə Həkimləri Təkmilləş-
dirmə İnstitutuna direktor təyin edilir. Bu vəzifədə o,  öm-
rünün sonuna kimi – 1961-ci ilin iyul ayının 27-dək işlədi. 
Həmin İnstitut indi onun adını daşıyır. Ə.Əliyev görkəmli 
dövlət xadimi, səhiyyə təşkilatçısı, tibb elmləri doktoru, 
professor, Azərbaycanın əməkdar həkimi (1960) olmuş-
dur. Böyük insan Ə.M.Əliyevin adı haqq etdiyi xalq məhəb-
bəti ilə birlikdə həmişə yaşayacaq.  

Əziz Əliyev fenomeni – 
xalqımızın qürur mənbəyidir
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Б
езусловно, Азиз Алиев – Личность. Высо-
чайшая. Человек – эпоха. Человек – при-
мер. 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 исто-
рическом этапе. А именно, в годы Второй 
мировой войны, когда волею судьбы ока-
зался на ответственном посту в Дагестане.

 
Гитлеровцы на пути к нефтяному Баку

Наверняка, многие помнят знаменитые документаль-
ные кадры, свидетельствующие, как Гитлеру преподно-
сится торт, в середине которого отображены Каспийское 
море, нефтяная вышка и название Baku (Баку). Что обо-
значал сей подарок фюреру на один из дней рождений, 
думается, раскрывать не нужно.

В преддверии Второй мировой войны Каспийский 
флот занимал первое место по грузообороту. По Каспий-
скому морю перевозилась почти треть транспортируе-
мых 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 железнодорожных и водных 
путей азербайджанский участок, особенно Баку – Балад-
жарский узел, являлся важнейшим звеном на Закавказ-
ской железной дороге. По этой магистрали абшеронская 
нефть также доставлялась во все концы Советского Со-
юза. 

Во время II Мировой войны Азербайджан давал до 
80% обеспечивающей CCCР нефти. Вся нефтепродукция, 
используемая для моторов, ведущих войну, – самолетов, 
танков, автомобилей, бронемашин, другой боевой техни-
ки, поступала с Абшерона.

Советник центрального аппарата МИД СССР тогдаш-
него периода, переводчик И.Сталина Валентин Бережков 
отмечал, что «бакинцы работают напряженно, день и 
ночь» для обеспечения страны «горючим, столь необхо-
димым для победы». 

Немецкое командование не могло не понимать зна-
чения Баку, потому и рвалось к Сталинграду, планируя 
перекрыть Волгу, по которой потоком шла кавказская 

нефть в центральные  промышленные центры и на Урал. 
Не случайно, еще в приказе Гитлера Штабу оперативного 
руководства вооруженными силами (от 21 августа 1941 г.) 
среди главнейших задач «до наступления зимы» называ-
лось «не взятие Москвы», а (в т.ч.) «лишение русских воз-
можности получения нефти с Кавказа».

Российский историк Анатолий Уткин приводит при-
знания начштаба Верховного главнокомандования воо-
руженными 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 вве-
сти советские войска в «заблуждение относительно соб-
ственно замысла». В задачи группировки входило «вну-
шить впечатление о намерении повернуть» 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 
нефтяным районом Кавказа». Главенствующей целью 
являлось преграждение у Сталинграда пути «водному 
транспорту по Волге, по которой с помощью сотен танке-
ров шло обеспечение 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 Водораз-
дельный хребет в его центральной части по перевалам и 
выйти в Грузию. Вслед за предполагаемым взятием гер-
манских войск Сталинграда, плацдарм для наступления 
на позиции Великобритании на Ближнем Востоке объяв-
лялся  открытым. Тем самым, овладение Кавказом позво-
ляло Берлину не только стать обладателями богатейших 
природных ресурсов региона, но и начать продвижение 
на ближневосточный ареал, с расширением интересов до 

Человечность и организаторский 
талант Азиза Алиева как путь 

к решению сложнейших проблем
Теймур Атаев

публицист, историк, эксперт Госкомитета по работе с диаспорой

Индии.
Германия приступила к исполнению задуманного. 

Российский исследователь Александр Горянин фиксиру-
ет прекращение 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 бакин-
ским нефтяникам». «Четыре из пяти самолетов, танков, 
автомобилей были заправлены бензином и соляркой, 
выработанными на бакинских НПЗ из нефти, добытой на 
бакинских промыслах. Для осажденного Ленинграда по 
дну Ладожского озера был проложен бензопровод дли-
ной 28 км и пропускной способностью 400 тонн в сутки. 
Два с половиной года Ленинград и Ленинградский фронт 
обеспечивались этим горючим».

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

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

На этом фоне, к лету 1942 г. значительная часть гер-
манских военных сил сосредоточилась на южном участке 

фронта, то есть на подходе к границам Дагестана. В связи 
с чем, как пишет крупный государственный деятель Да-
гестана, занимавший ответственный пост руководителя 
идеологической работы Дагестанского обкома компар-
тии, а впоследствии должности первого зампредседате-
ля Правительства РД, члена Госсовета республики и др., 
Багаудин Ахмедов, «отдельные предприятия были эваку-
ированы, оставшиеся в республике прекратили работу». 
При этом проявились «случаи дезертирства, бандитизма, 
уклонения от службы, нависла непосредственная угроза 
вторжения врага в пределы Дагестана».

Однако, на что обращает внимание дагестанский 
историк Патимат Тахнаева, в 1941-1942 годах ряд секрет-
ных постановлений ГКО и приказов НКО ограничил при-
зыв и службу в армии значительного числа народов СССР. 
3 сентября 1942 г. Военный совет дислоцированной на 
территории Дагестана 44-й армии Северной группы во-
йск Закавказского фронта дал разрешение лишь на фор-
мирование в составе кавалерийского полка 44-й армии 
эскадрона добровольцев Дагестана.

Организаторский талант Азиза Алиева

Насколько усматривается, в целях усиления работы в 
очерченном направлении, в соответствии с постановле-
нием Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 16 
сентября 1942 г., на должность Первого секретаря Даге-
станского областного комитета ВКП(б) назначается Азиз 
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Алиев, занимавший пост  секретаря ЦК КП(б) Азербайд-
жана. Именно в этот период особыми красками высве-
тился талант А.Алиева, как масштабного руководителя, 
сумевшего охватить своим вниманием 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 ста-
ли: «О создании партизанских отрядов на территории 
республики», «О формировании отрядов народного 
ополчения», «О состоянии истребительных отрядов». 
Вслед за чем началось создание Первого Дагестанского 
добровольческого национального кавалерийского эска-
дрона, 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 
партизанских отрядов, несколько истребительных бата-
льонов, около 700 подразделений народного ополчения, 
в которых насчитывались десятки тысяч человек(6). Свы-
ше 70 тыс. дагестанцев строили оборонительные рубежи, 
чтобы преградить путь врагу к природным ресурсам Кав-
каза(8). В ноябре-декабре 1942 г., когда шли напряженные 
бои на Северном Кавказе, с предприятий Дагестана вой-
скам Северной группы Закавказского 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 

Главного управления формирования и укомплектования 
Красной Армии (Главупраформ) Е.Щаденко Азиз Алиев и 
председатель Совнаркома ДАССР Абдурахман Даниялов 
подчеркивают, 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 при-
званных в ряды РККА» дагестанцах, так как каждый из 
призванных систематически поддерживает письменную 
связь со своими семьями». 

Однако, ситуация в этом плане не поменялась, и до 
конца войны (в случае с балкарцами, карачаевцами, че-
ченцами и ингушами - до дня депортации) представители 
северокавказских народов принимались на службу в ар-
мию исключительно на добровольной основе(7). Дирек-
тивой Главупраформа от 26 января 1943 г. была объявлена 
мобилизация всех добровольцев по национальности 
чеченцев, ингушей и представителей народностей Да-
гестана. Была организована мощная пропагандистская 
кампания, в которой участвовали все наличные силы пар-
тийных идеологов республик и работников военкоматов. 
Но, как подчеркивается исследователями, несмотря на 
все сложности, новое руководство Дагестана, возглавля-
емое А.Алиевым, «выдержало экзамен» в мобилизацион-
ной политике.

Всего из Дагестана в течение 1943 г. было отправле-
но 4315 чел. добровольцев, представлявших местные 
национальности, при наряде в 4850 человек. А 23 фев-
раля 1943 г. в газете «Дагестанская правда» появилось 
письмо дагестанцев-командиров и политработников на 
имя А.Алиева: «Товарищ Алиев! Мы, группа командиров 
и политработников из Дагестанской АССР, читали в газете 
Вашу телеграмму тов.Сталину о сборе средств на стро-
ительство танковой колонны «Шамиль». Мы знаем, что 
дагестанцы ничего не пожалеют для помощи Красной 
Армии, для победы над проклятым врагом. А мы, даге-
станцы-фронтовики, будем беспощадно истреблять фа-
шистскую нечисть, пока полностью не освободим от нее 
священные земли нашей Родины... Боевой привет нашим 
землякам!».

Вот как описывал ситуацию советский поэт, прозаик 
и публицист Николай Тихонов: «Дети Дагестана, аварцы, 
даргинцы, лаки, кумыки, ногайцы, лезгины, дети великой 
советской семьи народов, много тысяч кавказцев бо-
рются на всех фронтах 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 советской могучей семьи, но 
в окопах под Ленинградом их встретили дагестанцы, а в 
предгорьях Кавказа русские люди с Невы и Волги, вме-
сте с казаками Кубани, Дона и Терека, вместе с горцами, 
грудью закрыли им дорогу к Грозному, путь на Баку, в За-
кавказье... Дагестанцев нечего учить сражаться в родных 
горах. Они – прирожденные воины».

При этом семьи военнослужащих и фронтовиков 

находились 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. военнослужащий 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 поручению 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 внимание 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 рекоменда-
ции, помимо врачей и медицинских сестёр, в госпиталях 
постоянно дежурили ответственные работники, которые 
обеспечивали постоянное «снабжение госпиталей про-
дуктами питания, медикаментами, топливом. В республи-
ке работало более полутора десятков эвакогоспиталей».

Чтобы обеспечивать бесперебойную поддержку со-
ветской армии А.Алиев держал руку на пульсе всех сфер 
народного хозяйства региона. 1942-1943 гг. были чрез-
вычайно сложными для промышленности Дагестана. 
Прифронтовые условия, резкое сокращение поступле-
ния централизованных фондовых материалов, нехватка 
сырья, эвакуация отдельных предприятий и уменьшение 
численности работников серьезно сказались на произ-
водственном ритме, выполнении планов. 

В период битвы за Кавказ резко возросло напряже-
ние в работе транспорта. Поток эвакуированного населе-
ния, увеличения перевозок нефти, хлеба, оборудования 
предприятий и других грузов требовали от транспорт-
ников четкой работы, высокой дисциплины, профессио-
нализма и мужества. Дагестанским железнодорожникам 
приходились работать при вражеских воздушных нале-
тах, светомаскировке, осложнявших управление подвиж-
ным составом, маневры, сортировку, погрузку и разгруз-
ку вагонов. 

Организаторские навыки А.Алиева, его умение вы-
искивать важные звенья в управлении происходящими 
процессами, направляя их в нужное русло, позволили до-
стичь реальных положительных результатов в этой обла-
сти.  Как отмечает дагестанский ученый Гани Каймаразов, 
по итогам работы за декабрь 1942 г. ВЦСПС и наркомат пу-
тей сообщения СССР присудили Махачкалинскому отде-
лению железной дороги первое место. Отделению было 
вручено переходящее Красное Знамя Государственного 
Комитета Обороны. Двадцать передовых железнодорож-
ников получили награды за образцовое выполнение за-

даний правительства и военного командования.
Значительных успехов в 1943 г. достигли работники 

нефте- и газодобывающей промышленности. В районе 
Махачкалы было обнаружено новое месторождение неф-
ти. В трест «Дагнефть» приехали на работу 400 человек 
из других районов страны и 240 рабочих было набрано в 
Дагестане. Он вышел из объединения «Грознефть» и стал 
подчиняться непосредственно Наркомату нефтяной про-
мышленности СССР. Число рабочих нефтяной промыш-
ленности ДАССР увеличилось почти в 2 раза. Нефтяники 
выполнили план добычи нефти и газа 1943 г. на полтора 
месяца раньше срока, на 3% была снижена себестоимость 
тонны нефти. Успешно выполняя производственные за-
дания, железнодорожники Дагестана стали оказывать в 
1943 г. помощь в восстановлении разрушенных гитлеров-
цами хозяйств железнодорожных линий и узлов Орджо-
никидзевской железной дороги.

Принятое осенью 1943 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) поста-
новление «О мероприятиях по укреплению колхозов гор-
ных районов Дагестанской АССР» предусматривало меры 
по улучшению материальной базы колхозов, положения 
в ведущей отрасли хозяйства горной зоны животно-
водства. Следовательно, А.Алиеву нужно было изыскать 
время и возможность для решения вытекающих из по-
становления 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 ста-
рейшин –горцев Дагестана, с которыми провел совеща-
ние. А в январе 1943 г. бюро обкома партии приняло по-
становление «О подготовке, выращивании и выдвижении 
кадров из коренных народностей Дагестана». Успех этой 
политики мог быть обеспечен исключительно повышени-
ем уровня образования в республике. 

Как отмечается рядом источников, к началу 1942-43 
учебного года в Дагестане не хватало 157 учителей стар-
ших классов и 150 учителей русского языка, что отрица-
тельно влияло на качество работы школы. Во многих шко-
лах важнейшие дисциплины школьной программы не 
изучались. Потому начала проводиться работа по подго-
товке учителей через ускоренные 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 постановле-
ние «О мероприятиях по укреплению системы заочного 
педагогического образования». Как следствие, образо-
вывалась сеть заочных отделений при педагогических 
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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 юно-
шей и девушек, которая оставила школу и находилась 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 строительство авиаэскадрильи им. Валентина Эмиро-
ва 250 тыс. рублей. Более 84 тыс. рублей внесли в 1942-
1943 учебном году на вооружение Советской Армии учи-
теля Кулинского района.

Не ушло от внимания А.Алиева и важнейшее из-
дательское дело. В 1944 г. при Наркомате просвещения 
ДАССР было образовано учебно-педагогическое изда-
тельство, на которое возлагалось улучшение качества 
издания учебников, учебно-методической и детской ху-
дожественной литературы для школ Дагестанской АССР 
- как на языках народностей Дагестана, так и на русском 
языке. 

В тот же период восстановил деятельность Дагестан-
ский сельскохозяйственный институт, возобновил работу 
научно–исследовательский институт истории языка и 
литературы, а Институт усовершенствования учителей 
был реорганизован в НИИ школ.  В 1944 г. открылся Даге-
станский государственный педагогический университет 
(в первый учебный год здесь обучались 46 девушек, по-
лучавших образование физико-математическом и есте-
ственно-географическом факультетах).

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

Огромное внимание А.Алиев уделял вопросам куль-
туры. В 1943 г. за активную творческую работу в деле раз-
вития искусства и литературы были присвоены почетные 
звания ДАССР: Тагиру Хрюгскому (поэт), Готфриду Гаса-
нову (композитор), Аскару Сарыджа (скульптор), Патимат 
Данияловой (сотрудница Радиокомитета) и др..

В январе 1944 г. свои двери распахнула  Дагестанская 
государственная филармония, образованная на базе Да-
гестанского концертного бюро. Значимую творческую 
поддержку А.Алиев проявлял и к выдающимся деятелям 
культуры Дагестана, в частности, к аварскому советскому 
поэту и драматургу, переводчику, государственному дея-
телю Гамзату Цадасе. Он посодействовал выходу в свет в 
годы войны книги басен Г.Цадасы на аварском языке «Го-

лубка 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 ознаменование 
50-летия его творческой деятельности, Г.Цадаса был на-
гражден орденом Ленина. Тогда же прошел его творче-
ский вечер в московском клубе писателей.

На ниве культуры А.Алиев сближал народы Дагеста-
на и Азербайджана. 9 декабря 1942 г., в целях укрепления 
дружбы и обмена опытом между творческими коллек-
тивами Азербайджана и Дагестана, было принято по-
становление Совнаркома ДАССР о приглашении труппы 
Азербайджанского театра русской драмы в Дагестан (в 
составе 120 человек). Театр гастролировал в Махачкале 
более месяца. В начале 1943 г. в г. Махачкале состоялась 
творческая встреча работников искусств Дагестана и 
Азербайджана, на которой присутствовали деятели нау-
ки и культуры соседних республик. В том же году в Азер-
байджане проводилась выставка произведений изобра-
зительного и прикладного искусства Дагестанской АССР, 
где были показаны более 300 произведений художников 
республики. Свои работы продемонстрировали Джемал, 
Аскар-Сарыджа, Ю.Моллаев, М.Юнусилау, Д.Капаницин, 
Д.Беспалов и другие. Прикладное искусство было пред-
ставлено показом лучших образцов кубачинских изде-
лий, балхарской керамики и ковроткачества.

Депортации и переселения

В то же время, в дополнение к имевшимся сложно-
стям 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 
административном устройстве её территории», постано-
вив «всех чеченцев и ингушей, проживающих на терри-
тории Чечено-Ингушской АССР, а также в прилегающих 
к ней районах, переселить в другие районы СССР, а Чече-
но-Ингушскую АССР ликвидировать», включил в состав 
Дагестанской АССР несколько районов Чечено-Ингуше-
тии. 

Говоря иными словами, депортации подлежали и 
представители чеченской национальности, проживав-
шие непосредственно в Дагестане. Как следствие, во 
исполнение распоряжения СНК СССР от 11 марта 1944 г., 
спустя два дня появляется постановление СНК ДАССР и 
Бюро обкома ВКП(б): «Переселить в бывшие чеченские 
колхозы Ауховского района из высокогорных районов 
республики к 15 апреля 1944 года 1300 семейств с распре-
делением по районам выхода». 

На бумаге – голые цифры. А ведь за каждой из них – 

судьба человека, семьи, общества. Как отмечается рядом 
исследователей, «переселением части дагестанцев на 
территорию бывшей ЧИАССР, присоединенной к Дагеста-
ну, центральные власти пытались частично снять остроту 
аграрной перенаселенности гор», разрешив «земельную 
проблему за счет новых районов». Но депортация нанес-
ла «заметный ущерб» как «психологии репрессирован-
ного и депортированного населения», так и  экономике 
Дагестана. 

Среди представителей власти, кто получил за эти 
операции боевые ордена и медали, - наркомы внутрен-
них дел и госбезопасности ДАССР: Рубен Маркарян и Ми-
хаил Калининский.

В осенней (1945 г.) записке народному комиссару 
внутренних дел СССР Лаврентию Берия о ситуации в 
районах бывшей Чечено-Ингушетии, присоединенных 
к Дагестанской АССР, А.Алиев и А.Даниялов сообщали, 
что региону   оказана большая материальная помощь со 
стороны Совнаркома Союза ССР, включая доставку про-
дуктов «сверх выдаваемых зерновых фондов». Но и «в 
самой республике были изысканы и отправлены 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, сви-
детельствует о его незаурядном таланте, уме и выдаю-
щихся организационных способностях. Но при всем при 
этом ему, как никому другому, удалось сохранить в себе 
доброту, человечность и честность.

Наверное, потому видный государственный и обще-
ственно-политический деятель Дагестана, Председатель 
Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР в 
1970-1978 гг., в годы войны возглавлявший Буйнакский 
городской Совет депутатов трудящихся Шахрудин Шам-
халова предоставляет А.Алиеву такую характеристику, 
что это был «очень порядочный человек», искренне по-
любивший Дагестан и дагестанцев. Но данное «чувство 
стало взаимным»,  ибо «с первых дней на посту первого 
секретаря обкома ВКП(б) Азиз Мамедович проявил себя 
умным, доброжелательным руководителем», живя инте-
ресами Дагестана, а «традиционную дружбу дагестанцев 
и азербайджанцев» используя «мудро и решительно». 
Отсюда – «уважение к нему в сердцах дагестанцев», ко-
торое «останется навечно».

Подтверждение этого теплого и доверительного 
отношения к А.Алиеву просматривается в том, что, как 

отмечается, когда он возвращался из Дагестана в Баку, 
«народ провожал его на вокзале», а ведь «нечасто можно 
было увидеть такую картину искренней любви и уваже-
ния к государственному деятелю».

Показательным в аспекте рассматриваемого можно 
назвать откровения не нуждающегося в особом пред-
ставлении  Расула Гамзатова (сын Гамзата Цадасы), кото-
рыми он поделился в 2011 г.: «Каждый раз, когда приезжаю 
в Баку, я хожу к памятнику Азизу Мамедовичу Алиеву». 
«Мы жили с ними в Махачкале в одном дворе, еще начи-
нающим 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 открытие, 
приезжали композиторы, Ниязи – мы все были связаны с 
культурой Азербайджана».

Добрая память об А.Алиеве передается от поколения 
к поколению. Вот и современный дагестанский журна-
лист Мурад Ахмедов пишет, что «опыт работы азербайд-
жанца по национальности Азиза Алиева, возглавлявшего 
нашу республику в тяжелейшие военные и послевоен-
ные годы», говорит о следующем: даже «не будучи уро-
женцем Дагестана и дагестанцем по происхождению, 
можно быть эффективным и популярным руководителем, 
любящим свою работу и пользующимся доверием у лю-
дей, благополучие которых тебе поручено».

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

YANVAR / 2020AZƏRBAYCAN DÜNYASI 38 39



XX əsr Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayən-
dələrindən olan Mir Cəlal Paşayevin bədii əsərləri-
nin dili olduqca təbii, canlı və ritmikdir. Sadəlik, səmi-
milik və inandırıcılıq Mir Cəlalın dilinə məxsus əsas 
cəhətlərdəndir. Yazıçı bütün yaradıcılığı boyu nədən 
yazırsa yazsın, həmişə sadə olmuş, məzmunla for-
manın vəhdətinə daha çox diqqət yetirmişdir. Mir Cə-
lal məzmunu bəsit olan, insanı və insan hisslərinin 
obrazını ifadə edə bilməyən əsəri əsər adlandırmırdı. 
Onun fikrincə, bədii əsər keçmiş həyatı yenidən can-
landırıb oxucunun təsəvvüründə yaşadır, sənətkarın 
yaratmaq qabiliyyətinin, məharətinin, qələm gücü-
nün əhəmiyyətini göstərir. 

Mir Cəlal öz əsərləri ilə bu gün də gənc nəs-
lin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması kimi 
müqəddəs işə xidmət göstərirsə, deməli, o ölməmiş-
dir. Mir Cəlal yaradanlardan idi. Yaratmaq isə ölümü 
öldürmək deməkdir: zaman keçər, söz qalar. Yaratdı-
ğı əsərlərə böyük məsuliyyətlə yanaşan, hər zaman 
gənclər, tələbələr arasında olan Mir Cəlal gənc nəs-
lin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması işində 
əhəmiyyətini nəzərə alaraq əsərlərini hikmətli söz-
lərlə, müdrik kəlamlarla zənginləşdirmişdir. 

Yazıçının yaratdığı zəngin mənəvi xəzinənin, 
mənəvi sərvətin bir hissəsi onun hikmətli sözləridir. 
Həmin kəlamlar insanların yalnız mənəviyyatını deyil, 
həm də onun yaşadığı məkanı, zamanı da işıqlandırır. 

Bəzən insan həyatının elə anları, elə dəqiqələri 
olur ki, onu sıxıntıdan, tərəddüddən bir ilahi kəlam, 

bir bəşəri hikmət qurtara bilir. Belə kəlamların dəyə-
rini heç nə əvəz edə bilməz. 

Vaxtı ilə mollanəsrəddinçilər Ezop ifşa material-
larından biri kimi aforizmlərdən geniş istifadə etmiş, 
ictimai-siyasi məsələlərin qavranılmasında, sinfi 
mübarizəyə münasibətin aydınlaşdırılmasında həyat 
faktlarının ümumiləşdirilməsi ilə, aforistik nəticələr-
lə insan şüuruna təsir göstərmişlər.  T.Hacıyev bu 
xüsusda yazır: “İctimai həyatın geniş mənzərələri 
aforistik düsturlarda təcəssüm edir. Bu düsturların 
açılması yazıçının bədii həqiqətini müəyyənləşdirir. 
Həyat həqiqətinə münasibəti fəallaşdırır. Dövrün ic-
timai suallarına cavab bu düsturlarda olur, düsturun 
açılması ilə sual işarəsi nidaya çevrilir”. 

Mir Cəlalın əsərlərində leksik vahidlər diğər dil 
vahidləri kimi, olduqca zəngin üslubi keyfiyyətlərinə 
görə fərqlidir, özünəməxsusdur. Yazıçınin dilinin lek-
sik imkanları dedikdə, onun əsərlərində işlətdiyi söz-
lərin, frazeoloji birləşmələrin işlənmə dairəsi, müxtəlif 
üslubi xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur. Söz və ifadələr 
kontekstual şəraitdə müxtəlif məna çalarlıqları qaza-
nır. Həmin dil vahidləri sırasında aforizmlərin ifadə 
etdiyi məna daha dərin, daha mükəmməl olur. 

Aforizmlər görkəmli şəxsiyyətlərin, ağıllı insan-
ların düşündüyü, yaratdığı hikmətli kəlamlardır. Mir 
Cəlalın bədii əsərləri belə kəlamlarla zəngindir. Mir 
Cəlal həyatın bütün sahələri ilə əlaqədar düşüncələ-
rini müdrik bir ata, bir el ağsaqqalı kimi gənc nəs-
lə aşılamaq, onları gələcəyi görməyə, həm vətənin, 

həm də özlərinin taleyi üçün ən doğru olanı seçməyə 
çağırmışdır. Buna görə də yaratdığı aforizmlərin, Mir 
Cəlalın əsərlərinin xalq tərəfindən sevilməsində, şöh-
rət qazanmasında, gənc nəslin tərbiyəsində mühüm 
rolu olmuş və indi də vardır. 

Mir Cəlal bədii əsərlərinə rəng qata biləcək, ona 
gözəllik və emosionallıq verə biləcək hər bir dil va-
hidindən səmərəli, sərbəst şəkildə istifadə etmişdir. 
Sərbəstlik yazıçının yaradıcılığının əsas cəhətlərin-
dən biridir. Mir Cəlal M.Füzulinin əsərlərinin dilini 
tədqiq edərkən Belinskinin belə bir fikrini sitat gətir-
mişdir: “Yaradıcılıqda sərbəstlik müasirliyə xidmətlə 
uyuşmalıdır. Bunun üçün özünü günün mövzusunu 
yazmağa məcbur etmək, fantaziyanı zorlamaq lazım 
deyil, bunun üçün ancaq öz cəmiyyətinin vətəndaşı, 
öz dövrünün övladı olmaq lazımdır. Öz xalqının ma-
raqlarını mənimsəmək, öz meyllərini xalqın meyllə-
ri ilə birləşdirmək lazımdır. Bunun üçün cəmiyyətə, 
xalqa rəğbət, sevgi hissi, əməli düşüncədən, əsərin 
mövzusunu reallıqdan ayırmayan sağlam, praktiki 
həqiqət duyğusu lazımdır”. 

Həyatın bütün sahələrini əhatə edən, ibrətamiz  
hikmətli kəlamların ədəbiyyata gətirilməsi Homerin 
adı ilə bağlanmışdır. Aforizmlər elə ifadələrdir ki, ya-
zıçı bu ifadələr vasitəsilə bəzən həyat hadisələrinə 
müəyyən münasibət bildirmək məqsədilə onları ob-

razların dilində işlədir. Bəzən aforizmlər əsərə, əsərin 
bir hissəsinə epiqraf seçilir, bəzən də mənfi tipləri 
digər obrazların dililə tənqid edərkən aforizmlərdən 
istifadə edilir. 

Mir Cəlal yaratdığı aforizmləri bədii əsərlərində 
müxtəlif məqsədlərlə işlətmişdir. Onların bir qismi, 
atalar sözlərində olduğu kimi, əsərə və ya əsərin his-
sələrinə epiqraf seçilmiş, bir qismi isə personajların 
dilinin və müəllif təhkiyəsinin rəngarəngliyini təmin 
etmişdir.

 Mir Cəlal tamamilə müxtəlif mövzularda afo-
rizmlər yaratmışdır. “Bir gəncin manifesti” əsərində 
“Gecənin hökmü” adlı hissəsinə özünün yaratdı-
ğı “Həqiqətin gecəsi yoxdur, gecənin də həqiqəti 
var” aforizmini epiqraf vermişdir. Belə bir aforizmin 
epiqraf seçilməsi təsadüfi deyil. Epiqraf əsərin əsas 
mövzusu, ideyası haqqında oxucuda ilkin təəssürat 
yaradır. Bu epiqraf da  fəslin məzmunu ilə səsləşir. 
Yazıçı aforizm vasitəsilə hətta əsəri və ya həmin fəsli 
oxumamış bir oxucuya “həqiqətə, doğruya zaval yox-
dur”, “hər qaranlıq gecənin bir işıqlı sabahı var” fikrini 
təlqin edir. 

Həmin əsərin on beşinci “Qanlı gün” adlı fəslinə 
müəllif: “Azadlığı qorumaq onu fəth etmək qədər 
müqəddəsdir” aforizmini epiqraf vermişdir. Ümumi-
likdə əsərin, fəslin məzmunu ilə səsləşən aforizm 

MİR CƏLALINaforizmləri
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YANVAR / 2020AZƏRBAYCAN DÜNYASI 40 41



vasitəsilə torpağın azadlığı, xalqın azadlığı uğrunda 
mübarizəni müqəddəs mübarizə hesab edən yazı-
çı xalqa, xüsusilə gənclərə vətənpərvərlik duyğuları 
aşılayır. 

“Yolumuz hayanadır?” əsərində Mir Cəlal 
"Ölməyimə sevinməsin əğyar,
 Əbədi ölməyən məramım var!" 

aforizmini epiqraf seçib və həmin kəlam əsərin 
və fəslin məzmununu ifadə edir. Həmin fəsildə yazıçı 
böyük şair M.Ə.Sabirin xəstə olduğu son günlərini, 
ağır vəziyyətini xalq üçün yanan çırağın sönməsinə 
bənzətmişdir: “… elə bir çıraq sönürdü ki, onun nuru 
öz vətəni üçün heç də gün işığından az zəruri deyil-
di. Ancaq bir fərq var idi: Günəşin batdığını hər kəs 
görüb bildiyi halda, vətən üçün zəkavət çırağı olan 
bir vücudun söndüyünü çoxları bilmirdi. Hətta bu çı-
rağın işığı ilə qəflət yuxusundan  qalxanların özləri də 
xəbərsiz idilər. Onların mənəvi qidaya möhtac olan 
gözləri hər gün mətbuat səhifələrində Tahirzadənin 
ecazkar misralarını axtarırdı". 

XX əsrin görkəmli yazıçısı, nasiri Mir Cəlal 
C.Məmmədquluzadə kimi, M.Ə.Sabir kimi əsl xalq ya-
zıçısı, əsl vətəndaş idi. Yaratdığı əsərləri ilə ürəklərdə 
yaşayan yazıçını, o böyük insanı, böyüklüyü qədər də 
sadə olan bir insanı təhsil, elm, bilik, ən əsası isə in-

sanlıq öyrətdiyi böyük tələbə ordusu və bütövlükdə 
Azərbaycan xalqı unuda bilməz. Mir Cəlal yaratdığı 
aforizmlərin bir qismini yaratdığı obrazların dili ilə 
oxuculara təqdim etmiş, bu ifadələr daha çox tipik-
ləşdirmə məqsədi daşımışdır. Məsələn: Bəbir bəy bu 
xəbərdən çox sevindi. Arxayın oldu ki, Qumrunun 
başı əhləd daşına dəyib, ağlı başına gəlib... Anası öl-
məsin aclığın... Aslanı da yola gətirir. Çörək elə şeydir 
ki, tülkünü aslan edir, aslanı tülkü. 

Dünya dediyin bir çörəkçixanadır. Bu vurhavur-
da kimi bişirir, kimi aşırır. Hamı istəyir təndir başında 
otursun. 

Bu kiçik parça kimsəsizlərin düşdüyü acınacaqlı 
vəziyyətdən zövq alan Bəbir bəyi dəqiqliyi ilə, incəliklə 
xarakterizə edir. Həyatın mənasını var-dövlətdə, pul-
da, yeməkdə görən Bəbir bəyin iyrənc mənəviyyatı 
haqqında dolğun təsəvvür yaradır, obrazı fərdiləşdirir. 

Qumru: “Nə üçün insan qara günləri öz əlilə yo-
ğurur?” cümləsi ilə Qumrunun düşdüyü vəziyyət, 
onun ümidsizliyi, Qədirdən nigarançılığı, peşmanlıq 
hissi obrazlı şəkildə ifadə edilmişdir. 

“Zəhərdən şəfa, ağadan vəfa heç görmüsən?” 
aforizmi ilə cəmiyyətdə insan lar arasındakı ziddiy-
yət, təzadlı münasibət çox dəqiq, bədii bir dillə, daxili 
qafiyəli (şəfa, vəfa) misra ilə ifadə edilmişdir. 

Səadət xanım: “Qadın qəlbi qapalı bir bağçadır, 

açarı da qadının özündədir”. Səadət xanımın dilindən 
verilmiş aforizm vasitəsilə qadın xarakterinin mürək-
kəbliyinə, incəliyinə işarə edilmişdir. 

“Vəzifənin böyüyü-kiçiyi yoxdur. Pis və yaxşı iş-
ləmək var” aforizmi ilə hər bir işə məsuliyyətlə ya-
naşmaq, böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmaya-
raq hər bir işi ürəklə, sevə-sevə yerinə yetirmək hissi 
əks olunmuşdur. Yazıçı bu aforizmi insanları, xüsusilə 
gəncləri əməksevərliyə, zəhmətə alışdırmaq üçün 
düşünmüşdür.  

“Xəstəlik təbabətin qəddar düşmənidir” kəlamı isə 
müəllif təhkiyəsində işləndiyi üçün ədəbi dil norma-
larına tamamilə uyğundur. 

Mir Cəlal: “Azadlığı qorumaq onu fəth etmək qə-
dər müqəddəsdir” aforizmini “Bir gəncin manifesti” 
romanının on beşinci fəslinə epiqraf vermişdir. Hə-
min kəlam vasitəsilə yazıçı ən müqəddəs nemət olan 
azadlığı qorumağın azadlığı qazanmaqdan daha çə-
tin, daha məsuliyyətli iş olduğunu diqqətə çatdırmış-
dır. 

“Uşaq səsi çıxmayan ev nəyə lazımdır! Dünya-
nın bütün neməti yığılsın süfrəyə, ona ki körpə əli 
uzanmadı, heç! Götür yığışdır. Beşik olmayan evə 
min bəzək vur, qurudur ki, qurudur. Min peç yandır, 
soyuqdur ki, soyuq! Uşaq olmayan evdə istəyirsən 
yüz Qaryağdı oxusun, yüz Qurban çalsın, dərd əskik 
deyil. Bağ-bağatın bəzəyi quşdur, ev-eşiyinki uşaq”. 

Verilmiş parçada hər cümlə bir ibrətamiz aforizm-
dir. Yazıçı bu aforizm vasitəsilə hər bir evin, hər bir 
ailənin ən böyük xoşbəxtliyinin körpə gülüşü, körpə 
səsi olduğunu bir daha diqqətə çatdırmışdır. Aforizm 
eyni zamanda “uşaqsız ev suyu sovrulmuş dəyirma-
na bənzəyir” atalar sözünün birbaşa isbatıdır. 

“Yolumuz hayanadır?” romanında Tahirzadənin 
(M.Ə.Sabirin-H.H.) nitqində verilən: “Meydan cən-
gi-cidal meydanıdır. Çəkiləni qovacaqlar. Düzdür, 
mən burdan getmək qəsdindəyəm. Amma çəkilmək 
üçün deyil, kəllə-kəlləyə gəlmək üçün gedirəm” afo-
rizmi ilə yazıçı oxucusunun diqqətinə çatdırmışdır ki, 
yaşamaq, fəaliyyət göstərmək üçün mütləq mübarizə 
aparmaq lazımdır. Bu aforizm "yaşamaq yanmaqdır, 
yanasan gərək" kəlamının nəsrlə (əsərdə Sabirin dili 
ilə) ifadəsidir. 

Romanın başqa bir yerində “keçmə namərd kör-
püsündən qoy aparsın sel səni” atalar sözünü müəllif 
öz aforizmi ilə: “mal, ev əşyası həmişə əldə edilə bilər. 
Abır, ehtiram isə pulla alına bilməz!” şəklində ifadə et-
mişdir.

Mir Cəlalın digər əsərlərinə nisbətən “Yolumuz 
hayanadır?” romanı aforizmlərlə daha zəngindir. Bu, 
əsərin mövzusundan, personajların, əsasən, dövrün 
ziyalı, görkəmli, tanınmış yazarları, ictimai xadimləri 
olmasından irəli gəlir: 

1)“Yazı ürəkdən gələn səsdir, ürək isə müqəddəs 
hisslərin beşiyidir”. 

2) “Şair də, alim də, müəllim də eldən güc alma-
lıdır”. 

3) “Bizim zəmanəmizdə insan insanın cəlladıdır. 
Kimin ki əlində ixtiyar var, nə desə doğrudur. Kim ki 
məzlumdur, nə desə yalandır”. 

4) “Azadlıq heç yerdə, heç vaxt verilməz, o ancaq 
alınar! Düşmənimiz də, dostumuz da bilir ki, yüz dəfə 
basılsaq da, müvəqqətidir. Bir dəfə qalib gəlsək, əbə-
di olacaqdır” və digər aforizmlər yazıçının müstəqillik, 
azadlıq haqqında fikirlərini təsdiqləyən ictimai-tər-
biyəvi məzmunlu kəlamlardır. 

Mir Cəlalın həyat haqqında aforistik fikirlərinin 
ifadə olunduğu: “Həyat belədir, yüksəlmək çətin və 
zəhmətli, ancaq səfalı və fərəhli olur. Enmək isə asan, 
ani və qüvvətli olur”, “Həyat belədir: həmişə baharı 
xəzan, xəzanı bahar təqib edir”, “Qarıncadan yazan-
da da sənətkar olmaq hünərdir. Gül, bülbül onsuz da 
gözəldir. Əsl sənət qarıncanın gözəlliyini kəşf etmək-
dir” və s. aforizmlərdə yeni və orijinal müəllif düşün-
cəsi obrazlı şəkildə təzahür etmişdir. Bir cəhəti də 
qeyd etmək lazımdır ki, Mir Cəlalın yalnız bədii əsər-
ləri deyil, elmi əsərləri də aforizmlərlə zəngindir. 

Yazıçının sənət və sənətkar haqqında qənaətləri, 
yekun fikirləri aforizmə çevrilərək bü gün də işlənərək 
xalqa xidmət etməkdədir.  Yazıçının klassik Azərbay-
can şairi Məhəmməd Füzulinin əsərlərini tədqiq 
edərkən söylədiyi: “Füzuli, hər şeydən əvvəl qəlb şai-
ridir” kəlamı, Səməd Vurğun haqqında dediyi: “S.Vur-
ğun bir çoxları kimi kağız korlamamışdır”, “S.Vurğun 
böyük fikirlərin, idealların carçısıdır”, “Sabirdən sonra 
S.Vurğun qədər ürəkləri fəth edən ikinci bir şair gör-
mək çətindir” kimi aforizmləri ədəbi inkişafımız, ədəbi 
xadimlərimiz haqqında dərin ümumiləşdirmələrdən 
xəbər verən, ədəbi-estetik kriteriyaya çevrilən nəzəri 
yekundur (Ş.Alışanlı).  

Mir Cəlal yaratdığı hər bir əsərlə, yaratdığı afo-
rizmlərlə ədəbi-bədii dilimizi zənginləşdirmiş, oxu-
cularda müsbət mənəvi keyfiyyətlər yaratmağa nail 
olmuş, onun yaratdığı irs gənclərin, eləcə də bütün 
insanların çarəsiz vəziyyətlərində onlara doğru, işıqlı 
yolu göstərən mayaka çevrilmişdir.
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стория хорошо знает имена таких 
азербайджанских меценатов, как 
Гаджи Зейналабдин Тагиев, Мур-
туза Мухтаров, Ага Муса Нагиев, 
Агабала Хаджигулу оглы Гулиев, 
Набат Ходжа кызы Ашурбейова, 
Гевхарага, Хаджи Хаджи ага Да-
дашов, Иса бек Абдулсалам бек 
оглы Гаджинский, Шамси Асадул-
лаев, Теймур бек Ашурбеков, Тей-
мурбек Гулубеков, Ага Юсиф Да-
дашев и др. Cреди них личность и 
деятельность Гаджи Зейналабди-
на Тагиева занимает самое почёт-
ное место. Он сыграл огромную 
роль не только в становлении 
многих азербайджанцев, но и в 
истории Азербайджана конца 
XIX – начала ХХ вв. Известный 
миллионер, занимаясь меценат-
ством, являлся действительным 
государственным 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 
общества, 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-
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 
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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 друже-
ские отношения с бакинским ахундом Абутурабом. 
Он всегда прислушивался его советам и наставле-
ниям. 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 богатство из рук. Тот ответил сле-
дующим образом: «Ты ездил в саму Мекку, совершил 
паломничество; тебе небезызвестны превратности 
судьбы. Если Аллах пожелает, он в мгновение ока 
лишит тебя  всего состояния. Так что, больше думай 
о вечном…». И действительно, после захвата власти 
большевиками Гаджи Зейналабдина Тагиева лишили 
состояния. Тогда он переехал на постоянное местожи-
тельство в свою мардакянскую дачу, вспомнив слова 
незабвенного Абутураба-аги. Впоследствии завещал 
похоронить его у ног мудрого Абутураба.

Здесь же хотелось сказать о следующем. Несколь-
ко запутан год рождения Гаджи Зейналабдина. Судя 

по документам, Гаджи Зейналабдин родился в 1838 
году. В то же время указываются и другие даты его 
рождения, в частности, 1821, 1823, 1824. К сожалению, 
точная дата рождения Гаджи Зейналабдина до сих 
пор не уточнена. Случилось это из-за неграмотности 
его родителей и в некоторой степени запутанной си-
стемы регистрации рождения в книгах, находящихся 
в мечетях. Заметим, что в те времена эти даты иногда 
гравировались даже на серебряной и медной посуде. 
Поэтому, потеряв миску 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 подрядчи-
ком. А уже в 20-летнем возрасте начинает торговать 
мануфактурой и вскоре богатеет. Пробует нефтяной 
бизнес. Несмотря на то, что это было достаточно ри-
скованным шагом, тем не менее фортуна улыбается 
ему. 1973 г. Зейналабдин вместе с двумя компаньонами 
арендует землю в Биби-Эйбате. Нанимает чернора-
бочих. Соорудив вышку, начинают бурить скважины. 
Расходы растут, а нефти всё нет и нет. Компаньоны, по-
теряв надежду, продают 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 миллионе-
ром Тагиевым. Здесь уместно отметить следующее: в 
1840 г. учёные из Петербургской академии наук, рас-
смотрев присланные для анализа образцы бакинской 
нефти, вынесли презрительное заключение 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 капиталистами 
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 
состояния. Вот так прославил Гаджи Зейналабдин Та-
гиев имя Азербайджана, Баку и своё имя на весь мир.

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

получали приличное по тем временам жалованье. Для 
своих рабочих он создавал все условия. Тагиев по-
строил им мечеть, для их детей – школу. Организовал 
курсы обучения грамоте, открыл аптеку, медпункт и 
т.д. Гаджи Зейналабдин Тагиев был уважаем не толь-
ко в своём народе. Он также пользовался большой 
популярностью и уважением далеко за пределами 
Азербайджана. В те времена банк Тагиева считался 
одним из самых надёжных банков в Российской импе-
рии. Тагиев имел немалые заслуги перед Российской 
империей. По императорскому указу ему было присво-
ено звание действительного статского советника. Это 
звание равнялось званию генерала, контр-адмирала 
и обер-прокурора, и имело большие полномочия. Вот 
таким остался Гаджи Зейналабдин Тагиев в сердцах 
людей. О нём лестно отзывается глава нашего госу-
дарства. Недавно Президент Азербайджана Ильхам 
Алиев на встрече с группой деятелей культуры и ис-
кусства говорил: «Гаджи Зейналабдин Тагиев помог 
моему дедушке. Он был великим человеком, боль-
шим меценатом. Он является личностью, имеющей 
большие заслуги перед азербайджанским народом. 
Благотворительная деятельность Гаджи Зейналабди-
на Тагиева затронула и нашу семью. В то время мой 
дедушка Азиз Алиев написал ему письмо и попросил 
деньги на получение медицинского образования и ов-
ладения профессией врача» (Baku. Ws-Ильхама Алие-
ва: Гадж…ru.baku.ws).

Уважение и славу Тагиев приобрёл, как мы заме-
тили выше, благодаря тому, что большую часть своих 
доходов отдавал на благотворительность, развитие 
и на благоустройство родного города. В 1895–1897 гг. 
он выстроил в центре Баку здание, отличающееся вы-
разительностью архитектурных деталей и привлека-
тельностью внешнего облика. Это здание ныне Музей 
истории Азербайджана. Когда большевики захватили 
власть ситуация в Азербайджане резко изменилась. 
Гаджи Зейналабдина Тагиева изгнали из собственно-
го дома, всё имущество конфисковали. При уходе из 
дома он  членам своей семьи говорил, что возьмите 
с собой только одежду, всё остальное оставьте для 
народа. Таким образом, было уничтожено всё его бо-
гатство большевиками. Только благодаря поддержке 
Наримана Нариманова Тагиеву была оставлена дача в 
Мардакяне.
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Наше первое знакомство с учредителем и 
главным редактором журнала «Мир Азербайд-
жана» Фонда Деде Горгута, издаваемого на 
трех языках, Эльдаром Исмайловым состоялось 
на одном из мероприятий, проводимого в Азер-
байджанском Центре Ататюрка, куда я была при-
глашена моим полувековым другом-художником 
Ильгаром Акберовым. Огромное спасибо ему за 
это, ведь благодаря ему я узнала такого велико-
лепного, интеллигентного, патриотичного, до-
стойно представляющего тюркство, при первом 
удобном случае знакомящего мир личностями, 
вызывающими гордость народа, о ком можно 
бесконечно перечислить подобные синонимы-об 
азербайджанца Эльдара Исмайлова, настоящего 
«ангел-хранителя» на земле Эльдара муаллима…

На этом мероприятии Эльдар муаллим вос-
принял меня как художника-любителя, интере-
совался моими картинами, однако узнав, что я на 
самом деле архитектор, поделившись своими вос-
поминаниями о городе, Эльдар муаллим, вдохно-
вившись от наших бесед в этой области, сообщил, 
что хотел бы открыть новую рубрику в журнале 
“Мир Азербайджана» под названием «Баку мой, 
как ты прекрасен», или «Сердца в городе ветров» 
и предложил выступить в этой рубрике со своими 
материалами первой мне.

Таким образом, первое мое выступление в 
этом журнале, естественно, будет посвящено 
зданию, в стенах которого провела больше поло-
вины (29 лет) моей жизни-зданию, строительство 
которого было заложено в мае первого года 19-го 
столетия и считающимся по сей день грандиоз-
ным образцом архитектуры нашего Баку, зданию, 
которое знаем все: административному зданию 
вначале Бакинской Городской Думы, затем Ис-
полнительного Комитета Бакинского Городского 
Совета Народных Депутатов(Баксовета), Испол-
нительной Власти Города Баку, Бакинской Мэрии.

Это известное изречение было сказано как 
раз в адрес автора проекта этого здания

«Не построил для того, чтобы сам воссоздал-
ся, а построил за тем, чтоб след мой остался».

Йозефу Гославскому не довелось увидеть 
завершение этого здания, считающимся своим 
шедевром, но он оставил для Баку такие нести-
раемые следы, что уходя, вовсе не умер...

Об этом здании все слова были высказаны 
нашими архитекторами-корифеями как о распо-
ложенном в значительном вместе в городе Баку, о 
присвоении автору именно за это здание, которое 
считается редкой жемчужиной архитектуры не 
только Баку, но и Кавказа, псевдонима “Растрел-
ли Кавказа», о проектировании в стиле барокко, 
о привозе из-за рубежа фасадного кирпича и 
гранита под интерьер, о сумме, потраченной на 
смету, и о прочем-вплоть до того, что здание было 
объявлено историческим памятником архитекту-
ры государственного значения за номером 144. Я, 
как архитектор, что могу сказать прекраснее и от-
личительнее, чем эти корифеи,-лично с ними зна-
комая, работающая в их окружении: Расим Алиев, 
Шамиль Фатуллаев-Фигаров, Эльбай Гасымзаде, 
Эльчин Алиев.

-Я могу высказать отличительные черты о 
бесконечной любви к этому зданию, виденному 
мной каждый день из-за того, что я с детских лет, 
насколько себя помню, жила во дворе напротив 
него.

-Я могу высказать отличительные черты по 
моим воспоминаниям и впечатлениям из-за 29 
лет, проработанных внутри этого здания.

-Я могу высказать отличительные черты вви-
ду влюблённости в творчество Гословского, удов-
летворённости от встречи с его последними ро-
дичами в Баку (да и в жизни) после нахождения 
его дома-музея.

 -Я могу высказать отличительные черты, сде-

лав одно признание-думаю, что второго такого человека в 
Баку нет, любящего это здание как я.

Из-за этой причины, если это покажется интересным, я 
буду рада поделиться с вами некоторыми воспоминаниями с 
детских лет жизни до сих пор о проживании в доме напротив 
здания «Баксовета», своим простым, непрофессиональным 
журналистским языком. 

P.S. Говоря о «непрофессиональной журналистике», хочу 
сказать то, что я в школьные годы думала стать журналист-
кой. Мои маленькие стихотворения и рассказы уже публи-
ковались в журналах. Стихи, которые я читала, меня вели 
на конкурсы, интервью, которые я давала журналистам как 
победитель конкурсов, мое частое приглашение на телеви-
зионные передачи мне самой казались интересными.

Таким образом, я училась в последнем классе и должна 
была принять решение о выборе специальности.

В то время моя сестра Шафаг уже училась на архитек-
турном факультете и меня пригласила туда, сказав, что ты 
всегда сможешь стать архитектором-журналистом, но вот 
журналистом-архитектором не будешь. Таким образом, ос-
новоположником моего становления как архитектора стала 
моя сестра, за что я ей благодарна, и моим выбором стал 
архитектурный факультет Азербайджанского Инженер-
но-Строительного Института.

 Одним из самых запоминающихся событий в школьные 
годы, сталo мое направление на 1 месяц как представите-
ля-делегата от Азербайджана в Международный лагерь 
«Артек», расположенный в Крыму, о котором мечтал каждый 
школьник но не мог поехать. Это были мои самые незабывае-
мые дни. Мое главное Артековское везение это подруга Ега-
на. В Артеке я обрела себе достойную подругу Егану(талант-
ливую, умную, честную, эрудированную, энергичную…Она 
неповторима, и теперь известный и очень грамотный врач), 
с которой дружу уже 45 лет…

 Вернулась с Артека с богатыми впечатлениями, но среди 
этого богатства моим приобретением стали не только друзья, 
я в себе развила и высокий архитектурный вкус. Так меня 
очаровали наши жилые корпуса, которые не были присущи 
тогдашней Советской однотипной архитектуре: они были не-
стандартные по типу, современны и стеклянными с полов до 
потолка, с прямым видом на море, с шезлонгами для загара 

и навесами для тени на плоских крышах, с использованны-
ми новыми строительными материалами в большом коли-
честве-стекла и металла. Даже своим детским умом я сооб-
ражала, что нахожусь в мире, отличающимся от советских 
стандартов. Людям нынешнего периода недосягаемость это-
го покажется странным, но для того времени уже мечтать об 
этом свидетельствовало о высоком вкусе. Ах, Артек Артек…

 А теперь, как написала несколькими абзацами раньше, 
я перехожу к тому, чтобы поделиться с вами некоторыми 
воспоминаниями с детских лет жизни до сих пор, связанные 
со зданием «Баксовета», «непрофессиональным журналист-
ским языком».

 Я-Рзаева (Мамедова) Таира-дочь Гибляли (дочь Али и 
Фатимы). Я четвертая дочь, родившаяся в семье на исконно 
азербайджанской земле Зангезура (Западный Азербайд-
жан, город Каджаран). В то время мой отец ввиду того, что в 
семье уже было четыре девочки, решил переехать в Баку для 
получения наши образования на родном азербайджанском 
языке. Мы, к большому счастью, начали жить в доме моего 
старшего дяди Садига, прямо в центре Баку-во дворе напро-
тив здания Исполнительной Власти города Баку, на тогдаш-
ней «Коммунистической» улице (бывшей «Николаевской» и 
нынешней «Истиглалият») (В связи с этим я за него всегда 
буду молиться). 

Моя старшая сестра Рахиля уже поступала в ВУЗ, вторая 
сестра Афаг продолжала учёбу в школе номер 189 около ба-
зара Пассаж в Баку. А я и сестра Шафаг получили образо-
вание в школе номер 132, рассложенный бок о бок с нашим 
двором. От того, что наша школа находилась прямо напротив 
«Баксовета»-Исполнительного Комитета Бакинского Город-
ского Совета Народных Депутатов я, каждый раз выходя из 
основного входа школы, видела, как тяжело открывались 
грандиознейшие двери этого прекрасного здания напротив, 
и думала про себя: «интересно, и я хотя бы раз смогу зайти в 
это потрясающее здание?!» Как говорится: «Куда твоё наме-
рение-туда твоё достижение».

 Немного забегая вперед, хочу сказать, что именно это 
здание до сих пор я, любя безмерно, называю «Вторым От-
чим Домом»-учреждение, в котором проработала 29 лет… 
Здание, построенное для Городской Думы, самое любимое в 
Баку, автор которого польского происхождения Йозеф Гос-

Таира Гибляли
архитектор

Второй мой
«Отчий дом»
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лавский. Я осведомлена о каждом квадратике этого здания, 
люблю каждый камень его, знаю о нем такую информацию, 
которой нет даже в википедии, (например, то, что это здание 
располагается в 100-ом квартале, что обозначает цифра 1870 
на его фасаде, чье имя написано на наземных камнях в ин-
терьере при входной части…,вплоть до количества оконных 
проемов)

 Вообще, всё то хорошее, что связано с этим зданием, 
мимо которого проходя каждый раз мысленно посылаю свои 
поцелуи, меня вдохновляет настолько, что где бы я не была, 
в каком бы городе не находилась, будь-то Сан-Франциско 
или Ордубад, Рим, Милан, Неаполь, Флоренция, Ленкорань, 
Ганджа, Сигнахи, Женева, Цюрих… стараюсь сфотографиро-
ваться перед зданиями Исполнительных Властей-Мэрий. Это 
я могу назвать в некотором роде и «коллекцией».

Настолько влюблена я в это здание…
 Вернемся в годы «Баксовета»: студенты обучающиеся 

на вечернем отделении, днём, должны были работать, этого 
требовал закон. По этой причине я устроилась на работу чер-
тежницей в управлении Мраморного завода. Честно говоря, 
я устроилась туда ради получения официальной справки и 
проработала на ней ровно один год, и отмечу, что там при-
обрела свою очень ценную и честную подругу Судабу. Затем 
она тоже устроилась по своей специальности юриста на дру-
гую работу. 

 Через 1 год моя институтская подруга Гюляра, уже ра-
ботающая в Главном Управлении Архитектуры и Градострои-
тельства Исполнительного Комитета Бакинского Городского 
Совета Народных Депутатов, сказала: «В нашей работе нуж-
на девушка с хорошей графикой», и пригласила меня к себе. 
В связи с этим я ей многим обязана. В то время Главным Архи-
тектором города Баку был Расим Гасанович Алиев. Вагиф Га-
сымов, который в будущем будет моим заведующим отделом, 
захотел посмотреть мои чертежи, выполненные на кальке 
тушью и рапидографом, затем вместе с этими работами мы 
пошли вместе на приём к Расим муаллиму, моя графика ему 
понравилась и он меня принял на работу. Настолько просто.

 Боже, моей радости не было границ: я зашла в здание, 
любимого мною еще со школьных лет через те грандиозные 
двери, через которые мечтала войти туда, и причем устрои-
лась туда на работу (затем я проработала в этом здании 29 

лет- во втором моем «Отчем доме») 
 Таким образом «Треугольник Счастья» окончатель-

но установился: двор, в котором проживаю-школа номер 
132-«Баксовет».

 Наш отдел совместно с «Моссовет»ом и Московским 
Архитектурным Институтом (МАРХИ) занимался научно-ис-
следовательскими работами по реконструкции центральной 
части города Баку, включая и Ичери Шехер. Именно для это-
го была создана Специальная Группа (кратко мы так и назы-
вались-«Спецгруппа») и для этого была выделена большая 
государственная дотация. Возглавлял нашу группу Расим 
Алиев при руководстве Вагифа Гасымова и консультантстве 
Вадима Иванова и Шамиля Фатуллаева. Это была грандиоз-
ная работа. Каждый наш альбом считался ценной базой для 
одной научной работы.

 Ещё одна затейливая история произошла в те годы. Ее 
можно было назвать и живым анекдотом. Сотрудничающие с 
нашим отделом были только русскоязычные научные работ-
ники из Москвы и Ленинграда (нынешний Санкт-Петербург). 
Двое из них, впервые прибыв в Баку, в связи с работой на-
чали обходить город, изучать улицы, делать некоторые за-
метки именно с территории, близлежащей к исполнительной 
власти, как вдруг мы увидели их возвратившимися сильно 
разъяренными и раскрасневшими до предела. Не дав даже 
повода, чтобы спросить, что же случилось, они чуть ли не с 
пеной у рта выразили свое возмущение. Естественно, если 
не высказать по-русски, ничего понятным не будет. По этой 
причине я записываю тот диалог:

-Вагиф, я, конечно всё понимаю, но не понимаю, как мож-
но такую центральнейшую улицу назвать в честь чьих-то 
гусей???

Руководитель нашей группы Вагиф Гасымов и мы, ничего 
не осознавали, и он задал этот вопрос:

-Подождите, подождите, Вера Ефимовна, Вы о чём гово-
рите? Что случилось??? 

-Ну, улица, которая начинается от парка Сабира, названа 
в честь гусей Гаджиева! Написали улица Гуси Гаджиева-(уда-
рение ставится на букву «у» в слове Гуси) 

Да-а-а-а, только теперь стало известно, о чем идет речь. 
Это нам на ум даже не пришло бы.

Мы, конечно, уже не могли удержаться от смеха и стара-

лись им объяснить, что слово «Гуси» (Хусу) не дает значения 
слова «гусь»-оно имя человека, носящего фамилию Гаджиев, 
то есть Гуси Гаджиев, настолько просто…

P.S. В то время названия улиц надписывались по-русски 
и женщины были обескуражены: конечно, после улицы «Ком-
мунистическая» улица Гуси Гаджиева воспринималась только 
так...

В те годы с участием нашей группы были сняты корот-
кометражные телевизионные фильмы под названием «Ичери 
Шехер», «Балконы Баку».

Получив через 6 лет диплом о высшем образовании я 
вновь продолжала трудиться в этом же учреждении, но уже 
как архитектор.

Вообще, кроме меня из родственников есть много архи-
текторов: моя сестра, её муж, сестра её мужа, моя дочь, дяди 
и тёти моей дочери по отцовской линии. Причём младшего 
моего внука нарекли в честь того, чтобы он в будущем стал 
Архитектором Синаном-именем Синан. Мой сын Султан пока 
что студент, а моя старшая внучка Бану думает стать врачом.

Моя дочь Фидан, закончившая Архитектурный Универ-
ситет с Красным дипломом, и её муж Арман, решив создать 
частную семейную архитектурную фирму, дали мне повод 
отдалиться от государственной работы. В результате мы со-
здали семейную архитектурную компанию “АLAV Architect”.

За несколько лет работы в частном секторе я нашла 
время и осуществила ещё одну свою мечту: нашла дом-му-
зей автора самого любимого моего здания Гословского.Так 
как музей был Домом-музеем, я нажала на звонок и не по-
верила глазам своим-дверь мне открыла женщина, которая 
считалась внучатой племянницей Гославского, но внутрь не 
пригласила, сама вышла на площадку. Она сказала, что му-
зей уже постоянно открыт не бывает, только когда бывают 
гости из Президентского Аппарата, Министерства Культуры, 
Посольств и из других государственных структур, тогда он 
бывает открыт, то есть в особых случаях. Я не стала проти-
воречить, извинившись за беспокойство, попросту предста-
вилась как служащая-архитектор, прораработавшая 29 лет в 
здании, считающимся шедевром Гославского и влюбленной 
в него, как во второй отчий дом. Я ей рассказала о том, на-
сколько люблю это здание, о развешивании фотоснимков в 
рамках в домашнем кабинете и даже в лифтах здания, где 
проживаю. Женщина поверив в мою искренность, сказала, 
что хочет уделить мне время. Через три дня в назначенное 
время я позвонила в дверь. Мы разместились в комнате са-
мого Гославского, я не могла поверить своим глазам: диван 
с высокой спинкой, на котором он сидел в свое время, очень 
большой стол по масштабу комнаты (на самом деле комната 
была маленькой), высокое зеркало напротив (у этого зеркала 
есть история, связанная с Хаджи Зейналабдином Тагиевым), 
картины на стенах, иные вещи, относящиеся к нему и у ка-
ждой вещи своя история. Ирина Георгиевна сказала, что го-
товится к операции, связанные с ее глазами и по этой причи-
не никого не принимает, однако отметила и то, что “Вы очень 
положительно на меня воздействовали, как-будто я забыла 
о всех своих болячках, готова с Вами разговаривать часами, 
усталости не чувствую». И действительно, мы беседовали 

около 3-х часов. Настолько Она была аристократичной, куль-
турной, знающей женщиной…

 Если я сейчас запишу нашу 3-х часовую беседу, то будет 
очень длинно; в конце скажу, что племянница Гославского 
захотела, чтобы в журнале, в котором есть отзывы многих и 
многих знаменитостей, была и моя запись. С большим удо-
вольствием заполнила страницу и подписалась. Что могло 
быть лучше этого для меня.!!

 Выйдя полная счастья из музея, я пошла в офис к сво-
им детям, взахлеб поделилась с ними впечатлениями. Эта 
тема меня так заинтересовала, что у меня вновь возроди-
лос желание вернуться на свою государственную работу. 
Я так и сделала- вернулась на государственную работу, но 
на этот раз повторно не в местную Исполнительную Власть, 
а в Центральную Исполнительную Власть-в Государствен-
ный Комитет Градостроительства и Архитектуры. В то время 
председателем Комитета был Аббас Алескеров а в настоя-
щее время Государственным Комитетом руководит предсе-
датель с новыми, современными взглядами Самир Нуриев. 
Главная задача Комитета заключается в том, что в области 
градостроительства и архитектуры проводить упорядочен-
ную государственную политику, применение современных 
информационных технологий и инновативных подходов, 
увеличение внимания созданию Единой Централизованной 
Базы Данных.

 В эти дни, чтобы узнать состояние Ирины Георгиевны, я 
повторно позвонила к ней домой, она радуясь, сказала: “Вас 
мне послал сам Бог»-выразив готовность передать личные 
вещи из музея Голавского Союзу Архитекторов и просила 
передать в связи с этим ее слова Эльбай муаллиму. Как пре-
красно! Конечно, я так и сделала.

 За те годы, проработанные мною в этом здании, несмо-
тря на то, что сменились 13-14 Глав Исполнительной Власти, я 
никому не могла донести свой голос, но теперь я решитель-
на-у меня будут две просьбы для нашего города у Главы Ис-
полнительной Власти господина Эльдара Азизова:

--в связи с переездом кабинета из дома-музея автора 
этого здания Иосифа Гославского в Союз Архитекторов или в 
само же здание Исполнительной Власти города Баку;

--дать указание, связанные с очищением красных кир-
пичей на фасаде этого здания и заменой покрытия крыши 
черепицей не только с фасадной части крыши, но и с каждой 
стороны, потому что, оглядывая с машикули крепостных стен 
Ичери Шехера, видна крыша со стороны двора и со стороны 
метро, ведь покрытие дворового и боковых частей крыши 
простыми, гладкими листами лишает здание красоты.

 Как гражданин-интеллигент Азербайджана, пользуясь 
шансом моей публикациии, я поделилась некоторыми пози-
тивными моментами моей жизни, впечатлениями, связанны-
ми с нашим городом. Мы должны научиться любить каждый 
камень нашего Баку, не оставаться равнодушными к нему.

Баку-наш родной город, он дорог нам.
Баку красивее Парижа!
Баку-это Родина!

Перевёл на русский язык Фикрет Казымов
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Həyatda elə insanlar var ki, hər zaman adları çəkilən-
də yalnız xoş kəlmələr eşidirik. Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin ən yaxın tərəfdaşlarından biri olmuş, mərhum 
deputat, tarix elmləri doktoru, professor, Yeni Azərbay-
can Partiyasının  “Qızıl Fondu” adlandırılan "91-lər"dən 
olan Səfiyar Musayev məhz belə şəxsiyyətlərdəndir. 

Səfiyar Musayev 1935-ci il iyulun 17-də Göyçə ma-
halının Basarkeçər rayonunun Nərimanlı kəndində 
anadan olmuşdur. Babam Göyçə mahalının nüfuzlu zi-
yalılarından idi. Yaşadığı dövr ərzində 400-ə yaxın elmi 
məqalə, 6 monoqrafiya, “Siyasi tarix” dərsliyinin müəllifi 
olmuşdur. 

Hər zaman Vətəninə layiqincə xidmət etmiş, bir yolu 
və bir amalı olmuşdur. Bu yol, təbii ki, Heydər Əliyev 
yoludur. Uşaqlıq çağlarından görürdüm ki, babam hər 
kəsə bu yolla getməyi tövsiyə edir, Heydər Əliyevin necə 
böyük və dahi şəxsiyyət olduğunu, xalqına necə şərəflə 
xidmət etdiyini söyləyirdi. 1992-ci ildə ölkəmiz çətinlik-
lərlə üzləşmişdi. Belə bir dönəmdə 91 nəfər Azərbaycan 

ziyalısı bəyanatla Heydər Əliyevə müraciət edir-
lər. Onların arasında Səfiyar  Musayev də vardı. 
Ziyalılarımız yaradılacaq Yeni Azərbaycan Parti-
yasına məhz Heydər Əliyevin rəhbərlik etməsini 
xahiş edirdilər. 

Hazırda doğma Azərbaycanımız dünya ölkələ-
ri arasında öz layiqli yerini  tutur.  Bu gün tam 
əminliklə deyə bilərik ki, Prezident İlham Əliyev 

bütün sahələrdə ümumilli liderimizin siyasi kur-
sunu ardıcıllıqla və uğurla davam etdirir, ölkəmiz 
yeni-yeni nailiyyətlərə imza atır. Bu, Heydər Əli-
yev ideyalarının  gerçəkləşməsidir. Bizim isə ən 
böyük vəzifəmiz Azərbaycan tarixinin yeni şanlı 
səhifələrinın yazılması naminə möhtərəm Prezi-
dentimiz İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək 
ona layiqli yardımçı olmaqdır. 

Fidan Hacıyeva
YAP Səbail rayon təşkilatının 

baş məsləhətçisi

Onun həyat 
prinsipi ancaq 

insanlara 
yaxşılıq 

etmək idi Səfiyar Musayev
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6 yanvar 1999-cu il... Babamı bizdən alan o 
gün. Onun əbədiyyətə qovuşması nəinki bizləri, 
hətta babamı tanıyan hər bir kəsi sarsıtdı. O vaxt 
mənim 11 yaşım vardı. Bayıra çıxıb izdihamı və 
insan axınını görəndə başa düşdüm ki, babam 
həqiqətən də bu Vətənə, xalqa layiqli bir insan 
olub. O, heç zaman insanları təbəqələrə bölməz-
di, hər kəsə təmənnasız xidmət edərdi. Səfiyar 
Musayevin etdiyi yaxşılıqları və xeyirxahlıqları 
nəinki bir məqaləyə, hətta bir kitaba belə yerləş-
dirmək qeyri-mümkündür.  Bütün Göyçə mahalı 
babamın başına toplaşardı. Hər kəs ondan məs-

ləhətlər alar, tövsiyə və tapşırıqlarını dinləyərdi. 
Sanki bir nur idi, hər birimiz bu nurun ətrafına 
yığışardıq... 

Babam vəfat edəndən bəri elə bir gün yox-
dur ki, onun adı yad edilməsin. Babamın adı çə-
kilən hər bir məclisdə “Səfiyar Musayev qeyrətli, 
mərd, sözünü deyən, xalqına, Vətəninə ləyaqətli 
şəxsiyyət olub” fikrini eşitmək mənim üçün çox 
qürurverici bir haldır. Hər zaman fikri-zikri ancaq 
Vətən idi. Səfiyar Musayev söyləyərdi ki, birinci 
borcumuz-vəzifəmiz xalqın dolanışığını, güzəra-
nını sabit saxlamaq, ən kiçik imkan daxilində olsa 

belə, onun səviyyəsini yüksəltməkdir. Özgəsinin 
uğuruna sevinmək də Allah vergisidir, xüsusi 
istedaddır. Səfiyar Musayevin bu keyfiyyəti də 
onun yaradıcı insan kimi əzəmətini daha da ar-
tırırdı.

1992-ci ildə yazdığı “Mən niyə Əliyevçiyəm?” 
adlı məqaləsində babam öz mövqeyini bir daha 
təsdiqlədi. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlmə-
sinin nə üçün vacib və gərəkli olduğunu təkzi-
bedilməz müddəalarla əsaslandırdı. Babamın 
əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, təcrübəli, ölkə-
nin problemlərini dərindən bilən Heydər Əliyev 
kimi böyük siyasətçi Vətənimizi uçurumdan xi-
las etsin. O vaxtki hakimiyyət hərisləri babamı 
yolundan döndərmək istəyirdilər, lakin Səfiyar 
Musayev hər zamanki kimi mərd-mərdanə, qorx-

madan, çəkinmədən bir söz dedi: “Yolum Heydər 
Əliyev yoludur, məni bu yoldan heç bir qüvvə çə-
kindirə bilməz”.

Səfiyar Musayev hər zaman savadlı insan-
lara xüsusi önəm verirdi. Çox əfsuslar olsun ki, 
ali təhsilli hüquqşünas olmağımı babam görə bil-
mədi. Yaşasaydı, əminəm ki, Bakı Dövlət Univer-
sitetinin hüquq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə 
bitirməyim babamı çox fərəhləndirərdi. Yeganə 
məqsədim babamın yolunu layiqincə davam 
etdirməkdir.  Əbəs yerə deyil ki, ilk əmək fəaliy-
yətimə Yeni Azərbaycan Partiyasında işləməklə 
başlamışam. Qısa sürməsinə baxmayaraq, ba-
bam çox ləyaqətli ömür yaşadı, çox işlər gördü 
və əminəm ki, hər zaman qəlblərdə yaşayacaq. 
Ruhun şad olsun!
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Новый  2020-й  год начался в Казахстане с 
приятных событий, с   торжественной презента-
ции книги-альбома «Эльдар Исмаилов в Казах-
стане». Автор книги Когам Кайраткери. Предста-
витель  Международного журнала «Azərbaycan 
dünyası» (World of Azerbaijan)  (Мир Азербайд-
жана) в Казахстане Кенжина Насиха Гумаркызы.

Книга-альбом иллюстрирована, в цветном 
формате, посвящена Президенту Национального 
фонда «Dədə Qorqud», издателю и главному ре-
дактору  Международного журнала «Azərbaycan 
dünyası» («World of Azerbaijan», «Мир Азербайд-
жана») Эльдару Исмаилову. В ней отражено его 
пребывание в Казахстане (Туркестане, Арстан-
бабе, Кызылорде, Кармакши, Коркыт Ата, в Ал-
маты, на родине Елбасы Нурсултана Абишевича 
Назарбаева в п. Чемолган и на многих встречах, 
мероприятиях со студентами, учеными, ветера-
нами и инвалидами…)

На презентации присутствовали Эльдар 
Исмаилов и Президент Республиканского об-
щества Дружбы Азербайджан–Казахстан имени 
Гейдара Алиева Эльдар Гюнайдын из  Баку. Кро-
ме высоких гостей присутствовали известные   и 
уважаемые гости из  Нур-Султана, Уральска, Кы-
зылординской области, Туркестана, из Москвы, и 
других культурных центров и обществ Алматы. 
Из Москвы приняла участие Президент фонда 
«Астана», Член Союза  журналистов Казахстана 
Утешова Жаркын Конырбаевна. Эльдар Исмаи-
лов, приветствуя гостей, поблагодарил за заме-
чательную, по его словам, книгу и сказал, что рад 
за этот очень дорогой подарок.

Эльдар Исмаилов является самым близким, 
уважаемым и большим  другом  Казахстана, ка-
захского народа. Его слова о Тюркском мире, о 
дружбе, о Золотой Орде, о Коркыте повсюду  до-
казывают, что мы должны объединиться, жить в 

мире, знать и беречь  наследие  предков, насле-
дие Коркыта.

Затем была проведена короткая церемония 
вручения наград Национального фонда «Dədə 
Qorqud» достойным. Высокой наградой – зо-
лотым орденом «Алтын журек» за благотвори-
тельную деятельность, за активное участие в 
общественно-политической жизни общества, за 
укрепление дружеских отношений между Казах-
станом и Азербайджаном, за помощь детям и ин-
валидам награждена Заслуженный работник На-
ционального банка Республики Казахстан, член 
Ассоциации деловых женщин страны, Предсе-
датель благотворительного фонда «Асар-Орал», 
член партии Нур Отан Западного Казахстана  
Сатыбалдина Галия Камчатовна из г. Уральска. 
За заслуги в общественной жизни общества, за 
благотворительные акции ветеранам, инвали-
дам, детским домам, малообеспеченным семьям, 

за укрепление дружественных отношений, на-
граждены орденом «Чести, Солидарности и Пра-
восудия (Меч правосудия)» Когам Кайраткери, 
генеральный директор ТОО BM Group Almaty; за-
меститель председателя Общественного Совета 
по противодействию коррупции Медеуского 
района, меценат детского санатория РГКП РДРЦ 
«Балбұлақ» Сагимбеков Слямхан Мукатаевич. 
Самой  приятной новостью для нас, казахстанцев 
стало то, что Эльдар Исмаилов баллотируется в 
Мажилис Азербайджана! От всей души желаем 
удачи и большой победы!

С уважением:
Когам Кайраткери,
Представитель Международного 
журнала «Azərbaycan dünyası» 
в Казахстане 
Кенжина Насиха Гумаркызы

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ-АЛЬБОМА 
«ЭЛЬДАР ИСМАИЛОВ В КАЗАХСТАНЕ»
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Каждое общество, основываясь на общечеловеческие  
принципы, полагаясь на свои исторические, религиозные 
корни, руководствуется своими законами. 

Общество в процессе своего внутреннего развития пе-
реживает достаточно много переломных моментов. В эти пе-
риоды появляются люди или группы людей, которые более 
ясно осознают и трезво оценивают происходящее.  Именно 
они, являясь плотью и кровью своего народа, провозгла-
шают принципы развития общества и государства. Эти же 
люди своими возможностями и силами активно спонсируют 
и подталкивают общественное мнение к решению важных 
задач в деле становления и стабилизации общества. Фонды, 
создаваемые в демократических государствах, выполняя 
функцию пропаганды и распространения информации о на-
циональных достижениях народа в области науки, культуры, 
искусства и образования способствуют  созданию образа 
народа на межнациональный арене и тем самым складыва-
ют определенное общественное мнение о народе, что все-
мерно помогает государству в решении насущных проблем в 
международной политике. Они же, поощряя молодое поко-
ление, дают им возможность наиболее полно представить и 
внедрить свои идеи, с целью их последующего служения во 
благе общества. 

Истории Азербайджана известны имена исторических 
личностей, жизнь и деятельность которых была посвящена 
всеобщему образованию, культуризации росту моральных 
ценностей своего народа. Даже без личного профессио-
нального участия их вклад оценивается как высокая сте-
пень гуманности и мироздания, оправданная историческим 
временем, жизненным испытанием. З.Тагиев, М.Мухтаров, 
Г.Гаджинский, Набат ханум Ходжабек кызы Амирджанлы, 
Ш.Асадуллаев, Сеид Мирбабаев и другие своим созида-
тельным трудом воплощали жизненные цели, отвечающие 
общественным интересам. Идейная традиция, заложенная 
в прошлом, стала как бы формой для будущего поколения.  
Сегодня добрые традиции прошлого продолжаются как в 
Азербайджане, так и нашими соотечественниками, прожи-
вающими за пределами страны. Строительство школ, куль-
турных, спортивных и оздоровительных центров – не эти ли 
факторы являются показателем личного участия и поддерж-
ки Тюркскому миру и Азербайджанскому народу независимо 
от места их нахождения  и порождения. 

После провозглашения независимости Азербайджана 
по инициативе людей, наиболее полно понимающих цели 
и пути развития национального самосознания, стали созда-
ваться фонды, которые целеустремленно и планово претво-
ряли в жизнь ряд проектов, многозначащих для развития 
и пропаганды культуры и искусства, науки и образования 
Азербайджана. Фонд «Друзья Культуры Азербайджана», 
фонд «Гейдара Алиев»а можно по праву считать ярким об-
разцом благотворительности, примером достойного подра-
жания. 

Одним из продолжателей добрых традиций в Азербайд-
жане является Национальный Благотворительный Фонд 

«Dədə Qorqud». Кто такой Dədə Qorqud и что мы о нем знаем? 
Dədə Qorqud воплотитель вековых традиций, культуры, быта, 
мышления и национального языка всего Тюркского мира. 
В этом смысле Образ его святой символ Тюркского народа. 
Естественно, фонд носящий имя Dədə Qorqud, должен в пер-
вую очередь пропагандировать его истинно народные, бла-
городные традиции и идеалы. В этом смысле на фонд возло-
жена ответственная миссия. Следует отметить, что фондом за 
многие годы проведено немало работ в этом направлении. 
Естественно, фонд имеет свою реализационную программу 
и цели, по которым периодически осуществляются работы, 
как в пределах республики, так и в рамках международной 
арены. Главная и оправдывающая себя цель преследуемая 
фондом «Dədə Qorqud» заключается в объединение на об-
щей арене Личностей, лидеров Тюркского мира. История 
и культура, а также язык Тюркского народа имеет глубоко 
древние и здоровые корни. Передать цельно и безошибочно 
правдивый информативный материал о нас и о наших му-
дрых предках будущему поколению задача не из легких, не 
необходимых. Фонд «Dədə Qorqud» стал центром, где глубо-
кая связь приоритетов прошлого с настоящим дает возмож-
ность сохранить ценности Тюркского мира, любовь к Родине 
и заботу о ней. 

Сегодня Азербайджан может смело гордиться именами 
своих сыновей, а также соотечественников, которые внесли 
немалый вклад в развитие и обогащение национального са-
мосознания. Их имена известны не многим, тогда как их Дела 
являются общественно важными и значимыми. Следует осо-
бо отметить, что Фонд «Dədə Qorqud» объединил вокруг себя 
цвет интеллигенции Азербайджана. Именно Фонд «Dədə 
Qorqud» взял на себя ответственность оценить, возможно, 
порой неоценимый, вклад деятелей – созидателей. Золотая 
орден «Vətən Övladı», «Mehriban ana», “Qızıl ürək” и Премия 
«Dədə Qorqud» - это три почетные награды, которыми удо-
стоены немало достойных лиц, представителей общества, 
преданных народу к своим корням. 

На международной арене Фонд «Dədə Qorqud» и его 
деятельность освящается международным журналом 
«Azərbaycan Dünyası», который будучи культурным, просве-
тительским «мостом», на больших расстояниях объединяет, 
а также вдохновляет Азербайджанскую диаспору и наших 
соотечественников. Являясь учредителем журнала, фонд с 
первых дней своей Благотворительной деятельности, вы-
ходит в мировое пространство с идей единства наших со-
отечественников. Журнал стал главным связующим звеном 
и пропагандистом современной культуры Азербайджана 
основанной на древних исторических корнях с Россией и 
Украиной. 

Нас Тюркских азербайджанцев объединяют сила, богат-
ство и счастье. Но не помешало бы сплоченности и дружбы 
между Тюркскими народами - это девиз главная сверхзадача 
фонда и журнала. А как иначе? Ведь идеал Dədə Qorqud, его 
миротворческие идеи можно воплотить только с подобной 
активной и неустанной творческой деятельностью. 

Öz tarixi və dini kökləri üzərində ümumbəşəri 
prinsiplərə əsaslanan hər bir cəmiyyət öz qanunla-
rını rəhbər tutur. 

Demokratik dövlətlərdə yaradılan fondlar elm 
və mədəniyyət sahəsində milli nailiyyətlərin və 

xalqa xidmət etməyin təbliğatçısı funksiyasını yerinə 
yetirir. Eyni zamanda həmin fondlar gənc nəslə öz bi-
lik və bacarıqlarını cəmiyyətin xeyrinə sərf etməkləri 

üçün şərait yaradır. Onlar beynəlxalq aləmdə öz 
xalqlarının tarixi, mədəniyyəti,elm və daxili nailiy-
yətləri haqqında informasiyalar yaymaqla başqa 
dövlətlərdə öz xalqlarının cəlbedici obrazını ya-
ratmaqla yanaşı, beynəlxalq siyasətdə cari prob-
lemlərin həll olunmasında öz dövlətlərinə kömək 
etmiş olurlar.

Azərbaycanın tarixində elə şəxsiyyətlər ol-
muşdur ki, öz həyat və yaradıcılıqlarını millətin 

maariflənməsinə, mədəni və mənəvi dəyərlə-
rinin yüksəldilməsinə, sərf etmişlər. Hətta hə-
min insanların peşəkar müdaxiləsi olmadan, 
xidmətləri yüksək humanizm nümunəsi kimi 
mənsub olduqları xalqın və tarixin yadda-
şına əbədi həkk olunmuşdur. Z.Tağıyev, M. 

Muxtarov, H. Hacınski, Nabat xanım Xocabəy 
qızı Əmircanlı, S. Əsədullayev, Seyid Mirbabayev və başqaları 
öz yaradıcı əməklərini cəmiyyətin maraqlarına cavab verən is-
tiqamətə yönəltmişlər. Əsası keçmişdə qoyulmuş ideya 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, həya-
ta keçirməyə başladılar. Bu baxımdan “Azərbaycanın mədəniyyə-
tinin 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 
inkişafının prinsiplərini izah edirlər və bütün güclərini və vəsaitlə-
rini sərf edirlər ki, ictimai fikri cəmiyyətin inkişafı istiqamətindəki 
əsas məsələlərin həllinə yönəltsinlər.

Доброжелательная миссия фонда “Dədə Qorqud”Dədə Qorqud
milli fondunun xoşməramlı missiyası
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"Dədə Qorqud" Milli Fondunun rəhbəri,"Azərbaycan Dünyası" 
Beynəlxalq Jurnalının baş redaktoru Eldar İsmayılov Vətəninə, 
dövlətinə sədaqətlə xidmət edərək, insanlar arasında barış, birlik, 
əməkdaşlıq, dünyada sülhün, əmin-amanlığın bərqarar olmasına 
töhfələr verən, xeyriyyəçi insanlara mənəvi dəstək göstərir.

"Dədə Qorqud" Milli Fondu tanınmış xeyriyyəçi Rafat Əliyevi 
"Qızıl ürək" ordeni ilə təltif edib. O, bu mükafata gənclərə göstərdiyi 
diqqət və qayğıya, Azərbaycan tarixini geniş təbliğ etdiyinə görə 
layiq görülüb. 23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsindən deputatlığa 
namizəd Eldar İsmayılov Rafat Əliyevi "Qızıl ürək" ordenini ona 
təqdim edib. Təltif mərasimində Heydər Əliyev adına Azərbaycan-
Qazaxıstan Dostluq Cəmiyyətinin prezidenti Eldar Günaydın və digər 
tanınmış ziyalılar iştirak ediblər.


